
 

 

 

 

 

 

266 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 

 "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انخانج (  2020كانىن االول  16-17

 

 احر برنامج تربىي يف تنمية مهارات االدراك احلركي ندي االطفال يف انروضة

 ّ . د ٗؼ٤ٔخ ٣ٞٗظ اُضث٤ذ١

 ٤ًِخ اُزشث٤خ ُِؼِّٞ االٗغب٤ٗخ / هغْ اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ

 ممخص البحث 
ٛذف اُجؾش اُؾب٢ُ ا٠ُ ث٘بء اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ اؽلبٍ اُشٝػخ ٝ ث٘بء ثشٗبٓظ رشث١ٞ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً           

ُذٟ اؽلبٍ اُشٝػخ .ُٝـشع رؾو٤ن رُي هبٓذ اُجبؽضخ ثبالؽالع ػ٠ِ ثؼغ اُذساعبد ٝاالدث٤بد ٝرْ اػذاد اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً 

( دسعب ٝرْ ػشػٜٔب ػ٠ِ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخجشاء ك٢ اُزشث٤خ ٝػِْ اُ٘لظ ٝرؼٔ٘ذ ػ٤٘خ 19ػخ ػ٠ِ عجؼخ ٜٓبساد ٝث٘بء ثشٗبٓظ ٌٕٓٞ ٖٓ )ٓٞص

( ؽلَ ٝؽلِخ 40( ؽ٤ش ثِـذ )2020-2019اُجؾش اؽلبٍ ك٢ س٣بع االؽلبٍ اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاال٤ِٛخ ُٔذ٣٘خ أُٞطَ / اُغبؽَ اال٣غش ُِؼبّ اُذساع٢ )

( ػبثطخ ٝهذ هبٓذ اُجبؽضخ ثإعشاءاد اُظذم ٝاُضجبد ٝهذ اظٜشد اُ٘زبئظ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ 20( رغش٣ج٤خ ٝ )20) ٝهذ هغٔٞا ا٠ُ

أُغٔٞػز٤ٖ اُزغش٣ج٤خ ٝاُؼبثطخ ُظبُؼ أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ، ؽ٤ش عبْٛ اُجشٗبٓظ اُزشث١ٞ ك٢ رؾغ٤ٖ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ اكشاد 

 ٤خ.أُغٔٞػخ اُزغش٣ج

The effect of an educational program on developing the kinetic perception 

skills of children in kindergarten 

 

Lecturer Dr. Naema Younis Al-Zubaidy 

College of Education for Human Sciences / Department of Educational and 

Psychological Sciences 

Abstract 

The aim of the current research is to build a test of kinetic perception skills for 

kindergarten children and to build an educational program to develop kinetic 

perception skills for kindergarten children. In order to achieve this, the 

researcher reviewed some studies and literature, and a kinetic-perceptual skills 

test was prepared distributed into seven skills, and a program consisting of (19) 

lessons was built. They were presented to a group of experts in education and 

psychology. The research sample included children in government and private 

kindergartens in the city of Mosul / The left side for the academic year (2019-

2020), when it reached (40) boys and girls, and they were divided into (20) 

experimental and (20) control , and the researcher carried out validity and 

consistency measures, and the results showed statistically significant differences 

between the experimental and control groups in favor of the experimental group. 
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The educational program contributed to improving the motor perception skills of 

the members of the experimental group. 

 ٓشٌِخ اُجؾش
٣شٟ ثؼغ اُزشث٣ٕٞٞ ٝا٤ُٝبء االٓٞس إ ثؼغ س٣بع االؽلبٍ اطجؾذ آبًٖ اػذد ُإل٣ٞاء االؽلبٍ ك٢ 

ؿ٤بة آٜبرْٜ ٝاٗشـبُْٜ ك٢ اػٔبُْٜ ؽ٤ش ال رؼَٔ اُش٣بع ػ٠ِ رشغ٤غ االؽلبٍ ٗٔٞ ٝر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش 

اُؾش٤ًخ ُْٝ رٜزْ ثز٤ٔ٘زٜب اػبكخ ا٠ُ إ ثشآظ  –االدسا٤ًخ  -عخ االُؼبة اُؾظٝاالثذاع ٓغ اُؾشًخ ٝٓٔبس

س٣بع االؽلبٍ ُْ رزطٞس ٓ٘ز كزشح ؽ٣ِٞخ. ٝإ ؽشًبد اُطلَ االعبع٤خ ٓب ٢ٛ اال هبػذح ُزطٞس أُٜبس١ 

ِخ اُؾش٢ً ُٔخزِق االُؼبة ٓغبؽزٜب رؼزٔذ ػ٠ِ ٓغبؽخ اُخجشح اُؾش٤ًخ ٝر٘ٞػٜب ٝاُز٢ اًزغجٜب ك٢ ٓشؽ

اُطلُٞخ أُجٌشح ُزُي إ ٖٓ اْٛ االٓٞس اُز٢ روغ ػ٠ِ ػبرن اُجبؽضخ ٝػذّ اُذسا٣خ اٌُبك٤خ ثؤ٤ٔٛخ رِي 

أُشؽِخ ًٜٞٗب ثذا٣خ ٓشؽِخ عذ٣ذح ٢ٛٝ كزشح ؽشعخ ٣ٌزغت ك٤ٜب اُطلَ اٍٝ اُخجشاد ٝاُوذساد ٝأُٜبساد 

جبً ػ٠ِ ٓشاؽَ ٗٔٞ اُطلَ اُالؽوخ. االدسا٤ًخ اُؾش٤ًخ أُٜٔخ , ٝإ أ١ روظ٤ش ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٣٘ؼٌظ عِ

ثبإلػبكخ إ ٛ٘بى ػؼق ػ٘ذ ثؼغ االؽلبٍ ك٢ هذسرْٜ اُؾغ٤خ اُؾش٤ًخ اُز٢ الثذ ٖٓ ر٤ٔ٘زٜب ك٢ ٓشاؽَ 

 ػٔش٣خ ٓجٌشح ٖٝٓ ٛ٘ب اسرؤد اُجبؽضخ رظ٤ْٔ ثشٗبٓظ.
 ا٤ٔٛخ اُجؾش 

عشي ىحا ان الظفل لؼ تعج رياض األطفال اول اترال حكيقي ومشغؼ لمظفل بالعالؼ الخارجي وال ي    
يقابل احج مؽ قبل خارج االسخة وانسا قابل الجيخان واألقارب ولكؽ خبخة الظفل في الخوضة تختمف عؽ 
ىحا وخاصة عشجما يحىب ألول مخة الى الخوضة حيث ان الظفل يقابل اطفال في مثل سشو ويبجأ لجيو 

قجر االمكان عمى الشفذ والكيام بعسل عالقات شعؾر باالطسئشان واالستقخار الشفدي واالستقالل واالعتساد ب
 مع الكبار والرغار. فالظفل يخيج تؾسيع عالقاتو االجتساعية واالنفتاح والتؾجو لآلخخيؽ.

 (0102353)عثسان،                                                                                  
والتخبية الحجيثة تؾجو اىتساميا الى االلعاب التخبؾية والتعميسية في مختمف السخاحل الجراسية وخاصة  

مخحمة الظفؾلة السبكخة لسا ليحه االلعاب مؽ أنذظة تداعج في تشسية قجرات التالميح السختمفة السعخفية 
الجؾانب االجتساعية وذلػ لسا  ( وااللعاب التخبؾية تداعج في تشسية535،2331والسيارية )غدال ودعاء0

تتظمبو بعض االلعاب مؽ تعاون مع افخاد السجسؾعة كسا تعؾد الظفل عمى االترال مع االخخيؽ لحلػ فان 
االلعاب التخبؾية تشسي ميارة االترال مع االخخيؽ كسا تشسي الشاحية االنفعالية وتبعج الظفل عؽ 

 ( 2،2332)الغامجي0                                      االنفعاالت الحادة.                          
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ويظمق عمى مخحمة ما قبل السجرسة عجة تدسيات أشيخىا مخحمة الحزانة ورياض األطفال، ومخحمة طفل 
( 221،5222ما قبل السخسة، ومخحمة الظفل الجراج.                                   )فؤاد ابؾ حظب0

كؾنيا تعتبخ الفتخة واشار ابخاليؼ وايسان الى ان مخحمة رياض األطفال ليا أىسية خاصة تدتسجىا مؽ 
الحاسسة التي تتكؾن خالليا السفاليؼ األساسية لمظفل حيث يكؾن كل طفل لشفدو ما يدسى ببشػ 
السعمؾمات والحي يدتظيع تظؾيخه في السدتقبل بسا يداعجه عمى التظؾر والشجاح في التعميؼ وتحقيق 

(  2،5222)ابخاليؼ وايسان0              اآلمال.                                                       
 ومؽ جانب اخخ تؤكج الجراسات واألبحاث عمى أىسية مخحمة ما قبل السجرسة وذلػ لؤلسباب التالية 

( أن مخحمة ما قبل السجرسة مخحمة استياللية أساسية، فيي أولى السخاحل وبجايتيا 5292تحكخ )عبيج، -5
، وتأثيخاتيا تستج بامتجاد حياة الفخد. وتعتبخ أسخع فتخة نسؾ في واألساس الحي تختكد عميو حياة الفخد

حياة الظفل ىي الدشؾات الخسذ األولى، وخاصة في مجال الشسؾ العقمي وتكؾيؽ الذخرية، وليحا فان 
خرائص الظفل وصفاتو الذخرية تكؾن أكثخ عخضة لمتغيخ في ىحه الفتخة، وبالتالي يكؾن التعمؼ 

 (22،5229)دمحم0                                                            أعسق وأبعج أثخًا .  
ويحكخ زانجن أن الشسؾ الحدي واالدراكي البرخي والمسدي والدسعي والتحقي والمغؾي والحخكي يشسؾ  -2

. سخيعا في مخحمة الظفؾلة السبكخة، حيث يكؾن األطفال متذؾقؾن الستخجام كل ىحه الحؾاس في التعمؼ
(Zanden,23330223 وتعتبخ مخحمة ما قبل السخسة الفتخة التكؾيشية السؤثخة في حياة االندان، حيث )

تتزح فييا مالمح الفخد، وفييا يدتظيع الظفل أن يتعخف عمى نفدو مسا يداعج عمى التكيف مع نفدو 
 (59،2331)دمحم0        واآلخخيؽ.                                                                 

وتعتبخ مخحمة ما قبل السجرسة أو مخحمة الظفؾلة السبكخة السخحمة السثمي الكتداب وتشسية السيارات       
السختمفة لجى سؾاء كانت ميارات عقمية أو لغؾية أو اجتساعية أو حدية أو حخكية. ولحلػ البج مؽ اثخاء 

 (    53،2331التي تسكشو مؽ تشسية ىحه السيارات.     )مدعؾد0 البيئة السحيظة بالظفل بالسثيخات السختمفة
( الى ان السيارات االدراكية الحخكية ىي األساس في بشاء الظفل ترؾره لييكل 5221وتذيخ دمحم )     

جدسو ومعخفتو السباشخة بأعزاء جدسو في حالة تؾازنو، وحخكتو وسكؾنو واترالو بأجدائو وأطخافو أثشاء 
الفخاغ الحي يحيط بو، أو تفاعمو مع األشياء والكائشات التي تدكؽ معو ىحا الفخاغ كسا أن تفاعمو في 

الحخكة ىي أساس تظؾر مجركات الظفل، وبفزل نزج السخاكد العربية لجدؼ الظفل، وبفزل التجريب 
تحفد  الحخكي يكتدب الظفل خبخات حدية عشجما يتحدذ األشياء بيجيو ويكبض عمييا ويقارن بيشيا ، كسا
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الشذاط العقمي والقجرة عمى التخيل في السخاحل األولى مؽ نسؾ األطفال .كسا تشسي العالقات والسيارات 
االجتساعية أثشاء تفاعل الظفل مع أقخانو. ومؽ جانب تشسي  الثقة بالشفذ وخمق شخرية سؾية متكاممة، 

 ( 5302337( )ناعؾمي بيشارى 0 7،5221حيث أن العقل الدميؼ في الجدؼ الدميؼ.              )دمحم0
( ا٠ُ إٔ اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ِخ اُؼ٤ِب ًبإلؽغبط، االٗزجبٙ، االدساى، اُزظٞس اُؼو٢ِ، اُززًش ٝاُزل٤ٌش رِؼت Ismail&Hassanein,2001ُٜٝزا ٣ش٤ش)     

ً ك٢ اُزؼِْ أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ، ؽ٤ش ال رٌل٢ أُٞٛجخ أٝ ا٤ُِبهخ اُجذ٤ٗخ ٝؽذٛب ، ثَ إ اُلشد ثؾبعخ ا٠ُ اُوٞح اُؼو٤ِخ ٝاُوذسح ػ٠ِ دٝساً ٛبٓب

ً ك٢ اًزغبة ٝاروبٕ Hadithim,2006اُزش٤ًض ٣ٝئًذ) (  ػ٠ِ إٔ االدساى اُؾش٢ً ٣ؼذ ٖٓ أْٛ اُٞظبئق اُ٘لظ ؽش٤ًخ ٝاُز١ ٣ِؼت دٝساً ٛبٓب

اُؼالهبد اُضٓب٤ٗخ، أٌُب٤ٗخ،  دهخ ك٢ اُزوذ٣شأُٜبساد اُؾش٤ًخ ٌُض٤ش ٖٓ األٗشطخ اُش٣بػ٤خ ٝؿ٤ش اُش٣بػ٤خ، اُز٢ رزطِت 

ٝاُذ٣٘ب٤ٌ٤ٓخ ٝإ اُوذساد اُؾش٢ً رِؼت دٝساً ٛبٓبً ك٢ رغش٣غ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ أداء أُٜبساد اُؾش٤ًخ 

 اُغذ٣ذح ٝاُزؾٌْ ك٢ أدائٜب ثذسعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُذهخ.  

