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 الزؼشٗف ثبلجسث  -1

 الومذهخ ّأُو٘خ الجسث  1-1
ثْ ثالٌعجح ث٠ٌٌجظ١ز صض١َّ دّْض٠ٛجس ِنضٍفز ٚوذيٌه صعذوه ِّجًّذ١ٙج ٚثضٌثظذٙج ٚالؽذً صقم١ذك 

ؾ١ور ٌٍفٌق دجس ثال٘ضّجَ دجٌٕجف١ز ثٌٕف١ْز ٌالعخ ٠عو ثالٌِ ثٌعًٌٚٞ ٚثٌٍّـ فذٟ ثٌٛلذش ثٌٕضجةؼ ثٌ

ثٌقجظٌ . ٌيث فأْ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٌالعخ صعو ِٓ ثٌٕٛثفٟ ثٌعذ٠ًٌٚز ٌٍؾجٔذخ ثٌٕفْذٟ ٌٍف٠ٌذك 

ٚثٌالعذذخ مج ذذز ج فٕؾذذو ثْ ٌعذذذز ثٌىذذٌر ثٌعذذجةٌر ٚغذ١عذذز ثهثةٙذذج لذذو صقذذضُ عٍذذٝ ثٌالعذذخ ثْ ٠ّضٍذذه 

 ضٜٛ ِٓ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ثٌيٞ صنضٍف هًؽضٗ عٓ دجلٟ ثالٌعجح فٙٛ ٠ؤعٌ فٟ ؽٛثٔخ عو٠ور ِْ

عٛثِذذً عو٠ذذور ِٚذذٓ ظذذّٕٙج  ّٙذذجًٞ ٌالعذذخ فٙذذيث ثٌؾجٔذذخ ٠ذذؤعٌ ف١ذذٗثِذذج دجٌْٕذذذز ٌّْذذضٜٛ ثالهث  ثٌ

ثٚ ظذٌٚ   عخ ٠ضعٌض ٌّٛثلف ِنضٍفز ِذٓ ٍِالةذٗثٌؾجٔخ ثٌٕفْٟ فنالي ثٌّذج٠ًجس ٔؾو ثْ ثٌال

 ٌضذذٟ صنضٍذذف هًؽضٙذذج ٚوّذذج ثْ  ذذور ٘ذذيًٖثر ثٚ ثٌقىذذجَ ٚدجٌضذذجٌٟ ّذذ١ٌٛو ٔذذٛت ِذذٓ ثالّذذضغجًر ثثٌّذذذج

 ثالّضغجًر ّضقوه غذ١عز ِْضٜٛ ثالهث  ثٌّٙجًٞ ٌالعخ ثعٕج  ثٌّذجًثر .

وّج إْ ثالٔفعجالس ثٌعج١ٌز ٌالعذذ١ٓ صضذٌن اعجً٘ذج ثٌْذٍذ١ز ٚثٌعذجًر دٛظ١فذز ثٌمذوًثس ثٌعم١ٍذز ٚثٌضذٟ 

ثن ٚثٌذذيوج  ٚصععذذً ثٌضفى١ذذٌ ثٌّٕذذضاُ ٚعذذوَ ثٌمذذوًر عٍذذٝ فذذً ثٌّاذذىالس ج صذذؤهٞ إٌذذٝ صاذذٖٛ ث هً

 ٚظعف ثٌموًر عٍٝ ثٌضيوٌ ٚ ً ث١ٌْعٌر ٚثٌقىّز فٟ صصٌفجس ثٌالعذ١ٓ  .

٠ٚذوٚ ٘يث ٚثظقجً ٌوٜ العذٟ ثٌوًٚٞ ثٌّّضجٍ دجٌىٌر ثٌعجةٌر ٚمج ز فٟ ثٌّٕجفْجس ث٠ٌٌجظ١ز إى 

فمذذوْٚ صعصذجدُٙ ٚصغذذجً ثٔفعذذجالصُٙ ٠فمذوْٚ وغ١ذذٌثً ِذذٓ ٔاذج٘و وغ١ذذٌثً ِذٓ ثٌالعذذذ١ٓ ثٌؾ١ذذو٠ٓ عٕذوِج ٠

ِْذذؤ١ٌٚجصُٙ ثٌّٙج٠ًذذز ٚثٌنعع١ذذز ٚ٘ذذيث ٠ىذذْٛ ٔجصؾذذجً ّذذٍذ١جً وذ١ذذٌثً عٍذذٝ ثٌّْذذضٜٛ ثٌفٕذذٟ ٌالعذذخ 

ٚدنج ذذز فذذٟ ثٌّٕجفْذذجس ثٌم٠ٛذذز ٚثٌقجّذذّز فجالٔفعذذجي ثٌاذذو٠و ٘ذذٛ ثٌعذذوٚ ثٌٍذذوٚه ٌٍضفى١ذذٌ ثٌٙذذجها 

وغ١ذٌ ِذٓ ثٌقمذجةك ٚثٌضأِذً فذٟ ِؾ٠ٌذجس ثٌٍعذخ  ٚثٌضصٌ  ثٌٍّْٛٚ ألٔٗ ٠ذعو ثٌالعخ عذٓ ًي٠ذز

 ث٠ٌٌْع .

