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 تألعثعٛرخعض تنٕعثبم تنصعهًٛٛر فٙ شطٕٚش خعض تنًٓثستز  تعصخذتوشأظٛش 

 تنًصٕعطرخكشذ تنقذو نذٖ طهدر تنًذتسط 

 د نـــــقثء غثنح رٚثج.و         د َدشتط كثيم ْذتٚس .و

 

 يهخص تندفط

 

ٚعددذ تنُطددثط تنشٚثيددٙ فددٙ تددٕسشّ تنصشخٕٚددر تنؽذٚددذذد ٔخُسًددّ ٔ ٕت ددذِ تنغددهًٛر      

ًصعذدذد يٛذتَث ْثيدث يدٍ يٛدثدٍٚ تنصشخٛدرد فقدذ  تددفس تنصشخٛدر تنشٚثيدٛر فُدث ٔخأنٕتَّ تن

ششخٕٚث نّ  تٕنّ ٔ ٕت ذِد ٔنّ  ْذتفّ تنصٙ شصكثيم يع  ْذتف تنؽٕتَح تألخشٖ نهعًهٛدر 

تنصشخٕٚرد ٔتنصشخٛر تنشٚثيدٛر ْدٙ يفثٔندر نصشخٛدر تنتدشد ششخٛدر كثيهدر  دٍ طشٚد  َطدثط 

تندفددط فددٙ تعددصخذتو   ًْٛددر شددأشٙد ٔيددٍ ُْددث  ضددٕ٘ ٔعددٛهصّ تألٔنددٗ ـشكددر تنؽغددى 

نكدددشذ تنقدددذو نطهددددر تنًشـهدددر  تألعثعدددٛرتنٕعدددثبم تنصعهًٛٛدددر فدددٙ شعهدددى خعدددض تنًٓدددثستز 

تنًصٕعطر ٔفقثً نهسشٔف تندٛةٛر ٔتالؼصًث ٛر تنًصثـر خثندالدد ٔرنك خٓذف تالسشقثء خٓزت 

ر فدٙ تنًدذتسط تندفدط فصًعهدس فدٙ  َدّ ٚعدذ دسط تنصشخٛدر تنشٚثيدٛ  يدث يطدكهر تنًؽثل د

تنًطددثكم   ْددىتنعشت ٛددرد يددٍ تنددذسٔط تنًًٓهددر فددٙ  طددثل تنصشخٛددر ٔتنصعهددٛىد ٔيددٍ يددًٍ 

تنصٙ ٚعثَٙ يُٓث تنفقم تنشٚثيٙ تنصشخٕ٘ ْٙ  ذو ٔؼدٕد يغدصهضيثز تندذسط ٔتنٕعدثبم 

 يددث  ْددذتف  ٔ ٚؽددثد تنفهددٕل نٓددث د تنًطددكهردستعددر ْددزِ  تندثـعددر تسشددأزنددزت  تإلٚضددثـٛر

 -: تندفط فٓٙ

 يدُٗ  هٗ تعصخذتو تنٕعثبم تنصعهًٛٛر  شعهًٛٙٛى خشَثيػ شصً -1

نهًٓدثستز  ٘ هٗ يغدصٕٖ تألدتء تنًٓدثس تنصعهًٛٙتنصعشف  هٗ يذٖ فعثنٛر تندشَثيػ  -2

 (.تألعثعٛر فٗ كشذ تنقذو

خدددٍٛ تنقٛثعدددٍٛ تنقدهدددٙ ٔتندعدددذ٘ ث ً يدددث فدددشث تندفدددط فٓدددٕ شٕؼدددذ فدددشٔ  دتندددر تـصدددثبٛ

 .ندفطنهًؽًٕ ر تنصؽشٚدٛر فٙ تخصدثستز ت

- :  يث يؽثالز تندفط فقذ شضًُس  هٗ 
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فدٙ يصٕعدطر خدالل تنفدطدٙ ( غ- )يشـهر تنعثَٙ يصٕعظ شعدصٙ طهدر  :تنًؽثل تندطش٘ 

 طثنح 66نهدٍُٛ ٔتندثنغ  ذدْى 

 .2616-5-26نغثٚر  2616-2-26تنًذذ يٍ :تنًؽثل تنضيثَٙ 

 .خغذتد / تنغثـر تنخثسؼٛر فٙ يصٕعطر خالل تنفدطٙ نهدٍُٛ: تنًؽثل تنًكثَٙ

 ٔتنًصعهقددر تنًطددثخٓرٔتنذستعددثز  تنُسشٚددر يددث تندددثج تنعددثَٙ فقددذ شضددًٍ  هددٗ تنذستعددثز 

 .خًٕيٕل تندفط

 تعددصخذتود  ر شددى  تنًٛذتَٛددر ٔ ؼشتءتشددّ يددث تندددثج تنعثنددط فقددذ شضددًٍ  هددٗ يددُٓػ تندفددط 

 ٔتألؼٓددضذ تنًغددصخذيرفضددال  ددٍ ًتألدٔتز  تنًطددكهر طدٛعددرتنًددُٓػ تنصؽشٚدددٙ نًالبًصددّ 

 إلٚؽثد تنُصثبػ تنًغصخذيرتٛم تنًُٓػ تنصؽشٚدٙ ٔتنٕعثبم تألـصثبّٛ ٔشتث

   يث تندثج تنشتخع فقذ شضًٍ  هٗ  شث ٔشفهٛم ٔيُث طر تنُصثبػ 

 ٕتٛثز صٔتن تالعصُصثؼثز يث تندثج تنخثيظ فقذ شضًٍ  هٗ 

 -:تالعصُصثؼثز شضًُس  هٗ  

 .ًٛز تنًٓثسذ تنفشكٛرتالٚؽثخٙ فٙ عش ر شعهى تنصه تألظشنهٕعثبم تنصعهًٛٛر   ٌ  .1

نهفشكدددر  شأدٚصدددّتنٕعدددثبم تنصعهًٛٛدددر شًُدددٙ تنعقدددر خدددثنُتظ ندددذٖ تنًصهقدددٙ  ددددم   ٌ .2

 .تنًٓثسٚر تنًطهٕخر يُّ

- : يث تنصٕتٛثز فقذ شضًُس  هٗ 

تنصشكٛددض  هددٗ تعددصخذتو تنٕعددثبم تنصعهًٛٛددر فددٙ تنددصعهى نهصاليٛددزد ٔتنٕعددثبم تنصعهًٛٛددر .1

 .تنًثدٚر

ثبم تنصعهًٛٛر فٙ تنصعهى تنفشكٙد خثتدر  ُدذ شعهدى يٓدثستز تنعًم  هٗ تعصخذتو تنٕع. 2

 .تألَططر تنشٚثيٛر
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Research Abstract 

 

 The physical activity in new educational, with sound manage 

and rules and it's varieties, have been important fields of 

education, physical education has become an art  of 

educational with his origins and rules, and has goals that are 

integrated with the objectives of other aspects of the 

educational process. Physical Education is an attempt to raise 

individual through complete education by organic activity the 

best means of the body first movement, from this the 

importance of research come by using  teaching aids in 

learning some basic skills of soccer middle school students, 

according to environmental conditions and social opportunities 

in the country, the research problem was that the lesson of 

physical education in Iraqi schools neglected in educational 

sector, and among the most important problems facing the 

educational field sports is the lack of supplies and illustration 

means of the lesson and therefore the researcher tried to study 

this problem and find solutions . 

 The objectives of the research are  :-  

1 - Design an educational program based on the use of teaching 

aids  

2 - To determine the effectiveness of the educational program 

on the level  of performance of basic skills in soccer . 
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 The proposal of research was no statistically significant 

differences between pre and post tests in testing research of the 

experimental group . 

 The areas of research have included the following  :-  

 The sample and field: 60 II divisions students in secondary 

school(a - c) of Bilal al-Habashi,  for boys, Baghdad. 

 Temporal field: the study conducted  from 02/21/2010 until 

03/24/2010 . 

 The second chapter has included theortical studies and similar 

studies on the subject of research . 

 The third chapter has included methodological research and 

field, procedures, experimental method, well as tools and 

equipment used and details of the experimental method and 

used statistical methods to create the results . 

 Part IV has included a presentation and analysis and 

discussion of results  

 The fifth section, containing the conclusions and 

recommendations  

 Conclusions included the following  :-  

1 . Educational means has positive effect on speed learning 

motor skill of student . 

2 . educational Means develop self-confidence of the receiver 

before its performance of the movement skills required of it . 

 The recommendations included the following  :-  
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1 . Focus on using teaching aids and material in learning 

students 

2 . Work on t using teaching aids in motor learning, especially 

when you teaching sports activities skills 

 

 

 تالٔل  دثجـــــتن

 فطــــشٚف خثندعصــــتن

 :تندفط ٔ ًْٛرر تنًقـــذيـــ 1-1

ٚعذ تنُطثط تنشٚثيٙ فدٙ تدٕسشّ تنصشخٕٚدر تنؽذٚدذذد ٔخُسًدّ ٔ ٕت دذِ تنغدهًٛر 

ٔخأنٕتَّ تنًصعذدذد يٛذتَث ْثيدث يدٍ يٛدثدٍٚ تنصشخٛدرد فقدذ  تددفس تنصشخٛدر تنشٚثيدٛر فُدث 

فّ تنصٙ شصكثيم يع  ْذتف تنؽٕتَح تألخشٖ نهعًهٛدر ششخٕٚث نّ  تٕنّ ٔ ٕت ذِد ٔنّ  ْذت

تنصشخٕٚرد ٔتنصشخٛر تنشٚثيدٛر ْدٙ يفثٔندر نصشخٛدر تنتدشد ششخٛدر كثيهدر  دٍ طشٚد  َطدثط 

. ضٕ٘ ٔعٛهصّ تألٔنٗ ـشكر تنؽغى
(1)

  

تنهعدر تنطعدٛر تألٔنٗ فٙ تنعدثنى د ٔنقدذ شطدٕسز كدشذ تنقدذو شطدٕستً  كشذ تنقذو شعذ

صطددٕس تنؼْٕشٚددثً نًالـقددر   نددٗ شطددٕٚش تألدتء تنًٓددثس٘  يددشتً عددشٚعثًد ٔ تدددفس تنفثؼددر 

د ٔتإل ذتد تنًٓثس٘ ٚعصدش يٍ تأل ًذذ تألعثعدٛر نصهك تنًٓثستز يؽثل تنصُتٛزفٙ صقذو تنٔ

نال ح كشذ تنقذو نهٕتدٕل  ندٗ تألدتء خصدٕسذ ةنٛدر ٔيصقُدر شفدس  ٘  دشف يدٍ  دشٔف 

فدددٙ دسٔط تنصشخٛدددر  ألعثعدددٛرت ًغدددصهضيثزشعدددذ تنٕعدددثبم تنصعهًٛٛدددر يدددٍ تنٔد  تنًددددثستذ

تنؽثَددح  ًٙددُفٓددٙ يددٍ ؼثَددح شكدٛددشذ فددٙ  ًهٛددر تنددصعهى  يددٍ  ًْٛددرنًددث نٓددث  رتنشٚثيددٛ

  خدشًٓدثسذ ٔيدٍ ؼثَدح تن تنالصيدر ألدتءٔتنفشكدثز  تألشدكثلٙ يٍ خدالل شٕيدٛؿ تنًعشف

شٛددح ًدصددذبٍٛ يددٍ خددالل شؽضبددر تنًٓددثسذ ٔششنه خثتددرتنددصعهى  فددٙ صددذسغتنشغددٓم  ًهٛددر 

 .نشبٛغٙ ٔيٍ ظى تنخصثيٙضء تنصًٓٛذ٘ ٔتشغهغهٓث يٍ تنؽ

                                        

 (.83، 7: )ص ، (و1991)، دار انكتاب، انماهرة،إستراتٍجٍت انذفاع فً كرة انمذوإبراهٍى حُفً شعالٌ وعًرو أبو انًجذ،  -1
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تندفددط فددٙ تعددصخذتو تنٕعددثبم تنصعهًٛٛددر فددٙ شعهددى خعددض   ًْٛددر شددأشٙٔيددٍ ُْددث  

تنخثتدر خدصعهى ٔفقدثً نهسدشٔف نكشذ تنقذو نطهددر تنًشـهدر تنًصٕعدطر  تألعثعٛرتنًٓثستز 

ُددر فددٙ تألدتء نٓددزِ تنًشـهددر تنعًشٚددر تنصددٙ شعددذ تنهدد ٔرنددك خٓددذف تالسشقددثء تنًدصددذبٍٛ

 .تألعثط نالخصٛثس ٔتالَصقثء فًٛث خعذ 

 

 :يطكهر تندفط 1-2

ٚعذ دسط تنصشخٛر تنشٚثيٛر فٙ تنًذتسط تنعشت ٛدرد يدٍ تندذسٔط تنًًٓهدر فدٙ  طدثل     

تنًطثكم تنصٙ ٚعثَٙ يُٓث تنفقم تنشٚثيٙ تنصشخٕ٘ ْٙ   ْىتنصشخٛر ٔتنصعهٛىد ٔيٍ يًٍ 

تنصددٙ نٓددث دٔس يٓددى فددٙ شطددٕٚش  تإلٚضددثـٛر ددذو ٔؼددٕد يغددصهضيثز تنددذسط ٔتنٕعددثبم 