ػبء ٝاعزشعبع ٓب ٝإ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ أُزؼِْ رؼٖٔ رط٣ٞش ٓوذسرٚ ػ٠ِ اعزذ     

٣ٔزِي ك٢ اُزاًشح ٖٓ ٓؼِٞٓبد ٝخجشاد رٞظ٤لٜب ُالعزلبدح ٜٓ٘ب ك٢ ر٣ٌٖٞ اُخجشح اُغذ٣ذح اُز٢ ٣زؼِٜٔب ، 

 ( (  Tylor,2007:40األٓش اُز١ ٣غبْٛ ك٢ رغش٣غ ٝرغ٤َٜ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝٗوِٜب ُِٔشؽِخ اُزب٤ُخ .         

 اال٤ٔٛخ اُ٘ظش٣خ    
ػشٝسح االٛزٔبّ ثزط٣ٞش ٝر٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ك٢ ٓشؽِخ س٣بع  ٝٓٔب عجن رشٟ اُجبؽضخ     

ُٔب ُٚ ٖٓ دٝس ْٜٓ ٝأعبع٢ ك٢ ػ٤ِٔخ اُزٞاكن اُؾش٢ً ػ٘ذ االداء ٖٓ خالٍ االؽغبط ثبُغٜذ اُؼؼ٢ِ أٝ االؽغبط ثبُٔوبٝٓخ أٝ ثغشػخ  االؽلبٍ

إٔ ٣ٔزِي هذسح ػب٤ُخ ُإلدساى اُؾش٢ً ٖٓ ؽ٤ش اُؼذ٣ذ ٖٓ أُزـ٤شاد،  اُؾشًخ ، ًٔب إٔ ع٤ٔغ ؽشًبد اُزٞاصٕ ٝاالسروبء رزطِت ٖٓ اُزال٤ٓز

ُٜب دٝس ك٢ ًبإلدساى اُؾغ٢ ُِٔغبكخ ٝاُضٖٓ ٝاُوٞح ٝاالرغبٙ ٝأٌُبٕ، ٣ٝؼزجش االدساى اُؾش٢ً ٖٓ اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ِخ أُٜٔخ ك٢ ؽ٤بح اُزال٤ٓز ُٔب 

 أُغزٟٞ عشػخ ٝعٞدح رؼِْ أُٜبساد األعبع٤خ ُإلدساى اُؾش٢ً.       رط٣ٞش هبث٤ِزٚ ٝادائٚ اُؾش٢ً األٓش اُز١ ٣٘ؼٌظ ا٣غبث٤ب ػ٠ِ

 اال٤ٔٛخ اُزطج٤و٤خ:  

رؼزجش ٓشؽِخ اُطلُٞخ أُجٌشح ٓشؽِخ ٗٔٞ عش٣غ ػ٠ِ أُغز١ٞ اُجذ٢ٗ ٝأُؼشك٢ ٝاُٞعذا٢ٗ  -1

٣خ ٝاالعزٔبػ٢، ٝك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٖٓ ؽ٤بح اُطلَ رئصش أُشبسًخ أُ٘زظٔخ ك٢ األٗشطخ اُجذ٤ٗخ اُؾ٤ٞ

ثشٌَ ا٣غبث٢ ػ٠ِ ْٗٔٞٛ ٝرٞس هذسارْٜ، كٖٔ خالٍ األٗشطخ اُجذ٤ٗخ ٣ظوَ اُطلَ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُٜبساد 

 اُؾش٤ًخ األعبع٤خ اُز٢ رغبْٛ ك٢ رط٣ٞش ٓلّٜٞ اُزاد ًٝزُي ُألخش٣ٖ.   

أن التعمؼ السبشي عمى االدراك والفيؼ واالحداس القؾي ال يشدى بل يتؼ االحتفاظ بو لحيؽ استجعائو،  -2
ا، أن االحداس واالدراك والفيؼ والتحكخ ىي محاور رئيدية لمتشغيؼ السعخفي لمستعمؼ، كسا أنيا كس

 ميسة ججًا في سخعة التعمؼ الحخكي.
اختيار  مخحمة رياض االطفال ألنيا مخحمة حاسسة في تكؾيؽ وتذكل شخرية الفخد مؽ جسيع  -0

 جؾانبو. 
 
 
 

 ؽذٝد اُجؾش 
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 أُؾذد أٌُب٢ٗ )س٣بع االؽلبٍ ك٢ ٓشًض ٓذ٣٘خ أُٞطَ(  -1

 ( 2323-2352السحجد الدماني )العام الجراسي  -2
 السحجد البذخي)أطفال ال روضة الؾرود االىمية(  -0
 السحجد السعخفي )السيارات االدراكية الحخكية(  -7

 اٛذاف اُجؾش 

 ث٘بء اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ أؽلبٍ اُشٝػخ.   -1

 ثشٗبٓظ رشث١ٞ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ أؽلبٍ اُشٝػخ. ث٘بء  -2

 اُزؼشف ػ٠ِ اُلشٝم ث٤ٖ االخزجبس٣ٖ اُوج٢ِ ٝاُجؼذ١ ُذٟ اكشاد أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ.  -3

 اُزؼشف ػ٠ِ اُلشٝم ك٢ االخزجبس اُجؼذ١ ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ اُزغش٣ج٤خ ٝاُؼبثطخ.   -4

 كشػ٤بد اُجؾش 
 داُخ اؽظبئ٤بً ث٤ٖ اُذسعبد االخزجبس اُوج٢ِ ٝاالخزجبس اُجؼذ١ ُِٔغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ(    )اُلشػ٤خ اال٠ُٝ ال رٞعذ كشٝم -1

 )اُلشػ٤خ اُضب٤ٗخ ال رٞعذ كشٝم داُخ اؽظبئ٤بً ث٤ٖ دسعبد االخزجبس اُجؼذ١ ث٤ٖ أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ٝأُغٔٞػخ اُؼبثطخ(  -2

    Terms Definitionsرؾذ٣ذ أُظطِؾبد 

  Effectاٝالً: األصش 
 كٚ ًَ ٖٓ:    ػش

 ( 1991اُؾل٢٘ ) -1

 اٗٚ ٓوذاس اُزـ٤٤ش اُز١ ٣طشأ ػ٠ِ أُزـ٤ش اُزبثغ ثؼذ رؼشػٚ ُزؤص٤ش أُزـ٤ش أُغزوجَ.                                                

 (  253،1991)اُؾل٢٘:

2- Dictionary .Comm,2011)) 
                     .اُوذسح ػ٠ِ اظٜبس اُ٘ز٤غخ أُٞعٞدح ػ٘ذٓب ٣ؼذ ش٢ء ٓب كؼبٍ كٜزا ٣ؼ٢٘ أٗٚ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ اُ٘ز٤غخ أُٞعٞدح أٝ أُزٞهؼخ       

                             (Dictionary.Com,2011 )   

  ( Dictionary.Com,2011رج٘ذ اُجبؽضخ رؼش٣ق ) اُزؼش٣ق اُ٘ظش١ ُألصش

 ُزؼش٣ق االعشائ٢ ُألصش: ا
 ٛٞ اُض٣بدح اُؾبطِخ ك٢ دسعبد االؽلبٍ ك٢ االخزجبس اُجؼذ١

 

  Programثانيًا0 البخنامج  
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 ( 2014اُؼض١ ) -1

ٛٞ ًَ ٓب ٣زِوبٙ أُزؼِٕٔٞ أٝ ٣وٕٞٓٞ ثٚ ٖٓ أٗشطخ ٝخجشاد ػ٤ِٔخ ػ٠ِ ٝكن رخط٤ؾ ٓغجن، ٣ٝغْٜ     

 ( 19:2014)اُؼض١،                                        ك٢ رط٣ٞشْٛ ػ٤ِٔبً ٝاعزٔبػ٤بً ٝٗلغ٤بً.       

 ( 2015اُؼ٤ٌذ١ ) -2

ٓغٔٞػخ ٖٓ اُخجشاد ٝاُذسٝط ٝاألٗشطخ أُخطؾ ُٜب ٝأُج٤٘خ ػ٠ِ أعظ ػ٤ِٔخ   ٝٗظش٣خ ُِزال٤ٓز      

ٖٓ خالٍ أُٞاهق اُوظظ٤خ ٝاُذسٝط اُزشث٣ٞخ، ٝاُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رغْٜ ك٢ ر٤ٔ٘خ اُؼ٤ِٔبد اُؼو٤ِخ 

 (  18،2015ؼشك٤خ ٝاُزٔض٤َ أُؼشك٢ ُذ٣ْٜ.                                                         )اُؼ٤ٌذ١:ٝأُ

 ( 2015: رج٘ذ اُجبؽضخ رؼشف )اُؼ٤ٌذ١،اُزؼش٣ق اُ٘ظش١ ُِجشٗبٓظ

 اُزؼش٣ق االعشائ٢ ُِجشٗبٓظ 
خ رغزٜذف ا٠ُ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد ثؤٗٚ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ٘شبؽبد ٝأُٜبساد اُؾش٤ًخ اُز٢ طٔٔزٜب اُجبؽض    

 االدساى اُؾش٢ً ُذٟ االؽلبٍ.

   Developmentصبُضبً: اُز٤ٔ٘خ  

 ( 2001اُج٢ٛٞ ) -1

٢ٛ رـ٤٤ش اساد١ ٓوظٞد ُالٗزوبٍ ثبُٔغزٔغ ٖٓ اُؾبٍ اُز١ ٛٞ ػ٤ِٚ كؼال ا٠ُ اُؾبٍ اُز١ ٣٘جـ٢     

 (151،2001إٔ ٣ٌٕٞ ػ٤ِٚ.                                                   )اُج٢ٛٞ:

 (   De Bono,2003د١ ثٞٗٞ) -2

ٍٞ ا٠ُ رؾغ٤ٖ أداء اُطبُت ٛٞ اُؼَٔ اُغبد ثبعزخذاّ األعب٤ُت ٝاُٞعبئَ ٖٓ أعَ اُٞط     

 (                                           De Bono,2003:5ٝرٞعؼٚ ادساًٚ ٝسكغ ٓغزٟٞ رل٤ٌشٙ.     )

 اُزؼش٣ق االعشائ٢ ُِز٤ٔ٘خ 
اُض٣بدح اُؾبطِخ ك٢ اُٞعؾ اُؾغبث٢ ث٤ٖ االخزجبس٣ٖ اُوج٢ِ ٝاُجؼذ١ ثغجت رطج٤ن اُجشٗبٓظ اُز١ اػذرٚ    

 اُجبؽضخ 

 ثؼب: ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ًسا

5- Grush) (2009,  
ثؤٗٚ ػ٤ِٔخ اعزوجبٍ أُؼِٞٓبد ٖٓ أُض٤شاد اُؾغ٤خ ثٞاعطخ ؽٞاط اُلشد أُخزِلخ، صْ ر٘غ٤وٜب      

 (                                        (  :GRush,2009ٝاالعزغبثخ ُٔؼ٘بٛب ثٞاعطخ اُؾشًخ.
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 ( 2006طبثش) -2

ت الجاخمة لمفخد مؽ خالل الحؾاس وتفاعل ىحه السعمؾمات عؽ طخق ىؾ تشغيؼ السعمؾما    
أعراب خاصة الى مخاكد عربية معيشة في السخ، ثؼ اعادة اخخاجيا في صؾرة سمؾك حخكي 

 (  5902331عاىخ.                                                                   )صابخ،
 اُزؼش٣ق االعشائ٢ ُٜٔبساد االدساى اُؾش٢ً 

٢ٛٝ أُٜبساد اُز٢ ٛذكذ اُجبؽضخ ا٠ُ ر٤ٔ٘زٜب ٓضَ ٜٓبسح اُغش١ ٜٝٓبسح اُؾغَ ٤ٔ٣ٖ ٣ٝغبس ٜٝٓبسح    

 اُٞصت اُط٣َٞ ٜٝٓبسح دهخ سًَ اٌُشح ٝدهخ اُش٢ٓ ٝاُِوق ٜٝٓبسح اُزٞاصٕ أُزؾشى. 