 

   -هشكلخ الجسث : 1-0
صعو ع١ٍّز ثعوثه ثٌالعخ ٔف١ْج ِٓ ثٌّٙجَ ثٌع٠ًٌٚز ثٌضذٟ ٠مذَٛ دٙذج ثٌّذوًح ٌّذج ٌٙذج ِذٓ هًٚ فذٟ 

ٗ ثٌالعذخ ِذٓ ثٌضأع١ٌ فٟ دم١ذز ؽٛثٔذخ ثعذوثه ثٌالعذخ ثالمذٌٜ ٌذيث فذأْ غذ١عذز ثٌضذو٠ًخ ِٚذج ٠ّضٍىذ

ٚصذؤعٌ فذٟ ٌّٛثؽٙٗ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ثٌضٟ لذو صعذٛق ِذٓ ثهثةذٗ ثٌّٙذجًٞ  و ٠ؤٍ٘ٗثعوثه ٔفْٟ ؽ١

فٕؾو ٘يث ٚثظقج ٌوٜ العذٟ ثٌىٌر ثٌعجةٌر ثٌاذجح عٕوِج ٠ضأعٌْٚ دجٌّٛثلف ثٌٍْذ١ز  ٔض١ؾز ثٌف٠ٌك

مالي ثٌّذجًثر ف١موْٚ ثعصجدُٙ ٔض١ؾز ثالّضغجًر ثٌعج١ٌز ثٌضٟ صقوط ٌو٠ُٙ ٔض١ؾز ظعف ثٌنذٌر فذٟ 

  ٌضقىُ دجالّغضجًر مالي ثٌّٛثلف ثٌّفجؽتز ِّج ٠ْذخ ظعف فٟ ثالهث  ثٌّٙجًٞ ٚثٌنععٟ ٌالعخ ث

ثٌّضعذّٓ  ٌذيث فّذٓ مذالي ٘ذيث ثٌعّذً ثٌذقغذٟ ٠ٛثؽْٙٛ  عٛدز فأ٠ؾجه صٛثٍْ د١ٓ ِؾ٠ٌجس ثٌٍعذخ

ثعذوثه ِم١ذذجُ ثالّذضغجًر ثالٔفعج١ٌذذز ٚثٌذيثس ثٌّٙج٠ًذذز ٌالعذذذٟ ثٌىذٌر ثٌعذذجةٌر ثٌاذذجح ف١ذذظ ّذذٕٛفٌ 

ضٜٛ ثٌذيثس ثٌّٙج٠ًذز ٌو٠ذٗ ّٕجّذز ٌم١جُ ِْضٜٛ ثالّذضغجًر ثالٔفعج١ٌذز ٌالعذخ ٚوذيٌه ِْذث١ٌٍّز ٌٛث

ضعذٌ  عٍذٝ غذ١عذز ثٌعاللذز دذ١ٓ ثالّذضغجًر ثالٔفعج١ٌذز ٌالعذذٟ ثٌىذٌر ثٌعذجةٌر ثٌاذذجح فعذال عذٓ ثٌ

ط ّذٕضّىٓ ِذٓ ِٛثؽٙذٗ ثٌقذجالس ثٌْذٍذ١ز ثٌضذٟ صقذو ثٌوًثّذز جٌيثس ثٌّٙج٠ًز ٌذو٠ُٙ فذٛثّذعز ٘ذيٖد

ثٔنفجض ثالّذضغجًر ثٚ ثًصفجعٙذج ٚو١ف١ذز صٛؽ١ذٗ ثٌالعذخ ٌٍذضقىُ دٙذج  ٚ ِٓ ظعف مالي ثٌّذج٠ًجس

 . ٚؽعٍٙج فعجٌز ٚصقمك ثهث  ِٙجًٞ ؽ١و ٌٍف٠ٌك وىً
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   -أُذاف الجسث : 1-4
 ثٌىذٌر ثٌعذجةٌر ثٌاذذجح دعذط فذٌق العذذٌٟ ٚثٌيثس ثٌّٙج٠ًزثٌضعٌ  عٍٝ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز  -1

 .(   0202 – 0229ت األوسط للموسم ) لمنطقة الفرا

 ٌوٜ ثٌالعذ١ٓ .  ٚثٌيثس ثٌّٙج٠ًزثٌضعٌ  عٍٝ ٔٛت ثٌعاللز د١ٓ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز  -2

 

   -فشض الجسث : 1-3
ٌذوٜ العذذٟ ثٌىذٌر ثٌعذجةٌر  ٚثٌذيثس ثٌّٙج٠ًذزد١ٓ ثالّذضغجًر ثالٔفعج١ٌذز  ثًصذجغ ِع٠ٕٛزٕ٘جن عاللز 

 .ثٌاذجح

 

   -هدبالد الجسث : 1-6

لمنطقةةة الفةةرات األوسةةط ثٌىذذٌر ثٌعذذجةٌر ثٌاذذذجح فذذٌق  دعذذط العذذذٛالوداابا الجشااشٕ : 1-6-1
 .(   0202 – 0229للموسم ) 

ِالعذخ ٚثٔو٠ذز دعذذط فذٌق ثٌىذذٌر ثٌعذجةٌر ثٌاذذذجح ٌّٕعمذز ثٌفذذٌثس الودابا الوكاابًٖ : 1-6-0

 ثالّٚػ .

 .  25/1/2313ٌٚغج٠ز  33/12/2339ثٌفضٌر ِٓ الودبا الضهبًٖ :  1-6-4

 

   -الذساعبد الٌظشٗخ ّالذساعبد الوشبثَِ : -0

   -الذساعبد الٌظشٗخ : 0-1

   -هفِْم االعزثبسح االًفؼبل٘خ : 0-1-1
ٌمو ظٌٙس دعط ثٌضعج٠ًف ثٌضٟ صذ١ٓ ِفَٙٛ ِصعٍـ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز فٙٛ " عذذجًر عذٓ فجٌذز 

صّضجٍ دمٛر ًٚضذز فذٟ عّذً ّذٍٛن ِعذ١ٓ " 
1
جالس ثٚ ثٌٛؽذوث١ٔجس ج ثِذج ثًٔذٛ  فذذ١ٓ ثْ " ثالٔفعذ 

فوط هثمٍٟ الْ ٘يث ثٌقوط لو ٠غ١ٌ دوًٚر ِاٌٙث مجًؽ١ذج ٠ذوي ع١ٍذز ٚثف١جٔذج ٠ٕذَت ٌّاٙذٌ فؾذأر 