تنًخصهتددر يددٍ ؼٓددر ٔششعددٛت شتثتددٛم ٔ عثعددٛثز تنًٓددثستز  ؼٓددرتنؽثَددح تنًعشفددٙ يددٍ 

ٔشغدهٛظ تنضدٕء  هٛٓدث إلٚؽدثد تنفهدٕل  تنًطدكهردستعر ْزِ شى تنصشكٛض  هٗ د نزت   خشٖ

 .نٓث 

 : ْـذتف تندفـط  1-3

  يدُٗ  هٗ تعصخذتو تنٕعثبم تنصعهًٛٛر شعهًٛٙشصًٛى خشَثيػ  -1

نهًٓدثستز  ٘ هٗ يغدصٕٖ تألدتء تنًٓدثس تنصعهًٛٙتنصعشف  هٗ يذٖ فعثنٛر تندشَثيػ  -2

 (.كشذ تنقذو فٙتألعثعٛر 

 :ث تندفط شف 1-4

تنقدهدٙ ٔتندعدذ٘ نهًؽًٕ در تنصؽشٚدٛدر  تالخصددثسٍٚخدٍٛ  تـصدثبٛر النردرتز   شٕؼذ فشٔ

 .فٙ تخصدثستز تندفط

 :يؽثالز تندفط 5 -1

فدٙ يصٕعدطر خدالل ( غ- )يشـهدر تنعدثَٙ يصٕعدظ شدعدصٙ هدر ط :تنًؽثل تندطش٘ 1-5-1

 .طثنح 66تنفدطٙ نهدٍُٛ ٔتندثنغ  ذدْى 

 .2611-5-26رـــــــنغثٚ 2611-2-26ذذ يٍ تنً:ًؽثل تنضيثَٙتن 1-5-2
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 .خغذتد / تنغثـر تنخثسؼٛر فٙ يصٕعطر خالل تنفدطٙ نهدٍُٛ: تنًؽثل تنًكثَٙ 1-5-3

 تنعثَٙ  ندثجت 

 ر ٔتنًطثخٓرتنذستعثز تنُسشٚ

- : تنًطثخٓرٔتنذستعثز  عثز تنُسشٚرتتنذس 2-1

 تنصعهى  2-1-1

 ٌ تنصعهى ٚطٛش  نٙ ـذٔض شعذٚم  ٔ شطدٕٚش فدٙ عدهٕل تنتدشد  ٔ تنال دح َصٛؽدر  ٛثيدّ    

خُطثط يث
(1)

د فإٌ ٔؼٕد تنفثؼر  نٙ تنصعهى ٔكزنك  نٗ تنذٔتفع تإلٚؽثخٛدر نهدصعهى ٚعدذ  يدشت 

 :فٙ تنغهٕلد ٔيٍ   ٕتيم ٔششٔط تنصعهى يث ٚهْٙثيثً ألـذتض ْزت تنصعذٚم 

 تإليكثَددثز تنعقهٛددر ٔتالَتعددثالز ٔ ٌ تنددصعهى ٚصٕ ددف  هددٗ دسؼددر ًَددٕ تنتددشد : تنُضددػ

يدٍ تنعٕتيدم تنشبٛغدٛر تنًد ظشذ فدٙ  ًهٛدر تندصعهى   ر  ٌ تالؼصًث ٛر ٔتنؽغًٛر نهتشد 

صًث ٛدر ٔكدزنك تعصعذتدتز تنتشد ٔ ذستشّ تنعقهٛدر ٔعدًثز تنتدشد تالَتعثنٛدر ٔتالؼْٙ 

  . خصثبص تندُثء تنؽغًٙ نهتشد

 تعصعذتد تنشٚثيٙ ندزل تنؽٓذ يٍ تؼدم ْدذف يعدٍٛ: تنذتفعٛر ْٙ
(2)

ٚغدث ذ : ثنًعهىفد 

 .تنصاليٛز  هٗ تنصعهى 

 تنصغزٚدر تنًششدذذْٕٔ تنصكدشتس تندز٘ ٚكدٌٕ يصدفٕخثً خثنصٕؼٛدّ ٔتنصعهٛد  : تنًًثسعر :

تنًٕ ف تنصعهًٛدٙ  دٍ طدٛعدر  دتبدّد  ٔٚقصذ خٓث تنًعهٕيثز تنصٙ ًٚش خٓث تنًصعهى فٙ

يددٍ رتز  ٔ ددذ شكددٌٕ تنصغزٚددر تنًششددذذ خثسؼٛددر كثنصٕؼٛددّ يددٍ تألخددشٍٚٛد  ٔ دتخهٛددّ

تنتشد
(3)

  

 

 :تنٕعثبـم تنصعهًٛٛر تنًصعذدذ  2-1-2

                                        
(1)

، 02، 11: )ص،  (و0222)يركس انكتاب نهُشر، يصر، يمذيت عهى َفس انرٌاظت، يحًود عبذ انفتاح عُاٌ ويصطفى حسٍٍ باهى،  

01) 
(0)

 (01: )ص(و0222) يُاهج انتربٍت انبذٍَت انًعاصرة،أيٍٍ أَور انخونً وجًال انذٌٍ انشافعً، ،  
(8)

 (92: )ص ،(و1939)، دار انفكر انعربً،طرق انتذرٌس فً انتربٍت انرٌاظٍتحسٍ سٍذ يعوض،  
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 ُدذيث  ٔتنصدٙتخصٛثسْدث خذ در د   ـغٍ تنصٙتعصخذتو يؽًٕ ر يٍ تنخدشتز تنصشخٕٚر  ْٙ

ًخصدثسذ فإَٓددث عدصعضص ٔٚقددٕٖ خعضدٓث تندددعض شقدذو نهًدصعهى يددٍ خدالل طددش  تنصدذسٚظ تن

 (191:  35)نذسؼر شًكٍ تنًصعهى يٍ شفقٛ  تألْذتف تنغهٕكٛر تنًشغٕج فٛٓث 

كشذ تنقذو ْٙ نعدر ؼًث ٛر خٍٛ فشٚقٍٛ ٚصكٌٕ كم فشٚ  يٍ  ـذٖ  طش ال ددثد دتخدم    

 يهعح يغصطٛم تنطكم ٔشهعح تنكشذ خضدشخٓث خثنقدذود ٔٚغدعٗ كدم فشٚد  إلـدشتص تألْدذتف

شصًٛدض كدشذ تنقدذو خكعدشذ يٓثستشٓدث . فٙ يشيٗ تنًُثفظد ٔيُع تنخصى يدٍ  تدثخر يشيدثِ

شذ شهعح خكم ؼضء يٍ  ؼضتء تنؽغى ٔخطش  يخصهتر ـتألعثعٛر ٔشُٕ ٓثد فثنك
(1)

  

ٔٚددشٖ  ٌ شددعدٛر ٔ ظددثسذ نعدددر كددشذ تنقددذو ششؼددع  نددٙ طدٛعددر  دتء ٔشفشكددثز تنال دددٍٛ    

كعشذ تنًٓثستز تألعثعٛر فدٙ : َح تنصثنٛر ٔتنًصًعهر فٙخالل تنًدثستذ خثإليثفر  نٙ تنؽٕت

يعصددثد فددٙ تألنعددثج تألخددشٖ يددٍ ـٛددط  عددهٕج  دتء  ًددث ْددٕكددشذ تنقددذود ٔشُٕ ٓددث  كعددش ي

د يددع تنقددذسذ  هددٗ شغٛٛددش تنغددش ر  ٔ شغٛٛددش تشؽددثِ تنًصًٛددض خثنغددش ر ٔتنذ ددرتنًٓددثستز 

ًث شكٌٕ يطدصشكر خدٍٛ تنفشكر ٔفٙ َتظ تنٕ س تعصًشتس تنغٛطشذ  هٗ تنكشذ ٔتنكشذ دتب

ٚطثسل ؼًٛع تنال دٍٛ فٙ تنٓؽٕو ٔتندذفثل خدالل تنًددثستذ خٕتعدطر  ر ال دٍٛ يصُثفغٍٛ 

.تنخطظ
(2)

  

 ٌ تنًطثْذ فٙ كشذ تنقذو ال ًٚكُّ  ٌ ٚصٕ ع شًثيثً تنًٓثسذ تنصٙ عدٛقٕو خٓدث تنال دحد     

كدشذ تنقدذو  كعددش ث شكدٌٕ تنهعددر  كعددش  ظدثسذ  رت نعدٓدث تنال ددح خطشٚقدر يتثؼةدر ٔيهعددح ًدي

تشغث ثً يقثسَر خثنًال ح تألخشٖ يًث ٚؽعم يؽثل تنصفشكدثز ٔتنًُدثٔستز  كدٛدشتًد فكعدشذ 

 ٌ شطدد   نًٓدثستز تنال ددٍٛ لًؽثتنشُٕل خطظ تنهعح ٔشصٛؿ ٔتنال دٍٛ ٔتشغثل تنًهعح 

خصٕسِ تفٛفر ٔيطٕ ّ 
(3)

 . 

ٛر خصدتر  ثيدر ٔفدٙ خطٕتز ٔيشتـم شعهى تنًٓثستز تنفشكٛر فٙ تنصشخٛر تنشٚثيد ٌ     

كشذ تنقذو خصتر خثتر شطٕسز يع طش  ٔ عثنٛح تنصعهى ٔتنصذسٚظ ٔرنك ٔف  تنصششٛدح 

تنًصعهى دتنًصعهى ٚغددًع ٔٚتكددشد شقددذٚى ًَددٕرغ نهًٓددثسذ تنفشكٛددردتنطددشؾ تنهتسددٙ: تنصددثنٙ

تنًدصعهى  د ٛدثو تنًدصعهى خثنفشكدر شفدس  سشدثد تنًدذسط إلتدالؾ تألخطدثءد ٚطثْذ ٔٚصخٛدم

                                        
(1)

 (12: )، ، ص(و1937) (انماهرة)، يكتبت األَجهو انًصرٌت انتعهى َظرٌاث وتطبٍكر انشرلاوي، أَو 
(0)

 (11: )، ص(و1991)، دار انفكر انعربً، انماهرةأسس وَظرٌاث انحركتبسطوٌسى أحًذ،  
(8)

 (71: )ص ،(و1991)، دار انفكر انعربً،االختباراث وانمٍاساث نالعبً كرة انمذوحُفً يحًذ يختار،  
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شذسٚح تنًصعهى  هدٗ تنًٓدثسذ ٔشكشتسْدث خعدذ  ٌ ٚكدٌٕ  دذ فٓدى يدث ْدٕ  دًٚثسط ٔٚكصطف

تنصقدذو خثنفشكدر  دتنًدصعهى ٚعددس تنًٓدثسذ تنًكصغددر دٔتنًعهى ٚصهؿ تألٔيثل ّيطهٕج يُ

د ٔطددش  شعهددى  تنًددصعهى ٚكصغددح تنعقددر ٔد ددر تألدتء: خإيددثفر ـشكددثز  ٔ يٓددثستز  خددشٖ

تنطشٚقدر تنؽضبٛدر : ظدر طدش  سبٛغدٛر ْدٙتنًٓثستز تنفشكٛر فٙ كشذ تنقذو شُقغى  ندٙ ظال

شقغى تنًٓثسذ تنفشكٛدر  ندٙ  دذذ  ؼدضتءد ٔٚعهدى كدم : نصعهى تنًٓثستز تنفشكٛر نكشذ تنقذو

شد دٖ تنًٓدثسذ : تنطشٚقر تنكهٛدر ندصعهى تنًٓدثستز تنفشكٛدر نكدشذ تنقدذو  يث.ؼضء  هٗ ـذِ

تز تنفشكٛدر نكدشذ فٙ ْزِ تنطشٚقر كٕـذذ ٔتـذذد تنطشٚقدر تنؽضبٛدر تنكهٛدر ندصعهى تنًٓدثس

ظدى . شعهى تنًٓثسذ تنفشكٛر ككم خصدٕسذ يدغدطر  ٔالً : تنقذود ٚشت ٗ فٙ تعصخذتيٓث تألشٙ

 . نهًٓثسذ يُتصهر يع سخظ رنك خثألدتء تنكهٙ شعهى  ؼضتء تنًٓثسذ تنصعدر ٔتنًعقذذ

 

 فٙ شعهٛى يٓثستز كشذ تنقذو تنصعهًٛٛرتنٕعثبم  2-1-3

  تنغًعٛرتنٕعثبم  :  ٔالً 

عم تنصقذٚى ـٔتنطشؾ ي تنكهًرتنصٙ ش ظش  هٗ تنال ح  ٍ طشٚ  تعصخذتو  تنٕعٛهرْٙ     

ُذ ٔتف ـٔتنال ح   طشؾ ٔتنٕتف د ظى تنًُث طثز تنصٙ شصى خٍٛ تنًذسجنتنهتسٙ ٔت

يُث طر تنال دٍٛ  خٓث ٔتنصأكٛذ  هٛٓث ظى  ُذ تنًششدطر تنتُٛرٔ  ٓثس تنُٕتـٙ  تنًٓثسذ

