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 انًمذيخ ٔاإلؽغبط ثبنًشكهخ 
إٔب ٦ٔييِ اٌييَٛ  يٝ ٥ٖيو يزَيُ ثبٌزميلَ ا٦ٌّو يٝ اٌٙب يًت ؽييش رؾزيٜٛ  ييٗ ّيجىبد اأزؤيذ ٚا ليوآ                     

ِٓ ا٦ٌٍِّٛبد  ٝ ّزٝ اٌّغبالدت ِّيب ع٦يً ِيٓ اٌزفىييو ٚأٍيٍٛة ؽيً اٌّْيى د        اٌّلِغخ ٥ٍٝ وّيبد ٙقّخ 

  ٍِٞجًب ٍِؾًب ٚأٍبٍيًب  ٝ ِقزٍف اٌّغبالد. 
ٚرٛٙؼ اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد  ٝ ِغبي اٌزفىيو أْ ّٜٔ اٌزفىيو اٌنٜ رَي٦ٝ اٌّلهٍيخ اٌيٝ رّٕيزيٗ ٘يٛ اٌزفىييو            

ْ اٌؾبعخ اٌيٗ إٔجؾذ ٍِؾيخ ٚٙيوٚهيخ  يٝ ١يً االٔفغيبه      (، الٍيّب أ 77: ٕٙٓٓإٌبلل ) ٕ ػ اٌليٓ ٥و خ، 

 (. 7ٓٔ: ٕٔٓٓا٦ٌّو ٝ اٌٙب ً ٚ اٌَّزّوت اٌنٜ إٔجؼ ٍّخ ِٓ أثوى ٍّبد ٘نا ا٦ٌٖو )ؽّلٜ اٌجٕب، 

ٚرىّٓ أّ٘يخ اٌزفىيو إٌبلل  ٝ وٛٔٗ ٥بًِ  يَب٥ل ا  واك ٥ٍٝ اٌز٦ميً ٚاٌّوٚٔيخ ٚاٌّٛٙي٥ٛيخ  يٝ ِٛاعٙيخ            

دت ِّيب يَيب٥ل  يٝ ؽٍٙيب ٦ِٚبٌغزٙيب ٦ِبٌغيخ ٍيٍيّخ  يٝ ٙيٛ  اٌْيٛا٘ل اٌزيٝ رئييل٘ب اٌؾميب ك              اٌّٛالف ٚاٌّْيى  

 (9ٖٔ: 99ٔٔاٌّزٍٖٗ ثٙب )ٔغلٜ ؽجْٝ، 

٘يينا، ٚر٦ييل اٌّلهٍييخ ا٦ٌّو يييخ ِييٓ اٌّييلاهً اٌزييٝ رٙييزُ ثز٦ٍيييُ ٚر٦ٍييُ اٌزفىيييو، ٚلييل ثييلأ ٘يينا اال٘زّييبَ ٥ييبَ       

اٌزٛعٗ ١ٙٛه ا٦ٌليل ِٓ ا٢ٌٕويبد اٌزوثٛيخ اٌزٝ ا٘زّذ  (، ٚي٦يى ٘نأٖٔ: ٕ٘ٓٓاٌؾىيُ,  )ّيويٓ ٥جل9ٙٓٔ

ثىيفيخ ثٕب  ا٦ٌّو خ ٌلٜ اٌّز٦ٍُ، ِٕٚٙب: ا٢ٌٕويخ اٌجٕب يخ، اٌزٝ رَزّل  ٍَفزٙب ِيٓ ٢ٔوييخ ثيبعييٗ ٌٍّٕيٛ ا٦ٌّو يٝ،      

 .( ٕٗٔ: ٖٕٓٓٚرَزٕل اٌٝ أٍبً  ٍَفٝ ٚروثٜٛ، ٚرٙزُ ثّٕٜ ثٕب  ا٦ٌّو خ ) فبٌل اٌؾنيفٝ ِْٚب٥ً ا٦ٌزيجٝ, 

ٝ  -يخ اٌمب ّيخ ٥ٍيٝ ا٢ٌٕوييخ اٌجٕب ييخ     ٚي٦يٜ ر٦لك االٍزواريغيبد ٚإٌّيبمط اٌزلهيَي        يّىيٓ اٍيزقلاِٙب  يٝ     اٌزي

اٌيٝ أْ ا٢ٌٕويييخ اٌجٕب ييخ ٌيُ رمييلَ اٍيزواريغيبد رلهيَييخ ٦ِيٕيخ، ٚأّييب ليلِذ ٦ِيبييو ٌٍزييلهيٌ          -ؽغيوح اٌلهاٍيخ   

  ٛ (، ِٚييٓ ثيييٓ ٘يينٖ  ٕٙ: ٥ٕٓٓ7ييخ ) ِؾّييل اٌَيي٦لٜ،  اٌف٦ييبي.يّىٓ روعّييخ ٘يينٖ ا٦ٌّييبييو اٌييٝ اٍييزواريغيبد ِزٕ

 ( ٚ٘يٝ ِؾيٛه  (Problem Based Learning PBLاالٍيزواريغيبد: اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ       

 .ا٘زّبَ ٘نٖ اٌلهاٍخ

 ,Dobbs) ٚي٦ل اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ ٥ٛٔيًب ِيٓ اٌيز٦ٍُ اٌّزّوويي ؽيٛي اٌزٍّيين ٚاٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌزَيبإي                   

، ٚيٕمً اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ اٌلٚه إٌْٜ  ٝ غو خ اٌٖف اٌٝ اٌز ِين ِٓ ف ي اٌّْبوً اٌزيٝ   (1 :2008

 ىِييخ، ٚأْ يفىييوٚا  ييٝ ِٛلييف ِييب      رييورجٜ ثؾيييبرُٙ، ٚااعييوا اد اٌزييٝ رزٍٞييت ِييُٕٙ أْ يغييلٚا ا٦ٌٍِّٛييبد اٌ      

 (. 9 – 7: ٕٔٓٓهٚثود كيٍيَيً، )

فىيو إٌبلل ٚاٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخت ؽيش اْ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْيىٍخ ٘يٛ   ٚيّىٓ رٛٙيؼ ا٦ٌ لخ ثيٓ اٌز      

وّب أْ اٌزفىيو إٌبلل ٌُ يىٓ  ٝ ِٕٞمييخ ٦ِٚمٌٛييخ اٌزفىييو     ،أٚ اٌؾيبح ا٦ٌٍّيخ ،ٝويمخ رلهيَيخ لب ّخ ٥ٍٝ اٌزٞجيك

، ثباٙيب خ اٌيٝ   ا٦ٌٍّييخ أيٚيبً  اٌزٞجيك ٚاٌّّبهٍيخ  ا٦ٌٍّٝ ٚإٌّٞمٝ  مٜ، ثً يزّٚٓ ِٕٞميخ ٦ِٚمٌٛيخ اٌٍَٛن ٚ

اٌّٛالف ا ف ليخ  يّب يز٦ٍك ثآها  اآلفيويٓ ٚاؽزواِٙيب ٚإٌميل اٌينارٝ، ٥ي ٚح ٥ٍيٝ أْ ويً ِوؽٍيخ ِيٓ ِواؽيً           

 .اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ رئول فٖب ٔ اٌزفىيو إٌبلل

أٚٙييؼ ٚعيٛك لٖييٛه  ييٝ   ٘ينا، ٚثّواع٦ييخ اٌلهاٍيبد اٌّٙزّييخر ثّٙيبهاد اٌزفىيييو إٌبلييل، ٚعيل أْ ث٦ٚييٙب ليل          

اٌٞوق ٚاالٍزواريغيبد اٌزلهيَيخت اٌزٝ يَزقلِٙب ا٦ٌٍُّ كافً ؽغواد اٌلهاٍخ، ٚيزٚؼ مٌه  ٝ رلٔٝ َِزٜٛ 

( ، ٚاالٍزٕزبط، ٦ِٚو خ اال زواٙبداٌزفَيو، ٚاالٍزٕجبٛزفىيو إٌبلل وىً، ٚ ٝ ِٙبهاد: )اٌز ِين  ٝ ِٙبهاد اٌ

 ، ٚكهاٍيخ (4119)عًبػ عهيًبٌ، ، ٚكهاٍخ (4119دعبء صكٗ، )ِٚٓ ٘نٖ اٌلهاٍبد: كهاٍخ  ،ثٖفخ فبٕخ

 (.4112)سفعذ أثٕ انغيػ، ٚكهاٍخ (، 4112(، ٔدساعخ )َٕال انعزيجٗ، 4119)عجذانمبدس يؾًذ، 

( ثٚيوٚهح اال٘زّيبَ ثزّٕييخ ِٙيبهاد     2ٕٓٓوّب إٔٚذ ث٦٘ اٌلهاٍبد ِٕٚٙب: كهاٍخ ) ِؾّٛك ِٕٖيٛه،       

اٌلهاٍيخ اٌّقزٍفخ ثٖيفخ ٥بِيخ، ِٚيٓ في ي ِيبكح اٌويبٙييبد ثٖيفخ فبٕيخ، ٚال          اٌزفىيو إٌبلل ِٓ ف ي اٌّٛاك

 ٍيّب  ٝ اٌّوؽٍخ اا٥لاكيخ، ٚمٌه ٢ٔوًا ٌمٍخ اٌلهاٍبد  يٙب ِمبهٔخ ثبٌّواؽً اٌلهاٍيخ ا فوٜ.

ُ       ّ٘ييخ اٌزيلهيٌ ٌٍز ِيين ثبٍيزقلاَ ا    ٥ٍٚٝ اٌوغُ ِيٓ أ   ٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخت  ٔٙيب ريٛاعٙٙ

 ييٝ اٌلهاٍييبد ا٦ٌوثييخ اٌزييٝ اٍييزقلِزٙب  يٝ ِغييبي رييلهيٌ    لٍيخ ثبٌّْيى د ٚرّييٕؾُٙ اٌفوٕييخ ٌؾٍٙيب،  ييبْ ٕ٘ييبن   

اٌويبٙيبد ٚمٌه  ٝ ؽلٚك اٝ ٣ اٌجبؽش. ٚثب٢ٌٕو اٌٝ ٝجي٦خ اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ي ؽ٠ أٔٙب 

 بللت ِٚٓ صُ ٔج٤ اؽَبً اٌجبؽش ثٙنٖ اٌّْىٍخ .اٍزواريغيخ رٙزُ ثّٙبهاد اٌزفىيو، ِٕٚٙب: ِٙبهاد اٌزفىيو إٌ



 ٖ 

 يشكهخ انذساعخ:

رزؾلك ِْىٍخ اٌلهاٍخ اٌؾبٌيخ  ٝ رلٔٝ َِزٜٛ آكا  ر ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ  ٝ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبليل       

زفىييو  ، ِٚؾبٌٚخ ثؾش  ب٥ٍيخ اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ  يٝ رّٕييخ ث٦ي٘ ِٙيبهاد اٌ         اٌويبٙيبد ٝ 

 إٌبلل، ٌٍٚزٖلٜ ٌٙنٖ اٌّْىٍخ رؾبٚي اٌلهاٍخ اٌؾبٌيخ ااعبثخ ٥ٓ اٌزَبإالد اآلريخ:

 ٌز ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ ؟ اٌّ  ّخِب ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل  (ٔ

   ٝ رّٕيخ  اٌويبٙيبد(  ٝ رلهيٌ  PBLِب  ب٥ٍيخ اٍزقلاَ اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ )  (ٕ

 اد اٌزفىيو إٌبلل ٌلٜ ر ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ ؟ث٦٘ ِٙبه    

 

 ؽذٔد انذساعخ:

 الزٖود اٌلهاٍخ اٌؾبٌيخ ٥ٍٝ:        

ٍٖيف اٌضيبٔٝ اا٥يلاكٜ،    اٌويبٙييبد ٌ  ٚؽلرٝ: إٌٙلٍخ " اٌّضٍش اٌّزَبٜٚ اٌَبليٓ " ، ٚ " اٌزجبيٓ " ثىزبة (ٔ

 .اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخاريغيخ اٌفًٖ اٌلهاٍٝ ا ٚيت ٚمٌه ٌّٕبٍجخ ٘نا اٌّؾزٜٛ ٌٞجي٦خ اٍزو

ِلهٍيزيٓ ثبٌّوؽٍييخ اا٥لاكيييخ ثييبكاهح ثٕٙيب اٌز٦ٍيّيييخ اؽييلاّ٘ب ٌٍّغ٥ّٛييخ اٌزغويجييخ، )ِلهٍييخ اٌَيييلح ٥ب ْييخ     (ٕ

 ِبيٛ اا٥لاكيخ ثٕبد(. ٘ٔاا٥لاكيخ ثٕبد(، ٚا فوٜ ٌٍّغ٥ّٛخ اٌٚبثٞخ )ِلهٍخ 

 

 يصؽهؾبد انذساعخ:
 :PBL)  )Based Learning Problemانزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ      

٘ٛ ٣ٛٔ ِٓ اٌز٦ٍُ يزؤٌف ِٓ ٥وٗ ِٛاليف ِْيىٍخ ٥ٍيٝ اٌز ِيين ماد ٦ِٕيٝ ٚإٔييٍخ، يّىيٓ أْ رىيْٛ ٔمٞيخ             

 (ٖ٘ٔ: 2ٕٓٓأٞ ق ٌٍجؾش ٚاالٍزمٖب  ) عبثو ٥جلاٌؾّيل، 

ٚرئكٜ اٌٝ اٍزي٦بة أ ًٚ  ٚ٘ٛ ٣ٛٔ ِٓ اٌز٦ٍُ يٛ و ٘يىً  أٚ ثٕيخ ٌ وزْبف رَب٥ل اٌز ِين  ٝ ريٚيل اٌز٦ٍُ    

 ( ٔ: ٕٔٓٓ)هٚثود كيٍيَيً، 

: ٥ٍٝ أٔٗ ٣ٛٔ ِٓ اٌز٦ٍُ يزُ ِٓ ف ي ٥يوٗ اٌّؾزيٜٛ اٌز٦ٍيّيٝ    ٔيًكٍ رعشيف انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ      

٥ٍٝ اٌز ِين  ٝ ٕٛهح ِْى د ماد ٥ لخ ثب٘زّبِبد اٌز ِين وٍّب أِىٓ مٌه، ٚرزييؼ ٌٙيُ اٌفوٕيخ ٌ وزْيبف     

 اال٥زّبك ٥ٍٝ اٌزٍمٝ اٌٍَجٝ ٦ٌٍٍِّٛبد.ثلال ِٓ 

 :Strategy Based Learning Problemإعزشاريغيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ 

( ثؤٔٙب: ٝويمخ ٌؾً ِْى د ا٦ٌيبٌُ اٌؾميميٝ، ٚمٌيه ِيٓ في ي اٌزووييي       (Barrows, 1996ي٦و ٙب ثبهًٚ      

(، Chu et.al, 2008 ُٙ ِٚٙبهاد ؽً اٌّْيى د ) ٥ٍٝ اٌّْى د ، ٚرٛعيٗ اٌز ِين  ٝ اٍزقلاَ ِبٌليُٙ ِٓ 

( ثؤٔٙيب: اٍيزواريغيخ ييز٦ٍُ  يٙيب اٌزٍّيين ِيٓ في ي ٥يوٗ ِٛاليف ِْيىٍخ            7ٕٓٓٚي٦و ٙب ) ٥جلاهلل أثٍٛي٦يلٜ ،  

 خ ، ثبّواف ٚرٛعيٗ ِٓ لجً ا٦ٌٍُّٚٚال٦يخ، ِٚؾبٌٚزٗ ٌؾً ٘نٖ اٌّٛالف ٚ ك فٞٛاد ٢ِّٕ

 إعشائيًب ثأَٓب:ٔيًكٍ نهجبؽش رعشيف ْزِ االعزشاريغيخ 

اٍزواريغيخ يز٦ٍُ  يٙب ر ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ ِٓ ف ي ٥وٗ ِٛالف ِْىٍخ ماد ٦ِٕٝ ِيٓ ِؾزيٜٛ       

ِييٕٙظ )إٌٙلٍييخ(، ٚاٌيينٜ يييلهً  ييٝ اٌفٖييً اٌلهاٍييٝ ) ا ٚي(، ٚمٌييه ٥ييٓ ٝويييك اٍييزقلاَ ِبٌييليُٙ ِييٓ  ٙييُ       

ب٥يخ ٚ ك فٞٛاد ٢ِّٕخ ثبّواف ٚرٛعيٗ ِيٓ  ِٚٙبهاد ِٚٓ ف ي اٌميبَ ث٦ٍّيبد ثؾش ٚاٍزمٖب   وكيخ ٚعّ

 لجً ا٦ٌٍُّ .

 : Critical Thinkingانزفكيش انُبلذ    
٘ٛ ٥جبهح ٥ٓ ٥ٍّيخ رجٕٝ لواهاد ٚأؽىبَ لب ّخ ٥ٍٝ أٍيٌ ِٛٙي٥ٛيخ رزفيك ِي٤ اٌٛليب ٤ اٌّ ؽ٢يخ، ٚاٌزيٝ             

َل رٍه اٌٛلب ٤، أٚ رغٕجٙيب اٌلليخ، أٚ   رزُ ِٕبلْزٙب ثؤٍٍٛة ٥ٍّٝ ث٦يلًا ٥ٓ اٌزؾيي أٚ اٌّئصواد اٌقبهعيخت اٌزٝ رف

 (.ٗ٘: ٖٕٓٓر٦وٙٙب اٌٝ رلفً ِؾزًّ ٦ٌٍٛاًِ اٌناريخ ) ٌٚيُ ٥جيل ، ٥يٚ ٥فبٔٗ ، 

ٚ٘ٛ ٥جبهح ٥ٓ ا٦ٌٍّيبد ا٦ٌمٍيخ اٌزٝ رؾزٜٛ ٥ٍٝ ث٦٘ اٌّٙبهاد ٚا ْٔٞخ وبٌٕٛيف ٚاٌزٞجييك ٚاٌزؾٍييً         

ٚاٌقجيواد، ٚاٌَيججيخ، ٚاٌزٛإيً، ِٚوّيل ا٦ٌّزميلاد       ٚاٌزمييُ، ٚرٕجضيك ٘ينٖ اٌّٙيبهاد ٚا ْٔيٞخ ِيٓ إٌٛيف،      

 (.ٖٓٗ: ٕٓٔٓٚا ؽلاس )ِغلٜ ٥ييي، 

 



 ٗ 

 ٔيعشفّ انجبؽش إعشائيًب ثأَّ:

٥ٍّيخ ٥مٍيخ يمَٛ ثٙب رٍّين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ، ؽيّٕب يز٦وٗ ٌّٛلف ِب أٚ ِْيىٍخ ٦ِيٕيخ رٛاعٙيٗ  يٝ           

ٝ ا ٚي، أٚ  يٝ أٜ ِٛليف  يٝ اٌؾييبٖ ا٦ٌبِيخ، ِيٓ في ي        ِؾزٜٛ ِٕٙظ إٌٙلٍخ، اٌنٜ يلهً  ٝ اٌفٖيً اٌلهاٍي  

ٍٍَييٍخ ِييٓ اٌّٙييبهاد ا٦ٌمٍيييخ اٌّززبث٦ييخ ثٞويمييخ ٢ِّٕييخ ِٕٚٞميييخ، رّىٕييٗ ِييٓ اٌؾىييُ ٥ٍييٝ ا ّيييب  ماد ا٦ٌ لييخ     

 ِٚٓ صُ اٌزًٕٛ اٌٝ ؽً اٌّْىٍخ. ثبٌّٛلف أٚ اٌّْىٍخ، ٚ ّٙٙب ٚرمٛيّٙب،

 :Critical Thinking Skillsيٓبساد انزفكيش انُبلذ  

٘ٝ ٥جبهح ٥ٓ ِغ٥ّٛخ ِٙبهاد  و٥يخ ِزّٕٚخ  ٝ اٌّٙبهح اٌو يَخ ٌٍزفىيو إٌبلل، يّىٓ رؾليل٘ب ٦ٙٚٚٙب      

 (. ٙ٘ – ٗ٘: ٖٕٓٓ) ٌٚيُ ٥جيل ، ٥يٚ ٥فبٔٗ ،  غيوح، ٚيّىٓ اٌزلهيت ٥ٍٝ ارمبٔٙب٥ٍٝ ٕٛهح ِّٙبد ٕ

 

 أًْيخ انذساعخ:
 أٔاًل: ثبنُغجخ نهزهًيز:

 اٌلهاٍٝ ِٚٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل ٌلٜ ر ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ.رؾَيٓ َِزٜٛ اٌزؾٖيً  -ٔ

 َِب٥لح اٌز ِين  ٝ ؽً ِْى د ر٦ٍيّيخ َِزّلح ِٓ اٌٛال٤ ؽزٝ يىْٛ مٌه ٥ًٛٔب ٌُٙ  ٝ ؽً   -ٕ

 ِْى رُٙ اٌٛال٦يخ.         

 صبَيًب: ثبنُغجخ نهًعهى:

ن اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ  ٝ رؾميك ا ٘لاف االٍزفبكح ثلٌيً ا٦ٌٍُّ اٌّمزوػ  ٝ رلهيٌ اٌويبٙيبد ٌز ِي -ٔ

 اٌّوعٖٛ ِٓ رلهيٌ اٌويبٙيبد ثٙنا اٌٖف.

 َِب٥لح ا٦ٌٍُّ  ٝ اٌز٦وف ٥ٍٝ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل، ٚويفيخ ليبٍٙب ٚرّٕيزٙب ٌلٜ اٌز ِين. -ٕ

 صبنضًب : ثبنُغجخ نٕاظعٗ انًُبْظ :

ٝ رقٞيٜ ِٕب٘ظ اٌويبٙيبد ٌز ِين اٌّوؽٍخ االٍزفبكح ِٓ اٌلهًٚ اٌزٝ رُ رمليّٙب  ٝ اٌلهاٍخ اٌؾبٌيخ   

 اا٥لاكيخ ثٖفخ ٥بِخ، ٚر ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ ثٖفخ فبٕخ .

 

 :ض انذساعــخٔفش
( ثييٓ ِزٍٛيٞٝ كهعيبد ر ِيين اٌّغ٥ّٛيخ      ٘ٓ.ٓ: ٚعٛك  وق مٚ كالٌيخ اؽٖيب يخ ٥ٕيل َِيزٜٛ )    انفشض األٔل 

فىيو إٌبلل  ٝ ِٙبهاد: )اٌزٕجيئ ثبال زواٙيبد   اٌٚبثٞخ  ٝ اٌزٞجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌج٦لٜ الفزجبه اٌز

االٍيزٕزبط(، ٚافزجيبه اٌزفىييو إٌبليل اٌىٍيٝ ٌٖيبٌؼ        -االٍيزٕجبٛ   –رميٛيُ إٌّبلْيبد    –اٌزفَيو  –

 اٌزٞجيك اٌج٦لٜ.
 

( ثييٓ ِزٍٛيٞٝ كهعيبد ر ِيين اٌّغ٥ّٛيخ      ٘ٓ.ٓٚعٛك  يوق مٚ كالٌيخ اؽٖيب يخ ٥ٕيل َِيزٜٛ )      انفشض انضبَٗ:

جيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌج٦لٜ الفزجبه اٌزفىيو إٌبلل  ٝ ِٙبهاد: )اٌزٕجئ ثبال زواٙيبد  اٌزغويجيخ  ٝ اٌزٞ

االٍيزٕزبط(، ٚافزجيبه اٌزفىييو إٌبليل اٌىٍيٝ ٌٖيبٌؼ        -االٍيزٕجبٛ   –رميٛيُ إٌّبلْيبد    –اٌزفَيو  –

 اٌزٞجيك اٌج٦لٜ.

 

 ِيين اٌّغّي٥ٛزيٓ   ( ثييٓ ِزٍٛيٞٝ كهعيبد ر   ٘ٓ.ٓ: ٚعٛك  وق مٚ كالٌخ اؽٖب يخ ٥ٕل َِزٜٛ )انفشض انضبنش

اٌزغويجييييخ ٚاٌٚيييبثٞخ  يييٝ اٌزٞجييييك اٌج٦يييلٜ الفزجيييبه اٌزفىييييو إٌبليييل  يييٝ ِٙيييبهاد: )اٌزٕجيييئ         

االٍيزٕزبط(، ٚافزجيبه اٌزفىييو إٌبليل      -االٍيزٕجبٛ   –رميٛيُ إٌّبلْيبد    –اٌزفَييو   –ثبال زواٙبد 

 اٌىٍٝ ٌٖبٌؼ اٌّغ٥ّٛخ اٌزغويجيخ.

 

 اإلؼبس انُظشٖ نهذساعخ:
 Constructivism Theory :انجُبئيخأٔاًل: انُظشيخ 

رٛٙؼ ا٢ٌٕويخ اٌجٕب يخ أْ اٌز ِين يمِْٛٛ ثزٞٛيو ٥ٍّيخ اٌفُٙ ٌليُٙ ٥ٓ ٝويك ثني اٌغٙل  ٝ ِؾبٌٚخ ٌفُٙ        

فجوارُٙ اٌَبثمخ  يّب يز٦ٍك ثبٌّّْٚٛ ٚا٢ٌٕبَت ؽيش اْ وً رٍّين يَزقلَ ِغ٥ّٛخ ِيٓ اٌّفيب٘يُ اٌَيبثمخ. ٚ٘ينٖ     



 ٘ 

ٙييَٛ أْ اٌز ِييين يزٕٛييٍْٛ اٌييٝ اٌفٙييُ ٥ييٓ ٝويييك اايٚييبؽبد ٚاٌْييوػ اٌٛاٙييؼ )ٍييٍيُ     اٌوإيييخ رقزٍييف ِيي٤ ِف 

 (ٕ٘: ٕٙٓٓأث٥ٛٛكح ،

ٚيّضً ا٢ٌّٕٛه اٌجٕب ٝ رٌٛيفًب أٚ رياٚعًب ثيٓ ٥لك ِيٓ ا  ىيبه اٌَّيزمبح ِيٓ ِغيبالد ص صيخ ٘يٝ: ٥ٍيُ اٌيٕفٌ                

أٍُٙ اٌّغبي ا ٚي ثفىوح: " أْ ا٦ٌمً يىيْٛ   ا٦ٌّو ٝ ، ٥ٍُٚ ٔفٌ إٌّٛ، ٚا ٔضوٚثٌٛٛعيب )٥ٍُ اأَبْ(ت ؽيش

ْٔٞب  ٝ ثٕب  رفَيوارٗ ٦ٌٍّو خ، ٚرىيٛيٓ اٍيزلالالرٗ ِٕٙيب"، ٚأٍيُٙ اٌّغيبي اٌضيبٔٝ ثفىيوح: " رجيبيٓ ثٕييبد اٌفيوك           

ا٦ٌّو يخ  ٝ ِملهريٗ ٥ٍيٝ اٌزٕجيئ رج٦يًب ٌّٕيٖٛ ا٦ٌّو يٝ"، أِيب اٌّغيبي اٌضبٌيش،  ميل أٍيُٙ ثفىيوح أْ: " اٌيز٦ٍُ يؾيلك               

: 2ٕٓٓجي٦يخ ثٕٛفٗ ٥ٍّيخ صمب يخ ِغز٦ّيخ يَُٙ  يٙب ا  واك وّّبهٍييٓ اعزّيب٥ييٓ )وّيبي ىيزيْٛ،     ثٖٛهح ٝ

ٗ9) 

 

 يبْيخ انجُبئيخ:
ٕ٘بن ث٦٘ االعزٙبكاد ا٦ٌٍّيخ اٌزٝ ؽبٌٚذ ٤ٙٚ ر٦ويف ٌٍجٕب يخ، ٚثلهاٍخ ٘نٖ االعزٙبكاد ٚاٌّؾيبٚالد،        

 ٚعل أٔٗ يٛعل أوضو ِٓ ارغبٖ ٔٛعي٘ب  يّب يٍٝ:

 رغبِ األٔل: يُظش نهجُبئيخ عهٗ أَٓب َظشيخ فٗ انًعشفخ:اال

)٥جل اٌمبكه (، 7ٖٚ: ٕٗٓٓ(، ٚ)يبٍو  بهٚق، (Airasian and Walsh, 1997 يوٜ ِئيلٚ ٘نا االرغبٖ      

 ( ٓٗٔ: ِٕٙٓٓؾّل، 

              ّ ىيٓ أْ رىيْٛ   أْ اٌجٕب يخ ٘ٝ: ٢ٔويخ  يٝ ا٦ٌّو يخ، ٚ٘يٝ رييٚك ثب٦ٌلييل ِيٓ إٌّيبمط ٦ٌٍّو يخ ٚاٌيز٦ٍُت اٌزيٝ ي

ِفيلح  ٝ ا غواٗ اٌز٦ٍيّيخ، ٚ٘ٝ رووي ٥ٍيٝ كٚه اٌّيز٦ٍُ  يٝ اٌجٕيب  اٌْقٖيٝ ٦ٌٍّو يخ، ٚ رزٚيّٓ ٢ٔوييبد         

ر٦ٍيّيخ ٚر٦ٍّيخ ٦ًِبت ؽيش رٙزُ ث٦ٍّيخ اٌز٦ٍُ اٌزٝ رؾلس كافيً ٥ميً اٌّيز٦ٍُ: ٚاٌزيٝ ريوٜ  يٙيب: أْ اٌّيز٦ٍُ يجٕيٝ         

ٓ ٦ٍِِٛبرٗ ٚأ ىبهٖ اٌَبثمخ ٚا ْٔٞخ اٌزيٝ ِيو ثٙيب، وّيب رٙيزُ      ٦ِو زٗ اٌغليلح ثٕفَٗ ٌٕٚفَٗ ِٓ ف ي اٌزفب٥ً ثي

ثّب يمَٛ ثٗ ا٦ٌٍُّ ِٓ آكا اد  ٝ اٌّٛلف اٌزلهيَٝت ٚاٌزٝ روٜ  يٙيب: أْ ا٦ٌٍّيُ يىيْٛ ثّضبثيخ اٌّٛعيٗ ٚاٌّوّيل       

 ٌٍّز٦ٍّيٓ.