  Kindergartensخبٓغبً: س٣بع االؽلبٍ 
 ( 1986شث٤خ )ٝصاسح اُز

 (6-4ثبٜٗب ٓشؽِخ ٓب هجَ أُذسعخ ٝٓذح اُذساعخ ك٤ٜب ع٘زبٕ)اُشٝػخ ٝاُز٤ٜٔذ١(ٝروجَ االؽلبٍ ٖٓ ػٔش )

 (   10،1986) ٝصاسح اُزشث٤خ:                                                                            
 اُذساعبد اُغبثوخ  

 ( 2003دساعخ اُخ٢ِ٤ِ ) -1

 اصش ث٤ئخ األسًبٕ اُظل٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ ُطلَ اُشٝػخ 

( سشؾات، وىجفت الجراسة الى 1-7اجخيت الجراسة في البحخيؽ عمى عيشة مؽ أطفال الخياض بعسخ )    
كذف تأثخ مدتؾى تحكؼ الظفل بسياراتو الحخكية الجقيقة في كؾنو يتعمؼ في بيئة صفية تظبق نغام اركان 

لتعمؼ او في بيئة صفية تظبق الشغام التقميجي لمرف العادي في الخوضة تؼ استخجام السشيج السقارن، ا
( روضة مؽ رياض االطفال، وقامت الباحثة بتقديؼ 23( طفاًل وطفمة مؽ )012وتكؾنت عيشة الجراسة )

( رياض 2في ) ( طفال وطفمة مسؽ كانؾا يجرسؾن 511العيشة الى مجسؾعتيؽ، السجسؾعة االولى شسمت )
( طفال وطفمة مسؽ كانؾا يجرسؾن في 230تظبق نغام بيئة االركان )الحجيثة( والسجسؾعة الثانية بمغت )

( رياض تظبق الشغام التقميجي لمبيئة الرفية. وتزسشت اداة الجراسة استخجام مكياس)كخاتي، ومارتؽ( 55)
Craty & Martinحخكية الجقيقة، ومؽ اجل استخخاج ( (  لكياس مدتؾى نسؾ الظفل في السيارات ال

الشتائج، استعسمت الباحثة الؾسائل االحرائي االتية )الؾسط الحدابي، الشدب السئؾية، معامل االرتباط، 
االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ( وقج تؾصمت الجراسة الى الشتائج االتية بان مجسؾعة االطفال الحيؽ 

لرفية، قج حرمؾا عمى درجات مختفعة عمى مكياس السيارات الحخكية كانؾا يجرسؾن بشغام بيئة االركان ا
الجقيقة مقارنة مع مجسؾعة االطفال الحيؽ كانؾا يجرسؾن بشغام البيئة التقميجية.      

 (     27202330)الخميمي،
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 ( 2005دساعخ اُجـذاد٣خ ) -2

األٍٝ االثزذائ٢ أُِزؾو٤ٖ ٝؿ٤ش اُوذساد االدسا٤ًخ اُؾغ٤خ اُؾش٤ًخ ٝأُٜبساد االعزٔبػ٤خ ُزال٤ٓز اُظق 

 أُِزؾو٤ٖ ثش٣بع األؽلبٍ  

ىجف ىحه الجراسة الى تعخف القجرات االدراكية الحدية الحخكية لجى تالميح األول االبتجائي في       
السجارس الرباحية السمتحقيؽ وغيخ السمتحقيؽ بخياض األطفال، والفخوق بيشيؼ تبعًا لستغيخ الجشذ. تكؾنت 

(. وأعجاد مكياس لمسيارات االجتساعي لتالميح الرف األول 5291حث مؽ اختبار ىايؾد)أداة الب
( واسفخت نتائج الجراسة أن عيشة البحث يستمكؾن قجرات حدية ادراكية عالية وميارات 1’1 -1’1بعسخ)

ة اجتساعية عالية، ولؼ تغيخ فخوق ذات داللة احرائية في متؾسط درجات االختبار لمقجرات االدراكي
 (  2331لمسمتحقيؽ وغيخ السمتحقيؽ تبعًا لستغيخ الجشذ.                                      )البغجادية، 

                                                             (2017دساعخ أُغب٢ُ ٤ٓٝغِٕٞ ) -3

 ( ع٘ٞاد   9-6ؽبُجبد ٓشؽِخ اُطلُٞخ اُٞعط٠ ٖٓ ) أصش اعزخذاّ ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓوزشػ ك٢ رط٣ٞش االدساى اُؾظ ؽش٢ً ُذٟ 

ىجفت الجراسة الى معخفة أثخ استخجام بخنامج تعميسي مقتخح في تظؾيخ االدراك الحذ حخكي لجى      
( سشؾات، اجخيت الجراسة عمى مجسؾعة مؽ الرف األول 2-1طالبات مخحمة الظفؾلة الؾسظى مؽ )

السكان االساسية السختمظة التابعة لسجيخية قرب السفخق، وقج بمغت والثاني والثالث والخابع لسجرسة حي ا
( طالبة 27( طالبة تؼ اختيارىؼ بالظخيقة العسجية، وتؼ تقديسيؽ الى مجسؾعتيؽ بؾاقع )79عيشة الجراسة)

( طالبة كسجسؾعة تجخيبية والتي استخجمت 27لمسجسؾعة الزابظة والتي استخجمت البخنامج االعتيادي و)
ج التعميسي السقتخح ، وقج تؾصمت نتائج الجراسة الى أن لكال البخنامجيؽ أثخ ايجابيًا في تظؾيخ البخنام

االدراك الحذ الحخكي، مع أفزمية واضحة بجاللة احرائية لمسجسؾعة التجخيبية والتي استخجمت البخنامج 
خجام بخامج لتظؾيخ التعميسي السقتخح في تظؾيخ االدراك الحذ الحخكي، وأوصى الباحثان بزخورة است

 (   2351(سشؾات.)السجالي وميدمؾن، 2-1االدراك الحذ حخكي لجى طالبات مخحمة الظفؾلة الؾسظى مؽ)

 ( 2017دساعخ آ١ )  -4
 رؤص٤ش ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓوزشػ ُزؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ االدساى اُؾظ ؽش٢ً ػ٠ِ رؼِْ ٜٓبسح اُٞهٞف ك٢ أُبء اُؼ٤ٔن ك٢ اُغجبؽخ  

اُزؼشف ا٠ُ رؤص٤ش ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓوزشػ ُزؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ االدساى اُؾظ ؽش٢ً ػ٠ِ رؼِْ ٜٓبسح اُٞهٞف ك٢ أُبء اُؼ٤ٔن ك٢ ٛذف ٛزٙ اُذساعخ      

( ؽبُجب ٖٓ اُزًٞس ٖٓ اُزًٞس 26اُغجبؽخ، ٝهذ ؽجوذ اُذساعخ ػ٠ِ ؽالة ٤ًِخ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ك٢ اُغبٓؼخ األسد٤ٗخ، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ )

( ٝهذ رْ روغ٤ْٜٔ ثطش٣وخ 2017-2016( ُِلظَ اُذساع٢ اُضب٢ٗ )1اُش٣بػ٤خ ك٢ اُغبٓؼخ األسد٤ٗخ ٝأُغغ٤ِٖ ك٢ ٓغبم عجبؽخ ) ك٢ ٤ًِخ اُزشث٤خ

( ؽبُجبً، رْ رؼ٤ِْٜٔ ثبُطش٣وخ اُزو٤ِذ٣خ 15ػٔذ٣خ ا٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ ٓزٌبكئز٤ٖ، ٓغٔٞػخ رغش٣ج٤خ ٝٓغٔٞػخ ػبثطخ، أُغٔٞػخ اُؼبثطخ رٌٞٗذ ٖٓ )

( ؽبُجبً، رْ رؼ٤ِْٜٔ ثبُطش٣وخ اُزو٤ِذ٣خ أُذػٔخ 11خ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ك٢ اُغبٓؼخ االسد٤ٗخ، ٝأُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ رٌٞٗذ ٖٓ )أُزجؼخ ك٢ ٤ًِ

( ؽالة ٖٓ ٓغبم 4ثزٔش٣٘بد ُزؾغ٤ٖ ثؼغ ٓزـ٤شاد االدساى اُؾظ اُؾش٢ً )ٝهذ ًبٕ ٛ٘بى اخزالف ك٢ ػذد أكشاد أُغٔٞػز٤ٖ ثغجت اٗغؾبة )
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ػخ اُزغش٣ج٤خ(، ٝأظٜشد اُ٘زبئظ ٝعٞد كشٝم راد دالُخ اؽظبئ٤خ ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ اُزغش٣ج٤خ ٝاُؼبثطخ ُٝظبُؼ أُغٔٞػخ اُغجبؽخ ُِٔغٔٞ

ث٤بً، اُزغش٣ج٤خ، ؽ٤ش عبْٛ اُجشٗبٓظ اُزؼ٢ٔ٤ِ أُوزشػ ك٢ رؾغ٤ٖ هذساد االدساى اُؾظ اُؾش٢ً ُذٟ أكشاد أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ ٝاٗؼٌظ رُي ا٣غب

ألداء ٜٓبسح اُٞهٞف ك٢ أُبء اُؼ٤ٔن ثطش٣وخ رلٞهٞا ك٤ٜب ػ٠ِ أُغٔٞػخ اُؼبثطخ اُز٢ رؼِٔذ ثبُطش٣وخ اُزو٤ِذ٣خ، ًٝبٗذ اْٛ ػ٠ِ ٓغزٟٞ رؼِْٜٔ 

ٜٔبسح ه٤ذ اُزٞط٤بد ادساط اُجشٗبٓظ اُزؼ٢ٔ٤ِ أُوزشػ ك٢ ٓ٘بٛظ ٤ًِخ اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ُٔغبكبد اُغجبؽخ ُٔب ُٚ ٖٓ أصش ا٣غبث٢ ػ٠ِ رؼِْ أداء اُ

 عخ.اُذسا

                                                                                                             (                                                                                                                            2018)آ١،                                                                                         

 دساعبد االع٘ج٤خ 
 (   Rule &Stewart ,2002دساعخ)

 رؤص٤ش أُٞاد اُؼ٤ِٔخ اُؾ٤بر٤خ ػ٠ِ أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ ألؽلبٍ اُش٣بع. 

( ع٘ٞاد 6-4٘خ ٖٓ س٣بع االؽلبٍ ثؼٔش )اعش٣ذ اُذساعخ ك٢ اُٞال٣بد أُزؾذح االٓش٤ٌ٣خ، ػ٠ِ ػ٤    

اُز٣ٖ ُذ٣ْٜ طؼٞثخ ك٢ ٓٔبسعخ ثؼغ أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ، ٝٛذكذ اُذساعخ ا٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ اصش 

اُ٘شبؽ ثبُٔٞاد اُؼ٤ِٔخ اُؾ٤بر٤خ ػ٠ِ أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ ُذٟ اؽلبٍ اُشٝػخ، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ 

ْ ثطش٣وخ هظذ٣خ ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ اؽلبٍ اُش٣بع . ٖٝٓ صْ رْ روغ٤ْٜٔ ( ؽلال ٝؽلِخ رْ اخز٤بس186ٖٛٓ )

( ؽلال ٝؽلِخ، آب أُغٔٞػخ 101ا٠ُ ٓغٔٞػز٤ٖ رغش٣ج٤خ ٝػبثطخ، شِٔذ أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ )

(  ُِٜٔبساد اُؾش٤ًخ Penny( ؽلال ٝؽلِخ ٝرؼٔ٘ذ ادارب اُذساعخ ٓو٤بط ث٢٘ )85اُؼبثطخ كوذ شِٔذ )

أُٜبساد االر٤خ )اعزخذاّ أُِوؾ ، ٓغي اُؾضص ثبُِٔوؾ، ٝخِغ ٝاسرذاء أُالثظ، اُذه٤وخ، ٝأُزٌٕٞ ٖٓ 

ٜٓبساد ٓغي أُؼِوخ اص٘بء االًَ، ٜٓبساد االًَ، ٜٓبساد اُزالػت ثوِْ اُشطبص، ٜٓبساد اٌُزبثخ ، 

ُزط٣ٞش ٜٓبساد اُز٣ِٖٞ، ٝاُوض( ًٔب رؼٔ٘ذ اُذساعخ ا٣ؼب ث٘بء ثشٗبٓظ رذس٣ج٢ ثبُٔٞاد اُؼ٤ِٔخ اُؾ٤بر٤خ 

( 6( ٗشبؽب ٖٓ اُ٘شبؽبد اُؼ٤ِٔخ ُٔذح )50أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ ُذٟ اؽلبٍ اُش٣بع إٌُٔٞ ٖٓ )

شٜٞس. ٖٝٓ اعَ اعزخشاط اُ٘زبئظ اعزؼَٔ اُجبؽضبٕ اُٞعبئَ االؽظبئ٤خ االر٤خ.)أُزٞعؾ اُؾغبث٢، 

اُزؾ٤َِ اُؼب٢ِٓ، ٓؼبَٓ  االٗؾشاف أُؼ٤بس١، االخزجبس اُزبئ٢ ُؼ٤٘ز٤ٖ ٓغزوِز٤ٖ، اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ،

اُلبًشٝٗجبؿ ُِضجبد، ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ، رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ، ؽغْ االصش ا٣زب( . ُٝوذ اعلشد ٗزبئظ اُذساعخ ٓب 

  :٢ِ٣ 

وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ الكياس القبمي والبعجي لمسجسؾعة التجخيبية، ولرالح الكياس  -5
 البعجي في السيارات الحخكي الجقيقة لجى االطفال الخوضة. 