 تنكهًر شٚ ـــٍ ط كم رنك ٚصى  قر  تالـٓث دفٙ  عدثج ـذٔض خعض تألخطثء ٔطشٚ

 .يغث ذِ كٕعٛهر تنًغًٕ ر

 

 تندصشٚرتنٕعثبم : ظثَٛث 

يعم  تنفشكٛر نهًٓثسذ" تنصصٕس تندصش٘ "  تنًطثْذذتنصٙ شعصًذ  هٗ  تنٕعٛهرْٙ 

 تنصٕيٛفٛرخٕتعطر تنًذسج  ٔ  ُذ تعصخذتو تنهٕـثز ٔتنصٕس  نهًٓثسذ  ؼشتء ًَٕرغ

 يصغهغهرفٙ خطٕتز  تنًٓثسذ  دتءتنصٙ شٕيؿ طشٚقر  تنصعهًٛٛر تألفالو ثش ٔ  ُذ  

 . تنًذسج خثنصعهٛ  ٔتنطشؾ  ُذ  شث ْزِ تألفالو و ٌ ٚقٕ هٗ 

  تنعًهٛرتنٕعثبم : ظثنعث 

شذسٚح   ٔنّٛ فٙ تٕسذ كصؽشخرنال ح َتغّ فٙ خثدئ تأليش  تإلٚؽثخٛر تنًًثسعرْٔٙ 
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 ح شهك تنًٓثستز فٙ تٕسذ يغثخقثز ؼًث ٙ د خعذ رنك ًٚثسط تنالظى فشد٘ ظى ظُثبٙ 

 . ْٔكزت شؽشٚدٛريدثسٚثز   ٔ

  ـذٔض تألخطثء

تألعدثج   ْىٔ ٌ  تنًٓثسذشششدظ خسٕٓس خعض تألخطثء فٙ  دتء   ٌ يشـهر تنصعهٛى دتبًث

 : قذو يث ٚهٙـفٙ كشذ تن تنؽذٚذذتألخطثء  ُذ شعهى تنًٓثستز   نٗ  ٕٓس ٘تنصٙ ش د

 خثنُغدر تنًٓثسذيغصٕٖ تنال ح د خًعُٗ تعٕخر نغٍ ٔ تنًٓثسذ  ذو يُثعدر .1

 .تنال ح تنصٙ ًٚش خٓث نهًشـهر

 . َصٛؽر  ذو تنطشؾ تنكثفٙ نهًٓثسذعٕء تنتٓى  ٔ تنصصٕس تنخثطا  .2

 . تندذَٙ نال ح تالعصعذتد ذو يُثعدر .3

 . تنًغصخذير  ذو يُثعدر تألدٔتز.4

 . تنًذسج ٚغصخذيٓث تألعثنٛح  ٔ تنٕعثبم تنصٙ  ٔ ذو يُثعدر تنصطكٛالز .5

  كٛتٛر  تالؾ تألخطثء

ـصٗ ًٚكُّ يٍ  تنًٓثسذيهًثً خكم  ؼضتء  ٚؽح  هٗ تنًذسج  و ٚكٌٕ ٙء دم كم ش

 : تنصثنٛر تنخطٕتزفٙ رنك ٔ هّٛ  ٌ ٚصدع   تالؾ تألخطثء

 . يالـسر تنال دٍٛ هٗ  تنقذسذ .1

 . يكثٌ يُثعح نٛغٓم  هّٛ يصثخعر تنال دٍٛ شٕتؼذ تنًذسج فٙ .2

 .  ٌ ٚغشل فٙ شٕيٛؿ تنخطأ ٔ الؼّ .3

 .  ٔالً  تألعثعٛر ٘  تنؽْٕشٚرخإتالؾ تألخطثء  تالْصًثو .4

 ٔ يششٍٛ  ٔ  كعش ًٔٚكٍ  نًشذٚهٙ  تالؾ تنخطأ يدثششذ  ًم ًَٕرؼٙ   ٌ .5

 . تنصٕيٛفٛر خثنٕعثبم تالعصعثَر

 . تنتش ٛر  نٗ تألؼضتء تالَصقثلشكشتس تنصذسٚح  هٗ تنؽضء تنشبٛغٙ ظى  .6

 تنهفسرٔفٙ  نهًٓثسذ تنصٕؼّٛ تنهتسٙ تنًغصًش يٍ  دم تنًذسج  ظُثء شُتٛز تنال ح .7

 . تنًُثعدر
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- : ٔتنًششدطر تنًطثخٓر ثزتنذستع 2-2

2662(  دثط َغًّٛ)دستعر 
(1)

 

شأظٛشتز تعصخذتو تنٕعثبم تندصشٚر ٔتنغًعٛر نصعهى خعض تنًٓثستز تألعثعٛر : تنعُٕتٌ 

 سيٛر فٙ تنؽًُثعصك هٗ ؼٓثص تنفشكثز تأل

 تندفط  ْذتف

خشَثيػ شعهًٛٙ فٙ تنٕعثبم تندصشٚر ٔتنغًعٛر نصعهى خعض تنًٓثستز    ذتد -1

 .عصكتألسيٛر فٙ تنؽًُث هٗ ؼٓثص تنفشكثز  تألعثعٛر

تعصخذتيثز تنٕعثبم تندصشٚر ٔتنغًعٛر فٙ شعهى خعض  شأظٛشتزتنصعشف  هٗ  -2

 .عصكُثنؽًفٙ ت تألسيٛر هٗ ؼٓثص ـشكثز  تألعثعٛرتنًٓثستز 

 هٗ ؼٓثص تنفشكثز  تألعثعٛرتنصعشف  هٗ تنتشٔ  فٙ شعهى خعض تنًٓثستز  -3

 . ُٛر تندفط  ُذ تعصخذتو تنٕعثبم تندصشٚر ٔتنغًعٛر يؽثيٛعتالسيٛر خٍٛ 

 هٗ ؼٓثص تنفشكثز  تألعثعٛرتنٕعثبم نصعهى خعض تنًٓثستز   فضمتنصعشف  هٗ 

  .عصكُثنهؽً

 : ُٛر تندفط

طثندر يٍ طثندثز تنًشـهر تنعثَٛر كهٛر تنصشخٛر ( 46)ط  هٗ تشصًهس  ُٛر تندف    

تخصٛشز خطشٚقر  طٕتبٛر  ٍ  2662-2667ؼثيعر دٚثنٗ نهعثو تنذستعٙ /تنشٚثيٛر 

ٔشًعم َغدر ( ٔ)طثندر يٍ شعدر ٔتـذذ ( 66)طشٚ  تنقش ر يٍ يؽصًع تندفط تندثنغ 

ٔتنًصثخثز طثندر يٍ تنشتعدثز  26يٍ يؽصًع تألتمد ٔشى تعصدعثد %( 26)

 ٔتنال دثز ٔتنطثندثز تنصٙ طدقس  هٍٛٓ شؽشخر تعصطال ٛرد 

                                        
نسيمو عباس ؛ تأثيرات استخدام الوسائل البصرية والسمعية لتعمم بعض المهارات األساسية عمى جهاز الحركات األرضية في الجمناستك  (7)

 . 0229، رسالة ماجستير غير منشوره ، جامعة ديالى ، كمية التربية الرياضية ،
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طثندثز  نكم يؽًٕ ر ٔشى  16ٔ غًس تنعُٛر  نٗ تسخعر يؽًٕ ثز شؽشٚدٛر ٔخًعذل 

شٕصٚعٍٓ  نٗ يؽثيٛع  ٍ طشٚ  تنقش ر ٔؼشٖ شٕصٚع تنٕعثبم تندصشٚر  هٗ 

 .يؽًٕ ثز خطشٚقر  طٕتبٛر  ٍ طشٚ  تنقش ر

 

- : تالعصُصثؼثز  ْى

 :تالعصُصثؼثز تنصثنٛر  نُٗصثبػ تنصٙ ـصهس  هٛٓث تندثـعرد شٕتهس تنيٍ خالل 

  فٙ شعهى تنًٓثستز  عث ذزتعصخذتو تنٕعثبم تندصشٚر ٔتنغًعٛر

 .فشكثز تالسيٛر فٙ تنؽًُثعصكتن هٗ ؼٓثص  تألعثعٛر

  تعصخذتو تنٕعثبم تنصعهًٛٛر تنًشكدر ـق  شفغُث  ثنٛث نصعهى يٓثستز

 .ؼٓثص تنفشكثز تالسيٛر فٙ تنؽًُثعصك هٗ  تألعثعٛر

  فٓى ٔشعهى   نٗ  دٖتنصُٕل فٙ تعصخذتو تنٕعثبم تنصعهًٛٛر تنًصعذدذ

 .يٍ  دم تنطثندثز  فضمٓثسذ خصٕسذ تنً

  تنٕعثبم تنصعهًٛٛر يًٍ تنصؽشخر كًث فٙ تنصغهغم تنصثنٙ   فضهٛر ٓشز 

 .تألٔنٗششدر فٙ تنً ؼثءزًؽًٕ ر تنشتخعر تنصٙ تعصخذيس تنٕعٛهر تنًشكدر تن -1

 .فٙ تنًششدر تنعثَٛر  ؼثءزتنًؽًٕ ر تنعثَٛر تنصٙ تعصخذيس تنفثعٕج  -2

 .ؼثءز فٙ تنًششدر تنعثنعر  تنصهتضٌٕٚتنصٙ تعصخذيس  تألٔنٗتنًؽًٕ ر  -3

 .خعرٕس تنصعهًٛٛر ؼثءز خثنًششدر تنشتتنًؽًٕ ر تنعثنعر تنصٙ تعصخذيس تنص -4

 

 

 تنعثنط تندثج

 َٛرتنًٛذت ٔ ؼشتءتشّيُٓػ تندفط  -3

 : ػ تندفطيُٓ 3-1

 يطدددكهر تندفدددطد ٔخصصدددًٛى نًالبًصدددّصؽشٚددددٙ تنػ تنًدددُٓ صدددثٌتندثـع ستعدددصخذي 

 تنقدهٙ ٔتندعذ٘ تالخصدثسٍٚ رتز تنًؽًٕ ر تنٕتـذذ
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 : ُٛر تندفط 3-2

فٙ يصٕعدطر خدالل  (ج)ٕعظ شعدر ُٛر تندفط يٍ طهدر تنصف تنعثَٙ يصشصكٌٕ   

( 4)تخصٛددثسْى خثنطشٚقددر تنعطددٕتبٛر خددٍٛ طثنددح شددى  36تنفدطددٙ نهدُددٍٛ ٔتندددثنغ  ددذدْى 

 % . 56ْٙ  نهعُٛر تنًةٕٚر تنُغدرطثنح ٔشدهغ ( 126) ر ٚدهغ يؽصًع تندفط  شعح

 :شؽثَظ تنعُٛر 3-2-1

  ُٛر تندفط  شاليٛزٌ تٔص ل ٔتطٕ ٕٚيؿ يصٕعظ   ًثس ٔ( 1)ؼذٔل س ى          

 (وكٛهٕؼشت)يصٕعظ تنٕصٌ  (عى)يصٕعظ تنطٕل  (عُر)يصٕعظ تنعًش 

1655*

 15355** 5153*** 

  

 6597 ٌ تالَفددشتف تنًعٛددثس٘ نًصغٛددش تنغددٍ خهددغ ( 1تنؽددذٔل س ددى )ٚصدددٍٛ يددٍ 

يقثسَدددر خثنًصٕعدددظ  دسؼدددثز  تدددغشد ْٔدددٗ 5553د ٔنهدددٕصٌ خهدددغ 6577ٔنهطدددٕل خهدددغ 

د 15355د ٔنهطدٕل 1655تنفغثخٙ نكم يدٍ ْدزِ تنًصغٛدشتزد ٔتندز٘ خهدغ نًصغٛدش تنغدٍ 

 . ٗ شؽثَظ تنعُٛرد يًث ٚذل  ه5153ٔنهٕصٌ 

 :ؽًع تنًعهٕيثزتنًغصخذير نٔتنٕعثبم  ٔتألؼٓضذ تألدٔتز 3-3

 :ٔعثبم ؼًع تنًعهٕيثز 3-3-1

 .ٔتألؼُدٛرتنًشتؼع تنعشخٛر  -1

 تالخصدثستز ٔتنًقثٚٛظ -2

  .تنٕعثبم تإلـصثبٛر -3

 :ًغصخذير فٙ تندفطتن ٔتألدٔتز تألؼٓضذ 3-3-2

 .كشذ  ذو يهعح -1

 .كشذ  ذو  ْذتف -2

 (.16)  ذد كشتز  ذو -3

 (.16)  ذد شٕتخص -4

                                        


  1،18واإلَحراف انًعٍاري نهوزٌ  1،77هطول واإلَحراف انًعٍاري ن 2،97تعًُ اإلَحراف انًعٍاري نهعًر  
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 .ششٚظ  ٛثط -5

 .شٕيٛفٛر  تٕس -6

 .طدثشٛش -7

 