٠ٚصعخ ثٌضقىُ دز "
2
فعذجي " عذذجًر عذٓ فجٌذز  ذع٠ًٛز ىثص١ذز فذٟ ثٌىذجةٓ ثٌقذٟ ج ثٚ لو ٠ىْٛ ثالٔ 

عذٓ ٔذٛت ثالٔفعذجي صصجفذٙج صغ١ٌثس ف١ٌْٛٛؽ١ز هثم١ٍز ِٚاجٌ٘ صعذ٠ٌ١ذز مجًؽ١ذز لذو صعذذٌ ضجٌذذج 

"
3

. ٌذيث فذذأْ ثالٔفعذجي عذذذجًر عذٓ فذذجالس فْذ١ٌٛٛؽ١ز صقذذوط ٌالفذٌثه ٚصعّذذً عٍذٝ صٛؽ١ذذٗ ّذذٍٛوُٙ 

 . ثٚ ٍّذ١ز ٚدجٌضجٌٟ صؤعٌ فٟ ِْضٛثٖفْخ ٔٛت ثالّضغجًر ثْ وجٔش ث٠ؾجد١ز 

ٚوغ١ذذٌثً ِذذج ٠ْذذضنوَ فذذٟ صعٕذذج  ثٌّٕجفْذذجس عذذذجًثس صذذوي عٍذذٝ ث عذذجًر ٚدذذظ ًٚؿ ثٌقّذذجُ ٌالعذذخ 

ِذذٓ لذذذً ثٌّذذوًد١ٓ دغ١ذذز ثٌٛ ذذٛي دجٌالعذذخ ٌذذنهث  ثٌّعٍذذٛح إٔؾذذجٍٖ. ٚصىغذذٌ  فذذجالس  ٚصقو٠ذذوثً 

ثالّضغجًر ٚثٌضعذتز ثٌٕف١ْز لذً ثٌّٕجفْز ٚمالٌٙج عٓ غ٠ٌذك صاذؾ١ع ثٌالعذذ١ٓ ٚدذظ ًٚؿ ثٌقّذجُ 

 فٟ ٔفُّٛٙ ٌعّجْ صقم١مُٙ ألفْٓ ِْضٜٛ فٟ ثألهث .

عذٌ فذٟ ف١ذجر ثٌالعذخ ث٠ٌٌجظذ١ز ج إى صذٌصذػ "ثالٔفعجالس صٍعخ هًٚثً ِّٙذجً ٚدذجٌا ثأل ٚويٌه ٔؾو ثْ

دّْجس  نص١ضٗ ّٚذٍٛوٗ ٚهٚثفعذٗ ٚفجؽجصذٗ ٚدذأٔٛثت ثألٔاذعز ثٌضذٟ ٠ّجًّذٙج ج إى ال صٛؽذو عٍذٝ 

.عذا دجالٔفعجالس"ث غالق صٔٛثت ِٓ ثٌّّجًّجس ث٠ٌٌجظ١ز هْٚ صْ صص
4
 

  ث٠ٌٌجظذٟ ظذًٌٚٞ ٌذالهث ٌّْذضٜٛ ؽ١ذو ٚوّج ٠ىذْٛ ثًصفذجت هًؽذز ثالّذضغجًر ثالٔفعج١ٌذز ٌالعذخ

 ثٌيٞ ٠ضعٍخ ثٌضٛثفك ثٌقٌوٟ ثٌؾ١و ٌالعخ ِّج ٠ٌٛو ٌٕج ثهث  ِٙجًٞ ِف١و ِٚؤعٌ ٌٍف٠ٌك وىً .

                                                 
1
 عذو ثٌٌفّٓ دمحم ع١ْٛٞ . عٍُ ثٌٕفِ ثٌف١ٌْٛٛؽٟ ج هًثّز فٟ صف١ٌْ ثٌٍْٛن ثالْٔجٟٔ ج د١ٌٚس ج هثً ثٌٕٙعز ٌٍعذجعز ٚثٌٕاٌ ج 

 .    59ج ص 1991
2
 . 133ج ص  1993ج صٌؽّز عجهي عَ ثٌو٠ٓ ٚثمٌْٚ ج ثٌمجٌ٘ر ج ِعذعز ثالٌ٘ثَ ج  ثٌضموَ فٟ عٍُ ثٌٕفِصًٔٛ  .  
3
 . 439جص 1999ج ثٌمجٌ٘ر ج ٌِوَ ثٌىضجح ٌٍٕاٌ ج   1ج غ ِومً فٟ عٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجظٟدمحم فْٓ عالٚٞ .  
4
ِْضٜٛ ثالّضؾجدز ثالٔفعج١ٌز د١ٓ ثٌّضمو١ِٓ ٚثٌاذجح فٟ ٌعذز ثٌّالوّز ج ِؾٍز و١ٍز  دمحم ؽْجَ عٌح ج ِّٛٝ ؽٛثه وجظُ : ِمجًٔز 

 .  41 صج 2331ج ِعذعز ه٠جٌٝ ج دعمٛدز ج  1ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز ج ثٌعوه 
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   -: الزادهفِْم  0-1-0
ثْ ثالفٌثه ٠ٛثؽْٙٛ فٟ ثٌق١جر ثٌىغ١ٌ ِذٓ ثٌّضغ١ذٌثس ٚالّذ١ّج ثٌضذٟ صضعذّٓ صغ١١ذٌثس ِفجؽتذز فذٟ 

لذذجس ِذذع ثالمذذ٠ٌٓ ِّذذج ٠ذذؤهٞ ثٌذذٝ ثٌٛظذذع ثاللضصذذجهٞ ٚثالؽضّذذجعٟ ٚث١ٌْجّذذٟ ثٚ فضذذٝ فذذٟ ثٌعال