وجؾد فخوق ذات داللة احرائية بيؽ الحكؾر واالناث لمسجسؾعة التجخيبية ولرالح الحكؾر في الكياس  -2
 كية الجقيقة. البعجي في السيارات الحخ 

وجؾد اثخ كبيخ لؤلنذظة باستخجام السؾاد العسمية الحياتية في تظؾيخ السيارات الحخكية الجقيقة لجى  -0
 (        Rule&Stewart02332,2-50اطفال الخوضة                                                 )
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 ٓئششاد ٝدالالد ٖٓ اُذساعبد اُغبثوخ:   

خ ػذداً ٖٓ اُذساعبد اُزغش٣ج٤خ اُز٢ أكبدد اُجبؽضخ أًضش ٖٓ ؿ٤شٛب كؼال ػٖ ا٠ُ إٔ ػشػذ اُجبؽض     

 ٗزبئظ اُجؾش عز٘بهش ٓغ اُذساعبد اُزغش٣ج٤خ كوؾ ًٞٗٚ ثؾضبً رغش٣ج٤بَ. 

 أٝالً: اُٜذف 
رجب٣٘ذ اُذساعبد اُغبثوخ ك٢ ٓؾزٟٞ أٛذاكٜب ا٠ُ ًشق رؤصش ٓغزٟٞ رؾٌْ اُطلَ ثٜٔبسارٚ اُؾش٤ًخ       

اُذه٤وخ ك٢ ًٞٗٚ ٣زؼِْ ك٢ ث٤ئخ طل٤خ رطجن ٗظبّ اسًبٕ اُزؼِْ اٝ ك٢ ث٤ئخ طل٤خ رطجن اُ٘ظبّ اُزو٤ِذ١ 

٠ رؼشف اُوذساد (، ٜٝٓ٘ب ٓب ٛذكذ ا2003ُُِظق اُؼبد١ ك٢ اُشٝػخ ًٔب ك٢ دساعخ )اُخ٢ِ٤ِ،

االدسا٤ًخ اُؾغ٤خ اُؾش٤ًخ ُذٟ رال٤ٓز األٍٝ االثزذائ٢ ك٢ أُذاسط اُظجبؽ٤خ أُِزؾو٤ٖ ٝؿ٤ش أُِزؾو٤ٖ 

( ٝٛذكذ اُذساعخ ا٠ُ 2005ثش٣بع األؽلبٍ، ٝاُلشٝم ث٤ْٜ٘ رجؼبً ُٔزـ٤ش اُغ٘ظ ًٔب ك٢ دساعخ )اُجـذاد٣خ،

الدساى اُؾظ ؽش٢ً ُذٟ ؽبُجبد ٓشؽِخ اُطلُٞخ ٓؼشكخ أصش اعزخذاّ ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓوزشػ ك٢ رط٣ٞش ا

( ٝاُزؼشف ا٠ُ رؤص٤ش ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ 2017( ع٘ٞاد ًٔب ك٢ دساعخ )أُغب٢ُ ٤ٓٝغِٕٞ،9-6اُٞعط٠ ٖٓ )

ٓوزشػ ُزؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ االدساى اُؾظ ؽش٢ً ػ٠ِ رؼِْ ٜٓبسح اُٞهٞف ك٢ أُبء اُؼ٤ٔن ك٢ اُغجبؽخ ًٔب 

٠ُ اُزؼشف ػ٠ِ اصش اُ٘شبؽ ثبُٔٞاد اُؼ٤ِٔخ اُؾ٤بر٤خ ػ٠ِ ( ٝٛذكذ اُذساعخ ا2017ك٢ دساعخ )آ١،

 (  Rule &Stewart ,2002أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ ُذٟ اؽلبٍ اُشٝػخ ًٔب ك٢ دساعخ)
 ٍ اُشٝػخ.  آب اُذساعخ اُؾب٤ُخ ك٢ٜ رٜذف ا٠ُ ث٘بء اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً. ٝث٘بء ثشٗبٓظ رشث١ٞ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ أؽلب

 صب٤ٗبً: اُؼ٤٘خ  

اما مؽ حيث الفئة العسخية مشيا ما كان عمى السخحمة رياض االطفال كسا في دراسة كل مؽ دراسة      
  (Rule &Stewart ,2002( ودراسة    )2331( ودراسة )البغجادية،2330)الخميمي،
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ًؾذ أػ٠ِ ًٔب ك٢ دساعخ ( Rule& Stewart,2002(ٝ  )369( )186( ًؾذ اد٠ٗ ًٔب ك٢ دساعخ )26ارا رشاٝؽذ اػذادْٛ ث٤ٖ )     

 (. 2003)اُخ٢ِ٤ِ،

ك٢ ؽ٤ٖ ًبٗذ اُؼ٤٘خ ك٢ دساعبد اخشٟ ػ٠ِ ؽِجخ أُشؽِخ االثزذائ٤خ ًٔب ك٢ دساعخ  )أُغب٢ُ 

 ( ؽبُجخ. 48( كوذ ثِـذ ػ٤٘خ اُذساعخ )٤ٓٝ2017غِٕٞ،

 ( ؽبُجب. 26غبٓؼ٤خ ٝرٌٞٗذ ٖٓ )( ًبٗذ اُؼ٤٘خ ك٤ٜب ػ٠ِ ؽِجخ أُشؽِخ ا2017ُآب دساعخ )آ١،

 ( ر٤ِٔز ٝر٤ِٔزح ٖٓ س٣بع االؽلبٍ ك٢ ٓذ٣٘خ أُٞطَ.   40آب اُجؾش اُؾب٢ُ كوذ رؼٖٔ اخز٤بس)

 صبُضبً: األدٝاد 
( 2003ًٝبٗذ ػذد ٖٓ اُذساعبد اُزغش٣ج٤خ اُغبثوخ ثبعزؼٔبٍ اخزجبس عبٛضح ًٔب ك٢ دساعخ)اُخ٢ِ٤ِ،     

 ((   Rule &Stewart ,2002( ٝدساعخ 2005ٝدساعخ )اُجـذاد٣خ، 

آب اُجؾش اُؾب٢ُ كوذ هبٓذ اُجبؽضخ ثج٘بء اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ٝثشٗبٓظ رشث١ٞ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد 

 اُؾش٢ً ُذٟ أؽلبٍ اُشٝػخ.  االدساى 

 ساثؼبً: اُٞعبئَ االؽظبئ٤خ: 

رجب٣٘ذ اُذساعبد اُغبثوخ ك٢ اعزخذاّ اُٞعبئَ االؽظبئ٤خ ك٢ ٓؼبُغخ ٓزـ٤شارٜب رجؼب ألٛذاكٜب، ٖٝٓ ٛزٙ      

اُٞعبئَ أُغزخذٓخ: أُزٞعؾ اُؾغبث٢، االٗؾشاف أُؼ٤بس١، االخزجبس اُزبئ٢ ُؼ٤٘ز٤ٖ ٓغزوِز٤ٖ، اُ٘غجخ 

٣ٞخ، اُزؾ٤َِ اُؼب٢ِٓ، ٓؼبَٓ اُلبًشٝٗجبؿ ُِضجبد، ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ، رؾ٤َِ اُزجب٣ٖ، ؽغْ االصش أُئ

 ا٣زب، اُ٘غت أُئ٣ٞخ. 

 آب اُجؾش اُؾب٢ُ كوذ ٣غزخذّ ٓب ٣الئٔٚ ٖٓ اُٞعبئَ االؽظبئ٤خ. 

 خبٓغبً: اُ٘زبئظ 
هذ ؽووذ أٛذاكٜب ك٢ اُزؼشف ٜٓبساد أشبسد اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطِذ ا٤ُٜب اُذساعبد اُغبثوخ ا٠ُ أٜٗب      

االدساى اُؾش٤ًخ أٝ رؤصشٙ ثٔزـ٤شاد اخشٟ أٝ رؤصشٙ ثبُجشآظ أُغزخذٓخ ُز٤ٔ٘زٚ، ار أشبسد اُ٘زبئظ ا٠ُ 

( 2003كؼب٤ُخ اُجشآظ أُغزخذٓخ ك٢ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ ًٔب ك٢ دساعخ )اُخ٢ِ٤ِ،

 (.  Rule &Stewart ,2002( ٝ دساعخ)2017( ٝدساعخ )آ2017،١ٝدساعخ)أُغب٢ُ ٤ٓٝغِٕٞ،

 آب اُجؾش اُؾب٢ُ كغ٤زْ ٓ٘بهشخ ٗزبئظ اُذساعبد ك٢ اُلظَ اُشاثغ.

 أٝالً: ٜٓ٘ظ اُجؾش 

( ُٝزا رْ اعزخذاّ  95:1990رؾذد ؽج٤ؼخ أُشٌِخ اُجؾش أُٜ٘ظ اُز١ ٣ؼذ ٓ٘بعجب ُٜب )داإٝد ٝاٗٞس ،    

أُٜ٘ظ اُزغش٣ج٢ رٝ أُغٔٞػز٤ٖ اُزغش٣ج٤خ ٝاُؼبثطخ راد االخزجبس اُوج٢ِ ٝاُجؼذ١ ،ٝٛٞ ٣ؼزجش ؽش٣وخ 

خ اُزـ٤شاد اُ٘برغخ ػٖ ثؾض٤خ رزؼٖٔ رـ٤٤شا ٓؼزٔذا ٝٓؼجٞؽب ُِششٝؽ أُؾذدح ُٞاهؼخ ٓؼ٤٘خ ٓغ ٓالؽظ

 (   125:2000رُي، ٝ رلغ٤ش رِي اُزـ٤شاد.                                           )اُشش٤ذ١ ،
 ٓغزٔغ اُجؾش  -1

٣ٝوظذ ثبُٔغزٔغ أُغٔٞػخ ا٤ٌُِخ راد اُؼ٘بطش اُز٢ ٣غؼ٠ اُجؾش ا٠ُ رظ٤ْٔ اُ٘زبئظ )راد اُؼالهخ      

 ٖٓ ٓغٔٞػخ اُؼ٘بطش راد اُظلبد أُشزشًخ اُوبثِخ ُِٔالؽظخ ٝاُو٤بطثبُٔشٌِخ (ػ٤ِٜب ٣ٝزٌٕٞ أُغزٔغ 

 ( 66:1990)داإٝد ٝاٗٞس ،                                                                            

ق ٣ٝؼذ رؾذ٣ذ ٓغزٔغ اُجؾش ٖٓ اُخطٞاد أُٜٔخ ك٢ اُجؾٞس اُزغش٣ج٤خ ٝٛٞ ٣زطِت دهخ ثبُـخ ار ٣زٞه     

( ٣ٝزٌٕٞ ٓغزٔغ اُجؾش اُؾب٢ُ ٖٓ 184:2001ػ٤ِٚ اعشاءاد اُجؾش ٝرظ٤ٔٔخ ًٝلبءح ٗزبئغٚ .)شل٤ن، 
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اؽلبٍ أُٞعٞد٣ٖ ع٤ٔؼْٜ ك٢ س٣بع االؽلبٍ اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاال٤ِٛخ اُزبثؼخ ُٔذ٣٘خ أُٞطَ ٓشًض ٓؾبكظخ 

    2020-٤ٗ2019ٟ٘ٞ / اُغبؽَ اال٣غش ُِؼبّ اُذساع٢ 

 اُؼ٤٘خ االعبع٤خ -2 

٢ٛ رِي اُؼ٤٘خ اُز٢ ع٤زْ رطج٤ن اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ػ٠ِ )سٝػخ ع٘بد ػذٕ( ٝ     

ثبػزجبسٛب اُؼ٤٘خ االعبع٤خ ٝإ اداسح اُشٝػخ سؽجذ ثبُزطج٤ن ك٤ٜب اػبكخ ا٠ُ هشثٜب ٖٓ اُغبٓؼخ ٝرْ 

 ( 1( ػبثطخ ًٝٔب ٓج٤ٖ ك٢ عذٍٝ سهْ)20( رغش٣ج٤خ ٝ )20( ؽلَ ٝؽلِخ ٝهغٔٞا ا٠ُ )40اخز٤بس)

 ( ٣ٞػؼ رٞص٣غ اكشاد اُؼ٤٘خ1اُغذٍٝ )