 

 :شصًٛى تنٕـذتز تنصعهًٛٛر نهًٓثستز تألعثعٛر نكشذ تنقذو 3-4

ٔ ددذ شضددًُس ْددزِ تنٕـددذتز  ددشث تددٕس  خصصددًٛى ٔـددذتز شعهًٛٛددر صددثٌتندثـع س ثيدد 

خٓدذف شعهدى ٔتكصغدثج . (1  س ى ُٚسش يهف)ًٓثستز تنصٙ شُثٔنٓث تندفط نشٕيؿ تغهح ت

تألعدظ ٔتنًددثدئ تنعهًٛدرد يعدم  قدذو نعُٛدر تندفدطد يشت ٛدّتنًٓثستز تألعثعدٛر نكدشذ تن

 تصددشذ تنضيُٛددرتنشفذٚددذ تنٓددذف يددٍ كددم ٔـددذذد يددذٖ يُثعدددر تنٕـددذتز نٓددزِ تنتةددرد ٔ

ٔ دددذد يدددشتز تنًًثسعدددر  عددددٕ ٛثد ٔصيدددٍ تنٕـدددذذد ٔ هدددٗ يدددٕء َصدددثبػ نهٕـدددذتز 

تنٕـذتز تنصعهًٛٛر خفٛط شفصٕٖ  هٗ ظًثَٛر ٔـذتزد خفٛط شدذسط تالعصطاللد تًًس 

ٍ غٛددش يصصثنٛصددثٌ  عدددٕ ٛثً ٔشقددذس تنٕـددذذ ٛٔـددذشثٌ شعهًٛٛصددثٌ كددم  عدددٕل خٕت ددع يددشش

د ٛقرد ٔ ذ شى شقغٛى تنٕـذذ تنصعهًٛٛر يدٍ ـٛدط تنٕتؼددثز  ندٗ ؼدضبٍٛد تنؽدضء  (45)ج

تنخدث  نهٕـدذذ ٔكدزنك تألْدذتف ـذد فّٛ تنضيٍ ٔشثسٚت تنٕـدذذد تنٓدذف تنعدثو ٔ: تألٔل

 :ٔشكٌٕ يٍ: تنؽضء تنعثَٙ. تنصشخٕٚر ٔتنُتغٛر

ٔتنز٘ ٚصى فّٛ تإلـًثء ٔرندك خصٓٛةدر تنعضدالز ٔتألسخطدر ٔشُطدٛظ : تنؽضء تنصًٓٛذ٘ (  )

تنذٔسذ تنذيٕٚر ٔتنؽٓثص تنعصدٙد خثإليثفر  نٗ شفقٛ  تألْذتف تنصشخٕٚدر يدٍ خدالل 

خثنٕـذذ دٔكزنك شفقٛد  تألْدذتف تنُتغدٛر شُسٛى ٔشؽٓٛض تألدٔتز ٔتألؼٓضذ تنخثتر 

 . يٍ خالل   ذتد تنصاليٛز َتغٛثً ٔشًُٛر تْصًثيثشٓى ٔشطٕٚقٓى نهٕـذذ تنصعهًٛٛر

ٔفّٛ ٚصى شعهٛى تنًٓثستز تنصدٙ شفصٕٚٓدث تنٕـدذتز تنذستعدٛر  ٛدذ : تنؽضء تنشبٛغٙ (ج )

 .تنذستعرد ـٛط ٚصى فٙ كم ٔـذذ شعهٛى يٓثسذ ٔتـذذ

تنؽغدددى تنًخصهتدددرد ٔتعدددصغش  شُتٛدددز  شٓذبدددر  ؼٓدددضذٚدددصى فٛدددّ  :تنؽدددضء تنخصدددثيٙ (غ )

ض فٛٓددث  هددٗ تنُددٕتـٙ ٛددشكشددى تنصد  ٍٚفصددشذ صيُٛددر  ددذسْث شددٓش تنٕـددذتز تنذستعددٛر

تعدصخذتو : فٙ شُتٛز تنٕـذتز تنصعهًٛٛر تنُٕتـٙ تٜشٛدر تندثـعر نقذ ست ستنصعهًٛٛرد ٔ
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.تإلـًددثء تنًُثعددح نهًٓددثسذ تنًصعهًددر
(1)

يغددصٕٖ ٔتعددصخذتو شًشُٚددثز شصُثعددح يددع  

تنعُٛر يٍ ـٛط تنتٓى ٔدسؼر تنقٕذ ٔتنصعٕخرد ٔيشت ثذ  ُصش تنصطٕٚ  كثعدصخذتو 

تألنعثج تنصغٛشذد ٔشفذٚذ  ذد يشتز تنصكدشتس ٔتنشتـدر ألدتء تنًٓدثسذ  ٔفقدثً ن عدظ 

تنعهًٛددر فددٙ  هددى تنصددذسٚح خثإليددثفر  نددٙ شخصددٛص فصددشتز نهعددح كؽثَددح شطدٛقددٙ 

خقددددذس تإليكددددثٌ  هددددٗ شفقٛدددد  تألْددددذتف  تنصعهًٛٛددددرتنٕـددددذذ ٔ ٌ شعًددددم . نهًٓددددثستز

تنًٕيٕ ر يٍ  ؼهٓدث ٔيشت دثذ صٚدثدذ يصطهددثز تألدتء تنًٓدثس٘ فدٙ تنًٓدثستز تنصدٙ 

 .شفصٕٚٓث تنٕـذذ تنصعهًٛٛر

شكَٕس تنٕـذتز تنصعهًٛٛر يٍ يؽًٕ ر تنًٓثستز تألعثعدٛر : يفصٕٖ تنٕـذتز تنصعهًٛٛر

يٓددثسذ تنؽددش٘  ثطٍ تنقددذودش تنكددشذ خددديٓددثسذ شًشٚددذ تنقددذود ٔتنصددٙ شضددًُس  هددٗ فددٙ كددش

د يٓثسذ تنغٛطشذ  هدٗ تنكدشذد (تنصصٕٚح)د يٓثسذ سكم تنكشذ خٕؼّ تنقذو تأليثيٙ كشذخثن

 (.تنًفثٔسذ)يٓثسذ يشج تنكشذ خثنش طد يٓثسذ تنصخهص يٍ تنًُثفظ 

شددى تنصخطددٛظ نصددذسٚظ تنٕـددذذ تنصعهًٛٛددر تنًعُٛددر : طشٚقددر شددذسٚظ تنٕـددذتز تنصعهًٛٛددر

د ـٛط  ثو تندثـط خطشؾ طشٚقدر تألدتء تنصدفٛفر نكدم ؼدضء عهًٛٛرتنٕعثبم تنص خثعصخذتو

 تندثـعدريٍ  ؼضتء تنًٓثسذ تنًصعهًر فٙ تنٕـذذ تنصعهًٛٛدرد يدع  دشث تنفشكدر خٕتعدطر 

قدٕو تنًٓدثسذ يٕيدٕل تندذسطد ٔش شؽشخدر صاليٛدزتنيثْشد ظى ٚطهح يٍ  شهًٛز ٔ خٕتعطر 

تء تنًٓدثسذ شٕؼٛٓدث نتسٛدث يغدصخذيث يٍ  ؼدض  ظُثء  دتء كم ؼضء صاليٛزتنخصٕؼّٛ  تندثـعر

 .(تنصعضٚضٚر)فّٛ تألنتث  تنصطؽٛعٛر 

ٚغددصغش  كددم  عددصر  طددش دسط غددًس تنٕـددذذ تنصعهًٛٛددر  نددٙ : تنخطددر تنضيُٛددر نهٕـددذذ

تنعالظددثء ٔخُددثء  هددٗ رنددك  – تألـددذد ٛقددر خًعددذل دسعددٍٛ فددٙ تألعدددٕلد ٚددٕو  66دسط  

ـصدددٗ  و26/2/2611يدددٍ فدددٙ تنتصدددشذ ٍٚتعدددصغش  شدددذسٚظ تندشَدددثيػ تنصعهًٛدددٙ شدددٓش

د ث رعدد 16د ٛقددرد  ٘ يددث ٚعددثدل  966ود ٔخهددغ تنٕ ددس تنكهددٗ نهدشَددثيػ 26/4/2611

عث رد ٔنقذ شى شذسٚظ  4د ٛقر خًعذل  246ٔرنك خأٌ كثٌ صيٍ تنٕـذشثٌ فٙ تألعدٕل 

 .فٙ تتٕف تخصذتبٛر ؼعتش تنطٛثسٔـذتز تندشَثيػ تنصعهًٛٙ 

                                        
(1)

، ( و1999( )رسانت ياجستٍر) ، نهبٍٍُ بذونت انًًهكت انعربٍت انسعودٌت،هاثر استخذاو انوسائم انتعهًٍٍت وانًادٌيُصور أحًذ غوًَ، ،  

 (.813، 811، 097)ص
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و ـصدٗ  26/2/2611)تصشذ يٍ نه صثٌتندثـع زتخصثس: شطدٛ  تندشَثيػ تنصعهًٛٙ تنًقصشؾ

ٔخعدددذ  .تنٕـدددذتز تنصعهًٛٛدددر  ٛدددذ تنذستعدددر  هدددٗ  فدددشتد تنعُٛدددر نصُتٛدددز ( و 26/4/2611

ٔ ؼٓدددضذ تنقٛدددثط تنخثتدددر  خطدددٕتز تنصُتٛدددزد ٔشدددى شدددٕفٛش كدددم  دٔتز شدددذسٚدٓى   هدددٗ

ز خثالخصدثستز ٔشخطٛظ تنًٛثدٍٚ ٔف  يصطهدثز شُتٛدز تالخصددثس ٔ  دذتد ٔشؽٓٛدض تعدصًثست

تنصغؽٛم نشتذ تنًعهٕيدثزد شدى شطدٛد  تندشَدثيػ  هدٗ  فدشتد تنعُٛدر تألعثعدٛرد ٔ دذدْى 

د شددى  ؼددشتء تنقٛثعددثز تنقدهٛددر نهًٓددثستز تألعثعددٛر  ٛددذ تندفددطد ظددى شددى شُتٛددز  شهًٛددز 66

شددذسٚظ تنٕـددذتز تنصعهًٛٛددر دٌٔ  ٘ شٕ ددف خددٍٛ تنٕـددذتزد ٔتنؽددذتٔل تنصثنٛددر شٕيددؿ 

ٕٚيؿ ًَدٕرغ نصقغدًٛثز تنٕـدذذ تنصعهًٛٛدر ( 6ذٔل س ى ؼ)تنٕـذتز تنصعهًٛٛر نهدشَثيػ 

 .يٍ ـٛط تنٕتؼدثز

 ٕرغ تنٕـذتز تنصعهًٛٛر  ٛذ تندفطًَ

 )    (تنٕـذذ س ى 

 )      (:شعهٛى يٓثسذ   :تنٓذف تنعثو يٍ تنٕـذذ                      :    تنصثسٚت   

            .تنصتثز تندذَٛرشفغٍٛ  -1: تألْذتف تنُتظ ـشكٛر  د   د ٛقر 66: صيٍ تنذسط 

 .                    شعهٛى يٓثسذ -2                                                                

   . شًُٛر ـح تنعًم تنؽًث ٙ -1: تألْذتف تنصشخٕٚر:           فصم  ٔل: تنتش ر تألٔنٙ

 .تكصغثج تنُسثو -2                                                                 

 تإلؼشتءتز تنصطكٛم تألدٔتز تنغشث تنضيٍ  ؼضتء تنٕـذذ

 تنؽضء تنصًٓٛذ٘

 

 

 

 

 

 ؼضء تنشبٛغٙ

 

 

 

16  

 

 

 

 

 

46  

 

 

 

 تإلـًثء

 

 

 

 

 

شعهٛى 

يٓثسذ 

تنصًشٚش 

 خدثطٍ تنقذو

 -

 

 

 

 

 

شذ يهعح ك

 ذود  ذد 

يٍ 

 تنكشتز

يطٗ ٔؼشٖ خطٕل يهعح كشذ تنقذو يع شفشٚك تنزست ٍٛ  

ٔتنشؼهٍٛد شًشُٚثز  طثنر نؽًٛع  ؼضتء تنؽغىد يع 

 .تنصشكٛض  هٗ يتثتم ٔ ضالز تنشؼهٍٛ

 

ٚقددٕو تألعددصثر خطددشؾ ٔشٕيددٛؿ يٓددثسذ تنصًشٚددش خدددثطٍ 

تنقددددذود كددددأْى تنًٓددددثستز تألعثعددددٛر فددددٙ كددددشذ  تنقددددذود 

ى شدددثدل تنكددشذ خددٍٛ تنددضيالءد ٔخٕتعددطصٓث خٕتعددطصٓث ٚددص

شفشص تألْذتف  ٔشًُع يٍ ٔنٕغ تنًشيٗد خثإليدثفر  ندٗ 

 نٗ تنُٕتـٙ تنتُٛر نهًٓثسذد يعم يشؼفر  صاليٛزشٕؼّٛ تن

تنشؼم يٍ يتصم تنفٕث ٔشٕؼٛدّ  دذو تنشؼدم تنضدثسخر 
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 تنؽضء تنخصثيٙ