فوٚط صٛصٌثس وغ١ٌر ٌٍفٌه فضؤهٞ ثٌٝ فوٚط ظغٛغ ٔف١ْز ٠ٚالفظ ثْ ٕ٘ذجن صذج٠ٕذج دذ١ٓ ثالفذٌثه 

فٟ فور ثٌاعًٛ دجٌعغػ ٚثٌضٛصٌ ثٌيٞ ٠ٌثفك ثٌضعٌض ٌّاىٍز ثٚ ِٛلف ِج ٠ٚعٛه ٘يث ثٌضذج٠ٓ ثٌٝ 

١ٌخ ثٌضى١ذف ثٌضذٟ ٠ْذضنوِٙج ثٌفذٌه ثٌضم١١ُ ثٌيثصٟ ٌٍّٛلف ٚثٌذٝ ِصذجهً هعذُ ثٌفذٌه ٌيثصذٗ ٚثٌذٝ ثّذج

ثٍث  ثٌّٛلف .
1
 

ً ثٌق١جر ثٌضٟ ٠ع١اٙج ثٌفٌه ٠ّٚذجًُ مذٌثصذٗ ثٌيثس ٠ضىْٛ ٠ٚضعًٛ عذٌ ٌِثف ويٌه ٔؾو ثْ ِفَٙٛ

ف١ٙج ٚثْ ثٌٛعٟ دجٌيثس ٠ذوص دع١تج عٕو صفجعً ثٌفٌه ِع د١تضٗ .
2
   

ٚوّج ٠ضىْٛ ِفَٙٛ ثٌيثس ِٓ ثدعجه ِنضٍفز ِٕٚٙج ثٌضجٌٟ :
3
 

 

  ..  AAccttuuaall  SSeellff  ––ثٌٛثلع١ز ثٌٛثلع١ز   ثٌيثسثٌيثس  --11

        ..  SSeellff  SSaattiissffaaccttiioonn  ––صمذً ثٌيثس صمذً ثٌيثس   --22

  ..SSeellff  PPeerrcceeppttiioonn      ––ثٌيثس ثالهًثو١ز  ثٌيثس ثالهًثو١ز    --33

  ..  PPhhyyssiiccaall  SSeellff  ––ثٌيثس ثٌذو١ٔز ثٌيثس ثٌذو١ٔز  -4

  ..    MMoorraall  ––  EEtthhiiccaall  SSeellffثٌيثس ثألمالل١ز ثٌيثس ثألمالل١ز   --55

  ..    PPeerrssoonnaall  SSeellff  ––ثٌيثس ثٌانص١ز ثٌيثس ثٌانص١ز   --66

  ..  ffaammiillyy  SSeellff––ثٌيثس ثال٠ٌّز ثٌيثس ثال٠ٌّز   --77

  ..  SSoocciiaall  SSeellff  --ٌيثس ثالؽضّجع١زٌيثس ثالؽضّجع١زثث  --99

  ..  --SSeellff  CCrriittiicciissmmٔمو ثٌيثس ٔمو ثٌيثس   --99

    --::ّالؼْاهل الوؤثشح فِ٘بّالؼْاهل الوؤثشح فِ٘بالزاد الوِبسٗخ الزاد الوِبسٗخ   هفِْمهفِْم  44--11--00

ثْ ثٌيثس ثٌّٙج٠ًز صعو ِٓ ثٔٛثت ثٌيثس فٟٙ صعٕٟ صعذ١ٌ ثٌفٌه عّج ٠ضّضذع دذٗ ِذٓ ِٙذجًثس فٌو١ذز  

ثٌقٌو١ذذز ثٌّنضٍفذذز ثٌضذذٟ صاذذىً فذذٟ  مج ذذز دٍعذذذز ِذذج ِٚذذوٜ وفج٠ضذذٗ ٚثّذذضعوثهثصٗ دجٌْٕذذذز ٌٍّٙذذجًثس

ِؾّٛعٙج ثٌّٙجًثس ثٌقٌو١ز ثالّجُ فٟ صٍه ثٌٍعذز .
4

عذخ ٌٙذير ثٌصذفز صضٌٛذو ِذٓ ٚثْ ثِضالن ثٌال

مالي ثالّضٌّث٠ًز فٟ ثٌضؾ٠ٌخ ٚثوضْذجح ثٌنذذٌر ِذٓ مذالي ثٌّاذجًوجس فذٟ ثٌذعذٛالس ٚوّذج ثْ 

-ٟ٘ : ٕ٘جن عٛثًِ صؤعٌ فٟ ِوٜ فجع١ٍز ثٌيثس ثٌّٙج٠ًز ٚ
5
 

    Performance accomplishments صاد األداءإًدب -1

صعو إٔؾجٍثس ثألهث  ِٓ ثوغٌ ثٌعٛثِذً ص١ّ٘ذز دجٌْٕذذز ٌفجع١ٍذز ثٌذيثس ففذٟ فجٌذز ِذًٌٚ ثٌالعذخ فذٟ 

مذٌر ٔؾجؿ فٟ صهث  ِع١ٓ فئْ ىٌه ٠ععٟ ِؤ ٌثس ٚثظقز عٓ ِْضٜٛ لوًثصٗ ٚثٔٗ لذجهً ٚفجعذً 

                                                 
1
ثٌضٌد١ز ج  ١ّْٔز عٍٟ هثٚه ج ٠َٔز فّوٞ : ثٌعاللز د١ٓ ِصجهً ثٌعغٛغ ثٌضٟ ٠عجٟٔ ِٕٙج ثٌعٍذز ِٚفَٙٛ ثٌيثس ٌو٠ُٙ ج هًثّجس عٍَٛ 