 االرغبِ انضبَٗ: يُظش نهجُبئيخ عهٗ أَٓب َظشيخ فٗ انزعهى:

(، ٚ)٥جل ا٦ٌييي اٌيوٚيٌ،  9ٙٔ: ٕ٘ٓٓ)ٕفب  ِؾّل، ، ٚ(Griffith, 2005: 9)ٚيوٜ ِئيلٚ ٘نا االرغبٖ     

ٕٓٓ2 :ٔ) 

أْ اٌجٕب يخ: ٢ٔويخ  ٝ اٌز٦ٍُ رَزٕل اٌٝ اٌفوٙيخ اٌمب ٍخ ثؤْ: "اٌيز٦ٍُ ٘يٛ ٥ٍّييخ ثٕيب  أٚ اثزىيبه ٦ِيبٔٝ علييلح             

 ٝ اٌجٕييخ ا٦ٌّو ييخ ٌٍفيوك، ٥يٓ      ثٛاٍٞخ اٌّز٦ٍّيٓ  ٝ ٍيبق ٦ِو زُٙ اٌؾبٌيخ"، ٚرزُ ٘نٖ ا٦ٌٍّيخ ِٓ ف ي ر٦ليً

ٝوييك آٌيييبد اٌز٢ٕييُ اٌيينارٝ ٦ٌٍّو يخ اٌغليييلح، ٚرَيزٙلف َِييب٥لح اٌّيز٦ٍُ ٥ٍييٝ اٌزىييف ِيي٤ اٌٚيغٛٛ ا٦ٌّو يييخ        

اٌجيئيخ، ٚمٌه ِٓ ف ي اؽزفب١ٗ ثؤٍبٍيبد ا٦ٌّو خ  ٝ اٌناووح، ٚ ّٙٙب ثٖٛهح ٕؾيؾخ، ٚاالٍزقلاَ إٌْٜ ٌٙب 

ُ    -يٞخ، ٚؽً اٌّْى د اٌّقزٍفخ. ٚلل اٍزّلد اٌجٕب ييخ  ٌّٚٙبهارٙب  ٝ  ُٙ ا٢ٌٛا٘و اٌّؾ ِيٓ   -و٢ٕوييخ  يٝ اٌيز٦ٍ

 أ٥ّبي: ثيبعيٗ، ٚثوٚٔو، ٚ يغٛرَىٝ، ؽيش أٙب رووي ٥ٍٝ ٦ِو خ اٌْقٔ، ٚويف يجٕٝ اٌّز٦ٍُ ا٦ٌّو خ؟

 االرغبِ انضبنش: يُظش نهجُبئيخ عهٗ أَٓب ٔعٓخ َظش فهغفيخ:

، (ٖ٘ٗ: 99ٙٔ(، )فٍييً اٌقٍيٍيٝ ٚآفيوْٚ،    (Savery and Duffy, 1995 ٚييوٜ ِئييلٚ ٘ينا االرغيبٖ          

 (7ٙٔ: 2ٕٓٓ(، ٚ)٥جل إٌبٕو ِؾّل، ٕٔ: 2ٕٓٓ)ها ل ا ٍّو،ٚ

ٚري٥ُ أْ ِب رلا٥ٝ ثبٌؾميمخ ِب ٘ٛ ، ٚعٙخ ٢ٔو  ٍَفيخ رز٦ٍك ثىيفيخ ٌٕٕٚٛب ٌٍفُٙ ٚا٦ٌّو خ ٘ٝأْ اٌجٕب يخ:       

  ٘ ٚأْ ثٕيب  ا٦ٌّو يخ يىيْٛ ِيٓ لجيً اٌّيز٦ٍُ ٔفَيٗ اِيب         ، ب ٚاوزْيفٙب اال رٖٛه مٕ٘ٝ ٥ٕل اأَبْ ٦ِزملًا أٔيٗ رمٖيب

ثْييىً  ييوكٜ أٚ عّييب٥ٝ ثٞويمييخ  ب٥ٍييخ ٚماد ٦ِٕييٝ ِييٓ فيي ي فجوارييٗ اٌَييبثمخ، أٚ اٌزفييبٚٗ االعزّييب٥ٝ ِيي٤     

اٌلٚه إٌْيٜ ٌٍّيز٦ٍُ  يٝ ٚعيٛك ا٦ٌٍّيُ اٌّيَيو ٚاٌَّيب٥ل ٥ٍيٝ ثٕيب  ا٦ٌّٕيٝ            - ٝ أٍبٍٙب  -ا لواْ، ٚ٘ٝ رئول 

  ٝ ثيئخ رَب٥ل ٥ٍٝ اٌز٦ٍُ. ثْىً ٍٍيُ

 االرغبِ انشاثع: يُظش نهجُبئيخ عهٗ أَٓب عًهيخ نجُبء انًعشفخ:

(، (Crowther, 1997(، 2ٕٚٓ: 2ٕٓٓ يٝ )وّيبي ىيزيْٛ،      Hein(99ٔٔ)ٚييوٜ ِئييلٚ ٘ينا االرغيبٖ          

ٚ(Bjorkqvist, 1998: 29)ٚ ،Sigle  ،ٝل إٌغيلٜ  (، ٚ)أؽّي ٖٔٔ: ٖٕٓٓ ٝ )فبٌل اٌؾنيفٝ ِْٚب٥ً ا٦ٌزيج

 (.9ٗ: ٕٙٓٓ(، ٚ)ؽٕبْ اٌَ ِٛٔٝ، ٖٙ٘: ٕ٘ٓٓٚآفوْٚ،



 ٙ 

٥ٍّيخ ثٕب  اٌّز٦ٍُ ٦ٌّو زٗ ثٕفَٗ  ٝ ٙٛ  فجوارٗ اٌَبثمخ ٥ٕل اٍزضبهح ثٕيبرٗ أْ اٌجٕب يخ يّىٓ ر٦ويفٙب: أٔٙب:       

ٛه  غٛح ِٓ ف ي ِٛاعٙخ ِٛالف ر٦ٍيّيخ رٕٜٞٛ ٥ٍٝ ِْى د أٚ ِزٕبلٚبد، ِّب يئكٜ ٢ٌٙ ا٦ٌّو يخ اٌَبثمخ

ٚ يٝ أصٕيب  ٘ينٖ ا٦ٌٍّييخ يجٕيٝ اٌفيوك        ٦ِو يخ، رل ٦ٗ ٌجني ْٔبٛ ٘بكف  ٝ رفب٥يً اعزّيب٥ٝ ٌَيل اٌفغيٛح ا٦ٌّو ييخ،     

ِفب٘يُ ٦ِيٕخ ٥ٓ ٝجي٦زٗ، ٌٚنٌه يٛعٗ ٍٍٛويبرٗ ٤ِ ويً ِيب يؾييٜ ثيٗ ِيٓ أّييب ، ِٚضيً ٘ينٖ ا٦ٌٍّييخ رغ٦يً ٌيلٜ            

ٍٛ يغ٦ٍُٙ يجْٕٛ ا٦ٌّ ٕٝ ثْىً ْٜٔ، ٚؽزٝ يزَٕٝ رمليُ ثيئخ ر٦ٍُ رَّؼ ٌٍّز٦ٍّيٓ اٌز ِين اؽَبًٍب ثب٦ٌبٌُ ٥ٍٝ ٔؾ

ثجٕب  ٦ِبه ُٙ،   ثيل ٦ٌٍٍّّييٓ أْ ييٛ وٚا اٌفيوٓ اٌزيٝ رَيّؼ ٌٍّيز٦ٍُ ثبٌزفب٥يً ِي٤ ا٦ٌٍِّٛيبد، ٚثٕيب  ا٦ٌّو يخ             

 ثؤٔفَُٙ،

٢ٌَّٕ ر٦لك ٚعٙبد ا٢ٌٕوِٓ ف ي اٍز٦واٗ االرغب٘بد اٌَبثمخ ٌز٦ويفبد اٌجٕب يخ يّىٓ ِ ؽ٢خ     وٜ اٌجٕب ييخ  ُّ

، وّب يّىٓ ِ ؽ٢خ أٔٗ ال يٛعل افز  بد عٛ٘ويخ ثيُٕٙت ؽيش رزفيك ٢٦ِيُ ٘ينٖ اٌز٦ويفيبد ؽيٛي      ؽٛي ر٦ويفٙب

 ث٦٘ إٌمبٛ، ِٕٚٙب:

 اٌّز٦ٍُ ٘ٛ ِؾٛه ا٦ٌٍّيخ اٌز٦ٍيّيخ. -ٔ

 ي٦ًّ اٌّز٦ٍّْٛ ٥ٍٝ ثٕب  ٦ِو زُٙ اٌغليلح ثؤٔفَُٙ ثٕبً  ٥ٍٝ ٦ِو زُٙ اٌَبثمخ. -ٕ

 ٥ٓ ٝويك اٌزفب٥ً ثيٓ ا٦ٌّو خ اٌغليلح ٚا٦ٌّو خ اٌَبثمخ اٌّٛعٛكح ٌلٜ اٌّز٦ٍُ.اٌز٦ٍُ ال يؾلس اال  -ٖ

 اٌز٦ٍيُ ٌيٌ ٥ٍّيخ ٔمً ا٦ٌّو خ، ٌٚىٕٗ ٥ٍّيخ ر٢ٕيُ ٦ٌٍّو خ.  -ٗ

 ي٦ًّ اٌّز٦ٍّْٛ ثْىً ْٜٔ أصٕب  ٥ٍّيخ ثٕب  ا٦ٌّو خ. -٘

ٙ- َّٙ ُّ ً ٚاٌّيَو  ٝ ٥ٍّيخ ثٕب  ا٦ٌّبٔٝ ِٓ أُ٘ ا كٚاه اٌو يَخ ٦ٌٍٍُّ  ٝ ٘نا ا٣ٌٕٛ ِٓ اٌز٦ٍُ: ليبِٗ ثلٚه اٌ

 ٚا٦ٌّبهف.

 

 افزشاظبد انُظشيخ انجُبئيخ:
ؽيٛي ِْيىٍخ ا٦ٌّو يخ ٚلٚيبيب٘ب     Constructive Epistemology يٍٕٞك رٖٛه ااثَيزٌّٛٛعيب اٌجٕب ييخ         

ًر ِيٓ: ِٓ ا  (Airasian and Walsh, 1997 ، ٚ (Wheatly, 1995: 4 -  5) زواٙيٓ أٍبٍييٓ ؽلكّ٘ب و

(، ٚ)أؽّل إٌغيلٜ ٚآفيوْٚ،   ٖٗٔ: ٖٕٓٓ(، ٚ)ٌٚيُ ٥جيل ٥ٚيٚ ٥فبٔخ، ٕٔ-ٔٔ: ٥ٕٕٓٓفذ إٌٞبٜٚ، (، ٚ)

 (:2ٖ: 7ٕٓٓ(، ٚ)٥بيِ ىيزْٛ، ٖ٘-ٕٖ: ٕٙٓٓ(، ٚ)ؽَٓ ىيزْٛ ٚوّبي ىيزْٛ، 7ٖ٘: ٕ٘ٓٓ

 : االفزشاض األٔل -0

٦ٌّو يخ ا٥زّيبكًا ٥ٍيٝ فجوريٗ،     يئول ٘نا اال زواٗ اوزَبة ا٦ٌّو خ، ٚيمٖل ثٗ: " أْ يجٕيٝ اٌفيوك اٌيٛا٥ٝ ا          

 ٚال يَزمجٍٙب ثٖٛهح ٍٍجيخ ِٓ اآلفويٓ ".  

 بٌزفىيو إٌْيٜ أصٕيب  ٥ٍّييخ اٌيز٦ٍُ يؾَيٓ ِيٓ ر٢ٕييُ اٌجٕييخ ا٦ٌّو ييخت ؽييش اْ ا٦ٌّو يخ ِزغينهح  يٝ ٥ميً                      

 اٌّز٦ٍُ، ٚال رٕزمً ِٓ ا٦ٌٍُّ أٚ اٌٞجي٦خ،  ب٦ٌّٕٝ يزْىً كافً ٥مً اٌّز٦ٍُ ماريًب. 

 بٌجٕب يخ رَزٕل اٌٝ ا زواٗ أٍبٍٝ ثؤْ ا  واك ُ٘ اٌنيٓ يجزىوْٚ ٦ِبه ُٙ ِٓ ف ي اٌزفب٥ً ثييٓ ٦ِيبه ُٙ          

اٌؾبٌيخ، أٚ ا٥زمبكارُٙ ٤ِ ا  ىبه اٌغليلح، أٚ اٌّٛلف اٌغليل اٌنٜ يٛاعٙٛٔٗ. ٚ٘نا يقزٍيف ٥يٓ ّٔيٛمط ااهٍيبي     

 اٌنٜ يؾبٌْٚٛ  يٗ ٔمً ا٦ٌّو خ ٌٍز ِين ثٞويمخ ِجبّوح.

 االفزشاض انضبَٗ: -4

يئول ٘نا اال زواٗ ١ٚيفيخ ا٦ٌّو خ، ٚيمٖل ثٙب: " اٌزىيف ٤ِ ر٢ٕيُ ا٦ٌبٌُ اٌزغويجٝ، ٚفلِخ ر٢ٕيُ ا٦ٌيبٌُ        

اٌزغويجٝ، ٌٚيٌ اوزْيبف اٌؾميميخ اٌٛعٛكييخ اٌٍّٞميخ، ٌٚينٌه  ٔؾيٓ ال ٔغيل اٌؾميميخ، ٌٚىيٓ ٔجٕيٝ رفَييواد لبثٍيخ             

 ٌٍزٞجيك ". 

٦و يخ رؾلس ٥ٕلِب يىْٛ ٕ٘بن رغيو  ٝ ا٦ٌٍِّٛبد ٚأ ىبه اٌّز٦ٍُ اٌَبثمخ، اِب ٥ٓ ٝويك ٚاٌزىيف ٥ٍّيخ ِ      

 ريٚيل اٌّز٦ٍُ ث٦ٍِّٛبد عليلح، أٚ ا٥بكح ر٢ٕيُ ِب ي٦و ٗ اٌّز٦ٍُ ثبٌف٦ً، أٚ ا٥بكح رْىيً ثٕب ٗ ا٦ٌّو ٝ. 
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 افزشاظبد انزعهى انًعشفٗ عُذ انجُبئيٍ:
٢َّٕيويٓ ٚاٌزوثيٛييٓ ارفميٛا     ثبٌوغُ ِٓ ٚعٛك ارغب٘بد ِز٦لكح     ُّ ٢ٌٍّٕوييٓ ؽٛي ِفَٙٛ اٌجٕب يخ، اال أْ ٢٦ُِ اٌ

ًر ِييٓ: )٥فييذ       ٥ٍييٝ ٚعييٛك فَّييخ ا زواٙييبد ٌٍييز٦ٍُ ا٦ٌّو ييٝ ٥ٕييل اٌجٕييب ييٓ، ٚ٘يينٖ اال زواٙييبد وّييب يوا٘ييب ويي

(، ٚ)فبٌييييل اٌؾيييينيفٝ ِْٚييييب٥ً  ٕٕٕ، 29ٔ -27ٔ: ٕٕٓٓ(، ٚ)وّييييبي ىيزييييْٛ،  ٖٔ-ٕٔ: ٕٕٓٓإٌٞييييبٜٚ، 

(، ٚ)أؽّييل إٌغييلٜ ٚآفييوْٚ، ٗٗٔ-ٖٖٔ: ٖٕٓٓ(، ٚ)ٌٚيييُ ٥جيييل ٥ٚيييٚ ٥فبٔييخ، ٖٗٔ-ٕٖٔ:  ٖٕٓٓا٦ٌزيجييٝ،

ٕٓٓ٘ :ٖ7ٖٚ ،) (Griffith, 2005: 31)     ،ْٛ٥يبيِ  ٙٓٔ-9ٙ: ٕٙٓٓ، ٚ)ؽَيٓ ىيزيْٛ ٚوّيبي ىيزي(ٚ ،)

، (Dobbs, 2008: 40)(، 2ٕٖٚ: 2ٕٓٓ(، ٚ)ؽَيييٓ أثييٛ هيييبُ ٚغَييبْ لٞيييٜ، ٙٗ-٘ٗ: 7ٕٓٓىيزييْٛ، 

 ( ٘ٝ:ٓٗ: ٕٓٔٓ، ٚ)ؽّلاْ اٍّب٥يً

 أٔاًل: انزعهى عًهيخ ثُبئيخ َشؽخ ٔيغزًشح ٔغشظيخ انزٕعّ:

 ٚيزّٚٓ ٘نا اال زواٗ ص صخ ِٚبِيٓ ٌٍز٦ٍُ ٘ٝ:    

اثلا٣ اٌّز٦ٍُ ٌزواويت ٦ِو يخ علييلح ري٢ُٕ    -ثب٥زجبهٖ ٥ٍّيخ ثٕب يخ  -ٚي٦ٕٝ: اٌز٦ٍُ  انزعهى عًهيخ ثُبئيخ: -0

، ثؾيش ي٦َٝ ٌفُٙ أ٤ٍٚ ٚأًّّ ِٓ مٌه اٌفُٙ اٌنٜ رٛؽٝ ٚرفَو فجوارٗ ٤ِ ٦ِٞيبد ا٦ٌبٌُ اٌّؾًَٛ

ثٗ اٌقجواد اٌّؾلكح، أٜ: أْ ا٦ٌّو خ رزىيْٛ ِيٓ اٌزواوييت ا٦ٌّو ييخ اٌَيبثمخ.  بٌز ِيين ٥ٕيلِب يمِٛيْٛ         

ثز٦ٍُّٙ ثؤٔفَُٙ،  ُٙ يىزْفْٛ ااعبثخ ٚيجزىوْٚ رفَييوارُٙ اٌقبٕيخ ثٙيُ، ٚيىيْٛ ر٦ٍّيًب أوضيو ّيٌّٛيخ        

 ، ٚيئكٜ اٌٝ اٌملهح ٥ٍٝ اٌزفىيو إٌبلل. ٥ّٚمًب ٚأوضو صجبرًب

 بٌز٦ٍُ ال يىْٛ ثٕب يًب ِب ٌُ يىٓ اٌّز٦ٍُ ْٔيًٞب، ٚ٘ينا ٦ِٕيبٖ: أْ اٌّيز٦ٍُ يجيني عٙيلًا        انزعهى عًهيخ َشؽخ: -4

٥مٍيًب ٌٍٕٛٛي الوزْبف ا٦ٌّو خ ثٕفَٗ.  ٍىٝ يؾلس اٌز٦ٍُ،  بٌز ِين  يٝ ؽبعيخ اٌيٝ أْ يىٛٔيٛا ْٔيٞيٓ      

 ، ِٚٓ صُ يزفب٥ٍْٛ ٤ِ ا ّيب  ٚا ؽلاس. ٝ اٌقجواد اٌز٦ٍيّيخ

 ؾزٝ رىْٛ ٥ٍّيخ اٌز٦ٍُ ثٕب يخ ْٚٔٞخ، ال ثيل أْ رىيْٛ غوٙييخ اٌزٛعيٗ      انزعهى عًهيخ غشظيخ انزٕعّ: -2

ي٦َٝ اٌفوك ِٓ ف ٌٙب ٌزؾميك أغواٗ ٦ِيٕٗ رَُٙ  ٝ ؽً ِْىٍخ يٛاعٙٙب، أٚ رغيت ٥ٓ أٍئٍخ ِؾيوح 

 ٛ ر٦ٍُ ٣ِٛٙٛ ِب.ٌٗ، أٚ روٙٝ ٔي٥خ ماريخ كافٍيخ ٌليٗ ٔؾ

 صبَيًب: رزٓيأ نهزعهى أفعم انظشٔف عُذيب يٕاعّ انًزعهى ثًشكهخ أٔ يًٓخ ؽميميخ:

اْ ِٛاعٙخ اٌّز٦ٍّيٓ ثّْىٍخ أٚ ِّٙخ ؽميميخ يَب٥لُ٘ ٥ٍٝ ثٕب  ٦ِٕٝ ٌّب يز٦ٍّٛٔٗ، ٚيّٕيٝ اٌضميخ ٌيليُٙ  يٝ          

ْ أؽلًا ٌىٝ يقجوُ٘ ثبٌؾً ثٖٛهح عيب٘يح،  للهارُٙ ٥ٍٝ ؽً اٌّْى د،  ُٙ ي٦زّلْٚ ٥ٍٝ أٔفَُٙ، ٚال يٕز٢وٚ

 أْ اٌز٦ٍُ ٘ٛ: ٕٕب٥خ ا٦ٌّٕٝ: ٌٚيٌ ِغوك ؽف٠ ٦ٍِِٛبد ٥ميّخ.  -ؽيٕئن  – ًٚ  ٥ٍٝ أْ اٌز ِين ي٦ْوْٚ 

ِّٚب يغله اٌزٕٛيٗ اٌيٗ أْ اٌجٕب ييٓ يئولْٚ ٥ٍٝ أّ٘ييخ أْ رىيْٛ ِٙيبَ اٌيز٦ٍُ أٚ ِْيى د اٌيز٦ٍُ ؽميمييخ أٜ             

 اٌز ِين اٌؾيبريخ، ثؾيش يوٜ اٌّز٦ٍّْٛ ٥ لخ ٘نٖ ا٦ٌّو خ ثؾيبرُٙ. ماد ٥ لخ ثقجواد

 صبنضًب: رزعًٍ عًهيخ انزعهى إعبدح ثُبء انفشد نًعشفزّ يٍ خالل عًهيخ رفبٔض اعزًبعٗ يع اآلخشيٍ:

ٝ  بٌفوك ال يجٕٝ ٦ِو زٗ ٥ٓ ٦ِٞييبد ا٦ٌيبٌُ اٌزغويجيٝ اٌّؾيٌ ِيٓ في ي أْٔيٞزٗ اٌنارييخ ٦ِٙيب  ميٜ، ٚاٌزي                  

يىْٛ ِٓ ف ٌٙب ٦ِبٔٝ فبٕخ ثٙب  ٝ ٥مٍٗ، ٚأّب لل ييزُ أيٚيًب ِيٓ في ي ِٕبلْيخ ِيب ٕٚيً اٌييٗ ِيٓ ٦ِيبْ ِي٤            

اآلفويٓ ٚمٌه ِٓ ف ي رفبٚٗ )أفن، ٚهك( ثيٕٗ ٚثيُٕٙ، ِٚٓ صُ لل رز٦لي ٘ينٖ ا٦ٌّيبٔٝ ٌيلٜ اٌفيوك اٌٛاؽيل ِيٓ       

 ف ي رفبٚٗ ا  واك ٥ٍٝ ٦ِٕٝ ٌٙنٖ ا٢ٌٛا٘و.

 أيشيٍ: ُْٔب َؤكذ عهٗ     

اْ ٥ٍّيخ اٌّفبٚٙيخ االعزّب٥ييخ ٘يٝ اٌزيٝ ريئكٜ اٌيٝ ٚعيٛك ٌغيخ ؽيٛاه ِْيزووخ ثييٓ ا  يواك، ٌٚٛال٘يب               ( أ

 ال٦ٔلَ اٌزفبُ٘ اٌّْزون ثيُٕٙ.

اْ ٕٚٛي ا  واك ٦ٌّٕٝ ِْزون ؽٛي ١ب٘وح ٦ِيٕيخ ال ي٦ٕيٝ ا٦ٔيلاَ اٌفيوٚق اٌفوكييخ ثييُٕٙ،  ٕغيل أٔٙيُ          ( ة

 ٌٍزواويت ا٦ٌّو يخ أٚ ا٢ٌّّٕبد ا٦ٌّو يخ اٌقبٕخ ثُٙ.   يقزٍفْٛ  ٝ كهعخ  ُٙ ٦ِبٔٝ ا ّيب  رج٦ًب

 ساثعًب: انًعشفخ انمجهيخ نهًزعهى ششغ أعبعٗ نجُبء انزعهى رٖ انًعُٗ:

يوٜ اٌجٕيب يْٛ أْ ٦ِو يخ اٌّيز٦ٍُ اٌمجٍييخ ّيوٛ أٍبٍيٝ ٌجٕيب  ا٦ٌّٕيٝت ؽييش اْ اٌزفب٥يً ثييٓ ٦ِو يخ اٌّيز٦ٍُ                    

ّىٛٔيبد اٌّّٙيخ  يٝ ٥ٍّييخ اٌيز٦ٍُ مٜ ا٦ٌّٕيٝ.  ميل رىيْٛ ٘ينٖ ا٦ٌّو يخ ثّضبثيخ            اٌغليلح ٦ِٚو زٗ اٌمجٍيخ ي٦ل أؽيل اٌ 

لل رىْٛ ٥ىٌ مٌهت ؽييش ر٦ّيً ثّضبثيخ ا٦ٌمجيخ أٚ     ٚ ،اٌغَوت اٌنٜ ر٦جو ٥ٍيٗ ا٦ٌّو خ اٌغليلح اٌٝ ٥مً اٌّز٦ٍّيٓ

 اٌؾبعيت اٌنٜ ي٤ّٕ ِوٚه ٘نٖ ا٦ٌّو خ اٌٝ ٥مً اٌّز٦ٍُ.



 2 

ا٦ٌّو خ اٌمجٍيخ اٌمليّخ ِٓ ف ي ا٦ٌ لبد اٌلا ويخ ثيّٕٙبت ؽيش ي٦يبك ر٢ٕييُ    ب٦ٌّو خ اٌغليلح رجٕٝ  ٝ ٙٛ       

ا٦ٌّو يخ اٌمجٍيييخ ِيٓ فيي ي رغيييواد رىيفييخ  ييٝ اٌزواوييت ا٦ٌّو يييخت ٌزٕييزظ ثبٌزيبٌٝ ا٦ٌّو ييخ اٌغلييلح، ٚاٌزييٝ رزييؤصو       

ٓ يؾٚيوْٚ ٦ِٙيُ ٦ِو يخ    ثلٚه٘ب ثبٌقجوح ٚاٌجيئخ.  ب ٍيبً  يٝ ّٔيٛمط اٌجٕب ييخ ٘يٛ اٌفىيوح اٌمب ٍيخ ثيؤْ اٌّز٦ٍّيي         

 ٦ِٚزملاد ٍبثمخ،  بٌز٦ٍُ يجٕٝ ٥ٍٝ ِب ثٕبٖ اٌّز٦ٍّْٛ  ٝ ٍيبلبد أفوٜ. 

غٕغ انًعشفيةخ انًًبسعةخ عهةٗ خجةشح     خبيغًب: انٓذف انغْٕشٖ يٍ عًهيخ انزعهى إؽذاس ركيفبد رزٕاءو يع انع

 انفشد:

فييوك، ٚاٌزيٝ ال رزٛا ييك ِي٤ رٛل٦برييٗ،   ٘ييٝ: ٥ٕبٕيو اٌقجييوح اٌزيٝ يّييو ثٙيب اٌ    –ٕ٘يب   –اْ اٌٚيغٛٛ ا٦ٌّو يييخ         

ٚرئكٜ اٌٝ ؽلٚس ؽبٌخ ِيٓ اٌزٕيبل٘ ا٦ٌّو يٝ ٌلييٗ ٔزيغيخ ِيوٚهٖ ثقجيوح علييلح ٥ٍييٗ، ٚرزٍٞيت ٘ينٖ اٌٚيغٛٛ             

ا٦ٌّو يخ اؽلاس رغيواد  ٝ اٌزواويت ا٦ٌّو يخ. ِٚٓ صُ ر٦ّٕٗ ِيٓ رؾٖييً إٌزيب ظ وّيب يوييل أْ رىيْٛ، أٜ: أْ       

ًَ ِب ُيْؾِلس ؽبًٌخ ِٓ االٙٞواة ا٦ٌّو يٝ ٌيلٜ اٌفيوك ٔزيغيخ ِيوٚهٖ ثقجيوح        اٌٚغٛٛ ا٦ٌّو يخ يّىٓ ا٥زجبه٘ب و

عليييلح ٥ٍيييٗ، ٚ٘ييلف اٌييز٦ٍُ  ييٝ اٌفٍَييفخ اٌجٕب يييخ ٘ييٛ اؽييلاس اٌزٛا ييك ٚاٌزىيييف ِيي٤ ٘يينٖ اٌٚييغٛٛ ا٦ٌّو يييخ ٌييلٜ    

ئصواد اٌجيئيخ  اٌّز٦ٍُ، ؽيش ي٦زمل ثيبعيٗ أْ اٌز٦ٍُ ا٦ٌّو ٝ ٌلٜ اأَبْ يْٕيؤ أٍبٍيًب ٔزيغيًخ ٌٍزىييف ا٦ٌمٍيٝ ِي٤ ِي       

 اٌّؾيٞخ ثٗ. 