 

 

 

 

 

 

 

16  

 

 

 

 

 ٕدذ 

تنؽغى 

نفثنصّ 

 تنطدٛعٙ

 

 

نهخثسغد ٔتنزست ٍٛ خثنؽثَحد ٚقٕو تألعصثر خعًم ًَدٕرغ 

 . دتء رنك  اليٛزصنهًٓثسذد ٔٚطهح يٍ تن

 :تنٕعثبم تإلـصثبٛر 3-5

 .تنٕعظ تنفغثخٙ* 

 . تالَفشتف تنًعٛثس٘* 

 .نهعُٛثز تنًغصقهر( ز)تخصدثس* 

 

 تنشتخع  تندثج

  شث ٔشفهٛم تنُصثبػ ٔيُث طصٓث -4

  شث ٔشفهٛم تنُصثبػ تنقدهٛر ٔتندعذٚر نهًؽًٕ ر تنصؽشٚدٛر ٔيُث طصٓث 4-1

 (7)ؼذٔل س ى 

تنًفغٕخر نالخصدثستز ( ز)ثخٙ ٔتالَفشتف تنًعٛثس٘ ٔ ًٛر ٕٚيؿ تنًصٕعظ تنفغ

 تنًٓثسٚر

 

 تالخصدثستز

  تنقٛثط تندعذ٘ تنقٛثط تنقدهٙ

 ًٛر 

 (ز)

 

تنًصٕعظ  يغصٕٖ تنذالنر

 تنفغثخٙ

تالَفشتف 

 تنًعٛثس٘

تنًصٕعظ 

 تنفغثخٙ

تالَفشتف 

 تنًعٛثس٘

 6561دتل     ُذ  1254 152 1353 155 257 تخصدثس شًشٚش تنكشذ -1

دتل  ـصثبٛث  ُذ  9552 654 1256 152 14569 تخصدثس تنؽش٘ تنًصعشغ خثنكشذ – 2

6561 

3352 7د6 757 652 153 تخصدثس سكم تنكشذ خثنقذو – 3

6 

دتل  ـصثبٛث  ُذ 

6561 
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2356 1516 255 152 355 تخصدثس تنغٛطشذ  هٗ تنكشذ – 4

1 

دتل  ـصثبٛث  ُذ 

6561 

دتل  ـصثبٛث  ُذ  1753 157 954 153 456  تخصدثس يشج تنكشذ خثنش ط – 5

6561 

دتل  ـصثبٛث  ُذ  26 152 253 153 357 تخصدثس تنصخهص يٍ تنًُثفظ – 6

6561 

 

  ددالِ ٔؼددٕد فددشٔ  دتنددر  ـصددثبٛر  ُددذ يغددصٕٖ ( 7تنؽددذٔل س ددى )ٚصضددؿ يددٍ 

خدددٍٛ تنقٛثعدددثز تنقدهٛدددر ٔتندعذٚدددر نالخصددددثستز تنًٓثسٚدددر فدددٙ تنٕـدددذتز  6561يعُدددٕ٘ 

( ز)تندعذٚددرد ـٛددط خهغددس  تالخصدددثستزنصددثنؿ  تنٕعددثبم تنصعهًٛٛددر ًٛددر خثعددصخذتو تنصعهٛ

تنًفغددٕخر خثنُغدددر نًٓددثسذ تنصًشٚددش ( ز)د ـٛددط خهغددس نكددم تالخصدددثستز 256تنؽذٔنٛددر 

د ٔفٙ تخصدثس سكدم 9552تنًفغٕخر نًٓثسذ تنؽش٘ تنًصعشغ خثنكشذ ( ز)د ٔكثَس 1254

تنًفغددٕخر نًٓددثسذ تنغددٛطشذ  هددٗ ( ز) د ٔكثَددس33526تنًفغددٕخر ( ز)تنكددشذد خهغددس 

د 1753تنًفغددٕخر ( ز)د ٔخثنُغدددر نًٓددثسذ يددشج تنكددشذ خددثنش ط كثَددس 23561تنكددشذ 

 (.تنًفثٔسذ)خثنُغدر نًٓثسذ تنصخهص يٍ تنًُثفظ  26تنًفغٕخر ( ز)كًث خهغس 

تنغددثخ   ددٍ ٔؼددٕد فددشٔ  دتنددر  ـصددثبٛث  ُددذ ( 7تنؽددذٔل س ددى ) ٔيددفس َصددثبػ      

تنقٛثعددثز تنقدهٛددر ٔتندعذٚددر نصددثنؿ تنقٛددثط تندعددذ٘ فددٙ تنًٓددثستز  خددٍٛ 6561يغددصٕٖ 

تألعثعٛر نكشذ تنقذود ٔتنصٙ شصكٌٕ يٍد يٓثسذ تنصًشٚشد يٓثسذ تنؽش٘ تنًصعدشغ خدثنكشذد  

يٓثسذ سكم تنكشذد  يٓثسذ تنغٛطشذ  هدٗ تنكدشذد يٓدثسذ يدشج تنكدشذ خدثنش طد ٔيٓدثسذ 

ٔشعضٔ  ٛذ تنذستعرد  تنصعهًٛٛرٕـذتز تنْٔٙ يكَٕثز ( تنًفثٔسذ)تنصخهص يٍ تنًُثفظ 

تندثـعر شأظٛش تعصخذتو تنٕعثبم تنصعهًٛٛر فٙ شعهى خعض تنًٓدثستز تألعثعدٛر نكدشذ تنقدذو 

 نددٗ  ٌ تنصاليٛددز خفثؼددر  نددٗ شقددذٚش ؼٓددٕدْى  ُددذ تعددصزكثس تنددذسٔطد  ٔ فددٙ تنًًثسعددر 

ٗ رنددك  ٌ  يدف  ندد. تنعًهٛدر أل٘ َطددثط خٕتعدطر تعددصخذتو تنكهًددثز تنصطدؽٛعٛر تنًُثعدددر

تنٕـددذتز تنصعهًٛٛددر  ٛددذ تنذستعددر يصكثيهددر يددٍ ـٛددط خطددٕتز ٔيشتـددم شعهددى ٔتكصغددثج 

ٔت صًددذز طشٚقددر شددذسٚظ تندشَددثيػ  هددٗ تنصٕؼٛددّ ٔتإلسشددثد  ظُددثء . تنًٓددثستز تنفشكٛددر
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تألدتء يدثشدددشذ ٔخعدددذِ يًدددث  دٖ  ندددٗ سفدددع يغدددصٕٖ تألدتء تنًٓدددثس٘ ٔتنصقدددذو فدددٙ  دتء 

 .تنًٓثستز 

فدٙ شعهدى تنًٓدثستز تألعثعدٛر نكدشذ تنقدذو  تنٕعدثبم تنصعهًٛٛدر عصخذتو ْٔزت ٚ كذ  ٌ ت    

 صاليٛدزهنفٙ تكصغثج خعض تنًٓثستز تألعثعٛر فدٙ كدشذ تنقدذو   ٛذ تنذستعر عثْى  ٚؽثخٛثً 

ٔشصت  ْزِ تنُصٛؽر يع يث ركشِ
(1)

 ندٗ  ٌ  (2666)يفًٕد  دذ تنتصثؾ ٔيصطتٗ ـغٍٛ 

نفقدثب د ٔتعدصخذتو شعدٛدشتز يعُٛدر يعٛدشذ خعدض ت فدٙ  هدٗ تنٕعدثبم تنصعهًٛٛدرتنصأكٛذ "

نالَصدثِ ْٙ يٍ تنٕعثبم تنصٙ شغٓم  ًهٛر تنصعهىد كزنك يع يث  شثس  نّٛ  نٗ  ٌ يٍ  ْى 

  ظثس تنعٕتج يث ٕٚنذِ فٙ تنًصعهى يٍ ـثالز تَتعثنٛدّ عدثسذد فٓدٕ  دثدذ يدث ٚؽعدم تنًدصعهى

ستعددر د ٔتنصددٙ ْددذفس ذتنخثنشيددث  ٔ تنهددزذ  ٔ تنغددشٔسد ٔشصتدد  ْددزِ تنُصٛؽددر يددع  ٚطددعش

صاليٛدز نهًشـهدر تنعثَٕٚددر خثنٕالٚدثز تنًصفدذذ تأليشٚكٛددرد ن تنٕعدثبم تنصعهًٛٛددرنًعشفدر  ظدش 

د كًدث شصتد  يدع تنٕعدثبم تنصعهًٛٛدر خثعدصخذتوػ  ٌ  دتء تنصاليٛز ٚششتدع ٔ ذ   ٓشز تنُصثب

تعدصخذتو تنٕعدثبم تنصعهًٛٛدرذستعر د نًعشفدر  ظدش تن
(1)

م فدٙ شدذسٚظ تنعهدٕو  هدٗ شفصدٛ 

د صاليٛدزتنث  ظدثس تٚؽثخٛدر فدٙ  دتء نٓد تنٕعثبم تنصعهًٛٛدرد ٔ ذ   ٓشز تنُصثبػ  ٌ  صاليٛزتن

ٔنكٍ يٍ تنًصٕ ع  ٌ تنصاليٛز كدثس تنغٍ تنزٍٚ ٚذسعٌٕ فٙ تنًذتسط تنعثَٕٚدر ٔتنكهٛدثز 

 يم نطتدٙ ـهًدٙ  كًث شصت  يع دستعر. تنًثدٚر كعش يٍ  تنٕعثبم تنصعهًٛٛرٚفصثؼٌٕ  نٗ 

(1991)
(2)

ًؽًٕ در تن  ندٗ  ٌ تنصعهًٛٛدر  ظش تعصخذتو خعض  َٕتل تنٕعثبم فٙ دستعر د

ـصهس  هٗ   هٗ يصٕعدظ فدٙ تالخصددثستز  ٛدذ تنذستعدرد  تنًغصخذير نهٕعثبم تنصعهًٛٛر

خعددذ فصددشذ يددٍ تنًٕت ددف تنصعهًٛٛددر شكددٌٕ كتٛهددر خددثدستل  تنٕعددثبم تنصعهًٛٛددرٔتٌ تعددصخذتو 

  .تنصعهى نهًٛضتز تنًُدععر ـٕنّ

 

 تنخثيظ  تندثج

                                        
(1)

، 02، 11: )ص ،( و0222)كس انكتاب نهُشر، يصر،، يريمذيت عهى َفس انرٌاظتيحًود عبذ انفتاح عُاٌ ويصطفى حسٍٍ باهى،  

01.) 

، 097) ، ص(و1999)نهبُتٍٍ بذونتت انًًهكتت انعربٍتت انستعودٌت،( ياجستتٍر)يُصور أحًذ غوًَ، اثر استخذاو انوسائم انتعهًٍٍت وانًادي، 

811 ،813.) 
(0)

ت انسحف عهى انبطٍ، انًجهت انعهًٍت نهتربٍت انبذٍَت أيم نطفً حهًً، أثر استخذاو بعط أَواع انوسائم انتعهًٍٍتعهى سرعت تعهى سباح 

 (.13: )ص، (و1991)وانرٌاظت، انعذد انثاًَ عشر، انماهرة أبرٌم 
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 تالعصُصثؼثز ٔتنصٕتٛثز

 تالعصُصثؼثز:  ٔال

 .تالٚؽثخٙ فٙ عش ر شعهى تنصهًٛز تنًٓثسذ تنفشكٛر تألظشنهٕعثبم تنصعهًٛٛر   ٌ .3

نهفشكدددر  شأدٚصدددّتنٕعددثبم تنصعهًٛٛدددر شًُدددٙ تنعقدددر خدددثنُتظ نددذٖ تنًصهقدددٙ  ددددم   ٌ .4

 .تنًٓثسٚر تنًطهٕخر يُّ

فصخطددٛظ عدث ر ٚددٕفش ؼٓددذ ظددالض  شددٕفش تنٕ دس فددٙ تنصددذسٚحد تنصعهًٛٛددرتنٕعدثبم   .5

 .عث ثز

 تنصٕتٛثز: ظثَٛث

 :خًث ٚهٙ رتندثـع شٕتٙ هٗ يٕء يث شى تعصخالتّ يٍ َصثبػد 

 صاليٛزنهفٙ تنصعهى  تنٕعثبم تنصعهًٛٛرتنصشكٛض  هٗ تعصخذتو .1

فٙ تنصعهى تنفشكٙد خثتدر  ُدذ شعهدى يٓدثستز تنٕعثبم تنصعهًٛٛر تنعًم  هٗ تعصخذتو . 2

 .ٛرتألَططر تنشٚثي

 هددٗ تنًغددصٕٚثز تنًخصهتددر يددٍ  تنٕعددثبم تنصعهًٛٛددر ؼددشتء دستعددثز نًعشفددر فعثنٛددر  .3

خددددثخصالف شفصددددٛهٓى تنذستعددددٙد ٔيددددعٓى تال صصددددثد٘د تنؽددددُظد ٔيددددعٓى  صاليٛددددزتن

 .تالؼصًث ٙ

 