 .  255ج ص 1997ج 2ج ثٌعوه42ثٌّؾٍو
2
دمحم  ٛثٌقز ج ثفّو ٠ّٛف لٛثّّز : ثٌفٌٚق فٟ ثٌيثس ٌوٜ ع١ٕز ِٓ ثدٕج  ثالِٙجس ثٌعجِالس ٚض١ٌ ثٌعجِالس فٟ ثالًهْ ج ِؾٍز  

 . 93ج ص 1994ج  6ج ثٌعوه  1ثٌذقٛط ثٌضٌد٠ٛز ج ثٌّؾٍو 
3
 . 633صوً ّذك ىوٌر ج صدمحم فْٓ عالٚٞ ج دمحم ٔصٌ ثٌو٠ٓ ًظٛثْ : ِ 
4
 . 624ج ص  1997ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ج  ثالمضذجًثس ثٌٕف١ْز ٚثٌّٙج٠ًزدمحم فْٓ عالٚٞ ج دمحم ٔصٌ ثٌو٠ٓ ًظٛثْ :  
5
 . 267دمحم فْٓ عالٚٞ . ِصوً ّذك ىوٌر ج ص  
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ٌز فاٍٗ فذئْ ىٌذه ّذٛ  ٠غ١ذٌ ثٌاذىٛن فذٛي فٟ ٘يث ثٌٕٛت ِٓ ثألهث  ٚعٍٝ ثٌعىِ ِٓ ىٌه فٟ فج

 لوًصٗ ٚفجع١ٍضٗ .

 

 Vicarious experience الخجشح الجذٗلخ -2

٠مَٛ ثٌالعخ فٟ صعٕج  ع١ٍّز ثٌضعٍُ دأهث  ِٙجًر فٌو١ز ِع١ٕز ٌُ ٠ْذك ٌٗ صهثةٙج ِٓ لذً ٚوذيٌه فذٟ 

ٓ لذً ٚفٟ ٘ذيٖ ثٌّٕجفْجس ث٠ٌٌجظ١ز لو ٠ضمجدً ثٌالعخ ِع ِٕجفِ صٚي  ٌِر ٌُ ٠ْذك ٌٗ ِٛثؽٙضٗ ِ

ثٌقجٌز فذئْ فجع١ٍذز ثٌذيثس ال صضأّذِ عٍذٝ ثٌنذذٌر ثٌيثص١ذز ثٌْذجدمز ج ٌىذٓ ٠ّىذٓ عذٓ غ٠ٌذك ٌِثعذجر 

ثٌّوًح الهث  ّٔٛىؽٟ ؽ١و ٌٍّٙجًر ثٌؾ١ور ٚثِىج١ٔز ِاج٘ور عٌض ٌِةٟ صْؾ١ٍٟ ٌّذجًثر ٠اضٌن 

مذٛر ٚثٌعذعف ٌٙذيث ف١ٙج ثٌّٕجفِ ثٌيٞ ٌُ ٠ْذك ٌالعخ ِٛثؽٙضٗ صٚ ل١جَ ثٌّوًح داٌؿ صُ٘ ٔمذجغ ثٌ

 ( Modeling )ثٌّٕجفِ ٌٚٙيث ٠عٍك ثٌذجفغْٛ عٍذٝ ثٌنذذٌر ثٌذو٠ٍذز ِصذعٍـ  ثٌذضعٍُ  دجٌّٕٛىؽ١ذز 

 ٚ٘ٛ ثألعٌ ثٌيٞ ٠ؤهٞ ثٌٝ ثالًصمج  دفجع١ٍز ثٌيثس ٌوٜ ثٌالعذ١ٓ .

  Verbal Persuasion اإللٌبع اللفظٖ -3

ٟ ثٌف٠ٌك دغ١ز إلٕجعٗ دأٔذٗ ٠مَٛ ثٌّوًح صٚ دعط ثٌَِال  دجّضؾجدجس ٌفا١ز  ف١ٙز ِع العخ ف

٠ّضٍه لوًثس ٚثّضعجعجس ٠ّىٕٙذج ِٛثؽٙذز صهث  ِعذ١ٓ دٕؾذجؿ ِغذً إلٕجعذٗ دموًصذٗ عٍذٝ ثٌفذٍٛ 

عٍذٝ ِٕذذجفِ ِعذ١ٓ صٚ لوًصذذٗ عٍذذٝ صنعذٟ ثًصفذذجت ِعذذ١ٓ فذٟ ثٌٛعذذخ ثٌعذذجٌٟ ِذغال ج ِٚغذذً ٘ذذيٖ 

ثٌّقذذجٚالس ّذذٛث  ِذذٓ ؽجٔذذخ ثٌّذذوًح ث٠ٌٌجظذذٟ صٚ دعذذط ثٌذذَِال  ٠عٍذذك ع١ٍٙذذج ِصذذعٍـ    

 ث لٕجت ثٌٍفاٟ ( 

  Physiological State السبلخ الفغْ٘لْخ٘خ -4

ٕ٘جن فجالس ٚظ١ف١ز ِغً ثًصفجت ِْضٜٛ ثالّضغجًر ثٌف١ٌْٛٛؽ١ز ثٌٌّصذعز دقجٌز ِج لذً دوث٠ز 

ثٌّٕجفْجس ث٠ٌٌجظ١ز صٚفٟ  صعٕجةٙج صٚ دعو٘ج ٚويٌه ث١ٌٍجلز ثٌذو١ٔز صٚ ثٌضعخ صٚ ثالؽٙجه صٚ ثألٌُ 

ٚظ١ف١ز عج١ٌز  ٠ّىٓ صْ صؤعٌ فٟ صمو٠ٌ ثٌالعخ ٌّْضٜٛ فجع١ٍز ثٌيثس  صٚ ص١َّ ثٌالعخ دقجٌز

ٌو٠ٗ ف١ظ صٌصذػ فجع١ٍز ثٌيثس دٕٛت ثٌضغ١ٌثس ثٌف١ٌْٛٛؽ١ز ثٌضٟ صقوط لذً ٌقاز ثألهث  صٚ 