 العجد السجسؾعة ت

 10 تجخيبية ذكؾر 1

 10 تجخيبية اناث 2

 10 ضابظة ذكؾر 3

 10 ضابظة اناث 4

 40 السجسؾع

 رٌبكئ ٓغٔٞػز٤ٖ اُجؾش -3 

٢ٌُ ٗغزط٤غ اسعبع اُلشٝم ا٠ُ اُؼبَٓ اُزغش٣ج٢ ٣غت إ رٌٕٞ أُغب٤ٓغ ٓزٌبكئخ رٔبٓب ك٢ ع٤ٔغ    

اُظشٝف ٝأُزـ٤شاد ػذا أُزـ٤ش اُزغش٣ج٢ اُز١ ٣ٞصش ك٢ أُغٔٞػخ اُزغش٣ج٤خ دٕٝ اُؼبثطخ )اُؼ٘ج٢ٌ 

35,1995 ) 

زًبء ٝ اخزجبساد أُٜبساد ٝهذ رْ رٌبكئ ٓغٔٞػز٤ٖ اُجؾش ك٢ اُؼٔش اُض٢٘ٓ ٝاُطٍٞ , ٝ إُٞ ٝ اُ

 (3( ٝ )2اُؾش٤ًخ االعبع٤خ ًٝٔب ٓج٤ٖ ك٢ اُغذ٤ُٖٝ )

 ( ٣ٞػؼ رٌبكئ أُغٔٞػز2ٖ٤عذٍٝ سهْ )

 الستغيخات
وحجة 
 الكياس

السجسؾعة 
 التجخيبية

السجسؾعة 
 الزابظة

 الجاللة ت ت
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 الججولية السحدؾبة ع س ع س

 0,632 6,2 58 3,4 59 شٜش اُؼٔش
2,025 

0,05 

38 

 متكافئة

 متكافئة 1,195 2,14 94,6 2,6 96,5 عْ اُطٍٞ

 متكافئة 1,572 4,2 40,6 3,4 42,5 ًـْ اُٞصٕ

 متكافئة 1,015 2,8 101 3,4 102 دسعخ اُزًبء

          ( ٣ج٤ٖ ٓؼ٣ٞ٘خ اُلشٝم ُٔغٞػز٤ٖ اُجؾش ك٢ االخزجبساد ُِٜٔبساد اُؾش٤ًخ االعبع٤خ ك٢ االخزجبس اُوج٢ِ                               3عذٍٝ )

 (  3عذٍٝ سهْ) 

اختبار السيارات الحخكية 
 االساسية

وحجة 
 الكياس

 السجسؾعة الزابظة السجسؾعة التجخيبية
 )ت( السحدؾبة

 ع س ع س

 1,187 1,0173 6,095 0,893 5,835 ثا م23الجخي لسدافة 

 0,937 0,850 5,010 1,096 5,22 ثا م53الحجل اليسيؽ 

 0,799 0,883 5,54 1,0288 5,715 ثا م 53الحجل يدار

 0,86 22,813 98,850 20,730 103,15 سؼ الؾثب الظؾيل مؽ الثبات

 0,73 2,833 20,95 3,077 21,00 درجة دقة الخمي و المقف

 0,265 2,647 12,80 2,277 12,650 درجة دقة ركل الكخة بالقجم

 0,772 2,028 9,50 1,927 9,150 درجة السذي عمى المؾح
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٣زج٤ٖ ٖٓ اُغذٍٝ )اػ٠ِ عذٍٝ ( ٝعٞد كشٝم راد دالُخ ؿ٤ش  2,03( =0,05)   <( ٝػ٘ذ ٗغجخ خطب 38ه٤ٔخ )د( اُغذ٤ُٝخ ػ٘ذ دسعخ ؽش٣خ )     

االعبع٤خ ٝٛزا ٣ش٤ش ا٠ُ رٌبكئ ٓغٔٞػز٤ٖ اُجؾش ك٢ ٓؼ٣ٞ٘خ ث٤ٖ اؽلبٍ أُغٞػز٤ٖ ك٢ اخزجبساد أُٜبساد اُؾش٤ًخ 

 االخزجبساد ُِٜٔبساد اُؾش٤ًخ االعبع٤خ  

  ادارب اُجؾش -4
 اُؾش٢ًاخزجبس ٜٓبساد االدساى  -أ 

ُـشع اػذاد اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ساعؼذ اُجبؽضخ اُؼذ٣ذ ٖٓ االدث٤بد اُغبثوخ ك٢ ٛزا      

أُغبٍ ًٝزُي اُذساعبد اُغبثوخ ًٔب اؽِؼذ ػ٠ِ ػذد ٖٓ االخزجبساد ػٖٔ اُذساعبد اُغبثوخ اال إ 

اؽِؼذ ػ٤ِٜب ٓضَ دساعخ  اُجبؽضخ ُزا اسرؤد اُجبؽضخ ث٘بء اخزجبس خبص ثجؾضٜب ٖٝٓ اُذساعبد اُز٢

 (2017( ٝدساعخ )أُغب٢ُ ٝ ٤ٓغِٕٞ، 2005( ٝدساعخ )اُجـذاد٣خ، 2003)اُخ٢ِ٤ِ، 

 ط٤بؿخ ٜٓبساد اخزجبس االدساى اُؾش٢ً  -ة   

ك٢ ػٞء رؼش٣ق ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً   ٝرؾذ٣ذ ٓلٜٞٓٚ ك٢ اُلظ٤ِٖ االٍٝ ٝاُضب٢ٗ ٝثؼذ اؽالع       

دث٤بد ٝاُذساعبد اُغبثوخ ٝٓشاعؼخ االخزجبساد أُز٤غشح  ُو٤بط ٜٓبساد اُجبؽضخ ػ٠ِ اُؼذ٣ذ ٖٓ اال

اُؾش٢ً اُذه٤وخ ٝرْ اػذاد اُظ٤ـخ اال٤ُٝخ أُ٘بعجخ ُِٜٔبساد اُغجؼخ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ٝرْ اػذاد 

 (4اُظ٤ـخ اال٤ُٝخ ُالخزجبس ًٝٔب ٓج٤ٖ ك٢ عذٍٝ سهْ ) 

 ال٤ُٝخ( ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ثظ٤ـزٜب ا4اُغذٍٝ )

 ميارات االدراك الحخكي ت

 الجخي لسدافة عذخيؽ متخ 1

 الحجل يسيؽ لسدافة عذخ امتار 2

 الحجل ويدار لسدافة عذخ امتار 3

 الؾثب الظؾيل 4

 دقة ركل الكخة القجم 5

 دقة الخمي والمفق 6

 السذي عمى المؾح 7
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  Validityة: اُظذم االخزجبس 

٣زٔضَ اُظذم ك٤ٔب ارا ًبٕ أُو٤بط ٣و٤ظ كؼال ٓب أػذ ُو٤بعٚ. ٝٛٞ اُششؽ األٍٝ ٝاألْٛ ك٢ طالؽ٤خ      

 (  255،2000أُو٤بط                                                              )٤ٓخبئ٤َ:

غ ٖٓ أعِٚ.                                                                         ( ثؤٗٚ اُذهخ اُز٢ ٣و٤ظ ك٤ٜب االخزجبس اُـشع اُز١ ٝػEbel,1972ٝػشكٚ)      

Ebel,1972,P.555 )) 

ًٔب ٣ؼذ طذم االخزجبس ٖٓ أْٛ ٓٞاطلبد االخزجبس أُٞػٞػ٤خ ك٢ اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ كظذم     

اس اُز١ ٣زخز اعز٘بدا ا٠ُ دسعبرٚ االخزجبس ٣زؼِن ثبُغٔخ ٝاُٜذف اُز١ ٣ج٠٘ االخزجبس ٖٓ أعِٚ ٝثبُوش

 كذسعبد االخزجبس رغزخذّ ػبدح ك٢ اُزٞطَ ا٠ُ ٓب ٣ٌٖٔ االعزذالٍ ػِٚ ثذسعخ ػب٤ُخ ٖٓ اُذهخ أٝ اُضوخ.

 (186,2000)ػالّ:                                                                                  

 االر٤خ:   ٝهذ اعزخشعذ اُجبؽضخ أٗٞاع اُظذم

  Content Validityصجق السحتؾى  -5
٣زؾون ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُظذم ٖٓ خالٍ اُزؾ٤َِ أُ٘طو٢ ُٔؾزٟٞ االخزجبس اعز٘بدا ا٠ُ آساء اُخجشاء ك٢ 

 ((       Allen&yean,1979,P95ا٤ُٔذإ                                                                 

ٝإ ٓؼظْ أعب٤ُت روذ٣ش طذم أُؾزٟٞ رؼزٔذ ػ٠ِ أؽٌبّ اُخجشاء أٝ أُٜز٤ٖٔ ثز٤ٔ٘خ أُٜبساد    

(  ٝاشبس 191,2000ٝاٌُلب٣بد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُالعزؼبٗخ ثآسائْٜ                                         )ػالّ :

 (  275,2004)اُ٘جٜبٕ: اُ٘جٜبٕ ا٠ُ إٔ طذم أُؾزٟٞ ٗٞػبٕ ٛٔب اُظذم اُظبٛش١ ٝاُظذم أُ٘طن 
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   Face Validityاُظذم اُظبٛش١ -1
 ٝاُز١ ٣ؼٌظ ٓذٟ اٗغغبّ كوشاد االخزجبس ٓغ ٓٞػٞع االخزجبس ٝٓلب٤ٛٔٚ.        

 ( 275,2004)اُ٘جٜبٕ:                                                                                

 (  43,1995زجبس ُِٔؾزٟٞ أُشاد ه٤بعٚ.                    )اُؼغبف:ًٔب ٣ش٤ش ا٠ُ ٓذٟ رٔض٤َ االخ     

(( إٔ اُظذم اُظبٛش١ ٣زؾون ٖٓ خالٍ اُزؾ٤َِ أُ٘طو٢ ُٔؾزٟٞ Allen,1979( 1979)ٝرشٟ ا٤ُٖ،

 (                                                  Allen,1979,P.95االخزجبس اعز٘بدا ا٠ُ اُخجشاء ك٢ ا٤ُٔذإ.)

( ٜٓبسح 7ٝهذ رْ اُزٞطَ ا٠ُ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُظذم الخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً أُزٌٕٞ ٖٓ )      

(خج٤ش ٖٓ أُخزظ٤ٖ ك٢ اُؼِّٞ اُزشث٣ٞخ ٝاُ٘لغ٤خ  10ثظ٤ـزٚ األ٤ُٝخ ٝرُي ػ٘ذٓب ػشػذ كوشارٚ ػ٠ِ)  

٤ٖ ٓؼ٤بسا ُِذالُخ ػ٠ِ %( كؤًضش ٖٓ آساء أُؾ90ٌٔٝرج٤ٖ إ ع٤ٔغ أُٜبساد ؽظِذ ػ٠ِ ٗغجخ ارلبم)

اُظذم اُظبٛش١ الخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً. ؽ٤ش اشبس ثِّٞ ا٠ُ أٗٚ ارا ؽظَ أُو٤بط أٝ 

 % (أٝ اًضش ٣ٌٖٔ اُشؼٞس ثبالسر٤بػ ٖٓ ؽ٤ش اُظذم.   75االخزجبس ػ٠ِ ٗغجخ ارلبم)

 ( 126:1983)ثِّٞ،                                                                                  

ُزا رْ اعشاء ثؼغ اُزؼذ٣الد اُجغ٤طخ ػ٠ِ االخزجبس ٖٓ ؽ٤ش أُؾزٟٞ ٝصٖٓ االخزجبس ُزط٣ٞش ٜٓبساد 

 االدساى اُؾش٢ً   

 اُوٞح اُز٤٤ٔض٣خ ُلوشاد االخزجبس  -2
( ؽلَ ٝؽلِخ ٓٞصػ٤ٖ ػ٠ِ اسثؼخ س٣بع اؽلبٍ 100ُـشع ؽغبة اُز٤ٔض رْ اخز٤بس ػ٤٘خ ٌٕٓٞ ٖٓ )

 ( 5ًٔب ٓٞػؼ ك٢ عذٍٝ سهْ )

 (ػ٤٘خ اُز٤٤ٔض5اُغذٍٝ سهْ )

 عجد االطفال السؾقع الحي او مشظقة اسساء الخوضة ت

 25 حي التأميؼ يشبؾع الخيخ 1

 25 حي الجدائخ روضة الغدق 2

 25 حي السيشجسيؽ الؾرود 3

 25 حي السيشجسيؽ مالئكة الخحسؽ 4

 100 السجسؾع
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وتؼ تظبيق االختبار عمى االطفال وحداب درجاتيؼ وتؼ تدمدل درجاتيؼ مؽ اعمى درجة الى اوطئا درجة 
%مؽ الجنيا وتؼ حداب القؾة التسييدية ووجج ان جسيع السيارات مسيدة 21% مؽ العميا و21واخح ندبة 

 (  1كسا في الججول رقؼ )

 

 

 

 

 ( يؾضح القؾة التسييدية1ججول رقؼ )

 القؾة التسيد السيارة ت

 %60 الجخي لسدافة عذخيؽ متخ 1

 %74 الحجل يسيؽ لسدافة عذخ امتار 2

 %72 الحجل يدار لسدافة عذخ امتار 3

 %76 الؾثب الظؾيل 4

 %72 دقة ركل الكخة القجم 5

 %82 دقة الخمي والمفق 6

 %84 التؾازن الستحخك 7
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  Reliabilityط: اُضجبد 
 (  ٣ٝ248,2000وظذ ثٚ ارغبم اُو٤بط. أ١ االرغبم ك٢ ه٤بط اُش٢ء اُز١ رو٤غٚ أداح اُو٤بط.)ِٓؾْ:   

أٝ إٔ ٣ؼط٠ االخزجبس ٗزبئظ ٓزوبسثخ ك٢ ه٤بعٚ ُٔظٜش ٖٓ ٓظبٛش اُغِٞى ارا ٓب اعزخذّ رُي االخزجبس أًضش 

 ( 33,1999ٖٓ ٓشح أٝ ثطشم أخشٟ.                                                   )اُشٝعبٕ:

 ٝهذ رْ اعزخشاط ٓؼبَٓ اُضجبد الخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً.  