 تنًصـــــــــــــثدس

د دتس تنقدذو  عدصشتشٛؽٛر تندذفثل فدٙ كدشذ خشتْٛى ـُتٙ شعالٌ ٔ ًدشٔ  خدٕ تنًؽدذد  -1

 ( .و1996)د  نقثْشذتنكصثجد ت

د يقذيددر  هددى َتددظ تنشٚثيددريفًددٕد  دددذ تنتصددثؾ  ُددثٌ ٔيصددطتٗ ـغددٍٛ خددثْٗد  -2

 ( .و2666. )يشكض تنكصثج نهُطشد يصش

عدش ر شعهدى  تنصعهًٛٛدر  هدٗتنٕعدثبم  يم نطتٙ ـهًٙد  ظدش تعدصخذتو خعدض  َدٕتل  -3

نعدثَٙ عدثـر تنضـف  هٗ تندطٍد تنًؽهر تنعهًٛدر نهصشخٛدر تندذَٛدر ٔتنشٚثيدرد تنعدذد ت

  (.و1991)د  طشد تنقثْشذ  خشٚم 
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 د ٛدر تنًعثتددشذَيُدثْػ تنصشخٛدر تندذ يدٍٛ  َدٕس تنخدٕنٙ ٔؼًدثل تنددذٍٚ تنطدثفعٙد د  -4

                              (و2666)

 د( تنقددثْشذ)د يكصدددر تألَؽهددٕ تنًصددشٚر تنددصعهى َسشٚددثز ٔشطدٛدد  َددٕس تنطددش ثٔ٘د  -5

 (.و1927)

 (.و1995)د ( تنقثْشذ)د دتس تنتكش تنعشخٙ ثير هى َتظ تنشٚ عثير كثيم ستشحد  -6

د دتس تنتكددددش تنعشخددددٙد تنقددددثْشذ د  عددددظ َٔسشٚددددثز تنفشكددددرخغطٕٚغددددٗ  ـًددددذد  -7

 (.و1996)

د ششؼًر يفًذ خخٛس ٔةخشٌٔد يشكض شثسٚت تنصشخٛر تندذَٛرد د فثٌ دتنٍٛدٕٚخٕنذٌ  -2

 . تنقثْشذ د( و1925)فشتَكهٍٛ نهطدث ر ٔتنُطشد

ستز ٔتنقٛثعدددثز نال ددددٙ كدددشذ تنقدددذود دتس تنتكدددش ـُتدددٙ يفًدددذ يخصدددثسد تالخصددددث -9

 (.و1996)دتنعشخٙ

د د دتس تنتكدش تنعشخدٙطش  تنصدذسٚظ فدٙ تنصشخٛدر تنشٚثيدٛرـغٍ عٛذ يعٕثد د  -16

 ( .و1929)

 ـًذ ةدو  ـًذد  ظش خشَثيػ شعهًٛٙ يقصشؾ نصطدٕٚش تنًٓدثستز تألعثعدٛر فدٙ كدشذ  -11

  ( . و 2662)د   طشٔـر دكصٕستِ.كهٛر تنصشخٛر تنشٚثيٛر صاليٛزتنقذو ن

د دتس تنتكدددش تإل دددذتد تنًٓدددثس٘ ٔتنخططدددٙ نال دددح كدددشذ تنقدددذويتصدددٗ  خدددشتْٛىد د  -12

 ( .و1994)تنعشخٙد يصشد 

نهدُدٍٛ خذٔندر ( د ّٔتنًثدٚ تنٕعثبم تنصعهًٛٛريُصٕس  ـًذ غَٕٙد د تظش تعصخذتو  -13

 .و1999سعثنر يثؼغصٛش غٛش يُطٕسِ د تنًًهكر تنعشخٛر تنغعٕدٚرد

د دتس تنكصددثجد يددُٓػ ٔطددش  شددذسٚظ تنصشخٛددر تنشٚثيددٛرد  ُثٚددثز يفًددذ فددشغد  -14

 ( .و1992) د تنقثْشذ

د 1ط تنًدددثدئ تنتُٛددر ٔتنصعهًٛٛددر نًٓددثستز تألنعددثج تنشٚثيددٛردـغددٍٛ ٚثعددٍٛد د  -15

  . (و1997)يصش  .تنشٚثث
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صتضدٛم  ٔ تنصطدؽٛع كدًُظ تن الء تنذٍٚ كتثفٙد  ظش تنصششٛح تنٕالد٘ ن طتثل فدٙ  -16

سعدثنر يثؼغدصٛش غٛدش يُطدٕسِ د ٙد كطدثف ـٕنٛدر تنصشخٛدريٍ  ًَدثط تنصدذ ٛى تنهتسد

 ( .و1992)

ْذتٚثز  ـًذ ـغٍٛد د  ظش خشَدثيػ شدذسٚدٙ نصًُٛدر تنصدٕتصٌ  هدٗ يغدصٕٖ تألدتء  -17

د تنًؽهدر تنعهًٛدر نهصشخٛدر تندذَٛدر (تنًٓثس٘ نال دثز يُصخح يصش تألٔنًددٙ نهؽًددثص

 . و1992 خشٚم  -تنعذد تنعثنط ٔتنشتخع  طشد ُٚثٚش -ٔتنشٚثير

 

 

 

 

 

 

 

 تنًالـ 

 (1)يهف  س ى 

تندشَثيػ ) تْى تنًٓثستز خكشذ تنقذو تنصٙ شى شٕيٛفٓث نهصاليٛز يٍ خالل تنصٕس

 (تنصعهًٛٙ تنًغصخذو نهعُٛر

 كــــــشذ تنقذو

 :تألدتء تنتُٙ نهًٓثسذ -سكم تنكشذ خدثطٍ تنقذو -1

 6تال صشتج تنًُثعح  نٗ تنكشذ فٙ خظ يغصقٛى

 6هخهف يٍ يتصم تنتخزٔيع تنقذو تنضثسخر ن .1

 6يشؼفر تنقذو تنضثسخر نهخهف يٍ يتصم تنتخز .2

 6يٛم تنؽزل ن يثو  هٛالً فٙ ـثنر يشج تنكشذ .3
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 تنخطٕتز تنصعهًٛٛر 

 6( هٗ تنطشٚقر تنكهٛر)ٚ دٖ ًَٕرغ ٔتيؿ نهًٓثسذ  .1

 6ش دٖ ـشكر يشج تنكشذ خدثطٍ تنقذو .2

( 5: 3)ٚقف تنصهًٛز يٕتؼٓثً شهًٛزتً ةخش ٔتنًغثفر خًُٛٓث يث خٍٛ  .3

ْٕ خذٔسِ خإٚقثف  ٚثسدتز ٔٚقٕو  ـذًْث خضشج تنكشذ نضيٛهّ فٛقٕو

 6تنكشذ

 6ٚثسدتز( 16: 2)ٚكشس َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  يع صٚثدذ تنًغثفر يٍ  .4

 تألدتء تنتُٙ نهًٓثسذ -تأليثيٙ ذوسكم تنكشذ خٕؼّ تنق -2

ٚقصشج تنصهًٛز فٙ تشؽثِ يغصقٛى يٍ تنكشذ ٔتنخطٕذ تنصٙ شغد  تنضشخر  .1

 6هتثً شكٌٕ  طٕل  نٗ ـذ يث ٔرنك نهغًثؾ خًشؼفر تنقذو تنضثسخر خ

 6شٕيع تنقذو غٛش تنضثسخر خؽثَح تنكشذ .2

 6يٛم تنؽزل  يثيثً  هٛالً فٙ نفسر ياليغر تنكشذ .3
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 :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر نشكم تنكشذ خٕؼّ تنقذو تأليثيٙ 

ًٚغك تنصهًٛز تنكشذ خٛذِ ظى ٚقٕو خإعقثطٓث  يثو تنقذو تنضثسخر ٔٚ د٘ يشخر تنكشذ  

 6ٚثسدتز( 2: 6)خٕؼّ تنقذو تأليثيٙ  نٗ صيٛهّ تنز٘ ٚدعذ  ُّ يغثفر يٍ 

ظى ٚؽش٘ يٍ ظالض  نٗ  سخع خطٕتز ٔٚقٕو ًٚغك تنصهًٛز تنكشذ خٛذِ  .1

خشيٛٓث خثسشتثل تنصذس ٔفٙ  ظُثء رنك ٚقٕو خًشؼفر تنقذو تنضثسخر 

: 2)نهخهف نٛضشج تنكشذ ْٔٙ طثبشذ  نٗ صيٛم  يثيّ ٚدعذ  ُّ يٍ 

 6 يصثس( 16

ٚ دٖ َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  ٔنكٍ ٚقٕو خضشخٓث  دم  ٌ شاليظ  .2

 6تألسث

 :تألدتء تنتُٙ نهًٓثسذ -ذتخهٙسكم تنكشذ خٕؼّ تنقذو تن -3 

 6ٚثسدتز فٙ ـثنر تنكشتز تنعثخصر  هٗ تألسث( 7: 6)ٚكٌٕ تال صشتج يٍ يغثفر  

 6شٕيع  ذو تنشؼم غٛش تنضثسخر خؽثَح تنكشذ ٔ نٗ تنخهف  هٛالً  .1

فٙ نفسر يشج تنكشذ ٚصؽّ تنكصف تنًقثخم نهشؼم غٛش تنضثسخر ن يثو  .2

 6 هٛالً 

 

 :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر
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ًكثٌ ٚقف تنصهًٛز خؽثَح تنكشذ خفٛط ٕٚتؼّ كصف تنشؼم غٛش تنضثسخر تن .1

تنًطهٕج شٕتٛم تنكشذ  نّٛ ٔٚ خز تنٕيع تنصفٛؿ دٌٔ يشخٓث ٔٚكشس 

 6تألدتء

 6ٚثسدتز( 5: 4)ٕٚد٘ تنصهًٛز تنصًشٍٚ تنغثخ  ٔنكٍ خعذ تال صشتج يٍ  .2

ٚثسدذ ٚقٕيثٌ خضشج تنكشذ  نٗ ( 15: 16)شهًٛزتٌ تنًغثفر خًُٛٓث يٍ  .3

 6خعضًٓث

 :هًٓثسذتألدتء تنتُٙ ن -سكم تنكشذ خٕؼّ تنقذو تنخثسؼٙ -4 

ًٚكٍ  ٌ ٚكٌٕ تال صشتج نهكشذ  يث  هٗ خظ يغصقٛى يع تنًكثٌ تنًطهٕج شٕتٛم تنكشذ  

 6 نّٛ  ٔ خثالَفشتف نهخثسغ  هٛالً 

شٕيع تنقذو غٛش تنضثسخر  نٗ تنخهف  هٛالً  نٗ ؼثَح تنكشذ ٔ هٗ  .1

يغثفر يُثعدر ـصٗ شغًؿ نهقذو تنضثسخر خفشٚر تنفشكر  هٗ  ٌ شعُٙ 

 6ر يٍ يتصم تنشكدر  هٛالً سكدر تنشؼم تنعثخص

ًٚٛم تنؽضء تنعهٕ٘ نهؽغى  هٛالً ن يثو ٔ نٗ تنؽثَح فٙ تشؽثِ تنشؼم  .2

 6تنضثسخر ٔشعًم تنزست ثٌ  هٗ ـتظ تنصٕتصٌ

  

  :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر

 6 ًم ًَٕرغ ٔتيؿ .1
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ٚثسدتز ٔ ـذًْث ًٚغك ( 7: 5)شهًٛزتٌ يصٕتؼٓثٌ تنًغثفر خًُٛٓث يٍ  .2

خثنكشذ ٔٚغقطٓث فٙ تشؽثِ تنقذو تنضثسخر ٔنهخثسغ  هٛالً ٔ دم  ٌ 

 6شاليظ تألسث ٚضشخٓث خٕؼّ تنقذو تنخثسؼٙ  نٗ صيٛهّ

 6غثخ  يع صٚثدذ تنًغثفر شذسٚؽٛثً ٚكشس َتظ تنصًشٍٚ تن .3

ٚكشس َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  ٔنكٍ ٚأخز تنصهًٛز تنضثسج  ذدتً يٍ  .4

 6تنخطٕتز نضشج تنكشذ  دم  ٌ شغقظ  هٗ تألسث

 :تألدتء تنتُٙ نهًٓثسذ -تنؽش٘ خثنكشذ خثعصخذتو ٔؼّ تنقذو تنخثسؼٙ -5 

  

تنكشذ  ٔ نٗ ؼثَح شٕيع  ذو تنشؼم غٛش تنذتفعر نهكشذ نهخهف  هٛالً  .1

 6ْٔٙ يُعُٛر يٍ تنشكدر ُٔٚصقم  هٛٓث يشكض ظقم تنؽغى

 ٌ ٚذٔس عٍ  شصفشل تنشؼم تنذتفعر نهكشذ يٍ تنخهف ن يثو  هٗ .2

تنقذو نهذتخم  هٛالًد ٔشكٌٕ يششخٛر خصٕسذ يُثعدر فٙ  ظُثء دفع 

 6ال شدصعذ تنكشذ كعٛشتً  تنكشذ ـصٗ

شٕتصٌ تنؽغى   هٗ ًٚٛم تنؽزل ن يثو  هٛالً  هٗ  ٌ شعًم تنزست ثٌ .3

 6ٔششكٛض تنُسش  هٗ تنكشذ

 