 

 انزعهى انجُبئٗ فٗ انشيبظيبد:
يّىٓ أْ ر٢ٙو اٌجٕب يخ  ٝ  ٖٛي اٌويبٙييبد، ثيبٌوغُ ِيٓ أٔٙيب ٌيُ رىيٓ ٦ِوٚ يخ ثٙينا االٍيُ ِٕين ٍيٕٛاد،                  

 ِين  ب٦ٌليل ِٓ اٌجبؽضيٓ ؽبٌٚٛا ااعبثخ ٥ٓ اٌَئاي: " ِبما يمٖل ثز٦ٍُ اٌويبٙيبد ٤ِ اٌفُٙ ؟ "  ٦ٕلِب يفُٙ اٌز

اٌويبٙيبد،  بُٔٙ يىْٛٔٛ لبكهيٓ ٥ٍيٝ اٌز٦بِيً ِي٤ ا٦ٌ ليبد اٌّزلافٍيخ  يٝ ٢ٔيبَ ا ٥يلاك، ٚيزٚيّٓ اٌفٙيُ ٕ٘يب            

٥ًّ ٥ لبد ثيٓ أعيا  ِٓ ا٦ٌّو خ  ٝ أغٍت ا ؽيبْ ِٓ ف ي هثٞٙب ث٦ّيبهف علييلح رٚيبف اٌيٝ ا٦ٌّيبهف      

  (Elshafei, 1998: 16-17)اٌؾبٌيخ. 

رغب٘بد اٌزوثٛيخ اٌؾليضخت اٌزٝ رٕبكٜ ثٚوٚهح أْ يَيزٕل ر٦ٍييُ اٌويبٙييبد ٥ٍيٝ ٝيوق      ٚر٦ل اٌجٕب يخ ِٓ اال      

ٍٚٚب ً ٚاٍزواريغيبد رجٕٝ ٥ٍٝ أٍبً اٌزوويي ٥ٍٝ اٌّيز٦ٍُ ٚكٚهٖ اايغيبثٝ  يٝ اٌّٛليف اٌز٦ٍيّيٝ، ٚاوزَيبثٗ       

 ييخ ٘يٛ: عٙيٛك اإي ػ     ٌغٛأت اٌز٦ٍُ اٌّقزٍفخ ٌّبكح اٌويبٙيبد، ٚي٦ل ا ٍبً اٌنٜ ر٦زّل ٥ٍييٗ ا٢ٌٕوييخ اٌجٕب  

ت ٚاٌنٜ ٔبكٜ ثؤْ NCTMاٌؾليضخ اٌزٝ يمٛك٘ب اٌّغٌٍ اٌمِٛٝ ٦ٌٍّّٝ اٌويبٙيبد ثبٌٛاليبد اٌّزؾلح ا ِويىيخ 

: ٕ٘ٓٓيىْٛ ر٦ٍُ اٌويبٙيبد ٦ِزّلًا ٥ٍٝ اٌفُٙ، ٌٚيٌ ؽف٠ ا٦ٌٍِّٛبد ٚاٍيزوعب٣ اٌّيز٦ٍُ ٌٙيب ) يبييح ؽّيبكح،      

ٕٗٔ.) 

اٌٝ أْ  ٖٛي اٌويبٙيبد ي٢ٕو اٌيٙيب ثْيىً   (Gresalfi, 2009: 330)  يٍل  ٚ ٝ ٘نا اٌٖلك يْيو عٍيَو      

فبٓ ٥ٍٝ أٔٙب: ٢ٔبَ أٚ ِىبْ ٌٍّّبهٍبد االعزّب٥يخت اٌزٝ رزّٚٓ أّٔبًٝب ٥ليلح ِٓ اٌزفب٥ً، ٚاٌفٙيُ، ٚٝيوػ   

ٍز ِييين يقيلَ ا ْٔييٞخ اٌّملِييخ ٌ  -ثيي  ّييه  -اا زواٙيبد، ٚرىييٛيٓ االرغب٘ييبد، ٚاٍيزقلاَ ا٦ٌّييبييو، ٚ٘يينا وٍيٗ    

 ثْىً عيل ٢ُِٕٚ 

        ٛ ( ٚ ميًب ٢ٌٍّٕيٛه اٌجٕيب ٝ ٦ٌٍّيزيٝ اٌز٦ٍييُ ٚاٌيز٦ٍُ، أْ ا٦ٌّو يخ اٌويبٙييخ ٌيُ          (Yoo, 2008: 34 ٚييوٜ يي

رزؾٛي أٚ روًٍ اٌٝ اٌز ِين، ٌٚىٓ يغت أْ رجٕٝ ِٓ ف ي ليبُِٙ ثيج٦٘ ا٦ٌٍّييبد ا٦ٌّو ييخ، مٌيه أْ اٌز ِيين      

اٌزفيب٥ د، ٚاٌزٕيبل٘ ٥ٚميل ِٛاىٔيبد  يٝ ا٦ٌّيبهف اٌويبٙييخ، ٌٚينٌه          يجْٕٛ ٦ِبه ُٙ اٌقبٕيخ ثٙيُ ِيٓ في ي    

  بٌز٦ٍُ اٌجٕب ٝ يىْٛ ٌٗ كٚه ُِٙ  ٝ ثٕب  ا٦ٌّبهف اٌويبٙيخ. 

ٚيئول "  ْٛ عٍيَو  يٍل " أْ اٌجٕب يخ رُ اٍزقلاِٙب ِٓ أعً ا٦ٌليل ِٓ اإ ؽبد  يٝ ر٦ٍييُ اٌويبٙييبد،          

 ,Wheatly et.al)ٕمً أٚ روًٍ، ٌٚىيٓ يغيت أْ رجٕيٝ ِيٓ لجيً اٌّيز٦ٍُ.        ٙٝ رفزوٗ أْ ا٦ٌّو خ ال يّىٓ أْ ر

1995: 4) 

 

 انُظشيخ انجُبئيخ فٗ ييضاٌ انُمذ:

اْ ا٢ٌٕويخ اٌجٕب يخ وغيو٘ب ٌُ يىٓ ٕ٘بن ارفبق ٥بَ ٥ٍيٙب،  بفزٍف رمجً ا٦ٌٍّب  ٚاٌّفىويٓ ٌٙب ثٕب ًا ٥ٍيٝ ِيب         

ت ثٙييب، ِٚييُٕٙ ِييٓ ر٦بِييً ٦ِٙييب ثييزؾف٠ ٥ٍييٝ ايغبثيبرٙييب      للِزييٗ،  ٕٙييبن ِييٓ ٚعييل فٖب ٖييٙب ِّٚييارٙييب  وؽيي    

ٍٍٚجيبرٙب، ُِٕٚٙ ِٓ ٕل٘ب، ُِٕٚٙ ِٓ ٚعل ٦ٕٛثبد ِْٚيى د ر٦ٛليٗ ٥يٓ رٞجييك اٌجٕب ييخ  يٝ اٌز٦ٍييُ، ٦ٌٚيً         
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٘نا ٘ٛ اٌَجت اٌو يَٝ  ٝ ١ٙٛه ا٢ٌٕويبد ٚاٌّلاهً اٌفىويخ اٌّقزٍفخ، ٚليل ؽيلكد اٌلهاٍيبد ٚا كثييبد ٘ينٖ      

 بد وّب يٍٝ:اٌّّيياد ٚاٌٍَجي

 

 أٔاًل: إيغبثيبد انُظشيخ انجُبئيخ:

ًر ِٓ: )أؽّل إٌغلٜ ٚآفوْٚ،       (، ٚ)ؽَٓ ىيزْٛ 2ٓٗ: ٕ٘ٓٓرزّضً ايغبثيبد ا٢ٌٕويخ اٌجٕب يخ وّب يوا٘ب و

(  يّييب ٕٕ-ٕٔ: ٕٓٔٓ(، ٚ)ِؾّييل اٌْييٙوأٝ، 9٘ٔ: 2ٕٓٓ(، ٚ)وّييبي ىيزييْٛ، 2ٕٓ: ٕٙٓٓٚوّييبي ىيزييْٛ، 

 يٍٝ:

 ٕب يخ اٌزٍمٝ اٌٍَجٝ ٦ٌٍّو خت اٌنٜ يزجٕبٖ اٌٍَّه اٌزمٍيلٜ.رو ٘ اٌّّبهٍبد اٌج -ٔ

 رْغ٤ اٌجٕب يخ رىٛيٓ اٌّز٦ٍُ ٦ٌٍّٕٝ. -ٕ

رئول ِْبهوخ اٌّز٦ٍُ إٌْٞخ  ٝ ٥ٍّيخ اٌز٦ٍُ، ثّب يئكٜ ٌفُٙ أ ًٚ  ٝ ٥ٍّيخ اٌيز٦ٍُ، ٚثّيب ييئكٜ ٌفٙيُ      -ٖ

 أ ًٚ ٚاؽزفبٟ أ ًٚ ثب٦ٌٍِّٛبد.

اٌغليييلح ثب٦ٌّو ييخ اٌَييبثمخ ٘ييٛ ٙييّبْ ٌز٢ٕيّٙييب ثٖييٛهح   أوييلد اٌىضيييو ِييٓ ا ثؾييبس أْ هثييٜ ا٦ٌّييبهف  -ٗ

 أ ًٚ، ٚ٘نا ِب رل٥ٛ اٌيٗ اٌجٕب يخ. 

رووي اٌجٕب يخ ٥ٍٝ ٥لح ِجبكة ِّٙخ ِٕٙب: أْ اٌزىٛيٓ اٌّفيب٘يّيٝ يْٕيؤ ِيٓ في ي اٌزفب٥يً ثييٓ ا٦ٌّو يخ         -٘

 اٌَبثمخ ٚا٦ٌّو خ اٌؾبٌيخ وّب أْ ا٦ٌّو خ ِئلزخ.

ٌّٙزّيييٓ ث٦ٍّيييخ اٌزييلهيٌ اٌييٝ َِييب٥لح اٌز ِييين ٥ٍييٝ رّٕيييخ اٌّفييب٘يُ  رَييب٥ل اٌجٕب يييخ ٥ٍييٝ عيينة أزجييبٖ ا -ٙ

اٌَييٍيّخ ٌييليُٙ، ٚاٌز٦ييوف ٥ٍييٝ رٖييٛهارُٙ اٌقبٝئييخ ٦ِٚبٌغزٙييب ٥ييٓ ٝويييك اؽييلاس ِٛلييف يييئكٜ اٌييٝ    

 ٕوا٣ ٦ِو ٝ ثيٓ رٖٛهارُٙ اٌقبٝئخ، ٚثيٓ ٚال٦ُٙ اٌؾميمٝ.

  ٝ َِبٌه عليلح ِضً اٌجٕب يخ. اٌٞوق اٌزمٍيليخ رئكٜ اٌٝ ٦ِو خ ٍٍجيخ، ٌٚنٌه ٕ٘بن هغجخ ٍِؾخ -7

رْيييو أثؾييبس ٥ٍييُ اٌييٕفٌ اٌييٝ أْ اٌّْييبهوخ إٌْييٞخ  ييٝ اٌييز٦ٍُ يّىييٓ أْ رييئكٜ اٌييٝ اؽزفييبٟ أ ٚييً              -2

 ثب٦ٌٍِّٛبد، ٚ ُٙ أ ًٚ ٚاٍزقلاَ أْٔٞخ ٦ٌٍّو خ.

 اٌج٦ل االعزّب٥ٝ ٌٍز٦ٍُ، )أٚ ِب يَّٝ ثبٌز٦ٍُ اٌز٦بٚٔٝ( يئكٜ اٌٝ  ُٙ أ٥ّك. -9

رفىيييو اٌّييز٦ٍُ ِييٓ فيي ي ليبِييٗ ثب٦ٌليييل ِييٓ اٌّؾييبٚالد  ييٝ ؽييً اٌّْييى د      رَييب٥ل اٌجٕب يييخ  ييٝ رّٕيييخ   -ٓٔ

 اٌّٞوٚؽخ ٥ٍيٗ.

 

 صبَيًب: أٔعّ لصٕس انُظشيخ انجُبئيخ:
ًر ِييٓ: )وّييبي ىيزييْٛ،        (، ٚ)أؽّييل إٌغييلٜ آفييوْٚ، 2ٕ-7ٕ: ٖٕٓٓٚرزّضييً أٚعييٗ لٖييٛه٘ب وّييب يوا٘ييب ويي

(، 9ٙٔ-9٘ٔ: 2ٕٓٓ(، ٚ)وّيبي ىيزيْٛ،   2ٕٕ-2ٕٔ: ٕٙٓٓ(، ٚ)ؽَٓ ىيزْٛ ٚوّبي ىيزيْٛ،  9ٓٗ: ٕ٘ٓٓ

 (  يّب يٍٝ:9ٖ-2ٖ: ٕٓٔٓٚ)ؽّلاْ اٍّب٥يً، 

رؾٖو اٌجٕب يخ اٌؾميمخ  ٝ ٔٛارظ ا٦ٌٍّيبد ا٦ٌّو يخ أوضو ِٕٙب ٔيٛارظ ٌٍزووييت اٌزيبهيقٝ، ٚاالعزّيب٥ٝ،      -ٔ

 ٚاٌزمب ٝ.

 رفوٗ اٌجٕب يخ ٥ٍٝ اٌز ِين ٙغًٛٝب ٦ِو يخ ٥ٍيب لل ال يمْٛٚ ٥ٍيٙب. -ٕ

٦ٍُ ر ِينٖ  وٕخ اٌز٦جيو ٥ٓ أٔفَُٙ،  بٔيٗ ييزؾىُ ثٖيواِخ  يّيب يميبي، ٚوينٌه ييزؾىُ  يٝ         ِّٙب ِٕؼ اٌّ -ٖ

 اٌمواهاد اٌزٝ يزُ اٌزًٕٛ ٌٙبت ِّب يغ٦ً اٌز ِين ي٦ْوْٚ ث٦لَ ٚعٛك ٕلٜ ٌّب يوٚٔٗ. 

ٌييُ رٚيي٤ اٌجٕب يييخ ؽييلًا  بٕييً  ثيييٓ ٕييٕب٥خ ا٦ٌّٕييٝ اٌْقٖييٝ ٦ٌٍييبٌُ، ٚاٌفٙييُ اٌّجٕييٝ ٔزيغييخ ٌٍزفب٥ييً             -ٗ

 ٥ٝ.االعزّب

 االفز  بد  ٝ ويفيخ ثٕب  ا٦ٌّو خ رئكٜ اٌٝ رٞجيمبد رلهيَيخ ِقزٍفخ  ٝ ؽغوح اٌلهاٍخ. -٘

ال رملَ اٌجٕب يخ كٚهًا ِؾلكًا ٦ٌٍٍُّ أصٕب  اٌزلهيٌ، ٌٚىٕٙب رغينة االٔزجيبٖ اٌيٝ أ ىيبه اٌز ِيين أصٕيب  ٥ٍّييخ         -ٙ

 اٌزلهيٌ.

 اٌزمٍيليخ. رزٍٞت اٌّّبهٍبد اٌجٕب يخ ٚلزًب أٝٛي، ِّب رزٍٞجٗ اٌّّبهٍبد -7

رمَٛ اٌجٕب يخ ٥ٍٝ ِغ٥ّٛخ ِٓ اال زواٙبد اٌّزّبصٍخت اٌزٝ رغ٦ٍٙب غيو ٕبٌؾخ ٌزؾميك اٌزغييو اٌزوثٜٛ  -2

 .Individualism، اٌفوكيخ  Subjectivism ِٕٚٙب: اٌناريخ



 ٔٓ 

اال٥زّبك ٥ٍٝ اٌنٕ٘يخ يؾلس ٕل٥ًب ثيٓ اٌزفىييو ٚاٌف٦يً اٌيٛال٦ٝت ؽييش ي٢ٕيو اٌٞفيً اٌيٝ ا ّييب  ٥ٍيٝ           -9

 ٔزبط اٌفىو ٌٚيٌ اٌّغز٤ّ.أٔٙب 

أْ ِب رملِٗ اٌجٕب يخ ٌيٌ ِفيلًا ثبٌٚوٚهح ٌىً ِٛاٙي٤ اٌز٦ٍُت ؽيش اْ ٕ٘بن ِٛالفًب يؾزبط  يٙيب اٌّيز٦ٍُ    -ٓٔ

 اٌٝ االٍزفبكح ِٓ فجواد ا٦ٌٍُّ اٌقجيو، ٌٚيٌ ثّملٚهٖ اٌفُٙ اٌنارٝ ٌىً أٔٛا٣ اٌقجواد.

 

  Problem – Based Learning Strategyصبَيب: اعزشاريغيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ:

اْ اٌز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ يىيْٛ ٌيٗ ريؤصيو مٚ ٦ِٕيٝ ِٚٙيُ عيلًا ٥جيو اٌّٛاٙيي٤ ٚاٌّغيبالد اٌّقزٍفيخ  يٝ                    

اٌّّبهٍبد اٌزوثٛيخ وجيئخ ٌٍز٦ٍُت ٚاٌنٜ ٔيزظ ِيٓ ٥ٍّييبد ا٦ٌّيً ٔؾيٛ  ٙيُ ٚؽيً أٚ رٖيّيُ اٌّْيى د، ٚيوويي           

ٝ ِؾزٜٛ اٌز٦ٍُت ٚاٌنٜ  يٗ يْزون اٌز ِين  ٝ ؽً ِْى د ر٦بٚٔييخت ٌىيٝ يز٦ٍّيٛا    اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ٥ٍ

(. ٚي٦ل اٌز٦ٍُ اٌميبَ  (HO, 2008ِب يفٛق اِىبٔبرُٙ ٤ِ  ُٙ ٥ّيك ٌٍّبكح اٌز٦ٍيّيخ ٚرٞٛيو ِٙبهاد اٌزفىيو ا٦ٌٍيب 

بٌفوٓ اٌّ  ّيخ اٌزيٝ رَيب٥لُ٘    ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ثيئخ عيلح ٌزّٕيخ ِٙيبهاد اٌزفىييو إٌبليلت ؽييش أٙيب رّيل اٌز ِيين ثي        

 (.(٥Tan, 2004: 46ٍٝ رّٕيخ اٌّىٛٔبد اٌو يَخ ٌٍزفىيو إٌبلل 

           

 (:PBLيبْيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ )
، ٚثلهاٍييخ ٘يينٖ ٌٍييز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ ٕ٘ييبن ث٦يي٘ االعزٙييبكاد ا٦ٌٍّيييخ اٌزييٝ ؽبٌٚييذ ٚٙيي٤ ر٦ويييف        

 عل أٔٗ يٛعل أوضو ِٓ ارغبٖ ٔٛعي٘ب  يّب يٍٝ:االعزٙبكاد ٚاٌّؾبٚالد، ٚ
 االرغبِ األٔل: يُظش نهزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ عهٗ أَّ: أعهٕة رعهيًٗ:

: 2ٕٓٓ)عيبثو ٥جيل اٌؾّييل،    Delisel, 1997))( ،Griffith, 2005: 10 ،)ٚييوٜ ِئييلٚ ٘ينا االرغيبٖ            

ٖٔ٘( ،)(Wang et.al, 2008: 6ٌّْىٍخ ٘ٛ أٍٍٛة ر٦ٍيّٝ يزُ ِٓ ف ي رمليُ ِٛالف : أْ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ ا

ٌٍز ِيين يمييٛكُ٘ اٌيٝ ِْييىٍخ يز٦يييٓ ٥ٍييُٙ ؽٍٙييب، ٚيٕييزظ ِيٓ ٥ٍّيييخ ا٦ٌّيً ارغييبٖ اٌفٙييُ ٚؽيً اٌّْييى د، ٚيىييْٛ       

ِزّوويًا ؽٛي اٌّز٦ٍُ، ٚ٘ٛ ٌيٌ ِغوك ٝويمخ ٌغ٦ً اٌز ِين يغلْٚ ااعبثخ اٌٖؾيؾخ، ثيً ٘يٛ أٍيٍٛة يزٍٞيت     

  ٍئٍخ، ٚع٤ّ ا٦ٌٍِّٛبد، ٚرٌٛيل اٌؾٍٛي اٌّؾزٍّخ، ِٚٓ صُ رمييُ اٌجلا ً ايغبك أ ًٚ ؽً. اٌزفىيو  ٝ ٝوػ ا

 االرغبِ انضبَٗ: يُظش نهزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ عهٗ أَّ: يذخم رعهيًٗ:

(: أْ اٌيز٦ٍُ  Sonmez and Lee, 2003: 1)( ،)Said et.al, 2005: 129ٚييوٜ ِئييلٚ ٘ينا االرغيبٖ           

اٌّْىٍخ ٘ٛ ِلفً ر٦ٍيّٝ اثلا٥ٝ يزؾلٜ اٌز ِين ٌزمليُ ؽٍٛي ٌّْيى د ا٦ٌيبٌُ اٌؾميميٝ أٚ ٌّْيى د      اٌمب ُ ٥ٍٝ

ِفزٛؽييخ إٌٙبيييخ ثؤٔفَييُٙ أٚ كافييً ِغ٥ّٛييبد، ٚيئوييل ٙييوٚهح أْ رىييْٛ اٌّْييى د ٘ييٝ ٔمٞييخ ثلايييخ الوزَييبة   

 ا٦ٌّو خ.

 يخ رعهيًيخ:االرغبِ انضبنش: يُظش نهزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ عهٗ أَّ: اعزشاريغ

(،  (Tan, 2004: 46(، 7ٙٚ: ٕٗٓٓ، ٚ)يبٍيو  يبهٚق،    (Roh, 2003: 2)ٚييوٜ ِئييلٚ ٘ينا االرغيبٖ           

ٚHallinger and Bridges, 2007: 26-27) ،ٜثَبَ ٖٖٔ: 2ٕٓٓ(، ٚ)ؽَيٓ أثٛ هيبُ ٚغَبْ لٞي(ٚ ،)

 ،ٕٗٝٓٓ9 :ٙ٘): 

 زٍّييينّيييخ رزييوعُ أ ىييبه ا٢ٌٕويييخ اٌجٕب يييخ، ٚرووييي ٥ٍييٝ اٌأْ اٌيز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ ٘ييٛ اٍييزواريغيخ ر٦ٍي       

وّؾٛه ٌٍيز٦ٍُ إٌْيٜت ؽييش يقزيبه ا٦ٌٍّّيْٛ ِْيى د إٔيٍيخ رىيْٛ ٘يٝ ٔمٞيخ ثلاييخ اٌيز٦ٍُ، ٚيزّييي ثبٍيزقلاَ               

ِْى د ا٦ٌبٌُ اٌؾميميخ، ٚيزٍٞيت ا٦ٌّو يخ إٌبليلح، ٚاٌجوا٥يخ  يٝ ؽيً اٌّْيى د، ٚاٍيزواريغيبد اٌيز٦ٍُ اٌّٛعيٗ           

ِٙبهاد اٌفويك اٌّْبهنت ؽيش اْ اٌّْىٍخ رمٛك ٥ٍّيخ اٌز٦ٍُت ِّب يَيب٥ل  يٝ اٍزىْيبف ٚر٦ٍيُ اٌّفيب٘يُ      ماريًب، ٚ

 ٚاٌّجبكة ا ٍبٍيخ، ٚكٚه ا٦ٌٍُّ اٌو يٌ َِبٔلح اٌز ِين  ٝ أٍئٍزُٙ.

 االرغبِ انشاثع: يُظش نهزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ عهٗ أَّ: ثيئخ رعهيًيخ:
 :Woods, 2003( ،)Torp and Sage, 2002: 15( ،)Guzelis, 2006) ٚييوٜ ِئييلٚ ٘ينا االرغيبٖ         

384:) 

أْ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ٘ٛ ثيئخ ٌٍز٦ٍُ رووي ٥ٍٝ اٌز٦ٍُ اٌزغويجٝ: )لب ُ ٥ٍٝ ا٦ٌمً، لب ُ ٥ٍٝ ا يلٜ         

Minds-on, Hands-on       ٌ٦يبهف، ييزُ ٝيوػ    أٜ ِ زٍّيين (ت رميٛك اٌّْيى د  يٙيب ٥ٍّييخ اٌيز٦ٍُ،  مجيً أْ ييز٦ٍُ ا

    اٌّْى د ٥ٍيٗ أٚاًل، ٌٚنٌه  ٙٛ يغل ٔفَٗ  ٝ ؽبعخ اٌٝ أْ يز٦ٍُ ث٦٘ ا٦ٌّبهف اٌغليلح ٌؾً ٘نٖ اٌّْىٍخ.

 



 ٔٔ 

 االرغبِ انخبيظ: يُظش نهزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ عهٗ أَّ: عًهيخ رعهيًيخ:
 ,Cerezo)، ٚ(Delisel, 1997: 3-4) يٝ   Barrows and Tamblenٚييوٜ ِئييلٚ ٘ينا االرغيبٖ               

2004: 1) 

أْ اٌييز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ ٘ييٛ ٥ٍّيييخ ٌٍييز٦ٍُت ؽيييش رمييلَ ِْييىٍخ اٌؾبٌييخ ٌٍز ِييين، ٚيٍٞييت ِييُٕٙ أْ                 

ًٍ ٌٍّْيىٍخ، ٚيئويل ٘ينا اٌيز٦ٍُ اٌزغويجيٝ )اٌَّيزٕل اٌيٝ             يَزقلِٛا االٍزٕزبط، ٚاٌجؾش، ٚاٌزفىييو إٌبليلت ايغيبك ؽي

 ٢ٌُّٕ ؽٛي اٌزَبإي، ٚاٌزؾميك، ٚؽً ِْى د ا٦ٌبٌُ اٌؾميمٝ.ا٦ٌمً، ٥ٍٚٝ ا يلٜ( ٚا

 

االرغب٘ييبد اٌّزج٦ييخ  ييٝ ر٦ويييف اٌييز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ، اال أْ ٕ٘ييبن     ر٦ييلكِّييب ٍييجك يزٚييؼ أٔييٗ ِيي٤          

 ِغ٥ّٛخ ِٓ ا٦ٌٕبٕو اٌّْزووخ  ٝ عّي٤ اٌز٦ويفبد، ِٕٙب:

 خ ٦ٌٍّيخ اٌز٦ٍُ.ٚعٛك ِْىٍخ، أٚ ِّٙخ ؽميميخ ٘ٝ ٔمٞخ اٌجلايخ اٌف٦ٍي 

 اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ يزُ كافً ِغ٥ّٛبد ٕغيوح. 

 اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ يىْٛ ِزّوويًا ؽٛي اٌّز٦ٍُت ؽيش يىْٛ ٌٍّز٦ٍُ ٕ٘ب كٚه ْٜٔ ايغبثٝ. 

 ا٦ٌٍُّ ٕ٘ب ٌٗ كٚه ه يٌ ٚ٘ٛ رمليُ يل ا٦ٌْٛ ٚاٌَّب٥لح ٚاٌزٛعيٗ ٚااهّبك ٌٍز ِين. 