    Test- Retest  Methodبدح االخزجبس ؽش٣وخ اػ

ٝٛٞ رطج٤ن االخزجبس ٗلغٚ ٓشر٤ٖ ػ٠ِ أُغٔٞػخ رارٜب ٖٓ األكشاد ُو٤بط اُغٔخ أٝ أُوذسح رارٜب ٝٛٞ    

 (  ٣252,2002ؼ٢٘ ٓؼبَٓ االعزوشاس .                                                          )ِٓؾْ:

( ؽلَ 25اُجبؽضخ ثغؾت ػ٤٘خ ػشٞائ٤خ ٖٓ خبسط ػ٤٘خ اُجؾش ثِؾ ػذدْٛ ) ٝال ٣غبد اُضجبد هبٓذ     

 ٝؽلِخ ٖٓ سٝػخ اُـغن  

(  ا٠ُ إٔ أُذح اُض٤٘ٓخ ث٤ٖ اُزطج٤ن االخزجبس أٍٝ ٓشح ٝاػبدرٚ ك٢ Adams,1964ٝهذ اشبس آدٓش )    

                      (Adams,1964,P.20أُشح اُضب٤ٗخ ٣غت إٔ ال رزغبٝص األعجٞػ٤ٖ ا٠ُ صالصخ أعبث٤غ  )

ٝرْ ؽغبة دسعبد ٓؼبَٓ اسرجبؽ ث٤شعٕٞ ث٤ٖ دسعبد اُزطج٤ن األٍٝ ٝدسعبد اُزطج٤ن اُضب٢ٗ ًٝبٕ 

 ( ٝٛٞ ٓؼبَٓ صجبد ػب٢ُ.  0,95ٓؼبَٓ االسرجبؽ )

 اُظذم اُزار٢ -1

 ٛٞ اؽذ اٗٞاع اُظذم االؽظبئ٤خ ٣ٝؼشف أ٣ؼب ثؤٗٚ طذم اُذسعبد اُزغش٣ج٤خ ثبُ٘غجخ ُِذسعبد     

اُؾو٤و٤خ اُز٢ خِظذ ٖٓ أخطبء اُظذكخ ٝرظجؼ ثؼذئز اُذسعبد اُؾو٤و٤خ ُِٔو٤بط ٢ٛ ا٤ُٔضإ أٝ أُؾي 

اُز١ ٣٘غت ا٤ُٚ طذم أُو٤بط. ٝثٔب إٔ صجبد أُو٤بط ٗلغٚ ٣ئعظ ػ٠ِ اسرجبؽ اُذسعبد اُؾو٤و٤خ ُِٔو٤بط 

بد ٝاُظذم اُزار٢. ًٔب ٣غ٠ٔ ٛزا ٗلغٚ ارا أػ٤ذ رطج٤وٚ ػ٠ِ أُغٔٞػخ ٗلغٜب ُزا كبٕ اُظِخ ٝص٤وخ ث٤ٖ اُضج

اُظذم ثبُضجبد اُو٤بط ألٗٚ ٣ؾذد اُٜ٘ب٣خ اُؼظ٠ٔ ُٔؼبٓالد اُظذم . ٣ٝوبط ثؾغبة اُغزس اُزشث٤ؼ٢ 

 ( 49،2002(.             )ػجذٙ ٝكبسٝم:  97,0ُٔؼبَٓ االخزجبس ٝط٤ـزٚ ٝٝعذ اٗٚ ٣غب١ٝ)  

 اُجشٗبٓظ-2
  االٛذاف ٖٓ ثشٗبٓظ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً.

 اًزغبة اُطلَ أُٜبساد االعزٔبػ٤خ ػٖ ؽش٣ن االشزشاى ك٢ االٗشطخ ٝاالُؼبة اُؾش٤ًخ ٝاُش٣بػ٤خ. -1

 اًغبة اُطلَ أُلب٤ْٛ اُضوبك٤خ أُشرجطخ ثبُ٘شبؽ اُجذ٢ٗ. -2

 ا٤ٔٛخ ٓٔبسعخ اُ٘شبؽ اُجذ٢ٗ ٖٓ اعَ اُظؾخ ٝاُٞهب٣خ ٖٓ االٓشاع. -3

 الد اُز٘بكظ ٓغ اهشاٗٚ. اًغبة اُطلَ اُزؾٌْ ك٢ االٗلؼبالد ك٢ ؽب-4

 ػ٘ذ رطج٤ن اُجشٗبٓظ ٣غت ٓشاػبح االر٢. 

 إ ٣ٌٕٞ عَٜ ٝعش٣غ اُلْٜ. -1

 إ ٣زظق ثبُؾشًبد اُغش٣ؼخ اُو٣ٞخ. -2

 ٣ذخَ اُجٜغخ ٝاُغشٝس ٝأُشػ ػ٠ِ االؽلبٍ.-3

 ٣ئد١ ك٢ رش٤ٌَ ٓلزٞػ ٣ٌٕٝٞ ك٢ ثذا٣خ اُ٘شبؽ. -4

 ٣شَٔ ع٤ٔغ اعضاء اُغغْ. -5
 ٝطق اُجشٗبٓظ   -1

( دسعبً 21( دسٝط اؽذٛٔب ُالخزجبس اُوج٢ِ ٝاُضب٢ٗ ُالخزجبس اُجؼذ١ ٝثزُي أطجؼ اُؼذد ا٢ٌُِ ُِذسٝط )2( دسعبً ٓغ )٣19زٌٕٞ اُجشٗبٓظ ٖٓ )     

ٔذح ك٢ ٓغبػذح االؽلبٍ ٝهذ اؽزٞد ٛزٙ اُذسٝط ػ٠ِ رٔش٣٘بد ٝسعٞٓبد ٝاُؼبة ٝظلذ ُخذٓخ أٛذاف اُجشٗبٓظ ػ٠ِ اعبط أٜٗب ٖٓ اُٞعبئَ أُؼز
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بٕ ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ًٔب اعزخذٓذ اُجبؽضخ ٝعبئَ رؼ٤ٔ٤ِخ) اٌُشاع٢، االهالّ، اُظؾٕٞ ،اُؾجَ، االهذاػ، االٝسام( ٝثزُي ك

 اُزو٤٘بد ٝاُٞعبئَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ عبػذد اُجبؽضخ ػ٠ِ ر٘ل٤ز ثشٗبٓغٜب اُزشث١ٞ كؼالً ػٖ اٜٗب ٓالئٔخ ُؼ٤٘خ اُجؾش. 

 ؼٖٔ اُذسط ػذد ٖٓ رٔش٣٘بد االدساى اُؾش٢ً كٔضَ: ٣ز

(  آزبس ٝرُي ُز٤ٔ٘خ 10أُش٢ ا٠ُ االٓبّ ػ٠ِ ؽجَ ٓٞػٞع ػ٠ِ االسع خؾ ٓغزو٤ْ ثطٍٞ ) اٝالً //

 االؽغبط ثبُزٞاصٕ

 ( آزبس ُِخِق ُز٤ٔ٘خ االؽغبط ثبُزٞاصٕ 10أُش٢ ػ٠ِ اُؾجَ) صب٤ٗبً //

 اُؾغَ ثشعَ ا٤ٔ٤ُٖ ػ٠ِ إ رٌٕٞ اُشعَ أُشكٞػخ ثضا٣ٝخ هبئٔخ ُز٤ٔ٘خ اؽغبط اُوذّ ثبُلشاؽ صبُضبً // 

 اػبدح اُزٔش٣ٖ ثبُشعَ اُضب٤ٗخ  ساثؼبً // 

 أُشٝس ٖٓ خالٍ ػٞائن دٕٝ اعوبؽٜب ُز٤ٔ٘خ االؽغبط ثبُغغْ ٝاُج٤ئخ أُؾ٤طخ خبٓغبً // 

 آصس اُؾش٢ً ث٤ٖ اُوذ٤ٖٓسًَ اٌُشح ثبعزخذاّ اُوذ٤ٖٓ ُزؼض٣ض اُز عبدعبً //

 ( آزبس ُز٤ٔ٘خ االؽغبط ثبُٔغبكخ10أُش٢ ػ٠ِ خؾ ٓشعّٞ ػ٠ِ االسع ثطٍٞ)عبثؼبً //  

  .( آزبس ٓغ ٓؼشكخ ٗز٤غخ اداء10ٙؽغت اُجظش ٝأُش٢ ػ٠ِ اُخؾ اٌُبَٓ ُٔغبكخ) صبٓ٘بً // 

 // ؽغت اُجظش ٝأُش٢ ا٠ُ اُخِق ربعؼب

خٔغخ خطٞؽ ٓشعٞٓخ ػ٠ِ االسع ؽ٤ش رخزِق أُغبكخ ث٤ٖ خؾ اُٞصت ثبُشع٤ِٖ ٓؼ٘ب ػ٠ِ  ػبششاً //

 ٝاخش ُز٤ٔ٘خ االدساى ٝاالؽغبط ثؼؼالد اُشع٤ِٖ 

اػبدح اُزٔش٣ٖ اُغبثن ٓغ ؽغت اُجظش ٝاػط٠ رـز٣خ ساعؼخ ُِطلَ ُ٘ز٤غخ اداءٙ ك٢ ًَ  اؽذٟ ػشش //

 ٓشح ُز٤ٔ٘خ االؽغبط ثبُضٖٓ 

 ْ ( صٞا٢ٗ ثخؾ ٓغزو10٤// اُغش١ ُٔذح ) اص٘ب ػشش

( صٞا٢ٗ صْ اُولض ث٘لظ أٌُبٕ خٔظ ٓشاد ُز٤ٔ٘خ االؽغبط ثبُٔغبكخ 10// اُغش١ ُٔذح )صالصخ ػشش

 ٝادساى اُغغْ ثبُلشاؽ 

// رٔش٣ٖ اعزشخبء ٣غِظ االؽلبٍ ػ٠ِ االسع ٓغ كشد اُشع٤ِٖ ٝاعزشخبء ػؼالد اُغغْ اسثؼخ ػشش

 ُٔذح ده٤وز٤ٖ 

 ٣ٌشس اُزٔش٣ٖ اُغبثن ٓغ اُزشغ٤غ ٝاُزؼض٣ض ٖٓ هجَ اُجبؽضخ   خٔغخ ػشش//

سعْ دائشح ػ٠ِ اُؾبئؾ ٣ٝطِت ٖٓ االؽلبٍ س٢ٓ اٌُشح داخَ اُذائشح ُز٤ٔ٘خ االؽغبط عزخ ػشش// 

 ٝاُغ٤طشح ػ٠ِ االداء أُٜبس١ 

ؽُٜٞب ٓضاُٝخ ُجؼخ اٌُشاع٢ ٝػغ ػذد ٖٓ اٌُشاع٢ اهَ ثٞاؽذ ٖٓ ػذد االؽلبٍ ٝ ٣ذسٕٝ  عجؼخ ػشش//

 ٝػ٘ذ عٔبع اُظبكشح ٣غِغٕٞ ػَ اٌُشع٢ ٛزٙ أُٜبسح ر٢ٔ٘ اُغشػخ ك٢ اُؾشًخ 

رٞص٣غ ٓغٔٞػخ ٖٓ االٝسام ٝاالهالّ أُِٞٗخ ٝؽِت ْٜٓ٘ سعْ طٞسح رزؼٖٔ اشٌبٍ  صٔب٤ٗخ ػشش //

ٛ٘ذع٤خ ٓضَ أُشثغ ٝأُضِش ٝأُغزط٤َ ٝاُذائشح خالٍ ده٤وز٤ٖ ُز٢ٔ٘ اُزآصس اُؾش٢ً 

 ٝاُجظش١ ُذ٣ْٜ 

//  رٞص٣غ اهذاػ ٝطؾٕٞ ثالعز٤ٌ٤خ ٝؽِت ٖٓ االؽلبٍ ث٘بء ث٤ٞد اٝ ػٔبسح ثبعزخذآٜب غؼخ ػششر