 لذً ٌقاز دوث٠ز ثال ضٌثن فٟ ثٌّٕجفْز .
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      --الوِبساد الفٌ٘خ فٖ الكشح الطبئشح :الوِبساد الفٌ٘خ فٖ الكشح الطبئشح :  33--11--00

جس ثٌضٟ ٠ٕذغذٟ عٍذٝ ثٌالعذخ صٕف١ذي٘ج ٚفْذخ ثٌاذٌٚ  ثٌضذٟ صضعٍذٙذج ٌعذذز " ثٌّٙجًثس ثٌف١ٕز  ٟ٘ ثٌقٌو

ٚصأمٌ ظًٙٛ فجٌز ثٌضعخ ثٌىٌر ثٌعجةٌر دٙو  ثٌٛ ٛي إٌٝ  ٔضجةؼ إ٠ؾجد١ز  ٚثاللضصجه فٟ  ثٌّؾٙٛه  ثٌذؤٟ  ج 

"ج ٌيٌه ٠ؾخ إصمجٔٙج ثصمجٔج صجِج عٍٝ ثٌالعذ١ٓ 
1
 . 

ثألّذجُ ؽ١ّعٙذج دّْذضٜٛ ِضىذجفب ٌىذٟ ٠ذضّىٓ  ٠ٚؾخ عٍٝ  ثٌالعذ١ٓ ؽ١ّعُٙ ثْ ٠ؤهٚث ثٌّٙجًثس

وً العخ ِٓ صٕف١ي ٚثؽذٗ صعٕذج  ثٌٍعذخ ج ٚع١ٍذٗ ٠ضقذضُ صق١ٍذً ثٌّٙذجًثس ثٌف١ٕذز إٌذٝ ٌِثفٍٙذج فضذٝ 

٠ًْٙ صعٍّٙج دصًٛر هل١مز ٚ ق١قز  ِٚع ٌِثعجر  ِعجدمضٙج ٌمجْٔٛ ثٌٍعذز ج ٚعٍٝ ثٌذٌضُ ِذٓ إْ 

ؽٙو وذ١ٌ فٟ هلذز إصمجٔٙذج ٚىٌذه ٌّذج ٠فٌظذٗ لذجْٔٛ  ثٌّٙجًثس صذوٚ ٍّٙز ثألهث  إال إٔٙج صضعٍخ ديي

ثٌٍعذز ِٓ ف١ظ لصٌ ِور  ٌِّ ثٌىٌر ٚصقو٠و ٌِّ ثٌىٌر دأغٌث  ثأل جدع ٚ غٌ فؾذُ ثٌٍّعذخ 

 ٌّٚعز غ١ٌثْ ثٌىٌر ٚض١ٌ٘ج ِٓ ثٌٕٛثفٟ ثٌمج١ٔٛٔز ثألمٌٜ .

ثألّذجُ صٚ ٌٚعذز ثٌىٌر ثٌعجةٌر صضىْٛ ِذٓ ِؾّٛعذز ِذٓ ثٌقٌوذجس ٠عٍذك ع١ٍٙذج ثٌّٙذجًثس ثٌف١ٕذز 

 -ثٌّذجها ثألّجُ ٟٚ٘ :

 ِٙجًر ث ًّجي  -1

 ِٙجًر ثالّضمذجي -2

 ِٙجًر ث عوثه -3

 ِٙجًر ثٌٙؾَٛ ثٌْجفك -4

 ِٙجًر فجةػ ثٌصو -5

 ِٙجًر ثٌوفجت عٓ ثٌٍّعخ -6

   -هٌِح الجسث ّاخشاءارَ الو٘ذاً٘خ : -4

   -الجسث : هٌِح 4-1
ثٌذذيٞ ٠ٙذذو  ثٌذذٝ " ؽّذذع ثْ غذ١عذذز ثٌوًثّذذز فضّذذش ثّذذضنوثَ ثٌّذذٕٙؼ ثٌٛ ذذفٟ دأّذذٍٛح ثٌّْذذـ 

ثٌذ١جٔذذجس ٌّقجٌٚذذز ثمض١ذذجً ثٌفذذٌٚض ثٚ ثالؽجدذذز عٍذذٝ صْذذجيالس صضعٍذذك دجٌقجٌذذز ثٌؾج٠ًذذز ثٚ ثٌٌثٕ٘ذذز 

الفٌثه ع١ٕز ثٌذقظ " 
2
 . 

   -ػٌ٘خ الجسث :هدزوغ ّ 4-0
ثٌفذذٌثس ثالّٚذذػ  ثٌّاذذجًو١ٓ فذذٟ دعٌٛذذز ثٌىذذٌر ثٌعذذجةٌر ثٌاذذذجحفذذٌق عٍذذٝ ث ذذضًّ ِؾضّذذع ثٌذقذذظ 

٘ذذيٖ  ثٌفذذٌق  دعذذط ِذذٓ شصىٛٔذذفمذذو  ع١ٕذذز ثٌذقذذظ ( ف٠ٌذذك ثِذذج12ٛثلذذع  د 2313 -2339ٌٍّّٛذذُ 

ف١ذظ صذُ  فذٟ ٘ذيٖ ثٌذعٌٛذز و١ٓثٌّاذجً ِذٓ ( العذذج 79   ( فٌق دٛثلع6ِٓ   ٚثٌّضىٛٔز ثٌّاجًوز

 ( .  1ٚوّج ِٛظـ فٟ ثٌؾوٚي    ثمض١جًُ٘ عاٛثة١ج دٛثّعز ثٌمٌعز ِٓ دجلٟ ثٌفٌق

 

 