 ٌٍلهاٍخ اٌؾبٌيخ أْ ر٤ٚ ر٦ويفًب ٌٍز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ: أٔٗ: ٌٚنٌه يّىٓ          

اٍزواريغيخ يز٦ٍُ  يٙب اٌزٍّين ِٓ ف ي ٥وٗ ِٛالف ِْىٍخ ماد ٦ِٕٝ، ٚمٌه ٥ٓ ٝويك اٍزقلاَ ِبٌليُٙ       

ِٓ  ُٙ ِٚٙبهاد ِٚٓ في ي اٌمييبَ ث٦ٍّييبد ثؾيش ٚاٍزمٖيب   وكييخ ٚعّب٥ييخ ٚ يك فٞيٛاد ٢ِّٕيخ ثبّيواٍف            

ٍٗ ِٓ لجً ا٦ٌٍُّ.ٚرٛ   عي

 

 : (PBL)اعزشاريغيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ خؽٕاد
ِييٓ فيي ي االٝيي ٣ ٥ٍييٝ ا٦ٌليييل ِييٓ ا كثيييبد ٚاٌلهاٍييبد اٌزوثٛيييخ ا٦ٌوثيييخ ٚا عٕجيييخ ٌييٛؽ٠ ر٦ييلك ٚرٕيي٣ٛ         

ٙينٖ  رٖيٛهٖ ٌ  ( Wheatley )فٞيٛاد اٌَييو  يٝ اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخت ؽييش ٚٙي٤ ٚيزٍيٝ            

ااٍزواريغيخ  ٝ ص س فٞٛاد ٘ٝ: )رؾليل اٌّٙبَ، اٌّغ٥ّٛيبد اٌّز٦بٚٔيخ، اٌّْيبهوخ( )ؽَيٓ ىيزيْٛ، ٚوّيبي       

( أْ  ٖ٘: 7ٕٓٓ) ييٝ: ِؾّييل اٌَيي٦لٜ،   A rends( 997ٔ(، ٚويينٌه يييوٜ ) أهيٕييلً،  99: 99ٕٔىيزييْٛ، 

ِيين ٌٍّْيىٍخ، ر٢ٕييُ اٌز ِيين     اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ رزىيْٛ ِيٓ صي س فٞيٛاد ٘يٝ: )رٛعييٗ اٌز       

 ٌٍلهاٍخ، ؽً اٌّْىٍخ(

ٕٚ٘بن ِيٓ ٝيٛه  يٝ ٥يلك فٞٛارٙيب، ؽييش ييوٜ ث٦ي٘ اٌجيبؽضيٓ أْ اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ                    

رزىْٛ ِٓ أهث٤ فٞٛاد ٘ٝ: )اٌّٙبَ اٌز٦ٍيّيخ، ٚاٌّغ٥ّٛبد اٌّز٦بٚٔيخ، ٚاٌّْيبهوخ، ٚاٌزميٛيُ( وّيب ٘يٛ ِجييٓ:       

(، ٕٚ٘ييبن ِييٓ ٢ٔييو اٌيٙييب ٥ٍييٝ أٔٙييب رزىييْٛ ِييٓ فّييٌ فٞييٛاد ٘ييٝ: )رٛعيييٗ  ٕٓٗ: ٕ٘ٓٓبكح،) ييٝ:  ييبييح ؽّيي

اٌٞ ة ٔؾٛ اٌلهاٍخ، ٚر٢ٕيُ اٌٞ ة ٌٍيلهً، ٚاٌَّيب٥لح ٥ٍيٝ اٌجؾيش اٌَّيزمً ٚاٌجؾيش اٌغّيب٥ٝ، ٚاٌزٕٛيً         

: 9ٕٓٓاٌٝ ٔزب ظ ٚٔيٛارظ ٥ٚوٙيٙب، ٚرؾٍييً ٥ٍّييخ ؽيً اٌّْيىٍخ ٚرمٛيّٙيب(، وّيب ٘يٛ ِجييٓ: ) يٝ: ثَيبَ ٝيٗ،              

(، ٕٚ٘بن ِٓ ٢ٔو اٌيٙب ٥ٍٝ أٔٙب رزىْٛ ِٓ ٍذ فٞٛاد ٘ٝ )االهرجبٛ ثبٌّْىٍخ، ٚ ا٥لاك اٌٙيىً أٚ اٌجٕييخ،  7ٕ

ٚرفمل اٌّْىٍخ، ٚا٥بكح رفمل اٌّْىٍخ، ٚرمليُ ٔبرظ أٚ أكا ، ٚرمييُ ا كا  ٚاٌّْىٍخ(، وّب ٘يٛ ِجييٓ: ) يٝ: هٚثيود     

  PBLٔٙب رزىْٛ ِيٓ ٍيج٤ فٞيٛاد ٘يٝ: )رىيٛيٓ  وييك      (، ٕٚ٘بن ِٓ ٢ٔو اٌيٙب ٥ٍٝ أٗٗ-ٖٗ: ٕٔٓٓكيٍيًَ، 

ٌّغ٥ّٛييبد اٌييز٦ٍُ، ٚكهاٍييخ ا عيييا  اٌّقزٍفييخ ٌٍّّٙييخ ٚالزييواػ اٌٞويييك ا  ٚييً ٌٍلهاٍييخ، ٚا٥ييلاك ٚرؾٚيييو      

اٌّٖييبكه اٌَّييب٥لح ٌٍٞيي ة ٥ٍييٝ اٌؾييً، ٚافزيييبه ِييٓ ٍيييزٌٛٝ ِّٙييخ اٌزييلهيٌ كافييً اٌّغ٥ّٛييبد، ٚافزيييبه        

مٌه ٙوٚهيًب، ٚرؾليل علٚي ا٦ًٌّ، ٚا٥يلاك اٌٞيوق إٌّبٍيجخ اٌزيٝ رٚيّٓ       ٚرّٖيُ اٌٍٛب ً اٌَّزقلِخ ٌٛ وبْ

(، ٕٚ٘يبن  ,Helerea اارٖبي ثيٓ اٌّغ٥ّٛبد ث٦ٚٙب ٚث٦٘ ٚثيٓ اٌّغ٥ّٛبد ٚا٦ٌٍُّ(، وّب ٘ٛ ِجيٓ: ) ٝ:

، PBLِٓ ٔفن اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ ِيٓ في ي رَي٤ فٞيٛاد ٘يٝ: )افزييبه اٌّؾزيٜٛ اٌينٜ يٕبٍيت ٝجي٦يخ             

(، (KWHLُ ٍيٕبهيٛ اٌّْىٍخ، ٚرمليُ اٌّْىٍخ ٌٍٞ ة، ٚاٌزفىيو ثْىً عّب٥ٝ ٌٍز٦وف ٥ٍٝ االْٔٞخ ٚرّٖي

ٚا٥ييبكح اٌزوويييي ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ، ٚاٌجؾييش ٥ييٓ ا٦ٌٍِّٛييبد اٌّورجٞييخ ثبٌّْييىٍخ ٚرجبكٌٙييب ثيييٓ اٌٞيي ة، ٚرٞييٛيو       

ارظ (، وّب ٘ٛ ِجيٓ:  ٝ كاٌزْٛ) ٝ  ٚرٍٛي٤ اٌؾٍٛي اٌّمزوؽخ ٌٍّْىٍخ، ٚرمليُ اٌؾً ٌٍّْىٍخ، ٚرمييُ ا٦ٌٍّيخ ٚإٌٛ

Dalton:) 

 



 ٕٔ 

ِٚٓ ف ي ااٝ ٣ ٥ٍٝ اآلها  اٌَيبثمخ ريُ رؾلييل فٞيٛاد االٍيزواريغيخ  يٝ ٍيج٤ فٞيٛادت ؽييش اْ ٘ينٖ                 

اٌقٞٛاد لل رىْٛ ا وضو ِ  ِيخ ٌٞجي٦يخ ِيبكح اٌويبٙييبد، ٚاٌَّيزٜٛ ا٦ٌّيوٜ ٌٍز ِيين ٥يٕيخ اٌلهاٍيخ، ٚ٘ينٖ           

 اٌقٞٛاد ٘ٝ:

  ألٔنٗ: إلبيخ رفبعالد فٗ انفشيك:ا انخؽٕح

ٚيزُ  يٙب اٌميبَ ثزىٛيٓ ٚا٥يلاك ِغ٥ّٛيبد ٚ يوق اٌيز٦ٍُ، ٚيفٚيً أْ ييزُ رىيٛيٓ ٘ينٖ اٌّغ٥ّٛيبد ثؾييش                   

( ر ِيين رزغييو ِيٓ ِّٙيخ     ٙ-ٗرىْٛ غيو ِزغبَٔخ ِٓ ٔبؽيخ اٌزؾٖيً اٌلهاٍٝت ؽيش رزىْٛ وً ِغ٥ّٛخ ِٓ )

ّّيي٘ب   فوٜ، ٚمٌه ؽَت ٝجي٦خ اٌّّٙخ، أٚ اٌّْىٍخ اٌّٞوٚؽخ ٥ٍٝ اٌز ِين، ٚيزُ رؾليل اٍُ ٌىً ِغ٥ّٛخ، ُي

٥ٓ غيو٘ب ِٓ اٌّغ٥ّٛبد، ٚيزُ رىٍيف وً رٍّين كافيً اٌّغ٥ّٛيخ ثّّٙيخ ٦ِيٕيخ، يميَٛ ثٙيب ٥ٍيٝ أْ يىيْٛ ِيٓ          

  ويً  ثيُٕٙ رٍّين يَّٝ: ثَّغً اٌّغ٥ّٛخ، ٚيمَٛ ثزَغيً آها  ٚأ ىبه ىِ  ٗ، ٚيزُ البِخ رفب٥ د ثييٓ أ٥ٚيب  

ِغ٥ّٛخ، ٚونٌه ر٤ٙٛ اٌمٛا٥ل ا ٍبٍيخ ٦ًٌٍّ اٌف٦بي كافً اٌفويك ٚيٍزياَ أ٥ٚب  اٌفويك ثٙب، ٚر٤ٙٛ أٌٍ 

ًٍ ِٓ اٌز ِين ٚا٦ٌٍُّ، ٚيزُ اٌزؤويل ٥ٍٝ أْ كٚه ا٦ٌٍّيُ   ٌٍَّب٥لح اٌف٦بٌخ ثيٓ أ٥ٚب  اٌفويك، ٚيزُ رؾليل أكٚاه و

اٌَّب٥لح ٚا٦ٌْٛ ٌٍفوييك اٌّز٦ضيو ٥ٕيلِب يٍييَ ا ِيو مٌيه، كْٚ        ٘ٛ: ثّضبثخ اًٌَّٙ ٚاٌّيَو ٦ٌٍّيخ اٌز٦ٍُ ٚرمليُ

 رمليُ ا٦ٌٍُّ اٌؾً اٌّجبّو ٌٍّْىٍخ.

 انضبَيخ: رؾذيذ يًٓخ أٔ يشكهخ انزعهى ٔرمذيًٓب نهزالييز: انخؽٕح

رميليُ ِّٙيخ أٚ ِْيىٍخ اٌيز٦ٍُ ٥ٍيٝ ِغ٥ّٛيبد أٚ  يوق اٌيز٦ٍُت ؽييش يٍٞيت ِيٓ             -٥يييٜ ا٦ٌٍُّ  -ٚيزُ           

٤ ا ٥ٚب  كافً وً ِغ٥ّٛخ اٌموا ح اٌفوكيخ ٌٍّّٙخ أٚ ِْىٍخ اٌز٦ٍُ ٚرؤٍِٙب عيلًا، صُ ث٦ل مٌه يمَٛ أ٥ٚب  عّي

وً ِغ٥ّٛخ ثبٌّْبهوخ ٍٛيًبت ؽيش يملَ وً ُِٕٙ آها ٖ ٌّؾبٌٚخ رٛٙيؼ اٌّْىٍخ، ٕٚ٘ب يمَٛ َِيغً اٌّغ٥ّٛيخ   

 ز٦ٍُ.ثىزبثخ آها  ىِ  ٗت ٚمٌه  ٝ ِؾبٌٚخ ٌٕٛف اٌّْىٍخ أٚ ِّٙخ اٌ

اٌز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ ٕ٘يب ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ اٌّقزيبهحت ٚاٌزيٝ يغب٘يل اٌز ِيين ثّيب ٌيليُٙ ِيٓ              ٚرىْٛ لٛح          

 (.ٖٙٗ-ٔٙٗ: ٦ِٕٓٓ7و خ ٦ٍِِٚٛبد ٥ٍٝ ؽٍٙب )٥بيِ ىيزْٛ، 

ب ييوٜ  ٕٚ٘بن ِغ٥ّٛخ ِٓ ا ِٛه يغت ِوا٥برٙب ٥ٕل ٕيبغخ ِْىٍخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْيىٍخ ٚ٘يٝ وّي           

 (:Kadel, 1992: 17( ،)Delisle, 1997: 102-104وً ِٓ )

اٌجَبٝخ:    يّىٓ ٌٍّْىٍخ أْ ر٦بٌظ وً ّي ، أٚ أْ ر٦ٞٝ اٌز ِين ؽويخ غيو ِؾيلٚكح ٌٍجؾيش  يٝ أٜ     

 ّي  يؾجٛٔٗ.

اٌٛٙٛػ:   ثل ٦ٌٍٍّّيٓ ٕ٘ب أْ يىٛٔٛا ٚاٙؾيٓ  يّب يؤٍِْٛ أْ يؾممٖٛ، ٚالثل ِٓ رؾليل أ٘لاف ِؾلكح  

 اٙؾخ يوعٝ رؾميمٙب ِٓ اٌّْىٍخ اٌّٞوٚؽخ.ٚٚ

االرَبق:    ثل، ٚأْ يزَُ ا٦ٌٍُّ ثبالرَبق  ٝ اٍزقلاُِٙ،  يز٦يٓ ٥ٍٝ ا٦ٌٍّّيٓ أْ يْوؽٛا وً ِوؽٍيخ   

 ِٓ ا٦ٌٍّيخ ث٦ٕبيخ.

 أْ رىْٛ ِٛعٙخ ٔؾٛ ا٦ٌبٌُ اٌؾميمٝ. 

 أْ رٌٛل ا٦ٌليل ِٓ اٌفوٚٗ اٌزٝ رَب٥ل ٥ٍٝ اٌؾً. 

 خ ٤ِ ٔزب ظ اٌز٦ٍُ اٌّوغٛثخ.أْ رىْٛ ِزٕبٍمخ ِٚزٛا م 

 أْ رَُٙ  ٝ اٌجٕب  ٥ٍٝ ا٦ٌّو خ ٚاٌقجواد اٌَبثمخ. 

 أْ ر٦ًّ ٥ٍٝ رٞٛيو ٚرّٕيخ اٌَّزٛيبد ا٦ٌٍيب ِٓ اٌّٙبهاد اٌفو٥يخ أٚ ااكهاويخ.  

 أْ رىْٛ ٍٍٙخ إٌٛٛي ٌفُٙ وً  وك ٥ٕل ثلايخ اٌلهً. 

 ٌف٦ٍيخ.أْ رىْٛ ِورجٞخ ثب٘زّبَ اٌز ِين، ٚماد ٥ لخ ثقجوارُٙ ا 

 أْ رْغ٤ اٌز ِين ٥ٍٝ ٕيبغخ اال زواٙبد، ٚإٌّبلْخ. 

أْ رؾزٜٛ ٥ٍٝ ٥ٕٖو اٌّفبعؤح، ٚرىْٛ ٕ٘بن َِزٛيبد ِقزٍفيخ ِيٓ اٌؾٍيٛي ٌٙيبت اٌزيٝ يّىيٓ إٌٛيٛي         

 اٌيٙب ِٓ لجً وً  وك، ٚيلهوٙب عيلًا. 

 انضبنضخ: رؾهيم انًشكهخ ٔلعبيب انزعهى: انخؽٕح

بٌٚخ ايغبك رفَيواد ٌٍّْىٍخ ٕٚيبغخ اٌفيوٚٗ اٌّؾزٍّيخ ِيٓ في ي رؾلييل ِيب ٘يُ        ٕٚ٘ب يجلأ اٌز ِين ثّؾ        

ثؾبعيخ اٌيييٗ ٌفٙييُ أٚ ؽيً اٌّْييىٍخ، ٚيمييَٛ اٌز ِيين ٕ٘ييب كافييً ويً ِغ٥ّٛييخ ثّؾبٌٚييخ اٍيزقواط عّييي٤ ا٦ٌّٞيييبد      

 اٌّزبؽخ ِٓ ِّٙخ أٚ ِْىٍخ اٌز٦ٍُت ٌيَب٥لُ٘ مٌه  ٝ ٥ٍّيخ  ُٙ ٚؽً اٌّْىٍخ أٚ اٌّّٙخ.



 ٖٔ 

فٝ ٘نٖ اٌّوؽٍخ يغت اٌزؤويل ٥ٍٝ لٛا٥يل ا٦ٌّيً كافيً اٌّغ٥ّٛيخ أصٕيب  ٥ٍّييخ ا٦ٌٖيف اٌينٕ٘ٝ ٌٍز ِيينت                  

 اٌزٝ يمِْٛٛ ِٓ ف ٌٙب ثبٌّْبهوخ ثبآلها  ٚايغبك اٌزفَيواد ٌّّٙخ أٚ ِْىٍخ اٌز٦ٍُ.

خ ٚ ميًب ٌّيب   ٚث٦ل أْ يٕزٙٝ اٌَّغً كافيً ويً ِغ٥ّٛيخ ِيٓ رَيغيً آها  ٚأ ىيبه ىِ  يٗ رميَٛ ويً ِغ٥ّٛي                 

ٚاٌيينٜ يّضييً ) َ ػ ٣ (    knd (Knowledge, Needs, Doing)للِزييٗ ِييٓ آها  ٚأ ىييبه ثزىييٛيٓ عييلٚي 

 )٦ٍِِٛبد، ؽبعبد اٌز٦ٍُ، فٞخ ا٦ًٌّ( وّب يٍٝ:

 انشاثعخ: االكزشبف، كزبثخ انزمبسيش، انزشكيت، انزؽجيك. انخؽٕح

ُ  - اٌقٞٛح فٝ ٘نٖ        ، ريزُ  kndويً ِغ٥ّٛيخ ثزىيْٛ عيلٚي     ث٦يل أْ ليبَ ر ِيين     -٥يييٜ ا٦ٌٍّي

٥ٍّيييخ اٌجؾييش ٥ييٓ ا٦ٌٍِّٛييبد اٌزييٝ رٕٛييً اٌييٝ  ٙييُ ٚؽييً اٌّْييىٍخت ؽيييش يزْييبهن اٌيييِ    ييٝ     

ا٦ٌٍِّٛييبد، ٚيٕبلْييْٛ أٍييئٍخ، ٚيجؾضييْٛ ٥ييٓ ِييييل ِييٓ اٌزٛٙيييؾبد ِييٓ ّييقٔ آلفييو، ٚيميّييْٛ  

 ٚاٌٛصٛق ثٙب. ِٖبكه ا٦ٌٍِّٛبد اٌزٝ يزُ االٍزٕبك ٥ٍيٙب  ٝ ٥ٍّيخ اٌؾً ِٓ ؽيش ِلٜ ٕللٙب،
ٕٚ٘ب يجلأ اٌز ِين ث٦ٍّيخ ثؾش ٌٍزًٕٛ اٌٝ ؽٍٛي ٌٍّْىٍخ، ٕٚ٘يب يزجي٤ اٌز ِيين اٍيزواريغيبد رَيب٥لُ٘ ٥ٍيٝ            

 ؽً اٌّْىٍخ، ٚث٦٘ ٘نٖ االٍزواريغيبد اٌزٝ غبٌجًب ِب رَزقلَ :

 رؾٍيً اٌْٝ  اٌٝ ٥ٕبٕوٖ ا ٍبٍيخت ٚاٌزٝ رزّٚٓ رمَيُ اٌّْىٍخ اٌٝ ِْى د ٕغيوح. 

 يٜ اٌّٛالف ا٦ٌّملح  ٝ اٌّْىٍخ اٌٝ ِٛالف أثَٜ.رجَ 

اٍيزقلاَ اٌزٕييب١و ٥ييٓ ٝويييك اٍييزوعب٣ ِْييى د ٍيبثمخ ِْييبثٙخ، ٚرٞجيييك ٔفييٌ االٍييزواريغيبد ٥ٍيٙييب.    

(Huang and Chuang, 2008: 623) 

 انخبيغخ: عشض انؾهٕل نهًشكهخ ٔانزأيم فيٓب: انخؽٕح
ٚ    -ٕ٘يب   –يمَٛ          اٌزفَييواد ٌٍّْيىٍخ، ٚيميَٛ اٌز ِيين ثجؾيش ٚرفَييو ٘ينٖ اٌٛعٙيبد         اٌز ِيين ثزميليُ إٌيٛارظ 

اٌّقزٍفخ، ٚيمِٛٛا ثجٕب  أث٦بك ِز٦لكح ٌٍّْىٍخ، ٚيغت ٕ٘ب أْ يٚي٦ٛا هٚاثيٜ ثييٓ ٘ينٖ ا ث٦يبك اٌّقزٍفيخ ٌٍّْيىٍخ،        

 :Huang and Chuang, 2008ٚيؾيلكٚا أييًب ِٕٙيب يىيْٛ أوضيو اهرجبٝيًب ثبٌّْيىٍخت ٌيمِٛيٛا ثزجٕييٗ ٚرٞجيميٗ )          

ؽيش يمَٛ َِغً وً ِغ٥ّٛخ ث٦وٗ اٌؾٍٛي اٌزٝ رُ اٌزًٕٛ اٌيٙيب، ٚيميَٛ ا٦ٌٍّيُ ثزىٍييف     (ت 623

أؽل اٌز ِين ثىزبثخ اٌؾٍٛيت اٌزٝ رٍٕٛذ اٌيٙب وً ِغ٥ّٛخ ٥ٍٝ اٌَجٛهح، أٚ يمَٛ ٘ٛ ٔفَيٗ ثينٌه،   

أٚ  ٚيَب٥ل ا٦ٌٍّيُ ر ِيينٖ الٍزيٚيبػ ّيىٛن اٌز ِيين ٍٚيل اٌضغيواد، ٚرٖيؾيؼ اٌّفيب٘يُ اٌقبٝئيخ          

 اٌز٦ّيّبد اٌيا لح.

 انغبدعخ: انًشاععخ، انزكبيم، انزمٕيى. انخؽٕح
٥ٍٝ رٛٙيؼ أ ىبهُ٘ ثبٔفزبػ ٚعليخ، ٚال يَقو ٦ٍُِ أٚ رٍّين ِٓ  - اٌقٞٛح ٝ ٘نٖ  -يغت رْغي٤ اٌز ِين       

  ىوح يٞوؽٙب ىِيٍٗ، ٚيغت أْ يؤفن وً رٍّين  وٕخ وبٍِخ ٌإلٍٙبَ  ٝ اٌجؾش ٚرٛٙيؼ ا  ىبه 

ٚرزٍٞييت ٘يينٖ اٌّوؽٍييخ رزٍٞييت أْٔييٞخ رَييزٙلف َِييب٥لح اٌز ِييين ٥ٍييٝ رؾٍيييً ٥ٍّيييبد رفىيييوُ٘ ٚرمٛيّٙييب         

أيٚيًب ِيٓ اٌز ِيين أْ ي٦ييلٚا      -ٕ٘يب   –ٚونٌه اٌّٙبهاد اٌجؾضيخ ٚا٦ٌمٍيخ اٌزٝ يَزقلِٛٔٙب، وّيب يٍٞيت ا٦ٌٍّّيْٛ    

 (.9٘ٔ: 2ٕٓٓثو ٥جل اٌؾّيل، ثٕب  ٚرْىيً رفىيوُ٘، ْٚٔبُٝٙ ف ي ِواؽً اٌلهاٍخ اٌّقزٍفخ )عب

ثبٌّْبهوخ ِي٤ اٌز ِيين  يٝ ِواع٦يخ اٌؾٍيٛي اٌّملِيخ ِيٓ ويً ِغ٥ّٛيخ،           -ٕ٘ب  –ٚيمَٛ ا٦ٌٍُّ       

ٚرىبًِ ا  ىبه اٌّملِخ ث٦ٚيٙب ِي٤ ث٦ي٘، صيُ ث٦يل مٌيه يميَٛ ا٦ٌٍّيُ ثبالرفيبق ِي٤ اٌز ِيين ثبفزييبه             

 ُ ر٦ٍّٙب، أٚ اٌزًٕٛ اٌيٙب.أ ًٚ اٌؾٍٛي اٌّملِخ، ٚرٍقئ اٌّفب٘يُ ا ٍبٍيخ اٌزٝ ر

 انغبثعخ: االَعكبط، ٔانزغزيخ انشاععخ: انخؽٕح

ثزميليُ اٌزغنييخ اٌواع٦يخ ٌٍز ِيين ٥ّيب لبِيذ ثيٗ ويً ِغ٥ّٛيخ ِيٓ ٥ّيً،             -ٕ٘يب   –ٚيمَٛ ا٦ٌٍُّ       

ِٕٚبلْييزُٙ  ييٝ ا فٞييب  اٌزييٝ ٚل٦ييذ  يٙييب وييً ِغ٥ّٛييخ أصٕييب  ٥ٍّيييخ اٌييز٦ٍُ، ٚويينٌه اٌّْييى د         

 اعٙذ أؽل اٌز ِين أصٕب  اٌز٦ٍُ، ٥ٍّٚيبد اٌؾً اٌزٝ لبِذ ثٙب وً ِغ٥ّٛخ.اٌْقٖيخت اٌزٝ ٚ

 

 

 



 ٔٗ 

 انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ ٔرعهيى ٔرعهى انشيبظيبد:
ٌمييل ْٔييؤد اٍييزواريغيخ اٌييز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ ٔزيغييخ ا٦ٌليييل ِييٓ اٌلهاٍييبدت اٌزييٝ أٚٙييؾذ أْ اٌييز٦ٍُ            

لييل  ْييً  ييٝ ر٦ييييي رؾٖيييً ِييبكرٝ ا٦ٌٍييَٛ    Explain – Practice methodثٛاٍييٞخ اٌْييوػ ٚاٌّّبهٍييخ 

ًر ِٓ: ٍزيفَْٕٛ ٍٚزغٍيو  اٌلٌيً ٥ٍيٝ أْ ر٦ٍييُ    Stevenson and Stigle (1992)ٚاٌويبٙيبد، ؽيش لّلَ و

ِٜ ٔزيغيخ عييلح  )هيٙيبَ ٍيبٌُ،         : 999ٔاٌويبٙيبد اٌمب ُ ٥ٍٝ اعجبه اٌز ِين ٥ٍٝ ِّبهٍخ اعوا  اٌؾَيبة ٌيُ ُي٦ي

ٗ٘ .) 

ٚر٦ل اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ ِيٓ االٍيزواريغيبد إٌّبٍيجخ  يٝ ريلهيٌ اٌويبٙييبد، ٚثٖيفخ                 

فبٕخ  ٝ ؽً اٌّْى د،  ؾً اٌّْى د ٥ٍّيخ أٍبٍيخ  ٝ اٌويبٙيبد، وّب أْ ٘نٖ االٍزواريغيخ رَيب٥ل ٥ٍيٝ   

ٚارقبم اٌمواه ٚاٌزفىيو إٌبلل، ٚرَب٥ل  رّٕيخ ِٙبهاد اٌزفىيو ا٦ٌٍيب ٌلٜ اٌز ِين، ٚفبٕخ ِٙبهاد ؽً اٌّْى د

 ٝ ىييبكح ليلهرُٙ ٥ٍيٝ  ٙيُ ا٦ٌٍِّٛيبد، ٚر١ٛيفٙيب ٚرٞجيمبرٙيب  يٝ ِٛاليف ؽيبرييخ ِقزٍفيخ، ثباٙيب خ اٌيٝ اصيبهح               

: ٕ٘ٓٓ(، ٚ٘نا أيًٚب ِب رؤولٖ ) بييح أؽّل، 9ٗ: 2ٕٓٓكا ٦يزُٙ ٌٍز٦ٍُ ٚاالٍزّزب٣ ثب٦ًٌّ )٥جل اٌٙبكٜ اٌضمفٝ، 

روٜ أْ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ يزٕبٍت ٤ِ ٝجي٦خ اٌويبٙيبد اٌزواوّييخت ٢ٔيوًا ٌّيب رؾزٛييٗ     (ت ؽيش أٙب 9ٕٗ

ٍٛ يَيب٥ل اٌزٍّيين ٥ٍيٝ اٌزفىييو  يٝ        اٌّبكح ِٓ ٥ لبد هيبٙيخ ِزلافٍخ، ٢ٔٚويبد، ِٚجبكة، ِْٚى د، ٥ٍٝ ٔؾي

ىٍخ ييورجٜ ثٖيفخ فبٕيخ    ( ٥ٍيٝ أْ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْي     Kadel, 1992: 4ؽيً رٍيه اٌّْيى د، وّيب يئويل )     

ثز٦ٍيُ اٌويبٙيبدت ٚمٌه  ٔٗ يَب٥ل ٥ٍٝ رّٕييخ ِٙيبهح ؽيً اٌّْيى د ِيٓ في ي ٥ٍّييخ االوزْيبف،  يبْ اٌيز٦ٍُ           

 اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ يْغ٤ اٌز ِين ٥ٍٝ اٍزقلاَ ٚر١ٛيف ا٦ٌّو خ اٌَبثمخ  ٝ ر٦ٍُ ا٦ٌٍِّٛبد اٌغليلح.

٢ٕييُ كهًٚ اٌويبٙييبد ِيٓ لجيً اٌّغٍيٌ اٌيٕٛٝٝ ٦ٌٍّّيٝ        ٌٚمل عود اٌّٖيبك خ ٥ٍيٝ اٍيزقلاَ أٍيٍٛة ر           

ت اٌنٜ ع٦ً ا٦ٌّيبه ا ٚي ٌٍّٕٙظ ٦ٌّٚبييو اٌزمييُ  ٝ اٌويبٙيبد يزّضً  يٝ " اٌويبٙييبد   NCTMاٌويبٙيبد 

٦ٌٍّيخ ؽً ِْىٍخ "، ٚثبٌزؾليل  بْ اٌّمبييٌ إٌٛٝيخ ٌٍٖفٛف ِٓ اٌقيبٌِ اٌيٝ اٌضيبِٓ رئٕ ٥ٍيٝ: " يغيت أْ       

بٙيبد فجيواد ٥لييلح ِٚز٥ٕٛيخ  يٝ ؽيً اٌَّيب ً وؤٍيٍٛة ٌٍزمٖيٝ ٚاٌزٞجييك " ٚمٌيه ؽزيٝ            يزّٚٓ ِٕٙظ اٌوي

 يزّىٓ اٌز ِين ِّب يٍٝ:

 اٍزقلاَ ٝوق ؽً اٌّْبوً ٌجؾش ٚ ُٙ ِؾزٜٛ اٌويبٙيبد. 

 ٕيبغخ ِْبوً ِٓ ِٛالف  ِٓ فبهط ِبكح اٌويبٙيبد، ِٚٓ كافٍٙب. 

ّْيبوً ِي٤ اٌزووييي ٥ٍيٝ ِْيبوً ِز٦يلكح       رٞيٛيو ٚرٞجييك ِغ٥ّٛيخ ِز٥ٕٛيخ ِيٓ االٍيزواريغيبد ٌؾيً اٌ        

 اٌقٞٛاد، ٚغيو هٚريٕيخ.

 اصجبد ٚرفَيو إٌزب ظ اٌّز٦ٍمخ ثبٌّْىٍخ ا ٍٕيخ. 

: ٕٔٓٓر٦ّيُ اٌؾٍٛي ٚاالٍزواريغيبد ٥ٍيٝ ِٛاليف رٕٞيٜٛ ٥ٍيٝ ِْيى د علييلح. )هٚثيود كيٍيَيً،          

2ٖ-2ٗ.) 