 :ًٛٛرتنخطٕتز تنصعه

 6 ًم ًَٕرغ ٔتيؿ يع تنطشؾ تنًخصصش 

 6نهؽش٘ خثنكشذ شٕيع تنكشذ  يثو تنصهًٛز ٔٚصخز تنٕيع تنصفٛؿ .1

خثنكشذ ن يثو خقذو  ٚصخز تنصهًٛز تنٕيع تنصفٛؿ نهؽش٘ خثنكشذ ظى ًٚطٙ .2

 6ٔتـذذ

 6خثنصدثدل تنؽش٘ خثنكشذ ن يثو خثعصخذتو تنقذيٍٛ .3
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 6ش رخغ تنؽش٘ خثنكشذ ن يثو خثعصخذتو تنقذيٍٛ .4

  6تنؽش٘ خثنكشذ ن يثو خثعصخذتو تنقذيٍٛ خخظ يصعشغ .5

  

 :تنؽش٘ خثنكشذ خثعصخذتو ٔؼّ تنقذو تنذتخهٙ -6

  

ٔ نٗ ؼثَح تنكشذ  شٕيع  ذو تنشؼم غٛش تنذتفعر نهكشذ نهخهف  هٛالً  .1

 6يُعُٛر يٍ تنشكدر ُٔٚصقم  هٛٓث يشكض ظقم تنؽغى

 ٌ ٚذٔس عٍ  شصفشل تنشؼم تنذتفعر نهكشذ يٍ تنخهف ن يثو  هٗ .2

 6تنقذو نهخثسغ  هٛالً 

 ٌ شعًم  ًٚٛم تنؽزل ن يثو  هٛالً كٕيع تنؽش٘ تنعثد٘  هٗ .3

 6تنزست ثٌ  هٗ ـتظ تنصٕتصٌ

 :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر

 6تنخثسؼٙ ش دٖ َتظ تنخطٕتز فٙ تنؽش٘ خٕؼّ تنقذو  .1

 

 :تألدتء تنتُٙ نهًٓثسذ -تعصالو تنكشذ خدثطٍ تنقذو -7 

شذ  هٛالً ٚقصشج تنصهًٛز يٍ تنكشذ ْٕٔ يٕتؼّ نٓث  ال  ٌ كصتّ تألٚغش ٚكٌٕ فٙ تشؽثِ تنك 

 6 رت كثٌ تالعصالو خثنقذو تنًُٛٗ ٔتنعكظ
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تنقذو غٛش تنًغصهًر شٕيع  هٗ تألسث  هٗ  ٌ ٚطٛش عٍ تنقذو  نٗ  .1

تالشؽثِ تنز٘ شأشٙ يُّ تنكشذ  هٗ  ٌ شعُٗ تنشكدر  هٛالً ُٔٚقم  هٗ ْزِ 

 6تنقذو يشكض ظقم تنؽغى

فٙ نفسر ياليغر تنكشذ ندثطٍ تنقذو شغفح اليصصث   ٕذ تنكشذ  .2

ٚقثفٓث يع يالـسر  ٌ ٚكٌٕ يتصم تنقذو يششخٛثً ٔتنقذو يششتعر  هٛالً ٔ 

 6 ٍ تألسث

 

 :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر 

 6 ًم ًَٕرغ ٔتيؿ يع تنطشؾ تنًدغظ 

 6ٚ د٘ تنصهًٛز ـشكر تالعصالو خدثطٍ تنقذو .1

ٚدذ  تنصًشٍٚ خأٌ ٚذـشغ تنصهًٛز تنكشذ خدظء نٛقٕو خثعصاليٓث خدثطٍ  .2

 6تنقذو ْٕٔ ٔت ف يكثَّ

 6ٚكشس َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  يع صٚثدذ  ٕذ دـشؼر تنكشذ .3

 :تألدتء تنتُٙ نهًٓثسذ -تعصالو تنكشذ خٕؼّ تنقذو تنخثسؼٙ -2 

 6ٚقصشج تنصهًٛز يٍ تنكشذ ْٕٔ يٕتؼّ نهًكثٌ تنز٘ شأشٙ يُّ تنكشذ 
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شٕيع تنقذو غٛش تنًغصهًر تنكشذ  هٗ تألسث خفٛط ٚطٛش عٍ تنقذو  .1

 نٗ تالشؽثِ تنز٘ شأشٙ يُّ تنكشذ  هٗ  ٌ شعُٗ يٍ تنشكدر  هٛالً ُٔٚصقم 

 6ظقم تنؽغى هٛٓث يشكض 

شعُٗ تنشؼم تنًغصهًر يٍ يتصم تنتخز ٔتنشكدر كًث ٚغصذٚش عٍ تنقذو  .2

 6نهذتخم  هٛالً ٚصصذٖ ٔؼّ تنقذو يششخٛثً اليصصث   ٕذ تَذفثل تنكشذ

 

 تنخطٕتز تنصعهًٛٛر

 6َتظ تنخطٕتز فٙ تعصالو تنكشذ خدثطٍ تنقذو .1

 :تألدتء تنتُٙ نهًٓثسذ -تيصصث  تنكشذ خٕؼّ تنقذو تأليثيٙ -9

 6ّٛٚقصشج تنصهًٛز خثنؽش٘  نٗ تنًكثٌ تنًصٕ ع عقٕط تنكشذ ف 

تنشؼم غٛش تنًًصصر نهكشذ ٚششكض  هٛٓث تنصهًٛز خفٛط ُٚصقم  هٛٓث يشكض  .1

ظقم تنؽغى ٔٚكٌٕ تالسشكثص  هٗ يطظ تنقذو  هٗ  ٌ شعُٗ يٍ تنشكدر 

 6 هٛالً 

شششتع تنقذو تنًًصصر نهكشذ أل هٗ ٔرنك خعُٙ يتصم تنتخز كًث شعُٗ  .2

ثس تنكشذ تنشكدر ٔٚتشد يتصم تنقذو خفٛط ٕٚتؼّ ٔؼّ تنقذو تأليثيٙ يغ

 6ْٕٔ يششت

فٙ تنهفسر تنصٙ شغد  ياليغر تنكشذ خٕؼّ تنقذو شُختض تنقذو ألعتم  .3

 6اليصصث  تَذفث ٓث ٔشقهٛم عش صٓث
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 تنخطٕتز تنصعهًٛٛر

 6 ًم ًَٕرغ يع تنطشؾ تنًدغظ .1

 6ٚ د٘ تنصهًٛز يٓثسذ تيصصث  تنكشذ خٕؼّ تنقذو خذٌٔ كشذ .2

ًٚغك تنصهًٛز نكشذ خٛذِ ظى ٚغقطٓث  يثيّ يدثششذ ظى ٚقٕو خأدتء  .3

 6تيصصثتٓث خٕؼّ تنقذو تأليثيٙ

خطٕتز تنغثخقر ٔنكٍ ٚغقظ تنصهًٛز تنكشذ يٍ تسشتثل تذسِ َتظ تن .4

 6ٔٚقٕو خعًهٛر تاليصصث 

ٚقٕو تنصهًٛز خشيٙ تنكشذ أل هٗ خثسشتثل   هٗ يٍ س عّ ظى ٚقٕو خعًهٛر  .5

 6تاليصصث 

( 6: 5)شهًٛزتٌ يصقثخالٌ ًٚغك  ـذًْث تنكشذ ٔتنًغثفر خًُٛٓث يٍ  .6

يّ نٛقٕو خعًهٛر ٚثسدتز ٔٚقٕو خشيٛٓث  نٗ صيٛهّ خفٛط شغقظ  يث

 6تاليصصث 

 6ٚكشس َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  يع صٚثدذ تنًغثفر .7

 :نهًٓثسذ تألدتء تنتُٙ -تيصصث  تنكشذ خثنتخز -10 

 6خظ عٛشْث  يثيّ شًثيثً  ٚصؽّ تنصهًٛز  نٗ تنكشذ ْٕٔ يٕتؼّ نٓث خفٛط ٚكٌٕ 

نهكشذ تنصٙ شكٌٕ  ُٚقم تنصهًٛز ظقم ؼغًّ  هٗ تنشؼم غٛش تنًًصصر .1

 6تنشكدر يُعُٛر يٍ
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تنتخز يٕتصٚثً  شششتع سكدر تنشؼم تنًًصصر نهكشذ أل هٗ خفٛط ٚصدؿ .2

 6ن سث شقشٚدثً ٔيٕتؼٓثً نًغثسْث

 6تإليكثٌ ٚالـظ  ٌ شكٌٕ  ضالز تنتخز تأليثيٛر يششخٛر خقذس .3

خغش ر شصُثعح  فٙ نفسر ياليغر تنتخز نهكشذ ُٚختض تنتخز ألعتم .4

 6يع عش صٓث اليصصث   ٕشٓث

 

 :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر اليصصث  تنكشذ خثنتخز

 6صش ًم ًَٕرغ يع تنطشؾ تنًخص 

 6ٚ د٘ تنصهًٛز تنفشكر خذٌٔ كشذ .1

ٔٚقٕو خإعقثطٓث  هٗ فخزِ  ًٚغك تنصهًٛز تنًصعهى تنكشذ خٛذِ  يثو تنصذس .2

 6ٔتيصصثتٓث

فخزِ ظى شقٕو  ًٚغك تنصهًٛز تنكشذ خٛذِ ٔٚغقطٓث يٍ فٕ  س عّ  هٗ .3

 6خثنًصصثتٓث

 ـذًْث يًغك خثنكشذ  ٚثسدتز( 6)شهًٛزتٌ يصٕتؼٓثٌ تنًغثفر خًُٛٓث  .4

 ٛٓث  نٗ صيٛهّ فٙ يغثس يُفُٗ نٛقٕو صيٛهّ خثاليصصث ٔٚقٕو خشي

 6خٕتعطر تنتخز

 6شذسٚؽٛثً  ٚكشس َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  يع صٚثدذ فٙ تنًغثفر .5
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 نهًٓثسذ تألدتء تنتُٙ -تيصصث  تنكشذ خثنصذس -11

 6عٛشْث ٚقصشج تنصهًٛز فٙ تشؽثِ عٛش تنكشذ  هٗ  ٌ ٚقطع خظ .1

تنصهًٛز ٔتنشكدصثٌ  صٙ ششٚؿٚصدث ذ تنغث ثٌ  ٍ خعضًٓث خثنًغثفر تن .2

 6يعُٛصثٌ  هٛالً ٔٚصٕصل ظقم تنؽغى  هٗ تنغث ٍٛ

نهخهف ٔشكٌٕ َصٛؽر  ًٚٛم تنؽزل نهخهف  هٛالً ٔٚصى رنك خشؼٕل تنش ط .3

 6شقٕط تنسٓش نهخهف يع خشٔص تنصذس ن يثو

 6يششخٛثً شًثيثً  فٙ نفسر ياليغر تنكشذ فإٌ  ضالز تنصذس شكٌٕ .4

 6ٕتصٌشعًم تنزست ثٌ  هٗ ـتظ تنص .5

 

 

 تنخطٕتز تنصعهًٛٙ

 6ؼض ًم ًَٕرغ نهفشكر يع ششؾ يٕ .1

 6ٚقٕو تنصهًٛزتٌ خأدتء تنفشكر خذٌٔ كشذ .2

ـشكر تاليصصث   ٚقٕو تنصهًٛز خشيٙ تنكشذ  نٗ تذسِ يدثششذ نٛ د٘ .3

 6خثنصذس

س عّ  هٛالً ًٔٚصصٓث  ٚقٕو تنصهًٛز خًغك تنكشذ خٛذِ ٔٚقٕو خشيٛٓث فٕ  .4

 6خصذسِ

خشيٙ تنكشذ ٔٚقٕو  ٚثسدتز ٚقٕو  ـذًْث( 6)شهًٛزتٌ تنًغثفر خًُٛٓث  .5
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 6خصذسذ صصثتٓثتنعثَٙ خثي

 :تنتُٙ نهًٓثسذ تألدتء -يشج تنكشذ خثنش ط يٍ تنعدثز ن يثو -12 

شكٌٕ تنقذيثٌ  ٚقف تنصهًٛز يع ٔيع سؼم  يثيثً ٔسؼم خهتثً  ٔ  ذ .1

 يصؽثٔسشثٌ ٔتنًغثفر خًُٛٓث خثشغثل تنفٕث ٔتنشكدصثٌ يعُٛصثٌ  هٛالً 

ششخٛصٍٛ ٔشششتع تنزست ثٌ  هٛالً  نٗ تنؽثَح يعُٛصٍٛ يٍ تنكٕ ٍٛ ٔي

 6ٔعٕٓنر  دتء تنفشكر نفتظ تنصٕتصٌ

ٔخزنك ًٚٛم تنؽضء   ُذيث شقصشج تنكشذ يٍ تنصهًٛز شًٛم تنش ط نهخهف .2

 تنعهٕ٘ يٍ تنؽغى نهخهفد ٔخزنك ُٚصقم ظقم تنؽغى  هٗ تنشؼم تنخهتٛر

ظى شذفع تنش ط ن يثو نًقثخهر تنكشذ خؽدٓر تنش ط فٙ يُصصف تنكشذ يع 

 6تصٕـصثٌ نفسر يشج تنكشذتنعُٛثٌ ي يالـسر  ٌ شكٌٕ

شٕنٛذ ْزِ تنقٕذ يٍ  فٙ ـثنر تنصصٕٚح  ٔ تنصًشٚش تنطٕٚم ًٚكٍ نهصهًٛز .3

 6تنغث ٍٛ ٔتنؽزل ٔتنش در

  