 ٝاػطبء ٛذ٣خ ُألعشع ُز٤ٔ٘خ عشػخ األداح ُذٟ االؽلبٍ         

   program validityطذم اُجشٗبٓظ- 2
جشاء ثزوش٣ش إ اكؼَ ٝع٤ِخ العزخشاط طذم اُجشٗبٓظ ٛٞ اُظذم اُظبٛش١ ٝٛٞ ه٤بّ ػذد ٖٓ اُخ      

 (  92،2005ٓذٟ رٔض٤َ ٓؾزٟٞ دسٝط اُجشٗبٓظ ُِغِٞى أُشاد ر٤ٔ٘زٚ.                           )اُغِج٢،

( خج٤ش ُج٤بٕ أسائْٜ ك٢ ًَ دسط 10ُزا هبٓذ اُجبؽضخ ثؼشع دسٝط اُجشٗبٓظ ػ٠ِ ػذد ٖٓ اُخجشاء )      

اُؾش٢ً ٝرؼذ٣َ ٓب ٣شٜٝٗب ٓ٘بعجبً ٝاػبكخ أٝ ٖٓ دسٝط اُجشٗبٓظ ٝٓذٟ ٓالءٓزٜب ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى 
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( دسعب ُالخزجبس اُوج٢ِ ٝدسعب ُالخزجبس اُجؼذ١ 19ؽزف أ١ دسط ٖٓ اُذسٝط. ػِٔب إ اُجبؽضخ أػذد)

 ( دسعبً . 21ٝثٜزا ٣ٌٕٞ اُؼذد ا٢ٌُِ ُِذسٝط )

ط ٝهذ رْ اعشاء ٝهذ أثذٟ اُخجشاء ٝأُؾ٤ٌٖٔ ك٢ اُزشث٤خ ٝػِْ اُ٘لظ اساءْٛ ٝٓالؽظبرْٜ ؽٍٞ اُذسٝ    

 ( كؤًضش.   90ثؼغ اُزؼذ٣الد اُطل٤لخ ػ٠ِ ثؼغ ٖٓ اُذسٝط ٝهذ ؽظَ ارلبم ػ٠ِ اُذسٝط )

 تظبيق البخنامج   -2
 ( يؾضح دروس البخنامج1ججول رقؼ)

 العشؾان الجرس اليؾم والتاريخ

  االختبار القبمي 20/9/2019

 الجخي لسدافة االول 22/9/2019

 لسدافةالجخي  الثاني 27/9/2019

 الجخي لسدافة الخابع 29/9/2019

 الحجل بيسيؽ ويدار الخامذ 31/9/2019

 الحجل بيسيؽ ويدار الدادس 3/10/2019

 الحجل بيسيؽ ويدار الدابع 5/10/2019

 الؾثب الظؾيل الثامؽ 7/10/2019

 الؾثب الظؾيل التاسع 10/10/2019

 الؾثب الظؾيل العاشخ 12/10/2019

 الخمي بالكخة الحادي عذخ 14/10/2019

 الخمي بالكخة الثاني عذخ 17/10/2019
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 الخمي بالكخة الثالث عذخ 19/10/2019

 دقة ركل الكخة الخابع عذخ 2019/10/21

 دقة ركل الكخة الخامذ عذخ 2019/10/24

 دقة ركل الكخة الدادس عذخ 2019/10/26

 التؾازن الستحخك الدابع عذخ 2019/10/28

 التؾازن الستحخك الثامؽ عذخ 2019/11/1

 التؾازن الستحخك التاسع عذخ 2019/11/3

  االختبار البعجي 2019/11/5

 ػشع اُ٘زبئظ ٝٓ٘بهشزٜب
 ع٤زْ ػشع اُ٘زبئظ ٝكوب ألٛذاف اُجؾش       

ٗزبئظ اُٜذف االٍٝ )ث٘بء اخزجبس ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ أؽلبٍ اُشٝػخ( هذ رؾون ٛزا  -1

 اُٜذف ك٢ اعشاءاد اُجؾش.  

ٗزبئظ اُٜذف اُضب٢ٗ )ث٘بء ثشٗبٓظ رشث١ٞ ُز٤ٔ٘خ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ أؽلبٍ اُشٝػخ( هذ  -2

 رؾون ٛزا اُٜذف ك٢ اعشاءاد اُجؾش. 

ف ػ٠ِ اُلشٝم ث٤ٖ االخزجبس٣ٖ اُوج٢ِ ٝاُجؼذ١ ُذٟ اكشاد أُغٔٞػخ ٗزبئظ اُٜذف اُضبُش )اُزؼش -3

اُزغش٣ج٤خ( ُـشع اُزؾون ٖٓ طؾخ اُٜذف رْ ؽغبة االٝعبؽ اُؾغبث٤خ ٝاالٗؾشاكبد أُؼ٤بس٣خ 

 (. 8ٌَُ ٜٓبسح ٝرْ ؽغبة اُو٤ٔخ اُزبئ٤خ ًٔب ك٢ عذٍٝ )

 ( 8اُغذٍٝ ) 

ذ١ الخزجبساد أُٜبساد اُؾش٤ًخ االدسا٤ًخ  ك٢ أُغٔٞػخ ٣ج٤ٖ اُذالُخ االؽظبئ٤خ ُالخزجبس٣ٖ اُوج٢ِ ٝاُجؼ

 اُزغش٣ج٤خ اُز٣ٖ ٗلزٝا ثشٗبٓظ االُؼبة اُؾش٤ًخ

اختبارات السيارات الحخكية 
 االساسية

وحجة 
 الكياس

 الؾسط االختبار
االنحخاف 
 السعياري 

 الفخوق 

 الؾسط

 الفخوق 

 االنحخاف السعياري 

قيسة ت 
 السحدؾبة

 ثا م 23الجخية لسدافة 
 0,8934 5,83500 بعجي

0,7750 0,6695 5,177 
 0,4784 5,0600 قبمي
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 ثا م 53الحجل يسيؽ مدافة 
 1,0962 5,2200 بعجي

0,5700 0,0618 2,401* 
 0,5155 4,6500 قبمي

 ثا م 53الجحل اليدار مدافة 
 1,2881 5,7150 بعجي

0,9950 1,3077 3,403* 
 0,7730 4,72001 قبمي

 سؼ الظؾيل مؽ الثبات الؾثب
 11,4913 119,5500 بعجي

+16,400 11,1940 -6,552* 
 21,2089 103,1500 قبمي

 درجة دقة الخمي والمقف
 6,2734 29,25 بعجي

8,25 3,2907 +11,212* 
 5,9383 21,00 قبمي

 درجة دقة ركل الكخة
 4,2563  بعجي

+5,650 3,4683 +7,285* 
 2,2775 12,6500 قبمي

 درجة السذي عمى المؾح
 0,9459 10,500 بعجي

+ 1,350 1,4609 +4,133* 
 1,9270 9,1500 قبمي

 يبيؽ مؽ خالل الججول داللة الفخوق بيؽ االختبار القبمي والبعجي كسا يمي0 

( وىي اكبخ  1,511(   السحدؾبة تداوي)    tم( يغيخ بان الكيسة) 23في اختبار الجخي لسدافة ) -5
( وىحا يعشي ان 09( ودرجة حخية)  3,31( عشج مدتؾى داللة )     2,325مؽ الججولية البالغة )  

درجات االطفال في االختبار البعجي اكبخ مؽ االختبار القبمي بجاللة احرائية وىحا يذيخ الى تأثخ 
 والجخي ادى الى نسؾ ىحه السيارة بجاللة احرائية  اطفال الخوضة بالبخنامج اي ان التجريب 

( وىي    2,735(   السحدؾبة تداوي)  tم( يغيخ بان الكيسة)53في اختبار الحجل يسيؽ مدافة )  -2
( وىحا 09( ودرجة حخية)   3,31( عشج مدتؾى داللة )  2,325اكبخ مؽ الججولية البالغة )    
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عجي اكبخ مؽ االختبار القبمي بجاللة احرائية وىحا يذيخ يعشي ان درجات االطفال في االختبار الب
م( ادى الى نسؾ ىحه السيارة بجاللة 53الى تأثخ اطفال الخوضة بالبخنامج اي ان الحجل يسيؽ مدافة )

 احرائية
( وىي    0,730(   السحدؾبة تداوي)  tم( يغيخ بان الكيسة)53في اختبار الحجل يدار مدافة ) -0

( وىحا 09( ودرجة حخية)   3,31( عشج مدتؾى داللة )   2,325لبالغة )   اكبخ مؽ الججولية ا
يعشي ان درجات االطفال في االختبار البعجي اكبخ مؽ االختبار القبمي بجاللة احرائية وىحا يذيخ 

م( ادى الى نسؾ ىحه السيارة بجاللة 53الى تأثخ اطفال الخوضة بالبخنامج اي ان الحجل يدار مدافة )
   احرائية

( وىي   1,112-(   السحدؾبة تداوي)   tفي اختبار الؾثب الظؾيل مؽ الثبات يغيخ بان الكيسة) -7
( وىحا 09( ودرجة حخية)  3,31( عشج مدتؾى داللة )     2,325اصغخ مؽ الججولية البالغة ) 

ا يذيخ يعشي ان درجات االطفال في االختبار البعجي اصغخ مؽ االختبار القبمي بجاللة احرائية وىح
 الى عجم تأثخ اطفال الخوضة بالبخنامج 

( وىي اكبخ مؽ 55,252(   السحدؾبة تداوي)     tفي اختبار دقة الخمي والمقف يغيخ بان الكيسة) -1
( وىحا يعشي ان 09( ودرجة حخية)  3,31( عشج مدتؾى داللة )     2,325الججولية البالغة )  

ؽ االختبار القبمي بجاللة احرائية وىحا يذيخ الى تأثخ درجات االطفال في االختبار البعجي اكبخ م
 اطفال الخوضة بالبخنامج اي ان دقة الخمي والمقف ادى الى نسؾ ىحه السيارة بجاللة احرائية 

( وىي اكبخ مؽ الججولية  1,291( السحدؾبة تداوي)   tفي اختبار دقة ركل الكخة يغيخ بان الكيسة) -1
( وىحا يعشي ان درجات 09( ودرجة حخية)   3,31ى داللة )  ( عشج مدتؾ  2,325البالغة )   

االطفال في االختبار البعجي اكبخ مؽ االختبار القبمي بجاللة احرائية وىحا يذيخ الى تأثخ اطفال 
 الخوضة بالبخنامج اي ان دقة ركل الكخة ادى الى نسؾ ىحه السيارة بجاللة احرائية 

( وىي اكبخ مؽ 7,500(   السحدؾبة تداوي)     tالكيسة) في اختبار السذي عمى المؾح يغيخ بان -1
( وىحا يعشي ان 09( ودرجة حخية) 3,31( عشج مدتؾى داللة )      2,325الججولية البالغة )  
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درجات االطفال في االختبار البعجي اكبخ مؽ االختبار القبمي بجاللة احرائية وىحا يذيخ الى تأثخ 
السذي عمى المؾح ادى الى نسؾ ىحه السيارة بجاللة احرائية  وبيحا  اطفال الخوضة بالبخنامج اي ان

تخفض الفخضية الرفخية االولى التي تشص)الفخضية االولى ال تؾجج فخوق دالة احرائيًا بيؽ 
 الجرجات االختبار القبمي واالختبار لبعجي لمسجسؾعة التجخيبية( نغخًا لؾجؾد فخوق دالة احرائيا 

عمى الفخوق في االختبار البعجي بيؽ السجسؾعتيؽ التجخيبية و الزابظة .  تؼ  اليجف الخابع التعخف -7
حداب االوساط الحدابية لمسجسؾعتيؽ التجخيبية والزابظة في كل ميارة وتؼ حداب الكيسة التائية 

 (2كسا في ججول )

 

 

   

 ( الفخوق بيؽ السجسؾعة التجخيبية والزابط في االختبار البعجي2ججول )

 اُلشٝم اُٞعؾ االٗؾشاف أُؼ٤بس١ اُٞعؾ االخزجبس ٝؽذح اُو٤بط أُٜبساد اُؾش٤ًخاخزجبساد 
اُلشٝم االٗؾشاف 

 أُؼ٤بس١

 ه٤ٔخ

 د

 أُؾغٞثخ

 م 23الجخي لسدافة 
 

 ثا

 0,8934 5,835 تجخيبية

3,404 0,4183 4,23 

 0,4748 2,431 ضابظة

 م53الحجل يسيؽ 
 

 ثا

 1,0962 5,22 تجخيبية

3,548 0,5807 
 

3,422 
 0,5455 1,672 ضابظة

 م53الحجل اليدار 
 

 ثا

  1,2881 5,715 تجخيبية

3,361 
0,5151 4,56 

 0,7730 2,354 ضابظة



 

 

 

 

 

 

290 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 

 "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انخانج (  2020كانىن االول  16-17

 

 