( أٔٗ ١ٙو اال٘زّبَ ثبٌز٦ٍُ اٌميب ُ  ٔٗ :7ٕٓٓ(  ٝ )ِؾّل ا٦ٌَلٜ، Wood and Seller, 1996ٚيئول )        

٥ٍيٝ َِيزٜٛ اٌّيلاهً ثْيىً ٚاٙيؼ ِي٤ ثلاييخ ِْيو٣ٚ ر٦ٍيُ اٌويبٙييبد اٌّزّوويي ؽيٛي              ٥PBLٍٝ اٌّْىٍخ 

، ٚاٍييزقلاِٗ  ييٝ رييلهيٌ اٌويبٙيييبد  The Problem Centered Mathematics Learningاٌّْييىٍخ 

 -ِمبهٔخ ثب ٍيبٌيت اٌزمٍيلييخ   -اٍزقلاَ ٘نا اٌّْو٣ٚ  ، ٚثَجت  ب٥ٍيخ92ٌٙٔز ِين اٌٖف اٌضبٔٝ االثزلا ٝ ٥بَ 

لبِييذ اٌٙيئييبد ا٦ٌّٕيييخ ثز٦ٍيييُ اٌويبٙيييبد ثزٖييّيُ ِْييو٥ٚبد ِّبصٍييخ ٌٍٖييفٛف ا فييوٜ ٥ٍييٝ َِييزٜٛ وب ييخ       

 اٌٖفٛف االثزلا يخ.

 

 اعزشاريغيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ ظًٍ ييضاٌ انُمذ:
وغيو٘ب ِٓ اٍزواريغيبد ّٚٔبمط ا٢ٌٕوييخ اٌجٕب ييخ،  ٙيٝ ٍي ػ مٚ      ٍخاٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىاْ اٍزواريغيخ      

 ؽليٓ، أٜ: وّب يٛعل ٌٙب ِّيياد ٚايغبثيبد،  يٛعل ٌٙب أيٚب ٥يٛة ٍٍٚجيبد.

 أٔاًل: إيغبثيبد اعزشاريغيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ:

ًر ِيٓ: )هٚثيود كيٍيَيً،       و، اٌز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ   ِٓ أثوى ِيايب ٚايغبثيبد اٍزواريغيخ         ّيب ؽيلك٘ب وي

ٕٓٓٔ :9)ٔ ،(Sonmez and Lee, 2003: 2،)  ،(،2ٕٗ-7ٕٗ: ٕ٘ٓٓٚ) ييبييٖ ؽّييبكح (ٚDobbs, 

2008:39-42(ٚ ،)Yoo, 2008:3ٍٝيّب ي  ): 



 ٔ٘ 

أٙب رٕغؼ ثْىً عيل ٤ِ عّي٤ اٌز ِينت ؽييش يّىيٓ  يٙيب ٌٍز ِيين ِيٓ مٜٚ اٌميلهاد اٌّقزٍفيخ أْ يَيّٙٛا          -ٔ

 ر٦بٚٔٝ ٌٍٕٛٛي اٌٝ اٌؾً.ثّٛا٘جُٙ ثْىً 

اٌّؾزٜٛ اٌلهاٍيٝ ُيّميلَ  يٝ ٍييبق ِْيى د ٦ِميلح ؽميمييخ ِيٓ اٌؾييبح اٌٛال٦ييخت اٌزيٝ ر٦زجيو ِؾفييًا ٌٍيز٦ٍُ                -ٕ

 ِٚؾفيًا ٌزىبًِ ٚر٢ٕيُ ا٦ٌٍِّٛبد اٌّز٦ٍمخ ثٞويمخ رّٚٓ اٍزوعب٥ٙب ٚرٞجيمٙب ٌٍّْى د اٌَّزمجٍيخ.

ٔفَيُٙ ٚيؾٍيٛا اٌّْيى د اٌّٖيّّخ ِيٓ لجيً ا٦ٌٍّيُ ٚيميلِٛا         رزيؼ اٌفوٕخ ٌٍز ِين أْ يزجٕٛا ا٢ٌٕوييبد ثؤ   -ٖ

 اٌؾٍٛي كافً اٌفًٖ ف ي اٌؾٖخ اٌلهاٍيخ.

رٞييٛيو ا٦ٌليييل ِييٓ اٌّٙييبهاد، ٚاٌزييٝ ِٕٙييب: ؽييً اٌّْييى د، ٚاٌزفىيييو االٍييزٕزبعٝ، ٚا٦ٌّييً اٌغّييب٥ٝ،          -ٗ

ٍييز٦ّبي ِٖييبكه ٚاٌّٙييبهاد اٌْقٖيييخ، ٚاٌمييلهح ٥ٍييٝ ا٦ٌّييً اٌَّييزمً، ٚاٌزفىيييو إٌبلييل، ٚثؾييش ٚرمييييُ ٚا

 اٌز٦ٍُ إٌّبٍجخ.

٥ٍيٝ   اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ  اٍزّزب٣ اٌز ِين ث٦ٍّيخ اٌز٦ٍُ،  ج٦٘ اٌز ِين ي٢ٕوْٚ اٌٝ اٌز٦ٍُ ثٛاٍٞخ  -٘

 أٔٗ ر٦ٍُ ٌٍزٍَيخ ٚاالٍزّزب٣.

جيبد  ٥ٍٝ رلهيت اٌز ِين ٥ٍٝ أْ يىٛٔٛا أوضيو اٍيزقلاًِب ٌٍّىز   اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخرَب٥ل اٍزواريغيخ  -ٙ

 ٚغيو٘ب ِٓ ِٖبكه ا٦ٌٍِّٛبد اٌزٝ رل٥ُ اٌز٦ٍُ اٌَّزمً.

 رَب٥ل اٌز ِين ٥ٍٝ اوزَبة ِٙبهاد اٌز٦ٍُ ِلٜ اٌؾيبح. -7

 ر٢ٕيُ ٥ٍّيخ اٌز٦ٍُ وبٍزغبثخ ٌٍّْى د. -2

 ِٚجبكهرٗ  ٝ اٌز٦ٍُ. زٍّيناٌزؤويل ٥ٍٝ َِئٌٛيخ اٌ -9

 وكيخ  ٝ اٌقجواد ٚا٦ٌّبهف.رَىيٓ أ ًٚ ٌٍز ِين  ٝ ٔمٞخ ثلايخ اٌز٦ٍُ، ثّب يوا٥ٝ اٌفوٚق اٌف -ٓٔ

 رىٛيٓ ٥ لبد ر٦بٚٔيخ أوضو ثيٓ اٌز ِين ٚا٦ٌٍّّيٓ أصٕب  ٥ٍّيخ اٌز٦ٍُ. -ٔٔ

ر٦ل ٘نٖ االٍزواريغيخ اٍزواريغيخ ؽليضخ  ٝ اٌّغيبي اٌزوثيٜٛ، ٚ٘يٝ ريز  َ ِي٤ ٝجي٦يخ اٌويبٙييبد، ٌّيب          -ٕٔ

 رؾزٛيٗ ٘نٖ اٌّبكح ِٓ ِجبكة ِٚفب٘يُ ٥ٚ لبد هيبٙيخ ِْٚى د.

 

 هجيبد اعزشاريغيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ، ٔانًشكالد انزٗ رعٕق رؽجيمٓب فٗ انًذاسط:صبَيًب: ع

ًر ِٓ: )          Sonmez andرٛعل ِغ٥ّٛخ ِٓ اٌٍَجيبد الٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ٚلل ؽلك٘ب و

Lee, 2003: 3-4(ٚ ،)Uden and Beaumont, 2006: 56-57    ،2ٕٓٓ(، ٚ)عيبثو ٥جيل اٌؾّييل :ٔٙٓ-

 ( رزّضً  يّب يٍٝ:Dobbs, 2008: 42-45(، ٚ)2ٖ٘-ٖٙ٘ 2ٕٓٓ(، ٚ)ؽَٓ أثٛ هيبُ ٚغَبْ لٞيٜ، ٖٙٔ

لل ي٦ٖت رٕفين اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ٥ٕلِب يىْٛ ؽغيُ اٌفٖيً وجييوًا ٚال يّىيٓ رمٍيٍيٗ،        -ٔ

 أٚ يىْٛ ٕ٘بن ِغ٥ّٛخ ِٓ اٌّلهٍيٓ ال يّيٍْٛ اٌٝ اٍزقلاِٗ.

ثبٌزٙليييل ٚاٌمٍييك ٥ٕييل اٍييزقلاَ   -ٚال ٍيييّب إٌييبعؾْٛ  ييٝ اٌفٖييٛي اٌزمٍيليييخ    –٦وْٚ اٌز ِييين هثّييب يْيي  -ٕ

 اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ.

اٌز ِين لل يىْٛ ٌليُٙ فٛف ِٓ ٥لاٌيخ اٌزميييُ ٥ٍيٝ ٥ٍّٙيُ اٌفيوكٜ ٚاٍيٙبِبرُٙ، ٚثقبٕيخ أْ ويً  يوك            -ٖ

 كافً اٌّغ٥ّٛخ يىْٛ ٌٗ ٥ًّ َِزمً ثٗ ٥ٓ غيوٖ.

 اٌزىٍفخ ا٦ٌبٌيخ ٌزٕفين اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ِمبهٔخ ثبٌٞوق ا فوٜ وبٌّؾبٙوح.  -ٗ

 اٌٛلذ اٌَّزغوق  ٝ رٕفين اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ، يىْٛ أوجو ثىضيو ِٕٗ  ٝ اٌٞوق اٌزمٍيليخ.  -٘

اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ    اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ ال يمله ٥ٍٝ رغٞيخ عّي٤ أعيا  اٌّبكح،  بٌز ِين  ٝ  ٖيٛي   -ٙ

 اٌّْىٍخ، لل ال يىزَجْٛ وً ا٦ٌّبهف اٌزٝ لل يىزَجٛٔٙب  ٝ اٌفٖٛي اٌزمٍيليخ.

اْ اٌؾبعخ ٌزٞجيك ٘نٖ االٍيزواريغيخ ليل يزٍٞيت ِغ٥ّٛيخ ِيٓ ااِىبٔيبد اٌّبكييخت اٌزيٝ ليل ال رزيٛ و  يٝ              -7

مٙيب اٌيٝ ريلهيت    اٌّلاهً ثْىً ِجبّيو و٦ّبِيً اٌؾبٍيت اآلٌيٝ، ٦ِٚبِيً اٌويبٙييبد، وّيب يؾزيبط رٞجي        

 ٚا٥لاك ٦ٍِّٝ اٌويبٙيبد لجً ٚأصٕب  اٌقلِخ.

اٌزٛا ك ٤ِ ٦ِلالد اارّبَ اٌّقزٍفخ: ِٚيٓ أوجيو اٌّْيى د ااكاهييخ ر٦مييلًا اٌزيٝ رٛاعيٗ ا٦ٌٍّّييٓ اٌينيٓ            -2

ٍٝ اٌّْىٍخ ٘ٝ ِبما ٦ًّٔ ٤ِ ا  واك أٚ اٌّغ٥ّٛبد اٌزٝ رٕٙٝ أ٥ّبٌٙب ِجىيوًا  يَزقلِْٛ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥

 أٚ رزؤفو ٥ٓ ا فوٜ؟



 ٔٙ 

ِوالجخ ٥ًّ اٌز ِين ٚاكاهرٗ:  ّوالجيخ ٚاكاهح ٥ّيً اٌز ِيين ِّٙيخ عيلًا  يٝ ٘ينٖ االٍيزواريغيخ، مٌيه أْ            -9

   ٚ ٣ اٌزٍّيين، ٚ٘يٝ اٍيزّبهح    وضيوًا ِٓ ا٦ٌٍّّيٓ يمِْٛٛ ثٙنٖ اٌّّٙخ ٥ٓ ٝويك اٍيزقلاَ اٍيزّبهاد ِْيو

 يؾزف٠ ثٙب ثبٌَٕجخ ٌىً  وك، ٌٚىُٕٙ يغلْٚ ٦ٕٛثخ وجيوح  ٝ مٌه.

ر٢ٕيُ اٌؾوويخ ٚاٌَيٍٛن فيبهط ؽغيوح اٌلهاٍيخ:  ؾيّٕيب يْيغ٤ اٌّلهٍيْٛ اٌز ِيين ٥ٍيٝ اعيوا  ثؾيٛس               -ٓٔ

 فييبهط اٌٖييف، ال ثييل أْ يزؤوييل أْ اٌز ِييين يفّٙييْٛ لٛا٥ييل ٚاعييوا اد اٌؾووييخ ٚاٌزٕمييً ٚاٍييزقلاَ ٘يينٖ    

 ااِىبٔبد عيلًا.    

 

 Critical Thinkingصبنضًب: انزفكيش انُبلذ: 
 يفٕٓو انزفكيش انُبلذ:

ٕ٘ييبن ث٦يي٘ االعزٙييبكاد ا٦ٌٍّيييخ اٌزييٝ ؽبٌٚييذ ٚٙيي٤ ر٦ويفييًب ٌٍزفىيييو إٌبلييل، ٚثلهاٍييخ ٘يينٖ االعزٙييبكاد                

 ٚاٌّؾبٚالد، ٚعل أٔٗ يٛعل أوضو ِٓ ارغبٖ ٔٛعي٘ب  يّب يٍٝ:

 زفكيش انُبلذ كعًهيخ نؾم انًشكالد:االرغبِ األٔل: ان

 Shamir et.al, 2008: 385),  ،) Wang(،ٖٓٔ: 2ٕٓٓٚيوٜ إٔؾبة ٘نا االرغبٖ )عيٛكد ٍي٦بكح،         

et.al, 2008:8)ٚ ،)(Elmarsafy and Abdelhag, 2009: 355): 

، ٚر٦ويييف اٌّْييىٍخ،  أْ اٌزفىيييو إٌبلييل ٘ييٛ: ٥ٍّيييخ ٌؾييً اٌّْييىٍخ، ٚ٘يينٖ ا٦ٌٍّيييخ رزٍٞييت رؾليييل اٌّْييىٍخ               

ٚاالٍزلالالد الٍزىْبف اٌّْيىٍخ، ٚرميييُ اٌّْيىٍخ، ٚرْيىيً اٍيزواريغيخ رزىبِيً ِي٤ اٌّْيىٍخ، ٚ٘ينا إٌي٣ٛ ِيٓ            

اٌزفىيو يّضً ا٦ٌٍّيبد ا٦ٌمٍيخ ٚاالٍزواريغيبد اٌزٝ يَزقلِٙب اٌفوكت ٌىٝ ي٦ٞٝ رفَيواد ٌّيب ييواٖ  يٝ اٌّٛاليف     

ٔ، ِٚيٓ أّ٘ٙيب : اٌجؾيش ٥يٓ اٌؾميميخ، ٚاٌزفيزؼ ا٦ٌمٍيٝ، ٚاٌزؾٍييً،         اٌّقزٍفخ،  ٙٛ يؾزف٠ ثّغ٥ّٛخ ِيٓ اٌقٖيب   

 ٚاٌضمخ ثبٌٕفٌ اٌّفىوح ثْىً ٔبلل، ٚؽت اٌجؾش ٚااٝ ٣، ٚإٌٚظ ا٦ٌّو ٝ.

 االرغبِ انضبَٗ: انزفكيش انُبلذ كعًهيخ رمٕيًيخ أٔ كأداح نهزمٕيى:

: ٕٙٓٓٚ)ٕيي ػ اٌييليٓ ٥و ييٗ،  (،ٗ٘: ٖٕٓٓٚيييوٜ إٔييؾبة ٘يينا االرغييبٖ )ٌٚيييُ ٥جيييل ٥ٚيييٚ ٥فبٔييخ،           

: ٕٓٔٓٚ)أّيوف ٥ٍيٝ،   (Sezer, 2008: 349) (، ٖٕٚٔ: 7ٕٓٓ(،ٚ)ٕيبٌؼ أثٛعيبكٚ ِٚؾّيل ٔٛ يً،     ٓٙٔ

ٕٔ9:) 

أْ اٌزفىيو إٌبلل ٘ٛ: ٥ٍّيخ رمٛيّيخ ٌٍّٛاليف اٌّقزٍفيخ ٥ٍّٚييخ ٦ِيبهييخ ييزُ  يٝ ٙيٛ  ِؾىيبد ٦ِٚيبييو،                  

ؽيً ٌٍّْيى د، ريزُ ٥ٕيل اٌّفبٙيٍخ ثييٓ اٌجيلا ً اٌّزبؽيخ  يٝ رٍيه           ٚيْزًّ ٥ٍٝ اٍزٕزبعبد ٚاٍزلالالد ٚرؾليل ٚ

اٌّٛالف، ٚييَو ٥ٍّيبد إٌٛٛي ٌٍمواه ثؤٍٍٛة ٥ٍّٝ، ث٦يلًا ٥يٓ اٌزؾييي أٚ اٌّيئصواد اٌقبهعييخت اٌزيٝ رفَيل       

 اٌٛلب ٤ أٚ رغٕجٙب اٌللخ أٚ ر٦وٙٙب اٌٝ رلفً ِؾزًّ ٦ٌٍٛاًِ اٌناريخ.

 يش يُؽمٗ:االرغبِ انضبنش: انزفكيش انُبلذ كزفك

 (:2ٕ: 9ٕٓٓ)اٍّب٥يً ٥ٍٝ، ٚ(، Bintner, 1991: 266ٚيوٜ إٔؾبة ٘نا االرغبٖ )          

أْ اٌزفىيو إٌبلل ٘ٛ: رفىيو ِٕٞمٝ ٦ِمٛي يَب٥ل ٥ٍيٝ ارقيبم اٌميواه  يٝ ِيبما روييل أْ رف٦يً أٚ ر٦زميل، ٚ٘يٛ               

    ٓ اٌغّي٤ اٌَيٍجٝ ٌٙيب، ٚيميَٛ ٥ٍيٝ رمٖيٝ        ٥ٍّيخ كيٕبِيىيخ ٌٍزَبإي ٚاٌز٦ٍيً، ٚرمٖٝ  ٦بي ٥يٓ ا٦ٌّو يخ أوضيو ِي

اٌللخ  ٝ ِ ؽ٢خ اٌٛلب ٤ اٌزٝ رزًٖ ثب٥ٌّٛٙٛبد إٌّبلْخ، ٚاٌللخ  يٝ رفَييو٘ب، ٚاٍيزق ٓ إٌزيب ظ ثٞويميخ      

ِٕٞميخ، ِٚوا٥يبح ِٛٙي٥ٛيخ ا٦ٌٍّييخ وٍٙيب، ٚث٦يل٘ب ٥يٓ ا٦ٌٛاِيً اٌنارييخ وبٌزيؤصو ثيبٌٕٛاؽٝ ا٦ٌبٝفييخ أٚ ا  ىيبه             

 ٍيليخ.  اٌَبثمخ، أٚ اآلها  اٌزم

 االرغبِ انشاثع: انزفكيش انُبلذ كزفكيش رأيهٗ:

 (:ٕٗ: 7ٕٓٓ(، ٚ)٥ٍٝ اٌؾ ق، ٙٗٔ: 99٘ٔٚيوٜ إٔؾبة ٘نا االرغبٖ )٘يوثود ٚيٍجوط ٚآفوْٚ،         

أْ اٌزفىيو إٌبلل ٘ٛ: اٌزفىيو اٌزؤٍِٝ اٌنٜ يىْٛ  يٗ رّؾئ اآلها   ٝ ٙٛ  ا٦ٌّو يخ اٌَيبثمخ ٌيلٜ اٌفيوك،            

و ٥ٓ عٛكح اٌزفىيو اٌزٝ رئكٜ اٌٝ إٌٛٛي ٌٍٙلف، ٚ٘نٖ اٌغٛكح رزّضً  يٝ اٌٛٙيٛػ، ٚاارميبْ، ٚاٌززيبث٤،     ُٚي٦ّج

ٚإٌّٞميخ، ٚرىٛيٓ اٍزٕزبعبد عليلح ثٕبً  ٥ٍٝ ا٦ٌّو خ اٌَبثمخ كْٚ اٌزؤصيو ثبٌّزٛارو ِٓ اٌمٛيت ام ر٦بهٗ ٘ينا  

 ٤ِ ا٦ٌّو خ.
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 يٓبساد انزفكيش انُبلذ:
( أْ اٌغوٗ ِٓ ٥وٗ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل ِٚىٛٔبرٙب ٘يٛ: ر٦وييف   7ٖ: ٍٍٕٙٓٓيّبْ،  رئول )ٍّبػ        

ا٦ٌٍُّ ٚاٌّز٦ٍُ ثٙبت وٝ يَزٞي٤ ا٦ٌٍُّ رمليّٙب ٌٍز ِينت ؽزٝ يزّىٕيٛا ِيٓ ارميبْ ٘ينٖ اٌّٙيبهاد اٌفو٥ييخ، ٚؽزيٝ        

زُ ثٙب اٌز٦ٍيُ ؽبٌييًبت ؽييش ٌيُ ر٦يل     يزٍٕٛٛا الوزَبة اٌملهح ٥ٍٝ اٌزفىيو إٌبلل اٌنٜ يّضً اٌّٙبهح اٌو يَخ اٌزٝ يٙ

رمبً ليّخ اٌزٍّين ثىُ ا٦ٌٍِّٛبد ٌليٗ، ٚأّب رمبً ثبٌٞويمخ اٌزٝ يؾًٖ ثٙب ٥ٍيٝ ٘ينٖ ا٦ٌٍِّٛيبد ٚللهريٗ ٥ٍيٝ      

 رؾٍيٍٙب ٚارقبم لواه ٕؾيؼ ٥ٍٝ أٍبٍٙب ٥ٕلِب يٛاعٗ ِْىٍخ ِورجٞخ ثٙب.

ىييو إٌبليل اٌيٝ ٥ييلَ ٚعيٛك لب ّيخ ِؾيلكح ٌّٙييبهاد       ٚليل أكٜ افيز ف اٌزوثيٛييٓ ٚاٌقجيوا  ؽييٛي ِفٙيَٛ اٌزف            

 اٌزفىيو إٌبللت ؽيش ر٦لكد اآلها  ٚٚعٙبد ا٢ٌٕو ؽٛي لب ّخ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل. ِٚٓ ٘نٖ اٌمٛا ُ ِب يٍٝ:

ت ؽيش يوٜ أْ اٌزفىيو إٌبلل يزىْٛ ِٓ اٌّٙبهاد اٌفو٥يخ (Facione, 1998)اٌمب ّخ اٌزٝ ؽلك٘ب  بٍيْٛ         

 ا ريخ:

 اٌزمٛيُ. –ٗاٌزؾٍيً.                                       -ٔ

 االٍزلالي. – ٘اٌزفَيو.                                      -ٕ

 ر٢ٕيُ اٌناد.  -ٙاٌْوػ                                        -ٖ

 (9ٗ-2ٗ: 7ٕٓٓ(، )٥ٍٝ اٌؾ ق، ٖٕٗ-ٕٕٗ: 7ٕٓٓ)ٕبٌؼ أثٛ عبكٚ ِٚؾّل ٔٛ ً، 

( أْ اٌّٙيبهاد اٌو يَيخ ٌٍزفىييو إٌبليل     2ٕ٘-2ٕٗ: 992ٔوّب يئول اٌىضيو ِٓ اٌزوثٛييٓ  ٝ )ٔبكيب ٘بييً،          

 :ٝ٘ 

 رّييي اٌفوٙيبد ٚر٦ويف غيو اٌٛاٙؼ ِٕٙب. -ٔ

 اٍزٕجبٛ ٚاٍزق ٓ ا٦ٌٍِّٛبد. -ٕ

 اٌزّييي ثيٓ اٌؾميمخ ٚاٌوأٜ ٚاالك٥ب . -ٖ

 اٌزّييي ثيٓ ا٦ٌٍِّٛبد اٌٚوٚهيخ ٚغيو اٌٚوٚهيخ. -ٗ

 اٌزٕبلٚبد إٌّٞميخ. ٦ِو خ -٘

 رؾليل كلخ اٌقجو ٚاٍزي٦بثٗ ٚاٌزؤٔٝ  ٝ اٌؾىُ ٥ٍيٗ. -ٙ

 اٌملهح ٥ٍٝ اٌزٕجئ. -7

  ُٙ ا فجبه ٚاٌؾغظ اٌغبِٚخ ٚاٌّزلافٍخ. -2

 رمويو ٦ٕٛثخ اٌجو٘بْ. -9

 رؾليل لٛح إٌّبلْخ ٚأّ٘يزٙب. -ٓٔ

 (  مل ؽلك ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل  ٝ ٥ْو ِٙبهاد، ٚ٘ٝ: (Bayer, 1999أِب ثبيو       

 اٌزّييي ثيٓ اٌؾمب ك اٌمبثٍخ ٌٍجو٘بْ ٚااصجبد، ٚثيٓ االك٥ب اد اٌزٝ يل٥يٙب اآلفوْٚ. -ٔ

 اٌزّييي ثيٓ ااصجبربد ٚا كٌخ ا٥ٌّٛٙٛيخ ٚا٦ٌْٛا يخ اٌزٝ رورجٜ ثبالك٥ب اد. -ٕ

 اٌملهح ٥ٍٝ رؾليل ِٖلاليخ اٌقجو أٚ اٌواٜٚ. -ٖ

 اٌزؾمك ِٓ ِٖلاليخ ِٖله اٌقجو. -ٗ

 ٌغبِٚخ ِٓ ا٥ٌّٛٙٛيخ.رّييي االك٥ب اد ٚاٌجوا٘يٓ ا -٘

 اٌملهح ٥ٍٝ رمليو كهعخ رؾيي اآلفويٓ. -ٙ

 اٌملهح ٥ٍٝ رّييي اٌّغبٌٞبد اٌزٝ رجلٚ ِٕٞميخ. -7

 رّييي اال زواٙبد اٌّزّٕٚخ  ٝ إٌٔ ِٓ غيو ا٢ٌب٘وح. -2

 اٌز٦وف ٥ٍٝ أٚعٗ اٌزٕبل٘، أٚ ٥لَ االرَبق ف ي ٥ٍّيبد االٍزلالي. -9

 (2ٙ-2٘: 9ٕٓٓاٍّب٥يً ٥ٍٝ، )اٌجو٘بْ أٚ اٌلٌيً أٚ االك٥ب .  رؾليل لٛح -ٓٔ

 

 (  يوٜ أْ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل ٥جبهح ٥ٓ:9ٗ-9ٕ: ٕٔٓٓأِب )٦ٍل ٔجٙبْ،            

 ِٙبهح اال زواٙبد: )٦ِو زٙب، اٌزٕجئ ثّٖلاليزٙب، ارقبم اٌمواهاد(. -ٔ

 ِٙبهح اٌزفَيو: )اٌجيبٔبد، فٞٛاد اٌؾً، اٌجوٕ٘خ(. -ٕ

 ِٕٞميخ، ِغبٌٞبد اٍزلالٌيخ، ِغبٌٞبد اٍزموا يخ(. اٌز٦وف ٥ٍٝ اٌّغبٌٞبد اٌويبٙيخ: )ِغبٌٞبد -ٖ

 اٌزمييُ: )االٍزٕزبعبد، إٌّبلْبد، اٌؾغظ(. -ٗ



 ٔ2 

( 7ٕ٘-7ٕٗ: ٕ٘ٓٓ،  يؾلك ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل  ٝ )أؽّل إٌغلٜ ٚآفويٓ، Brookfiedأِب ثوٚوفٍل          

  ٝ اٌّٙبهاد اآلريخ:

 ثٕب  اال زواٙبد ٚاٌزؾمك ِٕٙب. -ٔ

 ٌزؾمك ِٓ ٍ ِخ االٍزٕزبط.وْف رٕبل٘ اٌؾغظ ٚا -ٕ

 اوزْبف ثلا ً ِز٦لكح ٌٍّْى د. -ٖ

 وّب يٛعل رٛعٗ روثٜٛ آفو يؾلك ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل  ٝ اآلرٝ:            

 االٍزم ي  ٝ اٌزفىيو ٥ٓ اآلفويٓ، أٚ ا٢ٌوٚف اٌجيئيخ اٌّؾيٞخ ثبٌفوك. -ٔ

 رؾليل ِٖلاليخ ِٖله ا٦ٌٍِّٛبد. -ٕ

 اال٥زجبه، ٚرؾميك ا٢ٌٕوح اٌْبٍِخ ٌٗ.أفن اٌغٛأت اٌّقزٍفخ ٣ٌٍّٛٙٛ  ٝ  -ٖ

  ُٙ ٚرٞجيك لٛا٥ل إٌّٞك. -ٗ

 اٌزّييي ثيٓ ا٦ٌٍِّٛبد، أٚ ااك٥ب اد، أٚ اٌّجوهاد ماد اٌٍٖخ ثب٣ٌّٛٙٛ، ٚغيو ماد اٌٍٖخ. -٘

 اٌزّييي ثيٓ اٌؾمب ك اٌمبثٍخ ٌإلصجبد، ٚثيٓ ااك٥ب اد. -ٙ

 ؾخ.رؾليل ا كٌخ ٚاٌؾغظ اٌغبِٚخ ٚه ٚٙب، ٚرؤويل ٢ٔيوارٙب اٌٛاٙ -7

 رغٕت ا فٞب  اٌْب ٦خ  ٝ اٌزفىيو إٌّٞمٝ. -2

 رؾليل اٌللخ ٚرٛٙيؾٙب  ٝ ا٦ٌجبهاد ٚا ٌفبٟ. -9

 اٌجؾش ٥ٓ ثلا ً ِز٦لكح ٌألِو اٌٛاؽل. -ٓٔ

 رّٕيخ اٌّ ؽ٢خ اٌلليمخ اٌّز٦ّمخ. -ٔٔ

 اٌملهح ٥ٍٝ اٌز٦بًِ ثّوٚٔخ.                -ٕٔ

( ِٙيبهاد  9ٓ-29: 9ًٕٓٓ ٥ٍيٝ،   يٝ )اٍيّب٥ي   (Dressel and Mayhew)وّب ٕيٕف كهيييي ِٚيب٘يٛ         

 اٌزفىيو إٌبلل ٥ٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ:

 رؾليل اٌمٚبيب اٌو يَخ. -ٔ

 ٦ِو خ اال زواٙبد. -ٕ

 إٌٛٛي اٌٝ االٍزٕزبعبد. -ٖ

 رمٛيُ اٌلٌيً ِٓ ف ي ر٦وف اآلها  إٌَّٛثخ اٌٝ اٌّٛالف، ٚغيو إٌَّٛثخ اٌيٗ. -ٗ

 اٌىْف ٥ٓ اٌزؾيي ٚاٌلٚا ٤ اٌٛعلأيخ اٌّئكيخ اٌٝ اٌّٛلف. -٘

 ٌزّييي ثيٓ اٌجيبٔبد اٌٛاٙؾخ، ٚغيو اٌٛاٙؾخ  ٝ اٌّٛلف.ا -ٙ

 ٦ِو خ ِلٜ ِٕبٍجخ اٌجيبٔبد ٌٍّٛلف. -7

 افزجبه ِلٜ ارَبق ا٦ٌٍِّٛبد  يّب ثيٕٙب، ٚاهرجبٛ ث٦ٚٙب ثج٦٘. -2

 رمليو ِلٜ ك٥ُ اٌؾمب ك ٌٍز٦ّيّبد -9

زيٝ ؽيلك٘ب ٚاَٝييْٛ   ِٚيٓ أثيوى اٌّٙيبهاد اٌقبٕيخ اٌزيٝ رؾ٢يٝ ثمجيٛي وجيييو ِيٓ عبٔيت اٌجيبؽضيٓ، رٍيه اٌ                   

ٚأليو ٘ينٖ اٌّٙيبهاد     -ٚ ميًب ٌّيب عيب   يٝ اٌّمييبً اٌينٜ لبِيب ثب٥يلاكٖ          -اعوا ييًب   Watson & Glaserٚعٍيَيو  

ٚ)أؽّل إٌغيلٜ ٚآفيوْٚ،   (، Bitner, 1991: 266ا٦ٌليل ِٓ ا كثيبد ٚاٌلهاٍبد ا٦ٌوثيخ ٚا عٕجيخ، ِٕٚٙب: )

(، ٚ)ٕييي ػ اٌيييليٓ 77: ّٕٙٓٓبػ ٍيييٍيّبْ، (، ٚ)ٍييي2ٗ-7ٗ: ٕٙٓٓ(، ٚ)ك٥يييب  ىويييٝ، 7ٕٙ-7ٕ٘: ٕ٘ٓٓ

 ٚرزّضً ٘نٖ اٌّٙبهاد  يّب يٍٝ:(، ٗٙٔ-ٖٙٔ: ٕٙٓٓ(، ٚ)٥جل اٌمبكه ِؾّل، 7ٔٔ: ٥ٕٓٓٙو ٗ، 

ٚ٘ٝ للهح رز٦ٍك ثفؾئ اٌؾيٛاكس أٚ    :Hypotheses Prediction Skillيٓبسح انزُجؤ ثبالفزشاظبد  -ٔ

 اٌّزٛ وح.اٌٛلب ٤، ٚيزُ اٌؾىُ ٥ٍيٙب  ٝ ٙٛ  اٌجيبٔبد أٚ ا كٌخ 

ٚرزّضً  ٝ اٌملهح ٥ٍٝ ا٥ٞب  رجوييواد أٚ اٍيزق ٓ ٔزيغيخ ٦ِيٕيخ      :Interpretationيٓبسح انزفغيش  -ٕ

  ٝ ٙٛ  اٌٛلب ٤، أٚ اٌؾٛاكس اٌّْب٘لح اٌزٝ يمجٍٙب ا٦ٌمً اأَبٔٝ.