                                                 
1
  . 29ج ص ١2333ج ج ١ٌذ –صد٠ًٌ  7ج 1ج غ صع١ٍُ ٚصو٠ًخ ٚصقى١ُ ثٌىٌر ثٌعجةٌرّعو فّجه ثٌؾ١ٍّٟ .  
2
ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ج  ثٌذقظ ثٌعٍّٟ فٟ ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز ٚعٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجظٟدمحم فْٓ عالٚٞ ج ثّجِز وجًِ ًثصخ :  

 .  139ج ص  1999
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 ( 1ؽوٚي  

 ز ثٌذقظ٠ذ١ٓ ثٌفٌق ٚعوه ثٌالعذ١ٓ ع١ٕ

ػذد  الفشق  د

 ؼٌ٘خال

 الٌغجخ الوئْٗخ

 %23,51 16 ثٌق١ٕ١ْز 1

  فٌ  فٌ ثٌىٛفز 2

 %15,39 12 ثٌّقج٠ًٚ 3

  فٌ  فٌ ثٌّانجح 4

  فٌ  فٌ ث١ٌْٕز 5

 %15,39 12 ثٌٕٙو٠ز 6

  فٌ  فٌ ث١ٌّْخ 7

 %17,97 14 ثٌٌٚظض١ٓ 9

  فٌ  فٌ ثٌّاٌٚت 9

 %15,39 12 ثٌمجُّ 13

 %15,39 12 ثٌٙج ١ّز 11

  فٌ  فٌ ثٌوضجًر 12

 %133 79 ثٌّؾّٛت 
 

   -الجسث : ّاخِضح أدّاد 4-4
 ثٌذقظ ثالهٚثس ٚثالؽَٙر ثٌضج١ٌز : ٚلو صعّٓ

 .ثٌعٌد١ز  ٚثٌٌّثؽع ثٌّصجهً 1-

  . ٗثٌّالفا -2

 ( ِٚم١جُ ثٌيثس ثٌّٙج٠ًز ثالّضذجٔٗ  ِم١جُ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز -3

 -إِج ثالؽَٙر ثٌّْضعٍّٗ:

 (.flamingoفجّذز ٠و٠ٚٗ ٔٛت   -1

 (.puntium 4ؽٙجٍ وِٛذ١ٛصٌ ٔٛت   -2

 

   -اخشاءاد الجسث الو٘ذاً٘خ : 4-3

   -الجسث : ٖع٘باخشاءاد اػذاد هم 4-3-1
صذذُ ثالعضّذذجه عٍذذٝ ثٌّصذذجهً ثٌع١ٍّذذز ِٚم١ذذجُ ثالّذذضغجًر ثالٔفعج١ٌذذز ٌذذا  عصذذجَ دمحم عذذذو ثٌٌظذذج ( 
1
 

ٚلو عٌض ثٌّم١جُ عٍٝ ِؾّٛعذز ِذٓ ثٌنذذٌث   ٌّنضذٌ( فمٌر ٠ؾ١خ عٕٙج ث31ٚثٌيٞ ٠ضأٌف ِٓ  

ٚثٌّنضصذذ١ٓ
*2

دعذذط  ٚلذذو ثدذذوٚث ًص٠ٙذذُ فذذٟ ِالةّذذز ثٌّم١ذذجُ ِذذع ثؽذذٌث ( 1ثِذذج فذذٟ ثٌٍّقذذك    

 .  (2وّج فٟ ثٌٍّقك    ًٛصٗ ثٌٕٙجة١زٚظٌٙ فٟ  ثٌضعو٠الس ثٌذ١ْعز

                                                 
1
ِجؽْض١ٌ ض١ٌ ِٕاًٛر ج عصجَ دمحم عذو ثٌٌظج . ثالِٓ ثٌٕفْٟ ٚعاللضٗ دّْضٜٛ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٌوٜ العذٟ وٌر ثٌٍْز ج ًّجٌز  

 .  2332و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز ج ؽجِعز ثٌّٛ ً ج 
**
 ثٌْجهٖ ثٌنذٌث  ُ٘ : 

 و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز /ؽجِعز دجدً     ثمضصجص ( ل١جُ ٚصم٠ُٛ .      ١جْ عٍٟ عذو عٍٟ :             ا ص.ه د1

 جظ١ز /ؽجِعز دجدً     ثمضصجص ( ثمضذجًثس ٚل١جُ.و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌ      دمحم ؽجُّ ث١ٌجٌّٞ:            ا ص.ه 2

 و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍعٍَٛ ثٌٕف١ْز /ؽجِعز دجدً ثمضصجص(ثمضذجًثس ٚل١جُ.  ُ٘ ثٌع٠ٌقٟ:                       .ه فج:ا ص-3

 ث٠ٌٌجظٟدً    ثمضصجص (عٍُ ثٌٕفِ و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز /ؽجِعز دج  ٠ج١ّٓ عٍٛثْ ثّّجع١ً:              ص.َ.ه  -4

 و١ٍز ثٌضٌد١ز ٌٍعٍَٛ ثٌٕف١ْز /ؽجِعز دجدً ثمضصجص(عٍُ ثٌٕفِ ثٌضٌدٛٞ.   ١ْٓ ًد١ع:                          :اأ.َ.ه ف-5
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ثٌذذيثس ِم١ذذجُ عٍذذٝ  فمذذو صذذُ ثالعضّذذجه ثٌذذيثس ثٌّٙج٠ًذذز ٌالعذذذٟ ثٌىذذٌر ثٌعذذجةٌرثِذذج دجٌْٕذذذز ٌّم١ذذجُ  

(ثٌّٙج٠ًز ٌا  دمحم فْٓ عالٚٞ ٚعصجَ ثٌٙالٌٟ ٚص١ًّٛ صفّو 
1
(  43ف١ظ ٠ضأٌف ثٌّم١جُ ِذٓ     

ٚصدذذوٚث  ثٌذذي٠ٓ ىوذذٌٚث ّذذجدمج فمذذٌر ٠ؾ١ذذخ عٕٙذذج ثٌّنضذذذٌ ٚعذذٌض ث٠عذذج عٍذذٝ ثٌنذذذٌث  ٚثٌّنضصذذ١ٓ