 تنخطٕتز تنصعهًٛٛر

 6 ًم ًَٕرغ يع تنطشؾ تنًدغظ .1

ٔتـذذ ظى ًٚغك خثنكشذ   يغثل تنكشذ خكهصث تنٛذٍٚ ٔيشخٓث خثنش ط يشذ .2

 6يشذ  خشٖ ْٔكزت
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خش عّ يششٍٛ  دم  ٌ  شكشس تنخطٕذ تنغثخقر ٔنكٍ تنصهًٛز ٚضشج تنكشذ .3

 6ًٚغكٓث خٛذِ

 6يٍ تنًشتز ذد يًكٍٚفثٔل تنصهًٛز  ٌ ٚضشج تنكشذ خش عّ  كدش   .4

ٔ ـذًْث ًٚغك خثنكشذ  ٚثسدتز( 4)شهًٛزتٌ يصٕتؼٓثٌ تنًغثفر خًُٛٓث  .5

 ٔٚشيٛٓث  نٗ صيٛهّ فٙ يغثس يقٕط فٙ تشؽثِ س عّ نٛقٕو خضشخٓث

 6خش عّ خثنصدثدل

 6شذسٚؽٛثً  ٚكشس َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  يع صٚثدذ تنًغثفر .6

  

 :دتء تنتُٙ نهًٓثسذتأل -يشج تنكشذ خثنش ط يٍ تنٕظح خعذ تال صشتج -13

  

فّٛ خثالسشقثء  ٚقصشج تنصهًٛز خعذذ خطٕتز نهًكثٌ تنز٘ عٕف ٚقٕو .1

نٛششتع ؼغًّ  ٍ تألسث  ثنٛثً  هٗ  ٌ ٚفثٔل  ٌ ٚضٚذ يٍ عش صّ 

 6يغثفر تال صشتج خالل

تالسشقثء يٍ تنشكدر خصٕسذ  كدش  فٙ تنخطٕذ تألخٛشذ ٚقٕو تنصهًٛز خعُٙ سؼم .1

 هٛٓث ظقم تنؽغى كهّ  هٗ  ٌ  ٙ خطٕتز تال صشتج ُٔٚقم هٛالً يٍ تَعُثبٓث فٙ خث 

 6ُٚصقم ظقم تنؽغى يٍ تنكعح  نٗ تنًطظ

 6ٔعشٚعر شتشد خعذ رنك سكدر سؼم تالسشقثء خصٕسذ فؽثبٛر .1

 6ٔتنعُٛثٌ يتصٕـصثٌ شُذفع تنش ط يشذ  خشٖ ن يثو نصقثخم تنؽدٓر تنكشذ .2

 6شعًم تنزست ثٌ  هٗ ـتظ شٕتصٌ تنؽغى .3

تنٓدٕط خثنقذيٍٛ  دظ تنصهًٛز  هٗ تألسث ٔ ذ ٚكٌٕخعذ يشج تنكشذ ٚٓ .4

اليصصث   يعثً  ٔ خقذو شصهْٕث  ذود ٔفٙ كهصث تنفثنصٍٛ شعُٗ يتصم تنشكدر
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 6تذير تنؽغى خثألسث

 

 :خثنش ط يٍ تنٕظح خعذ تال صشتج تنخطٕتز تنصعهًٛٛر نضشج تنكشذ 

 6 ًم ًَٕرغ ـشكر يع تنطشؾ 

 6خطٕتز (4 :3)ٚ د٘ تنصهًٛز تنفشكر دٌٔ كشذ يٍ تال صشتج يٍ  .1

خطٕتز  هٗ  (4 :3)تال صشتج يٍ  ٚقٕو تنصهًٛز خضشج كشذ يعهقر يٍ .2

عى ٔٚضدتد تالسشتثل ( 15) و شكٌٕ تنكشذ   هٗ يٍ  ًر تنش ط خفٕتنٙ 

 6رنك شذسٚؽٛثً  خعذ

ٔ ـذًْث يًغك خثنكشذ  ٚثسدتز( 2)شهًٛزتٌ يصٕتؼٓثٌ تنًغثفر خًُٛٓث  .3

 6ٚقٕو خشيٛٓث نضيٛهّ فٙ شكم  ٕط

 6شذسٚؽٛثً  ٚكشس تنصًشٍٚ خًُٛث شضدتد تنًغثفر خًُٛٓث .4

  

  

 :نهًٓثسذ تألدتء تنتُٙ -يٓثؼًر تنكشذ يٍ تنؽثَح -14
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ـصٗ ٚؽثسّٚ فٙ  ٚؽش٘ تنًذتفع خؽثَح تنصهًٛز تنًغصفٕر  هٗ تنكشذ .1

 6تنغش ر ٔٚصدؿ يصًكُثً يٍ تنكشذ

 6تنعثد٘ شأخز تنشؼم غٛش تنًٓثؼًر ـشكر تنؽش٘ .2

تنشؼم يٍ  هٗ  خعذ تنخطٕذ تألخٛشذ  دم يٓثؼًر تنكشذ يدثششذ شغفح .3

ٔٚتشد يطظ تنقذو فٙ تشؽثِ تنكشذ نضشخٓث خٕؼّ تنقذو تأليثيٙ  تألسث

 6خدثطٍ تنقذو نهؽثَح  ٔ

تالـصتث  خثشضتٌ  ٚصخز تنؽزل ٔيع تنؽش٘ تنعثد٘ ٔشعًم تنزست ثٌ  هٗ .4

 6تنؽغى ٔتنُسش ُيشكض  هٗ تنكشذ
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 :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر

  

 6 ًم ًَٕرغ نهفشكر يع تنطشؾ تنًدغظ .1

 6كشذ ٚ د٘ تنصهًٛز يٓثؼًر تنكشذ يٍ تنؽثَح خذٌٔ .2

ٚضشج تنصهًٛز  ٚثسدتز يُّ( 3)شٕيع كشذ  يثو تنصاليٛز ٔ هٗ خعذ  .3

 6تنكشذ ٔٚ د٘ يٓثؼًر تنكشذ يٍ تنؽثَح

خعضًٓث خفٛط  ؼى ٔٚقتثٌ خؽثَحشهًٛزتٌ  ـذًْث يذتفع ٔتٜخش يٓث .4

 ٚكٌٕ تشؽثْٓث ٔتـذتً ٔتنكشذ يع تنصهًٛز تنًٓثؼى تنز٘ ٚقٕو خذفع تنكشذ

ٚثسدتز ٔٚ د٘ تنصهًٛز ( 6: 5) يثيّ ٔخعٛذتً  ٍ عٛطششّ نًغثفر يٍ 

 6تنكشذ يٍ تنؽثَح تنًذتفع يٓثؼًر

تنغٛطشذ  هٗ تنكشذ  َتظ تنصًشٍٚ تنغثخ  ٔنكٍ ٚفثٔل تنصهًٛز تنًٓثؼى .5

 6تنًُثعح ثٔل تنصهًٛز تنًذتفع يٓثؼًر تنكشذ فٙ تنٕ سٔٚف

  

  

 سيٛر تنصًثط -15

شصغى خصضتٚذ  ٚقصشج تنصهًٛز خعذذ خطٕتز يقصشخثً يٍ خظ تنصًثط .1
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 6تنغش ر

 هٛٓث خٕتعطر  شًغك تنكشذ خثنٛذٍٚ يعثً  هٗ  ٌ ٚكٌٕ  ـكثو تنقدض .2

 ًٛز سيٙ تثخع تنٛذ خفٛط شٕتؼّ ستـصث تنٛذٍٚ تالشؽثِ تنز٘ ٚشٚذ تنصه

 6تنكشذ  نّٛ يع يالـسر  ٌ تإلخٓثيٍٛ ٚكَٕثٌ يصؽثٔسٍٚ

تنكٕ ٍٛ ظى شغصًش  ششفع تنٛذتٌ تنكشذ فٕ  تنش ط  هٗ  ٌ شعُٗ يٍ .3

 6تنفشكر خثنكشذ ـصٗ شصم خهف تنش ط

ٚفذض تَعُثء فٙ  ٚعُٗ تنؽزل نهخهف يع سؼٕل تنكشذ نهخهف  ٚضثً كًث .4

 6هٛالً يتصم تنشكدصٍٛ خفٛط شُذفع تنشكدصثٌ ن يثو  

ن يثو فٙ تشؽثِ تنشيٙ  شتشد تنزست ثٌ خغش ر ٔخقٕذ يع تَذفثل تنؽزل .5

يٕنذذ  ٔٚصى رنك خذفع تألسث خثنقذيٍٛ ٔفشد تنشكدصٍٛ يًث ٚضٛف  ٕذ

يٍ تنشؼهٍٛ شُضثف  هٗ تنقٕذ تنًٕنذذ يٍ تنزست ٍٛ ٔتنؽزل ٔشصثخع 

 6تنكشذ تنزست ٍٛ

 

 

 

 :تنصًثط تنخطٕتز تنصعهًٛٛر نشيٛر

 6 ًم ًَٕرغ ٔتيؿ يع تنطشؾ .1
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تفٛفثً ٔٚضعٓث خهف  ذ  دضثً ٚصعهى تنصهًٛز  ٔالً كٛف ٚقدض  هٗ تنكش .2

 6تنش ط

ٔٚفثٔل سيٛٓث خذٌٔ  ٚقدض تنصهًٛز  هٗ تنكشذ ظى ٚضعٓث خهف تنش ط .3

 سؼٕل تنؽزل نهخهف ـصٗ ٚصغُٗ نهًعهى تنصشكٛض  هٗ  ٛثو تنزست ٍٛ

 6خأدتء تنشيٛر سيٛثً تفٛفثً 

 6خذٌٔ كشذ ٚ د٘ تنصهًٛز يٓثسذ سيٛر تنصًثط كثيهر يٍ تنٕ ٕف .4

 6خثنــــــكشذ سيٛر تنصًثط كثيهر يٍ تنٕ ٕفٚ د٘ تنصهًٛز يٓثسذ  .5

 6تال صشتج  دتء سيٛر تنصًثط كثيهر يع .6

  

  

  

 :تنتُٙ نهًٓثسذ تألدتء - يغثل ـثسط تنًشيٗ تنكشذ ْٕٔ ٔت ف -16

  

عى شقشٚدثً  (12 :8) شٕيع تنقذيثٌ يصٕتصٚصٍٛ ٔتنًغثفر خًُٛٓث ـٕتنٙ .1

 6يع  ذو ظُٙ تنشكدصٍٛ

 عتم خفٛط شكَٕثٌ  ع  َضتل تنزست ٍٛ  نٗٚعُٗ تنؽزل  يثيثً  عتم ي .2

 يصٕتصٚصٍٛ  يثو تنغث ٍٛ شقشٚدثً ًٔٚكٍ نًظ تألسث خأطشتف تألتثخع

 6ٔٚكٌٕ تنكتثٌ يٕتؼٍٓٛ نهكشذ

تنكتٍٛ ٔتنزست ٍٛ  ششفع تنٛذتٌ خًؽشد تنفصٕل  هٛٓث نٕيعٓث خٍٛ .3

 6ٔتنصذس

 ظى ٕٚؼّ خعذ رنك ٕٚؼّ تنُسش نهكشذ ـصٗ شصى تنغٛطشذ  هٛٓث شًثيثً  .4



022 
 

 6تنًهعح

 

 :تنخطٕتز تنصعهًٛٛر

 6ؾ تنًخصصش ًم ًَٕرغ ٔتيؿ يع تنطش .1

 6ٚصغُٗ  دتء تنًٓثسذ خغٕٓنر ٚؽح تنصأكذ يٍ  طثنر تنعضالز تنخهتٛر ؼٛذتً ـصٗ .2

 6ٚ د٘ تنصهًٛز تنًٓثسذ خذٌٔ كشذ  ذذ يشتز .3

 6سيٛٓث  نّٛ  سيٛر خدظء ٚ د٘ تنصهًٛز تنٕيع تنصفٛؿ نإليغثل خثنكشذ يٍ .4

شتيٙ ٚثسدتز ظى ٚغٛش تن (2)ٚ د٘ تنصهًٛز تنًٓثسذ يٍ سيٛٓث  نّٛ يٍ يغثفر  .5

 6يكثَّ فٙ كم يشذ

ٚ د٘ تنصهًٛز تنًٓثسذ خعذ شصٕٚح تنكشذ  نّٛ  سيٛر يٍ  هٗ خظ يُطقر  .6

 6تنؽضتء

 

 

 

 

 

 