ٚ٘ٝ رزّضً  ٝ ليلهح اٌّيز٦ٍُ ٥ٍيٝ اٌزّيييي ثييٓ       :Evaluation Discussionsيٓبسح رمٕيى انًُبلشبد  -ٖ

 اٌمٛح ِٚٛاٝٓ ا٦ٌٚف  ٝ اٌؾىُ ٥ٍٝ لٚيخ، أٚ ٚال٦خ ٦ِيٕخ  ٝ ٙٛ  ا كٌخ اٌّزبؽخ.ِٛاٝٓ 

ٚرزّضً  ٝ للهح اٍزق ٓ اٌّز٦ٍُ ٦ٌٍ ليبد ثييٓ اٌٛليب ٤ ا٦ٌّٞيبح      :Inference Skillيٓبسح االعزُجبغ  -ٗ

ا٢ٌٕيو ٥يٓ   ٌٗ، ثؾيش يؾىُ ٥ٍٝ ِلٜ اهرجبٛ ٔزيغخ ِب ِْزمخ ِٓ رٍه اٌٛلب ٤ اهرجبٝيًب ؽميمييًب أَ ال، ثغي٘    

 ٕؾخ اٌٛلب ٤ ا٦ٌّٞبح أٚ ِٛلف اٌّز٦ٍُ ِٕٙب.



 ٔ9 

ٚرزّضً  ٝ للهح اٌّز٦ٍُ ٥ٍٝ اٌزّييي ثيٓ كهعبد اؽزّيبي ٕيؾخ    ٍ: Deduction Skillيٓبسح االعزُزبط  -٘

 أٚ فٞؤ ٔزيغخ ِب رج٦ًب ٌلهعخ اهرجبٝٙب ثٛلب ٤ ٦ِيٕخ ٦ِٞبح.

 

 دٔس انًعهى فٗ رًُيخ انزفكيش انُبلذ:
            ٓ ًر ِي  :Kolstad and Briggs, 1992 يٝ )  Stein, Leinhardt and Bickel (1989): يْييو وي

( اٌٝ أْ ا٦ٌٍُّ يغت أْ يؾلك عيلًا ِبما يويل أْ يلهً ٌز ِينٖ ٚيؾلك ٝويميخ اٌزيلهيٌ اٌزيٝ هثّيب رَيب٥لٖ      262

زًّ ٥ٍيٝ ِضيً   ٥ٍٝ ر٦ٍيُ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل، ٚال يؾلس ٘نا اال اما وبٔذ اٌّٙيبهاد ٚا٦ٌّيبهف اٌّزٚيّٕخ رْي    

٘نا اٌزفىيو ٥بٌٝ اٌورجخت ام ال ثل ٦ٌٍٍُّ اٌنٜ يويل أْ يٞٛه ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل أْ يىْٛ ٌليٗ  ُٙ ٚاٙؼ ٌٙنٖ 

اٌّٙبهاد اٌزٝ رٙيلف اٌيٝ اٌزؤوييل ِيٓ ٕيؾخ ٦ٍِِٛيخ ِيب أٚ اٌمييبَ ثّيب ٘يٛ ٙيوٚهٜ ٌٍىْيف ٥يٓ ؽميميخ ٦ِيٕيخ،                

ل ِٕٙييب ِييب يٙييلف اٌييٝ رمييييُ ا  ٦ييبي، ٚأفيين اٌمييواهاد، ٚؽييً  ٕٚ٘ييبن ٝييوق ٚرٛعٙييبد ٥ليييلح ٌييز٦ٍُ اٌزفىيييو إٌبليي 

 (.ٖ٘: 9ٕٓٓاٌّْى د )ايٙبة ٖٔبه، 

ًر ِييٓ )ٕييبٌؼ أثييٛ عييبكٚ ِٚؾّييل ٔٛ ييً،             ( 9ٖ: 2ٕٓٓ(، ٚ)ٔييٛاي ا٦ٌزيجييٝ،  9ٕٗ-2ٕٗ: 7ٕٓٓٚيؾييلك ويي

 ٕبلل، ِٕٙب:ِغ٥ّٛخ ِٓ ا كٚاه اٌزٝ يغت أْ يمَٛ ثٙب ا٦ٌٍُّ، ؽزٝ يَُٙ  ٝ رَٙيً ٥ٍّيخ اٌزفىيو اٌ

ا٦ٌٍُّ ِقٜٞ ٦ٌٍّييخ اٌز٦ٍييُ: ُيي٢ُّٕ ا٦ٌٍّيُ  يٝ فٞيٜ كهٍٚيٗ اٌيِٛييخ ٚاٌقٞيٜ اٌفٖيٍيخ أ٘يلاف اآلكا ،             -ٔ

 ٥ٚيٕبد ا ٍئٍخ ٚاٌّٛاك اٌز٦ٍيّيخ، ٚإٌْبٝبد اٌزٝ ِٓ ّؤٔٙب أْ رؾمك أ٘لاف اٌز٦ٍيُ ٍٚٚب ً رؾميمٙب.

َييزٞي٤ ِييٓ ف ٌييٗ اٌز٦جيييو ٥ييٓ اٌييوأٜ،   ا٦ٌٍّييُ ِْييىً ٌٍّٕييبؿ اٌٖييفٝ:   ثييل ٦ٌٍٍّييُ أْ يٙيييٝ  ِٕبفييًب ي    -ٕ

 ٚاالٍزىْبف اٌؾو ٚاٌز٦بْٚ ٚاٌل٥ُ ٚاٌضمخ ثبٌٕفٌ ٚاٌزْغي٤.

ا٦ٌٍُّ ِجبكه: ٚمٌه ٥ٓ ٝويك اٍزقلاَ رْىيٍخ ِٓ اٌّٛاك ٚإٌْيبٝبد، ٚر٦وييف اٌٍٞجيخ ثّٛاليف روويي       -ٖ

 ّيٓ ثفب٥ٍيخ.٥ٍٝ اٌّْى د اٌؾيبريخ اٌؾميميخ ٌٍٍٞجخ، ٚيَزقلَ أٍٍٛة ٝوػ ا ٍئٍخ اّوان اٌّز٦ٍ

ا٦ٌٍّييُ ِؾييب ٠ ٥ٍييٝ اٌزٛإييً: اْ أٍييًٙ ِّٙييخ يّىييٓ أْ يّبهٍييٙب ا٦ٌٍّييُ ٘ييٝ اصييبهح ا٘زّييبَ اٌّز٦ٍّيييٓ     -ٗ

 ثمٚبيب ِّز٦خ ٚؽميميخ، ٚيغت أْ يَزقلَ ِٛاكًا ْٚٔبٝبد ٚأٍئٍخ ِضيوح ٌزؾفي اٌّز٦ٍّيٓ.

يمييَٛ ثب٥ييلاك  ا٦ٌٍّييُ ِٖييله ٦ٌٍّو ييخ: ي٦ٍييت ا٦ٌٍّييُ  ييٝ وضيييو ِييٓ اٌؾييبالد كٚه ِٖييله ا٦ٌّو ييخ، ام         -٘

 ا٦ٌٍِّٛبد ٚرٛ يو ا عٙيح ٚاٌّٛاك اٌ ىِخ ٌٍّز٦ٍّيٓ الٍزقلاِٙب.

ا٦ٌٍّييُ يمييَٛ ثييلٚه اٌمييلٚح: ؽيييش يمييَٛ ا٦ٌٍّييُ ثزمييليُ اٌَييٍٛن اٌيينٜ يجيييٓ أٔييٗ ّييقٔ ِٙييزُ، ِٚؾييت              -ٙ

 ٌ ٍزٞ ٣، ٚٔبلل  ٝ رفىيوٖ ٚلوا رٗ، ِّٕٚٙه ثؾيٛيخ، ِٚجل٣، ِٚز٦بٝف، ٚي٦َٝ ٚها  ا كٌخ.

ٍخ اٌَبثوح: ِٓ أكٚاه ا٦ٌٍُّ  ٝ ر٦ٍيُ اٌزفىيو إٌبلل: اٌملهح ٥ٍٝ رٛعيٗ ا ٍئٍخ اٌَبثوح اٌزيٝ  رٛعيٗ ا ٍئ -7

رزفؾٔ  ٙيُ اٌٍٞجيخ ٌّيب يز٦ٍّٛٔيٗ، ِٚيٓ صيُ اوَيبثُٙ ٚريلهيجُٙ ٥ٍيٝ ٝيوػ ا ٍيئٍخ ا٦ٌّيميخ اٌزيٝ رؾييٜ               

 ثبٌغٛأت اٌّقزٍفخ ٣ٌٍّٛٙٛ.

ٚيّٓ ِغ٥ّٛيخ ِيٓ االرغب٘يبد ٚاٌّٙيبهاد ا٦ٌمٍييخ،       اٌَيو  ٝ إٌّٜ ا٦ٌم ٔٝ: ؽيش اْ اٌزفىيو إٌبلل يز -2

 ٌٚنٌه ٥ٍيٕب أْ ال ٔزٛل٤ رغيواد كهاِبريىيخ  ٝ اٌزفىيو إٌبلل وٕزيغخ ٌٛؽلاد ٚرّبهيٓ ِؾلكح.

اٌزييلهيت ٥ٍييٝ ِٙييبهاد اٌزفىيييو إٌبلييل ِّٚبهٍييزٙب:  ييبما أهكٔييب أْ ٦ٍٔييُ ر ِييينٔب رفىيييوًا ٔبلييلًات  ييبْ ٥ٍييٝ   -6

 ٝ أزمبي أصو اٌزلهيت ٚاٌزٞجيك اٌّ  ُ ٌٙنٖ اٌّٙبهاد.ا٦ٌٍّّيٓ رٛ يو ١وٚف رئكٜ اٌ

 

 انشيبظيبد ٔرًُيخ انزفكيش انُبلذ:
اٌزفىيو إٌبلل ٌيٌ فيبه روثٜٛ، ٌٚىٕٗ عي  ال غٕٝ ٥ٕٗ  ٝ اٌز٦ٍيُت  ْ اٌزفىيو ثْيىً ٔبليل يىيْٛ ّيوًٝب             

ٌٕبليل ٘يٛ اٌٞويميخ اٌٛؽييلح اهٙيب  اٌغبٔيت       ٙوٚهيًب ؽزٝ يىزًّ ر٦ٍيُ ا  واك، ٚ ْ اٌز٦ٍيُ اٌّيورجٜ ثيبٌزفىيو ا  

 (.   Norris, 1985: 40ا ف لٝ اٌٍّٞٛة الؽزواَ اآلفويٓ )

ِٕب٘ظ اٌويبٙيبد وٍٜٛ ٌزّٕيخ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبللت ٚمٌه  ْ  -ِٓ ثيٓ إٌّب٘ظ اٌز٦ٍيّيخ  -٘نا، ٚرجوى       

ٌٍزفىيييو،  بٌويبٙيييبد ثٕييب  اٍييزلالٌٝ يجييلأ ِييٓ  اٌويبٙيييبد ر٦زجييو ِيييلأًب فٖييجًب ٌٍزييلهيت ٥ٍييٝ ِٙييبهاد ِز٥ٕٛييخ

 (.   2: 2ِٕٓٓملِبد ٍَُِ ثٖللٙب، صُ رْزك ِٕٙب إٌزب ظ ثبٍزقلاَ لٛا٥ل إٌّٞك )ِؾّل اٌّفزٝ، 

ٚي٦ل اٌزفىيو إٌبلل ِٓ أُ٘ ا ٘لاف اٌزٝ ي٦َٝ رلهيٌ اٌويبٙيبد ٔؾٛ رؾميمٙبت ٢ٔوًا ٌّب ٌٗ ِٓ كٚه  ٦بي       

٥ٍييٝ ِٛاعٙييخ اٌّْييى د ثفب٥ٍيييخ ٚاٍييزقلاَ ا٦ٌٍِّٛييبد اٌّزبؽييخ ٚصيمييخ اٌٖييٍخ ثبٌّْييىٍخ،        زٍّييين ييٝ َِييب٥لح اٌ 

ٚاٌزًٕٛ اٌٝ اعبثبد ٥ٍٝ كهعخ ٥بٌيخ ِٓ اٌغٛكح ٌزٍه اٌّْىٍخ، ٚثبٍز٦واٗ لٛا ُ أ٘لاف رلهيٌ اٌويبٙييبد  



 ٕٓ 

٘يل ًب ِيٓ أ٘يلاف ريلهيٌ       ٝ ث٦٘ اٌلٚي اٌّزملِخ رجيٓ ِٕٙب: ااّبهح اٌٝ رّٕيخ اٌزفىيو إٌبلل ِٚٙبهارٗ ثب٥زجبهٖ

 (.ٓٗٔ: ٕٓٔٓاٌويبٙيبد )أّوف ٥ٍٝ، 

(ت ؽيش يوٜ أْ اٌويبٙيبد وّبكح كهاٍيخ رزَيُ ث٦يلح ِياييب،    7ٕٔ: ٕٙٓٓٚيئول مٌه )٥جل اٌمبكه ِؾّل،        

ِٕٙييب: ا٥زّبك٘ييب ٥ٍييٝ اٌزقيييً ٚاٌٖييٛه اٌنٕ٘يييخ، ٚرؾميييك اٌّز٦ييخ ٌلاهٍيييٙب، ٚا٥زّبك٘ييب ٥ٍييٝ إٌّٞييك ٚاٌييلال ً      

، ٚا٘زّبِٙب ثبٌزؤويل ِٓ ٕؾخ االوزْيب بد ٚؽٍيٛي اٌّْيى د ثيؤوضو ِيٓ ٝويميخ، ٚٝجي٦زٙيب اٌزواوّييخ         اٌٖؾيؾخ

 ٚاالٍزلالٌيخ ٚاٌزوويجيخت ا ِو اٌنٜ يغ٦ٍٙب أوضو اٌّٛاك اٌلهاٍيخ ِٕبٍجخ ٌزّٕيخ اٌزفىيو ثؤٔٛا٥ٗ اٌّقزٍفخ.    

بهح ٥ٓ ٥ٍّيخ ٥مٍيخ رؤٍِيخ ٥ِٛٙٛيخ لب ّخ ٥ٍٝ ٘نا، ٚيّىٓ ر٦ويف اٌزفىيو إٌبلل  ٝ اٌويبٙيبد ثؤٔٗ: ٥ج      

لواهاد ٚاٍزٕزبعبد ٚأؽىبَ، يزُ ِٕبلْزٙب ثٞويمخ ٥ٍّيخ ِجٕيخ ٥ٍٝ اٌللخ ٚاٌضجبد ٚا٦ٌّك ٚاالرَيب٣، ث٦ييلًا ٥يٓ    

 (.7ٔ: ٕٔٓٓاٌزؾيي أٚ أٜ ِئصواد فبهعيخ ؽٛي َِؤٌخ هيبٙيخ، اْ وبٔذ عجويخ أٚ ٕ٘لٍيخ )٦ٍل ٔجٙبْ، 

 

 فكيش انُبلذ:يمٕيبد رًُيخ انز
اٌزٝ رئكٜ اٌٝ ر٦ٍيُ اٌزفىيو إٌبلل، ٚليل   Hall marksٕ٘بن وضيو ِٓ ا ِٛه ٚا٦ٌٛاًِ ٥ٚ ِبد اٌٞويك        

(، ٚ)ٍيّبػ  2ٕٙ-2ٕ٘، ٕ٘ٓٓؽلك٘ب وضيو ِٓ اٌزوثٛييٓ ٚاٌجبؽضيٓ  ٝ اٌّغبي، ِضً: )أؽّل إٌغلٜ ٚآفوْٚ، 

(، ٚ)اٍيّب٥يً  ٖ٘: 7ٕٓٓ(، ٚ)٥ٍٝ اٌؾ ق، 2ٙٔ-7ٙٔ: ٕٙٓٓ(، ٚ)٥جل اٌمبكه ِؾّل، 2ٔ: ٍٍٕٙٓٓيّبْ، 

 ( ٚرزّضً  يّب يٍٝ:7ٓ: ٥ٕٓٓ9ٍٝ، 

اٌؾش ٥ٍٝ اٌزفب٥ً ثيٓ اٌز ِين أصٕب  ر٦ٍُّٙت ؽيش اْ اٌز٦ٍُ  ٝ ِٛلف اٌغّب٥خ يَب٥ل غبٌجًب وً ٥ٚيٛ   -ٔ

 ٥ٍٝ اٌزؾٖيً ثْىً أ ًٚ.

 اؽلح.رٛعيٗ ا ٍئٍخ ماد إٌٙبيبد اٌّفزٛؽخت ٚاٌزٝ ال رفزوٗ اعبثخ ٕؾيؾخ ٚ -ٕ

اٌَّبػ ثٛلذ وبٍف ٌٍز ِينت ٌيزفب٥ٍٛا ٤ِ ا ٍئٍخ اٌزٝ رٛعٗ أٚ اٌّْيى د اٌّٖي٦ٕٞخت ام لٍّيب يزٚيّٓ      -ٖ

 اٌزفىيو إٌبلل ا ؽىبَ اٌقبٝفخ.

روويييي إٌّييب٘ظ اٌلهاٍيييخ ٥ٍيييٝ اٌّْييى د اٌؾيبريييخ ا٦ٌبِييخ ٌٍز ِيييين ٚاٌّْييى د اٌجيئيييخ ٚاٌقوا يييبد          -ٗ

٤ اٌز ِييين ٥ٍييٝ اٌّْييبهوخ اٌف٦بٌييخ إٌْييٞخ  ييٝ ِٕبلْييخ ٘يينٖ       ٚا٦ٌّزمييلاد اٌقبٝئييخ  ييٝ اٌجيئييخ، ٚرْييغي   

 اٌّْى د ٤ِ ىِ  ُٙ ٦ٍِّٚيُٙ.

رّٕيخ للهح اٌز ِيين ٥ٍيٝ: )االٍيزلالي، رميييُ اٌؾغيظ ٚا كٌيخ، اٌز٦يوف ٥ٍيٝ اال زواٙيبد ٚاٌّفِٙٛيبد            -٘

 اٌّزّٕٚخ(، ٚغيو٘ب ِٓ اٌملهاد ٚا٦ٌٛاًِت اٌزٝ يزّٕٚٙب اٌزفىيو إٌبلل.

 ٥ٍٝ اٌزّييي ٚاٌوثٜ ثيٓ ا٦ٌّو خ اٌغليلح ٚا٦ٌّو خ اٌَبثك ر٦ٍّٙب. َِب٥لح اٌّز٦ٍُ -ٙ

 رْغي٤ اٌز ِين ٥ٍٝ رمليُ رجويواد ٚاٙؾخ   ىبهُ٘. -7

 اال٥زّبك ثْىً أٍبٍٝ ٥ٍٝ إٌّبلْخ اٌؾٛاهيخ ٤ِ اٌّز٦ٍُ، ثلاًل ِٓ اٌزٍميٓ. -2

 رمليُ ثلا ً ِز٦لكح  ٍئٍخ رضيو اٌزفىيو ٌٍّز٦ٍُ. -9

 ٚا ؽلاس. اٌللخ  ٝ ِ ؽ٢خ اٌٛلب ٤ -ٓٔ

 اٌزمييُ ا٥ٌّٛٙٛٝ ٥ٌٍّٛٙٛبد ٚاٌمٚبيب. -ٔٔ

 إٌمل ا٦ٌٍّٝ ٥ٚلَ االٔميبك ٌآلها  اٌزٝ ثزٕبلٍٙب إٌبً. -ٕٔ

 

 يعٕلبد رًُيخ انزفكيش انُبلذ:
ٕ٘بن ِغ٥ّٛخ ِٓ اٌّْى د اٌزٝ ر٦زوٗ ِؾبٚالد ر٦ٍييُ اٌزفىييو إٌبليل ٚرّٕيزيٗ، ٚليل ؽيبٚي رؾلييل ٘ينٖ                

ًر ِييٓ: ٚ)أؽّييل     (، ٚ)ٕييبٌؼ أثييٛ عييبكٚ ِٚؾّييل ٔٛ ييً،     9ٖٕ-9ٕٕ: ٕ٘ٓٓإٌغييلٜ ٚآفييوْٚ، :  اٌّْييى د ويي

(، ٚ)ِغيلٜ ٥يييي،   9ٖٔ: ٕٓٔٓ(، ٚ)أّيوف ٥ٍيٝ،   72-7ٓ: 9ٕٓٓ(، ٚ)اٍّب٥يً ٥ٍٝ، ٕٙ٘-ٕٗ٘:7ٕٓٓ

 (، ِٕٚٙب:9٘: ٕٓٔٓ

يزٛل٤ اٌٍٞجخ اٌؾٖٛي ٥ٍٝ اعبثبد ِؾلكح ِٓ ا٦ٌٍُّ، ثلاًل ِيٓ إٌٛيٛي اٌيٝ ٘ينٖ ااعبثيبد ِيٓ في ي         -ٔ

 ٚإٌمل ٚاٌزفىيو اٌغبك. اٌزؾٍيً

يزٖف ث٦٘ اٌٍٞجخ ثمٍخ اٌٖجو ِٚٓ صُ رغلُ٘ يَبه٥ْٛ اٌٝ ِٕبلْخ اٌجيلا ً ٚاٌفوٙييبد لجيً كهاٍيخ      -ٕ

 اٌّٛلف ٚاٌزفىيو  يٗ ثْىً  ٦بي.

 يجلٜ ث٦٘ اٌٍٞجخ ٥لَ اٌوغجخ  ٝ ِٕبلْخ أ ىبه اآلفويٓ، أٚ ا  ىبه اٌّٞوٚؽخ ٌٍٕمبُ اٌٖفٝ. -ٖ



 ٕٔ 

٦ّك وجيو ٥ٕل اٌؾبعخ اٌيٝ رٞيٛيو أٚ إٌٛيٛي اٌيٝ ثيلا ً أٚ  وٙييبد       يفًْ ث٦٘ اٌٍٞجخ  ٝ اٌزفىيو ث -ٗ

 ؽٛي اٌّٛلف.

 اٌزَو٣  ٝ  ُٙ ٚاٍزي٦بة اٌّٛاك اٌّموٚ ح أٚ ا٥ٌَّّٛخ أٚ اٌّو يخ. -٘

 اٌز٦ٖت ٌوأٜ ٦ِيٓ أٚ  ىوح ِب، ٚاٌّيً ٤ِ اٌٜٙٛ أٚ اٌّيٛي اٌْقٖيخ ٚاٌزؾيي. -ٙ

 اٌج٦ل ٥ٓ ا٥ٌّٛٙٛيخ ٥ٕل رمييُ ا  ىبه. -7

ٌٕزب ظت ؽيش يجلأ اٌفوك ثمٚبيب رىيْٛ ٕيؾيؾخ، صيُ يزووٙيب كْٚ رٍََيً ِٕٞميٝ، ٚيٕزميً اٌيٝ         اٌمفي اٌٝ ا -2

 ٔزب ظ غيو ِئولح.

 اٌزَّه ثبٌزفىيو اٌوٚريٕٝ أٚ اٌغبِل. -9

 اال٥زمبكاد  ٝ اٌقوا بد أٚ اٌزفىيو اٌقوا ٝ. -ٓٔ

 لٍخ رٛا و ثواِظ ٦ِلح فٖيًٖب ٌز٦ٍيُ اٌزفىيو إٌبلل ثّٙبهارٗ اٌقبٕخ. -ٔٔ

ا٦ٌٍّٝ ٚاٌزوثٜٛ ٦ٌٍُّ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل، ِٚٓ صُ  بْ للهرٗ  ٝ ر٦ٍُ ٚر٦ٍيُ ِٙبهاد غيبة اٌزؤ٘يً  -ٕٔ

 اٌزفىيو إٌبلل ٍزىْٛ ٤ِٙٛ ّه.

 

 إعشاءاد انذساعخ:

 ٌإلعبثخ ٥ٓ رَبإالد اٌلهاٍخ، ٍبهد اٌلهاٍخ اٌؾبٌيخ ٚ ك اٌقٞٛاد اٌزبٌيخ:   
 نزالييز انًشؽهخ اإلعذاديخ، ٔرنك يٍ خالل: ًالئًخانأٔاًل: رؾذيذ يٓبساد انزفكيش انُبلذ فٗ انشيبظيبد  

 كهاٍخ ث٦٘ ا كثيبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌّورجٞخ ثبٌزفىيو إٌبلل ِٚٙبهارٗ. -ٔ

 كهاٍخ ٝجي٦خ اٌز ِين ثبٌّوؽٍخ اا٥لاكيخ. -ٕ

 ا٥لاك اٌمب ّخ  ٝ ٕٛهرٙب إٌٙب يخ.  -ٖ

نًزغةبٖٔ انغةبليٍ "، ٔ " انزجةبيٍ " انًمةشسريٍ عهةٗ      صبَيًب: إعذاد دنيم انًعهى نٕؽذرٗ: انُٓذعخ " انًضهش ا

رالييةز انصةةف انضةةبَٗ اإلعةذادٖ، فةةٗ انفصةةم انذساعةٗ األٔل، ٔفةةك اعةةزشاريغيخ انةزعهى انمةةبئى عهةةٗ انًشةةكهخ،     

 ٔرنك يٍ خالل:

ااٝ ٣ ٥ٍٝ ث٦٘ ا كثيبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌّورجٞخ ثبٍزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ     -ٔ

 اٌّْىٍخ.