 الؾثب الظؾيل مؽ الثبات
 

 سؼ

 31,4913 119,55 تجخيبية

16,4 10,2824 6,2 

 21,2089 103,15 ضابظة

 درجة دقة الخمي
 6,2739 2,95 تجخيبية

19,02 3,8964 4,64 
 2,2775 10,23 ضابظة

 درجة دقة ركل الكخة
 2,2775 5,9383 تجخيبية

3,478 1,3285 3,92 
 0,949 2,46 ضابظة

 درجة السذي عمى المؾح
 1,927 4,2563 تجخيبية

1,935 0,671 6,31 

 1,256 2,321 ضابظة



 

 

 

 

 

 

291 

 

 احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرتك انخاني 

 "املستجدات احلديخة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

 )اجملهد انخانج (  2020كانىن االول  16-17

 

داُخ اؽظبئ٤خ ُظبُؼ أُغٔٞػخ ( ُزا كبُلشٝم ٣2,021ظٜش خالٍ اُغذٍٝ إ اُغ٤ٔغ اُو٤ْ اُزبئ٤خ أُغؾٞثخ اًجش ٖٓ اُغذ٤ُٝخ اُجبُـخ )

 اُزغش٣ج٤خ ٝثٜزا رشكغ اُلشػ٤خ اُظلش٣خ اُضب٤ٗخ 

اُزغش٣ج٤خ ٝ )اُلشػ٤خ اُضب٤ٗخ ال رٞعذ كشٝم داُخ اؽظبئ٤ب ث٤ٖ دسعبد االخزجبس اُجؼذ١ ث٤ٖ أُغٔٞػخ 

 أُغٔٞػخ اُؼبثطخ ( ٗظشا ُٞعٞد كشٝم داُخ ث٤ٖ أُغٔٞػز٤ٖ

 Rule( ٝ دساعخ )2017، ( ٝ دساعخ )ا١ 2007( ٝدساعخ )أُغب٢ُ ٤ٓٝغِٕٞ ، 2003ٝهذ ارلوذ ٛزٙ اُ٘ز٤غخ ٓغ دساعخ )اُخ٢ِ٤ِ ، 

&Stewart ,2002  ) 

 اُزٞط٤بد 
 ُزٞط٤بدك٢ ػٞء اُ٘زبئظ اُز٢ رٞطِذ ا٤ُٚ اُجبؽضخ رْ ٝػغ ا

ػشٝسح اعزخذاّ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ٝ ادساعٚ ػٖٔ اُطشائن اُؾذ٣ضخ ك٢ اُزؼ٤ِْ أُغزخذٓخ  -1

 ٖٓ هجَ ٓؼِٔبد اُشٝػخ ٝؽش ٓذ٣ش٣خ اُزشث٤خ ػ٠ِ اعزخذآٚ ُٔب اصجززٚ اُذساعخ ٖٓ كبػ٤ِخ

 ػشٝسح اهبٓخ دٝساد رذس٣ج٤خ ُٔؼِٔبد س٣بع االؽلبٍ ػٖ اُطشم اُؾذ٣ضخ ك٢ اُزؼ٤ِْ  -2

رط٣ٞش ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ٝرؼِٜٔب ُذٟ االؽلبٍ ٖٓ خالٍ رٞك٤ش أُض٤شاد اُز٢ رذكغ االؽلبٍ 

 ُِزلغ٤ش ٝاُزل٤ٌش ٝكْٜ أُض٤شاد اُج٤ئ٤خ أُؾ٤طخ ثٚ ك٢ اُش٣بع ٝخبسعٜب.
 أُوزشؽبد

اعشاء دساعخ ٓٔبصِخ رز٘بٍٝ اصش ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ك٢ خلغ اُؼذٝإ ٝهِن  ٝاُخغَ اٝ  -1

 اٗلؼب٤ُخ اخشٟ اًضش ٖٓ اُطج٤ؼ٢ ػ٘ذ االؽلبٍ . ٗٞاؽ٢

اعشاء دساعخ ٓوبسٗخ رو٤ظ ٓغزٟٞ ٜٓبساد االدساى اُؾش٢ً ُذٟ االؽلبٍ  أُِزؾو٤ٖ ٝؿ٤ش  -2

 أُِزؾو٤ٖ ثش٣بع االؽلبٍ.

 أُظبدس
( اُوذساد االدسا٤ًخ اُؾغ٤خ اُؾش٤ًخ ٝأُٜبساد االعزٔبػ٤خ 2005اُجـذاد١ ، عغالء كبئن ٛبشْ ،) -

اُظق االٍٝ االثزذائ٢ أُِزؾو٤ٖ ٝؿ٤ش أُِزؾو٤ٖ ثش٣بع االؽلبٍ ، ) سعبُخ ٓبعغز٤ش ؿ٤ش  ُزال٤ٓز

 ٓ٘شٞسح ، 

( اصش ث٤ئخ االسًبٕ اُظل٤خ ك٢ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُؾش٤ًخ اُذه٤وخ ُطلَ 2003اُخ٢ِ٤ِ ، خ٤َِ ٣ٞعق ) -

  ( ، ػٔبٕ ، االسد14ٕ( ، اُؼذد )4اُشٝػخ ، ٓغِخ اُطلُٞخ اُؼشث٤خ ، أُغِذ )

( اصش ؽش٣وخ ُؼت اُذٝس ك٢ خلغ اُخغَ ُذٟ اؽلبٍ اُش٣بع 2013اُخ٤شٝ، ثبٕ اٗٞس ػجذاُوبدس ) -

 (5( ،اُؼذد )2،ٓغِخ اُزشث٤خ ٝاُؼِْ أُغِذ)

 ( ٓ٘بٛظ اُجؾش اُزشث١ٞ ، داس اٌُزبة اُؾذ٣ش ، اُوبٛشح .2000اُشش٤ذ١ ، ثش٤ش ) -

اُزشث٤خ ،ؽ، داس اُلٌش ُِطجبػخ ٝاُ٘شش ،  ( اعب٤ُت اُو٤بط ٝاُزشخ٤ض ك1999٢اُشٝعبٕ ، كبسٝم ) -

 اُغبٓؼخ االسد٤ٗخ .

( أُذخَ ا٠ُ اُجؾش ك٢ اُؼِّٞ اُغ٤ًِٞخ ،ؽ، ٌٓزجخ  اُؼ٤ٌبد اُش٣بع 1995اُؼغبف ، طبُؼ ثٖ ؽٔذ ) -

 اُغؼٞد٣خ . –

( اصش اعزخذاّ ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓوزشػ ك٢ رط٣ٞش 2017أُغب٢ُ ، عالٓخ اؽٔذ ٤ٓٝغِٕٞ ًبَٓ اُشذ٣ذح ) -

( ع٘ٞاد ، ٝصاسح اُزشث٤خ اُزؼ٤ِْ 9-6االدساى اُؾظ ؽش٢ً ُذٟ ؽبُجبد ٓشؽِخ اُطلُٞخ اُٞعط٢ ٖٓ )

 ٓذ٣ش٣خ رشث٤خ اُوظش ، اٌُشى ، االسدٕ

( اعبع٤بد اُو٤بط ك٢ اُؼِّٞ اُغ٤ًِٞخ ، ؽ ، اُغبٓؼخ االسد٤ٗخ ، داس اُششٝم 2004اُ٘جٜبد ، ٓٞط ) -

 ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ ، ػٔبٕ ، االسدٕ .
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( رؤص٤ش ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ ٓوزشػ ُزؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ االدساى اُؾظ ؽش٢ً ػ٠ِ رؼِْ ٜٓبسح 2018، خزبّ )ا١  -

ٝاُؼذد  32اُٞهٞف ك٢ أُبء اُؼ٤ٔن ك٢ اُغجبؽخ ،ٓغِخ عبٓؼخ اُ٘غبػ ُألثؾبس )اُؼِّٞ االٗغب٤ٗخ ( أُغِذ 

 ( االسدٕ   8)

٢ ٝاُز٢٘٣ٌٞ ،رشعٔخ دمحم ا٤ٖٓ أُلز٢ ( رو٤٤ْ رؼ٤ِْ اُطبُت اُزغ٤ٔؼ1983ثِّٞ ، ط ث٘ب٤ٖٓ ٝاخشٕٝ ) -

 ٝاخشٕٝ ، داس ٌٓغش٤َٛٝ ُِطجبػخ ٝاُ٘شش .

( ٓ٘بٛظ اُجؾش اُزشث١ٞ ،٤ًِخ اُزشث٤خ، اثٖ سشذ ، 1990داإٝد ، ػض٣ض ؽ٘ب ٝاٗٞس ؽغ٤ٖ ػجذ اُشؽٖٔ ) -

 عبٓؼخ ثـذاد . 

خ االثزٌبس اُؾش٢ً ( رؤص٤ش ثشٗبٓظ ٓوزشػ ُِزشث٤خ اُؾش٤ًخ ػ٠ِ ر1999٤ٔ٘سعت ، ٓبعذح ػ٢ِ دمحم ) -

ٝثؼغ اُؾشًبد االعبع٤خ ُزال٤ٓز اُظق االٍٝ ٖٓ اُزؼ٤ِْ االعبع٢ ،أُغِخ اُؼ٤ِٔخ ُِزشث٤خ اُجذ٤ٗخ 

 ( ، االعٌ٘ذس٣خ 16ٝاُش٣بػ٤خ ، اُؼذد)

( اُجؾش اُؼ٢ِٔ اُخطٞاد أُٜ٘غ٤خ ألػذاد اُجؾٞس االعزٔبػ٤خ ،أٌُزج٤خ اُغبٓؼخ 2001شل٤ن ، دمحم ) -

 ،االعٌ٘ذس٣خ .

 ( اُزشث٤خ اُؾش٤ًخ ٝرطج٤وبرٜب ، ؽ ، داس اُٞكبء ُِطجبػخ ٝاُ٘شش ، اُوبٛشح 2006طبثش ، كبؽٔخ ػٞع ) -

( اُو٤بط ٝاالخزجبساد اُ٘لغ٤خ ) اعغٚ ٝادٝارٚ( 2002ػجذٙ ، ػجذ اُٜبد١ اُغ٤ذ ٝ كبسٝم اُغ٤ذ ػضٔبٕ ) -

 ،ؽ، داس اُلٌش اُؼشث٢ ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ اُوبٛشح ، ٓظش .  

( اُخغَ ٝػالهزٚ ثزوذ٣شاد اُزاد ٝاُزؾظ٤َ اُذساع٢ ُألؽلبٍ ، ٓغِخ 2010ذاُلزبػ )ػضٔبٕ ، ػج -

 ( ، عبٓؼخ ا٣ٌُٞذ 12(أُغِذ )5دساعبد ك٢ اُخذٓخ االعزٔبػ٤خ ٝ اُؼِّٞ االٗغب٤ٗخ ، اُؼذد )

 ( اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ اُ٘لغ٢ اعبع٤برٚ ٝرطج٤وبرٚ ٝرٞع٤ٜبد أُؼبطشح  ،2000ػالّ ،طالػ اُذ٣ٖ ٓؾٔٞد ) -

 داس اُلٌش اُؼشث٢ ُِطجبػخ ٝاُ٘شش ،اُوبٛشح ، ٓظش .

 ؿضاٍ ، هظ٢ رٞك٤ن ٝ دػبء ا٣بد اُخشبة  -

( دساعخ رو٤ٔ٣ٞخ ُٔوشس اُزشث٤خ اُش٣بػ٤خ ٝأُؼغٌشاد ُشؼجخ اُطلُٞخ 2002هبث٤َ اثشا٤ْٛ اُجشػ٢ ) -

 ( 1( ٓغِذ )31ث٤ٌِبد اُزشث٤خ ، عبٓؼخ ؽ٘طب ، اُؼذد )

اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ك٢ اُزشث٤خ ٝػِْ اُ٘لظ ،ؽ، داس ا٤ُٔغشح ُِ٘شش ٝاُزٞص٣غ ( 2002ِٓؾْ عب٢ٓ دمحم ) -

 ُِطجبػخ ، ػٔبٕ ، االسدٕ .

 ( اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ ك٢ اُزشث٤خ ، ٤ًِخ اُزشث٤خ ،عبٓؼخ دٓشن ٤ٓ2000خبئ٤َ ، اٗط٤ٗٞٞط) -

٘بٛظ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ( االٛذاف اُزشث٣ٞخ ك٢ اُوطش اُؼشاه٢ ، أُذ٣ش٣خ اُؼبٓخ 1986ُِٔٝصاسح اُزشث٤خ )  -

 ٝاُٞعبئَ اُزؼ٤ِٔخ ، ؽ، ثـذاد   

( ، اصش اعزخذاّ اُِؼت ثٞطلٚ روبٗخ رشث٣ٞخ ك٢ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُش٣بػ٤خ ُذٟ اُزال٤ٓز اُجط٤ئ٢ 2007)

 اُزؼِْ  ، ثؾش ٓ٘شٞس ك٢ ٤ًِخ اُزشث٤خ عبٓؼخ أُٞطَ     
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