٥ييلاك كٌيييً ا٦ٌٍّييُ ٌٍّؾزييٜٛ اٌّقزييبه، ٚاٌّمييوه ٥ٍييٝ ر ِييين اٌٖييف اٌضييبٔٝ اا٥ييلاكٜ ثبٍييزقلاَ         ا -ٕ

 اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ.

 ٥وٗ كٌيً ا٦ٌٍُّ ٥ٍٝ اٌَبكح اٌّؾىّيٓ، ٚاٌز٦ليً  ٝ ٙٛ  آها ُٙ.  -ٖ

 ٤ٙٚ كٌيً ا٦ٌٍُّ  ٝ ٕٛهرُٙ إٌٙب يخ. -ٗ

 الل:، ٔرنك يٍ خانذساعخ صبنضًب: إعذاد أداح

 ا٥لاك افزجبه اٌزفىيو إٌبلل ٌز ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ )ا٥لاك اٌجبؽش(. -ٔ

 ٥ٍٝ اٌَبكح اٌّؾىّيٓ، ٚاعوا  اٌز٦لي د اٌ ىِخ  ٝ ٙٛ  ِمزوؽبرُٙ. اٌلهاٍخ ٥وٗ أكاح -ٕ

 ٥ٍٝ ِغ٥ّٛخ ِٓ ر ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ. اٌزغويت االٍزٞ ٥ٝ ٌألكاح اٌلهاٍخ -ٖ

 ٕٛهرٙب إٌٙب يخ. ٝ  أكاح اٌلهاٍخ٤ٙٚ  -ٗ

 ساثعًب: انزغشيت انًيذاَٗ، ٔرنك يٍ خالل:

ِٓ ر ِين اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ ِٓ ِلهٍزيٓ ِقزٍفزيٓ، ٚرمَيّٙب  اٌلهاٍخافزيبه أ واك ِغ٥ّٛخ  -ٔ

 ِيبيٛ اا٥لاكييخ ثٕيبد(،   ٘ٔ)ِلهٍيخ  اٌٝ ِغ٥ّٛزيٓ ِزىب ئزيٓ رّضيً اؽيلاّ٘ب اٌّغ٥ّٛيخ اٌٚيبثٞخ،     

 غويجيخ )ِلهٍخ اٌَيلح ٥ب ْخ اا٥لاكيخ ثٕبد(.ٚرّضً ا فوٜ اٌّغ٥ّٛخ اٌز

 اٌلهاٍخ ٥ٍٝ ِغ٥ّٛزي اٌجؾش. اٌزٞجيك اٌمجٍٝ  كاح -ٕ

اٌزييلهيٌ ٚ مييًب الٍييزواريغيخ اٌييز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ ٌٍّغ٥ّٛييخ اٌزغويجيييخ ٚاٌزييلهيٌ ٌٍّغ٥ّٛييخ   -ٖ

 اٌٚبثٞخ ثبٌٞويمخ اٌّزج٦خ.

   .اٌلهاٍخاٌلهاٍخ ٥ٍٝ ِغ٥ّٛزي  اٌزٞجيك اٌج٦لٜ  كاح -ٗ

 خبيغًب: سصذ انجيبَبد ٔيعبنغزٓب إؽصبئيًب.

 عبدعًب: عشض انُزبئظ ٔرفغيشْب. 



 ٕٕ 

 عبثعًب: رمذيى انزٕصيبد ٔانًمزشؽبد.

 

 :عشض انُزبئظ ٔيُبلشزٓب
 عشض ٔيُبلشخ انُزبئظ انخبصخ ثبنفشض األٔل: -0   

          ٝ بئيخ عُةذ يغةزٕٖ   " ٔعةٕد فةشق رٔ دالنةخ إؽصة     الفزجبه ٕؾخ اٌفوٗ ا ٚي ٌٍلهاٍخ ٚاٌينٜ يئٕ ٥ٍي

( ثيٍ يزٕعؽٗ دسعبد رالييز انًغًٕعخ انعبثؽخ فٗ انزؽجيميٍ انمجهٗ ٔانجعذٖ الخزجبس انزفكيةش انُبلةذ   1.10)

االعةزُزبط(، ٔاخزجةبس انزفكيةش     -االعةزُجبغ   –رمةٕيى انًُبلشةبد    –انزفغةيش   –فٗ يٓبساد: )انزُجؤ ثبالفزشاظبد 

بة ليّييخ " د " ٌلالٌييخ اٌفييوٚق ثيييٓ ِزٍٛييٞٝ كهعييبد ر ِييين   رييُ ؽَييانُبلةةذ انكهةةٗ نصةةبنؼ انزؽجيةةك انجعةةذٖ."  

 اٌّغ٥ّٛخ اٌٚبثٞخ  ٝ اٌزٞجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌج٦لٜ الفزجبه اٌزفىيو إٌبلل، ٚاٌغلٚي اآلرٝ يٛٙؼ مٌه.

 ( 0عذٔل ) 

"ليًخ " د " نذالنخ انفشٔق ثيٍ يزٕعؽٗ دسعبد رالييز انًغًٕعخ انعبثؽخ فٗ انزؽجيميٍ انمجهٗ 

 بس انزفكيش انُبلذ عُذ يغزٕيبرّ انفشعيخ، ٔكزنك االخزجبس ككم"ٔانجعذٖ الخزج

يغزٕيبد 

 انزفكيش

انًزٕعػ  انعذد انزؽجيك

 انؾغبثٗ

االَؾشاف 

 انًعيبسٖ

ليًخ "د" 

 انًؾغٕثخ

دسعبد 

 انؾشيخ

يغزٕٖ 

  انذالنخ

انزُجؤ 

 ثبالفزشاظبد

كاٌخ ٥ٕل  7ٖ 2ٙٔ.ٕ ٖٖٖٙٙ.ٕ ٓٓٓ٘.ٔٔ 2ٖ اٌج٦لٜ

 2ٖ٘ٙٔ.ٔ ٖٕٙ٘.ٓٔ 2ٖ اٌمجٍٝ (٘ٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  7ٖ 72ٖ.ٖ 722ٕٓ.ٕ 9.9ٗ7ٗ 2ٖ اٌج٦لٜ انزفغيش

 2ٕٗ٘ٗ.ٔ ٕٙ٘٘.2 2ٖ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

رمٕيى 

 انًُبلشبد

كاٌخ ٥ٕل  7ٖ 79ٖ.ٕ 7ٙ92٘.ٕ 2ٔ٘2.ٓٔ 2ٖ اٌج٦لٜ

 9ٗٗٔٔ.ٕ ٓٓٓ٘.9 2ٖ اٌمجٍٝ (٘ٓ.ٓ)

ل كاٌخ ٥ٕ 7ٖ ٙٙٓ.ٕ 29ٙٔٔ.ٕ 7ٔٓ٘.ٓٔ 2ٖ اٌج٦لٜ االعزُجبغ

 2ٕٖٙٓ.ٔ 9.2ٕٗٔ 2ٖ اٌمجٍٝ (٘ٓ.ٓ)

 غيو كاٌخ 7ٖ ٖٙٙ.ٓ 9ٖ2ٕٖ.ٕ 2ٖٕٙ.ٙ 2ٖ اٌج٦لٜ االعزُزبط

 927ٓٔ.ٕ 9ٕٔٔ.٘ 2ٖ اٌمجٍٝ

كاٌخ ٥ٕل  7ٖ 99ٖ.ٕ 7ٖٕ2ٓ.2 2.29ٗ7ٗ 2ٖ اٌج٦لٜ االخزجبس ككم

 7ٕٙٓ٘.ٗ 79٘ٙ.ٗٗ 2ٖ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

 يزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك:

( ثيييٓ ِزٍٛييٞٝ كهعييبد رٍّيييناد اٌّغ٥ّٛييخ     ٘ٓ.ٓالٌييخ اؽٖييب يخ ٥ٕييل َِييزٜٛ )   ٚعييٛك  ييوق مٚ ك  

اٌٚيييبثٞخ  يييٝ اٌزٞجيمييييٓ اٌمجٍيييٝ ٚاٌج٦يييلٜ الفزجيييبه اٌزفىييييو إٌبليييل ٥ٕيييل ِٙبهاريييٗ اٌفو٥ييييخ: )اٌزٕجيييئ        

االٍيزٕجبٛ( ويً ٥ٍيٝ ؽيلح، ٚافزجيبه اٌزفىييو إٌبليل وىيً          –رمٛيُ إٌّبلْيبد   –اٌزفَيو  –ثبال زواٙبد 

 جيك اٌج٦لٜ.ٌٖبٌؼ اٌزٞ

( ثييٓ ِزٍٛيٞٝ كهعيبد رٍّييناد اٌّغ٥ّٛيخ       ٘ٓ.٥ٓلَ ٚعٛك  وق مٚ كالٌخ اؽٖب يخ ٥ٕل َِيزٜٛ )   

 اٌٚبثٞخ  ٝ اٌزٞجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌج٦لٜ الفزجبه اٌزفىيو إٌبلل ٥ٕل ِٙبهح االٍزٕزبط.

 ٚ٘نا يْيو اٌٝ ٥لَ رؾمك اٌفوٗ ا ٚي ِٓ  وٚٗ اٌلهاٍخ.       

اٌَبثك يّىٓ ليبً ؽغُ رؤصيو اٌٞويمخ اٌّزج٦خ  يٝ اٌزيلهيٌ  يٝ اٌزفىييو إٌبليل، ٥يٓ         ٝ ٙٛ  ٔزب ظ اٌفوٗ     

ٝويك ؽَبة ؽغُ اٌزؤصيو ثبٍزقلاَ 
ٕ
η.ٌٝٚوبٔذ إٌزب ظ وّب ٘ٝ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزب ، 

 ( 40عذٔل ) 

 ُبلذ""ليى يشثع إيزب نميبط ؽغى رأصيش انؽشيمخ انًزجعخ فٗ انزذسيظ عهٗ انًٓبساد انفشعيخ نهزفكيش ان

يٓبساد انزفكيش 

 انُبلذ

انزُجؤ 

 ثبالفزشاظبد

رمٕيى  انزفغيش

 انًُبلشبد

 االخزجبس ككم االعزُزبط االعزُجبغ

 9٘ٔ.ٓ ٓٔٓ.ٓ ٖٓٔ.ٓ ٖٖٔ.ٓ 79ٕ.ٓ ٗٔٔ.ٓ ليى يشثع إيزب



 ٕٖ 

 يزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك:

أْ ؽغيُ ريؤصيو اٌٞويمييخ اٌّزج٦يخ  ييٝ اٌزيلهيٌ          
ٕ
η   ٓرواٚؽيذ ثيييٓ )   ٥ٍييٝ ِٙيبهاد اٌزفىيييو إٌبليلت لييل.ٓٔ – 

(، ٚثّمبهٔخ ٘نٖ اٌميُ ثبٌلهعبد اٌّؾيلكح ٌلالٌيخ ؽغيُ اٌزيؤصيو ٔغيل أْ ٌٍٞويميخ اٌّزج٦يخ  يٝ اٌزيلهيٌ أصيو           79ٕ.ٓ

وجيو  ٝ ِٙبهح: )اٌزفَيو( ٚونٌه  ٝ افزجيبه اٌزفىييو إٌبليل وىيً، ٚوينٌه ٌٙيب أصيو ِزٍٛيٜ  يٝ ِٙيبهاد: )اٌزٕجيئ            

 ٍزٕجبٛ(، ثيّٕب اليٛعل ٌٙب رؤصيو ٥ٍٝ ِٙبهح االٍزٕزبط.ثبال زواٙبد، ٚرمٛيُ إٌّبلْبد، ٚاال
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          ٝ " ٔعةٕد فةشق رٔ دالنةخ إؽصةبئيخ عُةذ يغةزٕٖ        الفزجبه ٕؾخ اٌفوٗ اٌضبٔٝ ٌٍلهاٍخ ٚاٌينٜ يئٕ ٥ٍي

انمجهٗ ٔانجعذٖ الخزجبس انزفكيش انُبلذ  ( ثيٍ يزٕعؽٗ دسعبد رالييز انًغًٕعخ انزغشيجيخ فٗ انزؽجيمي1.10ٍ)

االعةزُزبط(، ٔاخزجةبس انزفكيةش     -االعةزُجبغ   –رمةٕيى انًُبلشةبد    –انزفغةيش   –فٗ يٓبساد: )انزُجؤ ثبالفزشاظبد 

رييُ ؽَييبة ليّييخ " د " ٌلالٌييخ اٌفييوٚق ثيييٓ ِزٍٛييٞٝ كهعييبد ر ِييين   انُبلةةذ انكهةةٗ نصةةبنؼ انزؽجيةةك انجعةةذٖ."  

 ٌزٞجيميٓ اٌمجٍٝ ٚاٌج٦لٜ الفزجبه اٌزفىيو إٌبلل، ٚاٌغلٚي اآلرٝ يٛٙؼ مٌه.اٌّغ٥ّٛخ اٌزغويجيخ  ٝ ا

 ( 4عذٔل ) 

"ليًخ " د " نذالنخ انفشٔق ثيٍ يزٕعؽٗ دسعبد رالييز انًغًٕعخ انزغشيجيخ فٗ انزؽجيميٍ انمجهٗ 

 ٔانجعذٖ الخزجبس انزفكيش انُبلذ عُذ يغزٕيبرّ انفشعيخ، ٔكزنك االخزجبس ككم"

يغزٕيبد 

 فكيشانز

انًزٕعػ  انعذد انزؽجيك

 انؾغبثٗ

االَؾشاف 

 انًعيبسٖ

ليًخ "د" 

 انًؾغٕثخ

دسعبد 

 انؾشيخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ 

انزُجؤ 

 ثبالفزشاظبد

كاٌخ ٥ٕل  9ٖ 9٘ٙ.ٗ 2ٙ2ٙٙ.ٔ 77٘ٓ.ٕٔ ٓٗ اٌج٦لٜ

 9ٗ2ٓٗ.ٔ ٓٓٓٓ.ٔٔ ٓٗ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  9ٖ 7ٖٓ.2 ٖٗٙٔٓ.ٕ ٕٕٓ٘.ٕٔ ٓٗ اٌج٦لٜ انزفغيش

 7ٕٗٗٗ.ٔ ٖٓٓٓ.9 ٓٗ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

رمٕيى 

 انًُبلشبد

كاٌخ ٥ٕل  9ٖ ٕٕٔ.ٗ 99ٕٔٗ.ٕ ٕٖٓ٘.ٕٔ ٓٗ اٌج٦لٜ

 979ٓٔ.ٕ ٖٓٓٓ.ٓٔ ٓٗ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  9ٖ 2ٔٙ.7 79ٕ٘ٙ.ٔ 7٘ٓٗ.ٕٔ ٓٗ اٌج٦لٜ االعزُجبغ

 7ٖٕٕ٘.ٔ 9.97٘ٓ ٓٗ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  9ٖ 72ٙ.ٗ 77ٕ٘٘.ٕ 2.2٘ٓٓ ٓٗ اٌج٦لٜ االعزُزبط

 9٘ٓ٘ٙ.ٕ ٓٓٓٙ.ٙ ٓٗ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  9ٖ 2.9ٕٖ 9ٖ٘ٙ٘.ٙ ٓٓ٘ٙ.2٘ ٓٗ اٌج٦لٜ االخزجبس ككم

 29ٔ7ٓ.٘ 7٘ٓ٘.ٙٗ ٓٗ اٌمجٍٝ (ٔٓ.ٓ)

 يزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك:

ّ   ٔٓ.ٓٚعييٛك  ييوق مٚ كالٌييخ اؽٖييب يخ ٥ٕييل َِييزٜٛ )      ٥ٛييخ ( ثيييٓ ِزٍٛييٞٝ كهعييبد رٍّيييناد اٌّغ

اٌزغويجييييخ  يييٝ اٌزٞجيمييييٓ اٌمجٍيييٝ ٚاٌج٦يييلٜ الفزجيييبه اٌزفىييييو إٌبليييل ٥ٕيييل ِٙبهاريييٗ اٌفو٥ييييخ: )اٌزٕجيييئ       

االٍيزٕزبط( ويً ٥ٍيٝ ؽيلح، ٚافزجيبه اٌزفىييو        -االٍزٕجبٛ  –رمٛيُ إٌّبلْبد  –اٌزفَيو  –ثبال زواٙبد 

 إٌبلل وىً ٌٖبٌؼ اٌزٞجيك اٌج٦لٜ.

  وٚٗ اٌلهاٍخ. ٚ٘نا يْيو اٌٝ رؾمك اٌفوٗ اٌضبٔٝ ِٓ  

 ٝ ٙٛ  ٔزب ظ اٌفيوٗ اٌَيبثك يّىيٓ لييبً ؽغيُ ريؤصيو اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ  يٝ اٌزفىييو                   

إٌبلل، ٥ٓ ٝويك ؽَبة ؽغُ اٌزؤصيو ثبٍزقلاَ 
ٕ
η.ٌٝٚوبٔذ إٌزب ظ وّب ٘ٝ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزب ، 

 

 

 

 

 



 ٕٗ 

 ( 2عذٔل ) 

يغيخ انزعهى انمبئى عهٗ انًشكهخ عهٗ انًٓبساد انفشعيخ نهزفكيش "ليى يشثع إيزب نميبط ؽغى رأصيش اعزشار

 انُبلذ"

يٓبساد انزفكيش 

 انُبلذ

انزُجؤ 

 ثبالفزشاظبد

رمٕيى  انزفغيش

 انًُبلشبد

 االخزجبس ككم االعزُزبط االعزُجبغ

 99ٗ.ٓ 997.ٓ 99٘.ٓ 997.ٓ 99٘.ٓ 997.ٓ ليى يشثع إيزب

 يزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك:

يو اٍييزواريغيخ اٌييز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ   أْ ؽغييُ رييؤص     
ٕ
η     ٓ٥ٍييٝ ِٙييبهاد اٌزفىيييو إٌبلييلت لييل رواٚؽييذ ثييي

(، ٚثّمبهٔخ ٘نٖ اٌميُ ثبٌلهعبد اٌّؾلكح ٌلالٌخ ؽغُ اٌزؤصيو ٔغل أْ الٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌميب ُ  997.ٓ – 99ٗ.ٓ)

واٙييبد، ٚاٌزفَيييو، ٚرمييٛيُ إٌّبلْييبد، ٥ٍيٝ اٌّْييىٍخ أصييو وجيييو  ييٝ اٌزفىيييو إٌبلييل ٥ٕيل ِٙبهحارييٗ: )اٌزٕجييئ ثبال ز  

 .ٚاالٍزٕجبٛ، ٚاالٍزٕزبط(، ٚونٌه  ٝ افزجبه اٌزفىيو إٌبلل وىً
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" ٔعةٕد فةشق رٔ دالنةخ إؽصةبئيخ عُةذ يغةزٕٖ       الفزجبه ٕؾخ اٌفوٗ اٌضبٌش ٌٍلهاٍيخ ٚاٌينٜ يئٕ ٥ٍيٝ           

رالييز انًغًٕعزيٍ انزغشيجيخ ٔانعةبثؽخ فةٗ انزؽجيةك انجعةذٖ الخزجةبس انزفكيةش        ( ثيٍ يزٕعؽٗ دسعبد1.10)

ٔاخزجةةبس ، االعةةزُزبط( -االعةزُجبغ   –رمةٕيى انًُبلشةةبد   –انزفغةةيش  –انُبلةذ فةةٗ يٓةبساد: )انزُجةةؤ ثبالفزشاظةبد    

ٓ انزفكيش انُبلذ انكهٗ نصبنؼ انًغًٕعخ انزغشيجيخ."  ِزٍٛيٞٝ كهعيبد    رُ ؽَبة ليّخ " د " ٌلالٌخ اٌفوٚق ثيي

 ِغ٥ّٛزٝ اٌلهاٍخ  ٝ اٌزٞجيك اٌج٦لٜ الفزجبه اٌزفىيو إٌبلل ، ٚاٌغلٚي اآلرٝ يٛٙؼ مٌه.

 ( 2عذٔل ) 

"ليًخ " د " نذالنخ انفشٔق ثيٍ يزٕعؽٗ دسعبد يغًٕعزب انذساعخ فٗ انزؽجيك انجعذٖ الخزجبس انزفكيش 

 انُبلذ عُذ انًغزٕيبد انفشعيخ، ٔكزنك االخزجبس ككم"

بد يغزٕي

 انزفكيش

انًزٕعػ  انعذد انًغًٕعخ

 انؾغبثٗ

االَؾشاف 

 انًعيبسٖ

ليًخ "د" 

 انًؾغٕثخ

دسعبد 

 انؾشيخ

يغزٕٖ 

 انذالنخ 

انزُجؤ 

 ثبالفزشاظبد

كاٌخ ٥ٕل  7ٙ 77ٙ.ٕ 2ٙ2ٙٙ.ٔ 77٘ٓ.ٕٔ ٓٗ رغويجيخ

 ٖٖٖٙٙ.ٕ ٓٓٓ٘.ٔٔ 2ٖ ٙبثٞخ (ٔٓ.ٓ)

خ ٥ٕل كاٌ 7ٙ 29ٖ.ٗ ٖٗٙٔٓ.ٕ ٕٕٓ٘.ٕٔ ٓٗ رغويجيخ انزفغيش

 722ٕٓ.ٕ 9.9ٗ7ٗ 2ٖ ٙبثٞخ (ٔٓ.ٓ)

رمٕيى 

 انًُبلشبد

كاٌخ ٥ٕل  7ٙ ٙٙٙ.ٕ 99ٕٔٗ.ٕ ٕٖٓ٘.ٕٔ ٓٗ رغويجيخ

 7ٙ92٘.ٕ 2ٔ٘2.ٓٔ 2ٖ ٙبثٞخ (ٔٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  7ٙ 29ٓ.ٗ 79ٕ٘ٙ.ٔ 7٘ٓٗ.ٕٔ ٓٗ رغويجيخ االعزُجبغ

 9ٙٙٔٔ.ٕ 7ٔٓ٘.ٓٔ 2ٖ ٙبثٞخ (ٔٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  7ٙ ٕٙ٘.٘ 77ٕ٘٘.ٕ 2.2٘ٓٓ ٓٗ رغويجيخ االعزُزبط

 9ٖ2ٕٖ.ٕ 9ٕٔٔ.٘ 2ٖ ٙبثٞخ (ٔٓ.ٓ)

كاٌخ ٥ٕل  7ٙ 2ٙ7.٘ 9ٖ٘ٙ٘.ٙ ٓٓ٘ٙ.2٘ ٓٗ رغويجيخ االخزجبس ككم

 7ٖٕ2ٓ.2 2.29ٗ7ٗ 2ٖ ٙبثٞخ (ٔٓ.ٓ)

 يزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك:

رٍّييناد اٌّغ٥ّٛيخ اٌزغويجييخ     ( ثيٓ ِزٍٛٞٝ كهعيبد  ٔٓ.ٓٚعٛك  وق مٚ كالٌخ اؽٖب يخ ٥ٕل َِزٜٛ )       

 –اٌزفَييو   –ٚرٍّيناد اٌّغ٥ّٛخ اٌٚبثٞخ  ٝ افزجبه اٌزفىيو إٌبلل ٥ٕل وً ِٙبهح  و٥يخ: )اٌزٕجئ ثبال زواٙبد 

االٍزٕزبط( ٥ٍٝ ؽلح، ٚافزجبه اٌزفىيو إٌبلل وىً ٌٖبٌؼ اٌّغ٥ّٛخ اٌزغويجيخ  يٝ   -االٍزٕجبٛ  –رمٛيُ إٌّبلْبد 

 يْيو اٌٝ رؾمك اٌفوٗ اٌضبٌش ِٓ  وٚٗ اٌلهاٍخ. اٌزٞجيك اٌج٦لٜ، ٚ٘نا



 ٕ٘ 

 ٝ ٙٛ  ٔزب ظ اٌفيوٗ اٌَيبثك يّىيٓ لييبً ؽغيُ ريؤصيو ا٦ٌّبٌغيخ اٌزغويجييخ  يٝ اٌزفىييو إٌبليل، ٥يٓ ٝوييك                   

ؽَبة ؽغُ اٌزؤصيو ثبٍزقلاَ 
ٕ
η:ٌٝٚوبٔذ إٌزب ظ وّب ٘ٝ ِٛٙؾخ ثبٌغلٚي اٌزب ، 

 ( 40عذٔل ) 

 ش انًعبنغخ انزغشيجيخ عهٗ انًٓبساد انفشعيخ نهزفكيش انُبلذ""ليى يشثع إيزب نميبط ؽغى رأصي

يٓبساد انزفكيش 

 انُبلذ

انزُجؤ 

 ثبالفزشاظبد

رمٕيى  انزفغيش

 انًُبلشبد

 االخزجبس ككم االعزُزبط االعزُجبغ

 ٕٖٔ.ٓ 7ٕٙ.ٓ 2ٓٔ.ٓ 2ٙٓ.ٓ ٕٓٗ.ٓ 9ٕٓ.ٓ ليى يشثع إيزب

 يزعؼ يٍ انغذٔل انغبثك:

خ اٌزغويجيخ أْ ؽغُ رؤصيو ا٦ٌّبٌغ     
ٕ
η         ( ٓ2ٙٓ.٥ٍٓيٝ ِٙيبهاد اٌزفىييو إٌبليلت ليل رواٚؽيذ ثيي – ٓ.ٖٕٔ ،)

ٚثّمبهٔخ ٘نٖ اٌميُ ثبٌلهعبد اٌّؾلكح ٌلالٌخ ؽغُ اٌزؤصيو ٔغل أْ ٦ٌٍّبٌغخ اٌزغويجيخ أصو وجيو  يٝ صي س ِٙيبهاد    

بٌغخ اٌزغويجيخ أصو ِزٍٜٛ  يٝ  ٚ٘ٝ )اٌزفَيو، االٍزٕجبٛ، االٍزٕزبط( ٚونٌه  ٝ افزجبه اٌزفىيو إٌبلل وىً، ٦ٌٍّٚ

ِٙبهريٓ ّٚ٘ب )اٌزٕجئ ثبال زواٙبد، رمٛيُ إٌّبلْبد( ٚ٘ينا يْييو اٌيٝ أْ اٌزغييو اٌينٜ ؽيلس  يٝ اٌزفىييو إٌبليل          

وىً، ٚ ٝ وً ِٙبهح ِٓ ِٙبهارٗ ٥ٍٝ ؽلح يوع٤ ثلهعخ وجيوح اٌٝ أصو اٌّزغيو اٌَّزمً ٚ٘ٛ اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ   

 اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ.

 

 د انذساعخ:رٕصيب
  ٝ ٙٛ  ِب أٍفود ٥ٕٗ إٌزب ظ اٌَبثمخ ٌٍلهاٍخ يٕٛٝ اٌجبؽش ثّب يٍٝ:    

 رٕصيبد خبصخ ثبنًعهًيٍ:  ( أ

 .٥لَ ه ٘ أٜ ؽً أٚ أٜ  ىوح ؽٛي اٌّْىٍخ ي٦وٙٙب اٌز ِين كْٚ ِٕبلْزُٙ  يٙب 

        و إٌبليل ؽزيٝ   ريٚيل ا٦ٌٍّّيٓ ثبٝبه ٢ٔوٜ ٥ٓ اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌميب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ ِٚٙيبهاد اٌزفىيي

 يفيلُ٘  ٝ ٥ٍّيخ اٌز٦ٍيُ ٚاٌز٦ٍُ.

        رٛعيٗ أ٢ٔبه ٦ٍِّٝ اٌويبٙيبد اٌٝ اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخت ؽييش يّىيٓ االٍيزفبكح ِٕٙيب

 ٌزّٕيخ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل ِٓ ف ي ِؾزٜٛ اٌويبٙيبد.

 ِوا٥بد ؽبعبد ٚفٖب ٔ ر ِين اٌّوؽٍخ اا٥لاكيخ ٥ٕل رلهيٌ إٌٙلٍخ. 

 .رلهيت ا٦ٌٍّّيٓ لجً ٚأصٕب  اٌقلِخ ٥ٍٝ اٌزلهيٌ ثبٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ 

 رٕصيبد خبصخ ثبنزشثٕييٍ ٔانجبؽضيٍ ٔيزخزٖ انمشاس فٗ يغبل رعهيى ٔرعهى انشيبظيبد. ( ة

  رمليُ ِؾزٜٛ ِبكح اٌويبٙيبد  ٝ ٕٛهح ِْى د ِورجٞخ ثب٘زّبِبد اٌز ِين ثلاًل ِٓ رمليُ  ٝ ٕٛهح

 ٦ٍِٛبد ٦ِٚبهف ِجبّوح.ِ

       ريييٛ يو ااِىبٔيييبد اٌ ىِيييخ ٌزٞجييييك اٍيييزواريغيخ اٌيييز٦ٍُ اٌميييب ُ ٥ٍيييٝ اٌّْيييىٍخ ٚغيو٘يييب ِيييٓ اٌٞوا يييك

 ٚااٍزواريغيبد اٌؾليضخ كافً اٌفٖٛي وبٌّمب٥ل اٌّزؾووخ، ٚعٙبى ٥وٗ اٌْوا ؼ اٌْفب يخ.....اٌـ.

 ٌزؾٖيٍيخ  ؾَتت ثً رووي ٥ٍٝ لييبً  أال رمزٖو وزت اٌويبٙيبد  ٝ رمٛيّٙب ٥ٍٝ إٌٛاؽٝ ا٦ٌّو يخ ا

 للهاد اٌز ِين ٥ٍٝ ِٙبهاد اٌزفىيو اٌّز٥ٕٛخ، اٌٝ عبٔت ليبً اٌملهاد ا٦ٌّو يخ ٌُٙ.

      اال٘زّبَ ثّٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل ٚرّٚيٕٙب  ٝ وزت اٌويبٙيبد  ٝ اٌّواؽيً اٌز٦ٍيّييخ اٌّقزٍفيخ ٌزيلهيت

 اٌز ِين ٥ٍيٙب.

 ًب اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ  ٝ ِغبي رلهيٌ اٌويبٙييبد  االٍزفبكح ِٓ كٌيً ا٦ٌٍُّ ا٦ٌّل ٚ م

 ٌزّٕيخ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل.

 

 يمزشؽبد انذساعخ:
  ٝ ٙٛ  ٔزب ظ اٌلهاٍخ يّىٓ الزواػ اٌّييل ِٓ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ِٕٚٙب:       

 .ٜاعوا  كهاٍبد ِّبصٍخ ٌٍلهاٍخ اٌؾبٌيخ  ٝ اٌّٛاك اٌلهاٍيخ ا فو 

 هاٍييبد ِْييبثٙخ يييزُ  يٙييب كهاٍييخ  ب٥ٍيييخ اٍييزواريغيخ اٌييز٦ٍُ اٌمييب ُ ٥ٍييٝ اٌّْييىٍخ  ييٝ رييلهيٌ        اعييوا  ك

 اٌّٛ٘ٛثيٓ(. –اٌويبٙيبد ٌلٜ اٌز ِين مٜٚ االؽزيبعبد اٌقبٕخ )ثٞي  اٌز٦ٍُ 



 ٕٙ 

          ٜاعوا  كهاٍبد ؽٛي اٌىفبيبد اٌ ىِخ ٦ٌٍُّ اٌويبٙييبد ٌييزّىٓ ِيٓ رّٕييخ ِٙيبهاد اٌزفىييو إٌبليل ٌيل

 ؽٍخ اا٥لاكيخ.ر ِين اٌّو

 .ٜاعوا  كهاٍبد ؽٛي  ب٥ٍيخ اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ  ٝ رّٕيخ ِزغيواد ربث٦خ أفو 

         ِييي٤ ّٔيييبمط   اعيييوا  كهاٍيييبد ِمبهٔيييخ ثييييٓ إٌّيييبمط ٚاالٍيييزواريغيبد اٌمب ّيييخ ٥ٍيييٝ اٌفٍَيييفخ اٌجٕب ييييخ

 ٚاٍزواريغيبد رلهيَيخ أفوٜ  ٝ رّٕيخ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل.

 اٍييبد ؽييٛي  ب٥ٍيييخ ثؤييبِظ رييلهيجٝ ٦ٌٍّّييٝ اٌويبٙيييبد  ييٝ اٌّوؽٍييخ اا٥لاكيييخ لييب ُ ٥ٍييٝ      اعييوا  كه

 اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌمب ُ ٥ٍٝ اٌّْىٍخ. 

 

 انًشاعع
ارغبْبد ؽذيضةخ فةٗ رعهةيى انعهةٕو فةٗ ظةٕء       (: ٕ٘ٓٓأؽّل إٌغلٜ، ِٕٝ ٥جل اٌٙبكٜ ٦ٍٛكٜ، ٥ٍٝ هاّل ) -0

 . اٌمب٘وح : كاه اٌفىو ا٦ٌوثٝ.انجُبئيخ انًعبييش انعبنًيخ ٔرًُيخ انزفكيش ٔانُظشيخ 

 ٥ّبْ، كاه اٌْوٚق.انزفكيش انُبلذ ثيٍ انُظشيخ ٔانزؽجيك. (: 9ٕٓٓاٍّب٥يً اثوا٘يُ ٥ٍٝ ) -4

(: أصو اٍزقلاَ اٌزلهيٌ اٌزجبكٌٝ  ٝ رلهيٌ إٌٙلٍيخ ٥ٍيٝ رّٕييخ ث٦ي٘ ِٙيبهاد      ٕٓٔٓأّوف هاّل ٥ٍٝ ) -2

دساعةبد فةٗ انًُةبْظ    اٌّوؽٍخ اا٥لاكيخ ٚثميب  أصيو ر٦ٍّٙيُ.    اٌزفىيو إٌبلل ٚاالرغبٖ ٔؾٛ إٌٙلٍخ ٌلٜ ٝ ة 

 .7ٖٔ – ٔٔٔ، يٕبيو، ٓ ٓ ٗ٘ٔ. ا٦ٌلك ٔؼشق انزذسيظ

(: أصو اٍزقلاَ ا ٌغبى  ٝ رّٕيخ اٌزفىيو إٌبلل  ٝ اٌويبٙيبد ٚاٌّيً ٔؾٛ٘ب ٌلٜ 9ٕٓٓايٙبة فٍيً ٖٔبه ) -2

 –ح، وٍييخ اٌزوثييخ: اٌغب٦ِيخ ااٍي ِيخ     ر ِين اٌٖف اٌواثي٤ ا ٍبٍيٝ ثغييح . هٍيبٌخ ِبعَيزيو غييو ِْٕيٛه       

 غيح.

٥ّييبْ: كاه  انةةزعهى انًجُةةٗ عهةةٗ انًشةةكالد انؾيبريةةخ ٔرًُيةةخ انزفكيةةش. (:9ٕٓٓثَييبَ ٥جييل اهلل ٝييٗ اثييوا٘يُ ) -0

 اٌَّيوح ٌٍْٕو ٚاٌزٛىي٤.

 .اٌمب٘وح: كاه اٌفىو ا٦ٌوثٝ.اعزشاريغيبد انزذسيظ ٔانزعهى(: 2ٕٓٓعبثو ٥جل اٌؾّيل ) -9

ٖ   (: 99ٕٔوّبي ىيزْٛ ) ؽَٓ ؽَيٓ ىيزْٛ ، -7 . ااٍيىٕلهيخ: ِْٕيؤح    انجُبئيخ يُظةٕس اثغةزًٕنٕعٗ ٔرشثةٕ

 ا٦ٌّبهف.

اٌٞج٦خ اٌضبٔييخ،   انزعهى ٔانزذسيظ يٍ يُظٕس انُظشيخ انجُبئيخ.(: ٕٙٓٓؽَٓ ؽَيٓ ىيزْٛ ، وّبي ىيزْٛ ) -2

 اٌمب٘وح: ٥بٌُ اٌىزت.

 كاه ٚا ً ٌٍْٕو. : هكْ، ٥ّبْ. اؽم انًشكالد(: 2ٕٓٓؽَيٓ ِؾّل أثٛ هيبُ ٚ غَبْ يٍٛف لٞيٜ ) -6

انًْٕجخ انعهًيةخ ٔأعةبنيت انزفكيةش ًَةٕرط نزعهةيى انعهةٕو فةٗ ظةٕء         (: ٕٓٔٓؽّلاْ ِؾّل ٥ٍٝ اٍّب٥يً ) -01

 . اٌمب٘وح: كاه اٌفىو ا٦ٌوثٝ.انزعهى انجُبئٗ انًغزُذ انٗ انًخ

إٌبليل ثبٍيزقلاَ ّٔيٛمط    ( : رّٕيخ ِٙبهاد ٥ٍّييبد ا٦ٌٍيُ اٌزىبٍِييخ ٚاٌزفىييو      ٕٔٓٓؽّلٜ ٥جلا٢٦ٌيُ اٌجٕب )  -00

، ٘ٗ. ا٦ٌيلك  يغهةخ كهيةخ انزشثيةخ ثبنًُصةٕسح    اٌز٦ٍُ اٌجٕب ٝ  ٝ رلهيٌ ا٦ٌٍَٛ ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍخ اا٥لاكييخ.  

 يٕبيو.

(:  ب٥ٍيخ ّٔٛمط ٌٍز٦ٍُ اٌجٕيٜٛ  ٝ رّٕيخ اٌزؾٖيً ٚاٌزفىييو االثزىيبهٜ  يٝ    ٕٙٓٓؽٕبْ ؽّلٜ اٌَ ِٛٔٝ ) -04

اٌّلاهً اٌضبٔٛيخ اٌزغبهيخ. هٍبٌخ ِبعَزيو غييو ِْٕيٛهح، وٍييخ اٌزوثييخ     ِبكح  ٓ اٌجي٤ ٚاٌزوٚيظ ٌلٜ ٝ ة 

 ثباٍّب٥يٍيخ: عب٦ِخ لٕبح اٌَٛيٌ.

(: ثؤبِظ ِمزوػ  ٝ اٌزوثيخ اٌٖؾيخ ٝجميًب ٌجٕب ييخ ا٦ٌّو يخ ثبٍيزقلاَ اٌٍٛيب ٜ      ٕٕٓٓؽٕبْ ِٖٞفٝ أؽّل ) -02

     ٛ ٥ٝ اٌٖيؾٝ ٌٞي ة وٍييخ اٌزوثييخ     اٌّز٦لكح ٚأصوٖ ٥ٍٝ اٌزؾٖيً ا٦ٌّو ٝ ٚرّٕييخ ث٦ي٘ ٥ٍّييبد ا٦ٌٍيُ ٚاٌي

 ثَٛ٘بط ، هٍبٌخ كوزٛهاٖ غيو ِْٕٛهح ، وٍيخ اٌزوثيخ ثَٛ٘بط: عب٦ِخ عٕٛة اٌٛاكٜ.

(:  ٦بٌييخ اٍيزواريغيخ اٌز٦ٍييُ اٌّورىيي ٥ٍيٝ اٌّْيىٍخ  يٝ        ٖٕٓٓفبٌل  ٙل اٌؾنيفٝ ، ِْيب٥ً وّييـ ا٦ٌزيجيٝ )    -02

دساعةبد فةٗ انًُةبْظ    د اٌّوؽٍيخ اٌّزٍٛيٞخ .   رّٕيخ اٌزؾٖيً اٌلهاٍٝ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ ِبكح ا٦ٌٍَٛ ٌلٜ رٍّينا

 .7ٓٔ – ٕٔٔ، كيَّجو ، ٓ ٓ  9ٔ. ا٦ٌلك  ٔؼشق انزذسيظ

رةذسيظ انعهةٕو فةٗ يشاؽةم     (: 99ٙٔفٍيً يٍٛف اٌقٍيٍٝ، ٥جل اٌٍٞيف ؽييله، ِؾّيل عّيبي اٌيليٓ ييٌٛٔ )      -00

 . كثٝ: كاه اٌمٍُ.انزعهيى انعبو



 ٕ7 

ٌزيلهيٌ اٌويبٙييبد  يٝ رّٕييخ اٌزؾٖييً ٚث٦ي٘        (:  ب٥ٍيخ اٍزواريغيخ ِمزوؽخٕٙٓٓك٥ب  ىوٝ اثوا٘يُ ) -09

ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلل ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍخ اا٥لاكييخ. هٍيبٌخ ِبعَيزيو غييو ِْٕيٛهح, وٍييخ اٌزوثييخ: عب٦ِيخ         

 ثٕٙب.

(: أصييو كٚهح اٌييز٦ٍُ  ييٝ ر٦ييليً اٌزٖييٛهاد اٌجليٍييخ ٌٍّفييب٘يُ ا٦ٌٍّيييخ ٌييلٜ ٍٝجييخ  2ٕٓٓها ييل يٍٛييف ا ٍييّو ) -07

 غيح. –رُٙ ٔؾٛ٘ب. هٍبٌخ ِبعَزيو غيو ِْٕٛهح، وٍيخ اٌزوثيخ: اٌغب٦ِخ ااٍ ِيخ اٌٖف اٌَبكً ٚارغب٘ب

(: أصو اٌزىبًِ ثيٓ اٍزواريغيخ ٌيّبْ ّٚٔٛمط ثٌٛيب اٌّٞٛه  ٝ ريلهيٌ  2ٕٓٓه ٦ذ ٥جل اٌّٖل أثٛ اٌغيٜ ) -02

ٍيبٌخ كوزيٛهاٖ غييو    اٌويبٙيبد ٥ٍٝ رّٕيخ اٌزفىيو ااثلا٥ٝ ٚاٌزفىيو إٌبلل ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍخ االثزلا ييخ. ه 

 ِْٕٛهح، وٍيخ اٌزوثيخ: عب٦ِخ ثٕٙب.

. روعّيخ ِيلاهً   : كيةف رغةزخذو انةزعهى انًغةزُذ انةٗ يشةكهخ فةٗ غشفةخ انصةف         (ٕٔٓٓهٚثيود كيٍيَييً )   -06

 ا٢ٌٙواْ ا ٍ٘يخ، اٌلِبَ: كاه اٌىزبة اٌزوثٜٛ ٌٍْٕو ٚاٌزٛىي٤.

وييي ؽييٛي اٌّْييىٍخ  ييٝ رّٕيييخ اٌزؾٖيييً (:  ٦بٌيييخ اٍييزواريغيخ اٌييز٦ٍُ اٌّزّو999ٔهيٙييبَ اٌَيييل أؽّييل ٍييبٌُ ) -41

ٚاٌزفىيو ااثزىيبهٜ ٚاالرغيبٖ ٔؾيٛ ا٦ٌّيً اٌز٦يبٚٔٝ  يٝ ِيبكح ا٦ٌٍيَٛ ٌيلٜ ر ِيين اٌز٦ٍييُ ا ٍبٍيـٝ ، هٍيـبٌخ              

 ِبعَزيو غيو ِْٕٛهح ، وٍيخ اٌزوثيخ : عب٦ِخ ٕٝٞب.

ٍٝ        ٦ٍٕٓٓٔل ٦ٍيل ٔجٙبْ ) -40 جيخ اٌٖيف اٌزبٍي٤    (: ثؤيبِظ ِمزيوػ ٌزّٕييخ اٌزفىييو إٌبليل  يٝ اٌويبٙييبد ٌيلٜ 

 ثّؾب ٢خ غيح. هٍبٌخ كوزٛهاٖ غيو ِْٕٛهح، وٍيخ اٌزوثيخ: عب٦ِخ ٥يٓ ٌّّ.

ّييبهن(  ييـٝ رّٕيييخ  –ىاٚط  –(: أصييو اٍييزقلاَ اٍييزواريغيخ ) ىييو ٍٕٙٓٓييّبػ ٥جييل اٌؾّيييل ٍييٍيّبْ أؽّييل )  -44

غيو ِْٕٛهح،  اٌزفىيو إٌبلل  ٝ اٌويبٙيبد ٚ ٝ ِٛالف ؽيبريخ ٌٞ ة اٌّوؽٍخ اا٥لاكيخ . هٍبٌخ ِبعَزيو

 وٍيخ اٌزوثيخ  و٣ ثٛه ٦ٍيل: عب٦ِخ لٕبح اٌَٛيٌ.

(:  ٦بٌيخ اٍزقلاَ ّٔٛمط ٚيزٍٝ ٌٍز٦ٍُ اٌجٕب ٝ  ٝ رّٕيخ اٌزؾٖيً ٚاٌزفىيو ّٕ٘ٓٓيويٓ ٕ ػ ٥جل اٌؾىيُ ) -42

. اٌّغٍييل يغهةةخ رشثٕيةةبد انشيبظةةيبد اٌويبٙييٝ ٌييلٜ ٝيي ة اٌٖييف ا ٚي اٌضييبٜٔٛ  ييٝ ِييبكح اٌويبٙيييبد .    

 .72ٔ – 7ٕٔجو، ٓ ٓ اٌضبِٓ، كيَّ

٥ّيبْ: كاه اٌَّييوح    رعهيى انزفكيةش: انُظشيةخ ٔانزؽجيةك.   (: 7ٕٕٓٓبٌؼ ِؾّل أثٛ عبكٚ ِٚؾّل ثىو ٔٛ ً ) -42

 ٌٍْٕو ٚاٌزٛىي٤.

( ّٚٔٛمط اٌز٦ٍُ اٌّزّوويي ؽيـٛي اٌّْيىٍخ  يٝ     V(:  ب٥ٍيخ اٍزقلاَ فوا ٜ ّىً )ٕٕ٘ٓٓفب  ِؾّل ٥ٍٝ ) -40

   ُ انزشثٕيةةخ  يغهةةخ انغًعيةةخ ٌييلٜ ر ِييين اٌٖييف ا ٚي اا٥ييلاكٜ .    رّٕيييخ اٌزفىيييو إٌّٞمييٝ ٚثمييب  أصييو اٌييز٦ٍ

 .ٖٕٗ – ٕ٘ٔ. ا٦ٌلك اٌقبٌِ، أغٌَٞ، ٓ ٓ  نهذساعبد االعزًبعيخ

ّ         (ٕٕٙٓٓ ػ اٌليٓ ٥و يٗ ِؾّيٛك )   -49 . : رفكيةش ثةال ؽةذٔد ستٖ رشثٕيةخ يعبصةشح فةٗ رعهةيى انزفكيةش ٔرعهًة

 اٌمب٘وح: ٥بٌُ اٌىزت.

 . ٥ّبْ: كاه اٌْوٚق.انجُبئيخ ٔاعزشاريغيبد رذسيظ انعهٕوانُظشيخ (: ٥ٕٓٓ7بيِ ِؾّٛك ىيزْٛ ) -47

عب٦ِخ اٌٍّه  -(: ا٢ٌٕويخ اٌجٕب يخ ٚر٦ٍيُ اٌويبٙيبد. ِئرّو وٍيخ اٌزوثيخ ٥ٕٓٓ2جل ا٦ٌييي ِؾّل اٌوٚيٌ ) -42

 .2ٕ-ٔٔٛ ّجو، ٓ ٓ  9ٕ-٦ٍٕ2ٛك "٥ٍُ إٌفٌ ٚلٚبيب اٌزّٕيخ اٌفوكيخ ٚاٌّغز٦ّيخ"، 

(: أصو اٍزقلاَ اٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌجٕيب ٝ  يٝ ريلهيٌ اٌويبٙييبد ٥ٍيٝ      ٕٙٓٓ)٥جل اٌمبكه ِؾّل ٥جل اٌمبكه  -46

.اٌّغٍيل اٌزبٍي٤،   يغهةخ رشثٕيةبد انشيبظةيبد   اٌزؾٖيً اٌلهاٍٝ ٚاٌزفىيو إٌبلل ٌلٜ ٝ ة اٌّوؽٍخ اٌضبٔٛييخ.  

 .ٕ٘ٔ – ِٕ٘ٔبهً، ٓ ٓ 

اٌّْيىٍخ  يٝ رلهييـٌ ا ؽييب      (:  ب٥ٍيخ اٍزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌّجٕيٝ ٥ٍيٝ    ٥ٕٓٓ7جل اهلل فّيٌ أِجٛ ٦ٍيلٜ ) -21

. وٍيخ اٌزوثييخ،  يغهخ انعهٕو انزشثٕيخ ٥ٍٝ اٌزؾٖيً اٌلهاٍٝ ٚاالؽزفبٟ ثبٌز٦ٍُ ٌلٜ ٝبٌجبد اٌٖف ا٦ٌبّو.

 .7ٖٖ – 7ٖٔ، يٌٛيٛ، ٓ ٓ ٖٔعب٦ِخ لٞو، ا٦ٌلك 

عييخ (: ٚاليي٤ ٦ِو ييخ ٚرمجييً ٦ٍِّييٝ اٌويبٙيييبد ٌّٕييٛمط اٌييز٦ٍُ اٌجٕييب ٝ ٚكه٥ٕٓٓ2جييل اٌٙييبكٜ ٥بثييل اٌضمفييٝ ) -20

 للهرُٙ ٥ٍٝ رٞجيمٗ. هٍبٌخ ِبعَزيو غيو ِْٕٛهح، وٍيخ اٌزوثيخ: عب٦ِخ أَ اٌموٜ.

(:  ٦بٌييخ ّٔيٛمط اٌيز٦ٍُ اٌجٕيب ٝ ٚا ْٔيٞخ ٥جيو إٌّٙغييخ  يٝ رّٕييخ          ٥ٕٓٓ2جل إٌبٕو ِؾّيل ٥جيل اٌؾّييل )    -24

يغهةخ  ييخ اٌَي٦ٛكيخ.   اٌزواثٞبد اٌويبٙيخ ٚأزمبي اصو اٌز٦ٍُ ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍيخ االثزلا ييخ  يٝ اٌٍّّىيخ ا٦ٌوث    

 .ٕٕٓ–ٖٙٔ.اٌّغٍل اٌؾبكٜ ٥ْو، يٌٛيٛ، ٓ ٓ رشثٕيبد انشيبظيبد
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اٌميب٘وح: ِىزجيخ    أعبنيت انزعهيى ٔانزعهى ٔرؽجيمبرٓب فٗ انجؾٕس انزشثٕيةخ. (: ٥ٕٕٓٓفذ ِٖٞفٝ إٌٞبٜٚ) -22

 ا ٔغٍٛ اٌّٖويخ.

رمليُ هّلٜ رذسيغيخ".  انهغخ ٔانزفكيش انُبلذ " أعظ َظشيخ ٔاعزشاريغيبد(: ٥ٕٓٓ7ٍٝ ٍبِٝ اٌؾ ق ) -22

 ٦ٝيّخ، ٥ّبْ: كاه اٌَّيوح.

(:  ٦بٌيخ اٍزقلاَ ّٔٛمط ٚيزٍٝ اٌجٕب ٝ ا٦ٌّلي  ٝ رّٕييخ ِٙيبهاد ؽيً اٌّْيى د     ٕ٘ٓٓ بييٖ أؽّل ؽّبكح ) -20

،  ٕٔ. اٌّغٍيل  يغهخ كهيخ انزشثيخ ثبعةيٕغ ٚاٌزفىيو ااثلا٥ٝ  ٝ اٌويبٙيبد ٌلٜ ر ِين اٌّوؽٍخ االثزلا يخ . 

 .٘ٗٗ – ٖٓٗ، يٕبيو ، ٓ ٓ ا٦ٌلك ا ٚي 

 . اٌمب٘وح: ٥بٌُ اٌىزت.رذسيظ انعهٕو نهفٓى ستيخ ثُبئيخ(: ٕٕٓٓوّبي ٥جل اٌؾّيل ىيزْٛ ) -29

ٗ (: 2ٕٓٓوّبي ٥جل اٌؾّيل ىيزْٛ ) -27 . رصًيى انجشايظ انزعهيًيخ ثفكش انجُبئيخ رأصيم فكشٖ...ٔثؾش إيجشيمة

 اٌمب٘وح: ٥بٌُ اٌىزت.

اٌمب٘وح: ٥بٌُ ش انُبلذ " آنيخ الصيخ نًٕاعٓخ لعبيب انزعهيى ٔانزعهى". انزفكي(: ِٕٓٔٓغلٜ ٥ييي اثوا٘يُ ) -22

 اٌىزت.

انًةةؤرًش انعهًةةٗ انضبيةةـٍ "   (: كٚه اٌويبٙيييبد  ييٝ رّٕيييخ ِٙييبهاد اٌزفىيييو.    2ِٕٓٓؾّييل أِيييٓ اٌّفزييٝ )   -26

عب٦ِيخ   –اٌغ٦ّييخ اٌّٖيويخ ٌزوثٛييبد اٌويبٙييبد, كاه اٌٚييب خ      انشيبظيبد ٔانًٕاد انذساعيخ األخةشٖ "  

 .ٙٔ – ٥٘يٓ ٌّّ  ٓ ٓ 

(:  ٦بٌيخ رلهيٌ ٚؽلح اٌزٍٛس اٌجيئٝ ثبٍزواريغيخ اٌز٦ٍُ اٌّزّووي ؽٛي اٌّْىٍخ 7ِٕٓٓؾّل ٥جيل ا٦ٌَلٜ ) -21

 ٝ رّٕيخ اٌزفىيو إٌبلل ٌلٜ ٝ ة اٌٖف ا ٚي اٌضبٜٔٛ ثّؾب ٢خ ثْخ. هٍبٌخ ِبعَزيو غيو ِْٕٛهح، وٍييخ  

 ا٦ٌَٛكيخ. اٌزوثيخ: عب٦ِخ اٌٍّه فبٌل. اٌٍّّىخ ا٦ٌوثيخ

(: أصييو اٍييزقلاَ ّٔييٛمط ٚيزٍييٝ  ييٝ رييلهيٌ اٌويبٙيييبد ٥ٍييٝ اٌزؾٖيييً       ِٕٓٔٓؾّييل ِْيي٦ً اٌْييٙوأٝ )   -20

اٌلهاٍٝ ٚاالرغبٖ ٔؾٛ٘ب ٌلٜ ر ِين اٌٖف اٌَبكً االثزلا ٝ. هٍبٌخ كوزٛهاٖ غيو ِْٕيٛهح، وٍييخ اٌزوثييخ:    

 عب٦ِخ أَ اٌموٜ.

خ ِٙبهاد اٌزفىيو إٌبلـل  ـٝ هيبٙيبد اٌّوؽٍيخ  (:  ٦بٌيخ ثؤبِظ ِمزوػ ٌزّٕي2ِٕٓٓؾّٛك أؽّل ِٕٖٛه ) -24

االثزلا يييخ ٚاٌزقٞيييٜ ٌزلهيَييٙب ٌييلٜ اٌٞيي ة ا٦ٌٍّّيييٓ ثبٌفولييخ اٌواث٦ييخ ثْيي٦جخ اٌز٦ٍيييُ االثزييلا ٝ )رقٖيئ    

اٌغ٦ّيييخ انًةةؤرًش انعهًةةٗ انضةةبيٍ "انشيبظةةيبد ٔانًةةٕاد انذساعةةيخ األخةةشٖ"    اٌويبٙيييبد( ثىٍيييخ اٌزوثيييخ . 

 .7ٖ٘ – 9ٖٓعب٦ِخ ٥يٓ ٌّّ  ٓ ٓ  –يبد , كاه اٌٚيب خ اٌّٖويخ ٌزوثٛيبد اٌويبٙ

ؽيٛي اٌّْيى د ٥ٍيٝ     (: أصيو اٍيزقلاَ اٍيزواريغيخ اٌيز٦ٍُ اٌّزّوويي      2ِٕٓٓورٚيٝ ٕيبٌؼ أؽّيل ّيبهة )     -22

ا٦ٌٍييَٛ ٌييلٜ ر ِييين اٌّوؽٍييخ اا٥لاكيييـخ، هٍـبٌييـخ   اٌزؾٖيييً ٚ أّٔييبٛ اٌييز٦ٍُ ٚ اٌزفىيييو ٚاالرغييبٖ ٔؾييٛ ِييبكح  

 خ اٌزوثيخ، عب٦ِخ أٍيٛٛ.ِبعَزيو غيو ِْٕٛهح، وٍي

(: اٌزفىيو إٌبلل ثيٓ اٌٍَٛن اٌزٍٖجٝ ٚاٌٍَٛن اٌّوْ ٌٞ ة وٍيخ روثيخ إٌّييب.  99ٔٔٔغلٜ ٚٔيٌ ؽجْٝ ) -22

 .9٘ٔ – 9ٖٔ. اٌّغٍل اٌواث٤، ا٦ٌلك اٌواث٤، اثويً، ٓ ٓ يغهخ انجؾش فٗ انزشثيخ ٔعهى انُفظ

اٌيز٦ٍُ  يٝ رؾٖييً اٌويبٙييبد ٚرّٕييخ ِٙيبهاد       (:  ب٥ٍيخ اٍيزقلاَ ٝويميخ كٚهح   2ٕٓٓٔٛاي ٦ٍل ا٦ٌزيجٝ ) -20

اٌزفىيو إٌبلل ٌلٜ ٝبٌجبد اٌٖف اٌضبٔٝ ِزٍٜٛ ثّليٕخ ِىخ اٌّىوِخ، هٍـبٌـخ ِبعَزيو غيو ِْٕيٛهح، وٍييخ   

 اٌزوثيخ، عب٦ِخ أَ اٌموٜ.

. روعّخ ِىزيت اٌزوثييخ ا٦ٌوثيٝ ٌيلٚي     انزذسيظ يٍ أعم رًُيخ انزفكيش(: 99٘ٔ٘يوثود ٚيٍجوط ٚآفوْٚ ) -29

 يظ، اٌويبٗ: ِىزت اٌزوثيخ ا٦ٌوثٝ ٌلٚي اٌقٍيظ.اٌقٍ

 . ااِبهاد: ِىزجخ اٌف ػ ٌٍْٕو ٚاٌزٛىي٤.انزفكيش ٔانًُٓبط انذساعٗ(: ٌٖٕٓٓٚيُ ٥جيل ، ٥يٚ ٥فبٔخ ) -27

(: أصو اٍزقلاَ ث٦٘ اٍزواريغيبد اٌز٦ٍُ اٌجٕب ٝ ٥ٍٝ رؾٖيً اٌغجو ٌلٜ ٝ ة ٕٗٓٓيبٍو  بهٚق اٌَيل ) -22

ٍٝ ارغيبُ٘ٙ ٔؾيٛ اٌويبٙييبد ، هٍيبٌخ ِبعَيزيو غييو ِْٕيٛهح ، وٍييخ اٌزوثييخ :          اٌٖف اٌضبٔٝ اا٥لاكٜ ٥ٚ
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