 .  (3ٚثٌاىً ثٌٕٙجةٟ ٌٍّم١جُ ٠ضٛظـ فٟ ثٌٍّقك   ٌٍعًِّالةّضٗ 

 
 -ه االستطالعيه:التجرب 3-4-2

ٚصُ مالٌٙج  ( العذ١ٓ ِٓ العذٟ ٔجهٞ ثٌمج9ُّعٍٝ   29/12/2339ثٌضؾٌدز دضج٠ًل  صُ ثؽٌث  ٘يٖ

ٚثٌضغٍذذخ عٍذذٝ  ٚثٌفمذذٌثس ثٌضعذذٌ  عٍذذٝ ِذذوٜ صفٙذذُ ثٌالعذذذ١ٓ ٌٍّم١جّذذ١ٓ ِٚذذوٜ ٚظذذٛؿ ثٌضع١ٍّذذجس

 . ثٌصعٛدجس ثٌضٟ ِٓ ثٌّّىٓ فوٚعٙج ِٓ ثؽً ثالّضعوثه ٌٍضعذ١ك ثٌٌة١ْٟ ٌٍّم١ج١ّٓ 

 -اسلوب تصحيح المقياس : 3-4-3
( فمٌر ٚثالؽجدز عٕٙج ٚفذك عالعذز دذوثةً ٚ٘ذٟ  ضجٌذذج ج 31ِٓ   ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٠ضىْٛ ِم١جُ 

( عٍذذٝ ثٌضذذٛثٌٟ ٌٍفمذذٌثس ثال٠ؾجد١ذذز ٚثٌعىذذِ 3ج2ج1ثف١جٔذذج ج ٔذذجهًث ( ٚصععذذٝ صٍٚثْ ٌٍذذوًؽجس  

( فمذٌر ٠ٚؾ١ذخ ثٌالعذخ عٕٙذج 43ضىذْٛ ِذٓ  ف١ ثٌيثس ثٌّٙج٠ًزثِج دجٌْٕذز ٌّم١جُ  ٌٍفمٌثس ثٌٍْذ١ز

( عٍذٝ 5,4,3,2,1(  ٚصععٝ هًؽذجس  صدوثج ٔجهًثج صف١جٔج ج ضجٌذجج هثةّج دوثةً ٟٚ٘    مّْز ٚفك

    ثٌضٛثٌٟ ٚصىْٛ ٘يٖ ثالؽجدٗ ٌٍفمٌثس ثال٠ؾجد١ز ٚثٌعىِ ٌٍفمٌثس ثٌٍْذ١ز . 

  -حساب الدرجة الكلية : 3-4-4
( 93( فمٌر فأْ ثعٍٝ هًؽز ٌالعخ صىْٛ  ٠31ضىْٛ ِٓ  ١ٌز ثالّضغجًر ثالٔفعج ِم١جُدّج ثْ  

ثِج  ( 6,32( ٚثالٔقٌث  ثٌّع١جًٞ دٍا  69,13( ٚثٌّٛػ ثٌقْجدٟ دٍا   31ٚثلً هًؽز ٟ٘  

( 233( فمٌر ٌيث فأْ صعٍٝ هًؽز ٌالعخ ٟ٘  43ف١ضىْٛ ِٓ   ثٌيثس ثٌّٙج٠ًزدجٌْٕذز ٌّم١جُ 

 . (  7,12( ٚثالٔقٌث  ثٌّع١جًٞ دٍا  66ج72( ٚثٌّٛػ ثٌقْجدٟ دٍا  43ٚصلً هًؽز ٟ٘  
 

  -الخصبئص الؼلو٘خ للوم٘بط: 3-3-5

  -الصذق: 4-3-5-1
٠عذذو ثٌصذذوق ِذذٓ ثٌاذذٌٚغ ٚثٌصذذفجس ثٌع١ٍّذذز ٌالمضذذذجً ثٌؾ١ذذو ج ثى ثْ ثٌصذذوق ٠عٕذذٟ "ثْ          

ثالمضذجً ٠م١ِ ِج ٚظع الؽً ل١جّٗ ٚال٠م١ِ  ١تج  ثمٌ"
 1)

 

ٚىٌذذه ِذذٓ مذذالي  ٌّٙذذج ِذذٓ مذذالي ث٠ؾذذجه ثٌصذذوق ثٌاذذجٌ٘ٞ ١ٓٚلذذو صذذُ ثٌضقمذذك ِذذٓ  ذذوق ثٌّم١جّذذ

  . ثٌنذٌث  ٚثٌّنضص١ٓ عٍٝ ِؾّٛعٗ ِٓ ّٙجعٌظ

  -الثجبد: 4-3-5-0
صُ ثّضنوثَ ِعجهٌز صٌفج وٌٚٔذجك الّضنٌثػ ِعجًِ ثٌغذجس ٚدٍغش ٌّم١جُ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز 

 عٍٝ عذجس ثٌّم١ج١ّٓ . ( ٚ٘يثْ ِؤ ٌثْ عج١ٌج3,99ْدٍغش   ثٌيثس ثٌّٙج٠ًز( ِٚم١جُ 3,94 

 

 -الزدشثخ الشئ٘غ٘خ :4-3-6
فٟ ثٌفضٌر  فضٌر صو٠ًخ فٌق ثٌىٌر ثٌعجةٌر ثٌاذجح فٟ ثالٔو٠ز ثٌنج ز دىً ف٠ٌكٚلو صُ ىٌه مالي 

 ع١ٕز ثٌذقظ وً ف٠ٌك ظّٓ ثّضّجًثس ثٌّم١ج١ّٓ عٍٝ ص٠ٍٛع صُ ف١ظ  2313/  1/  6-17

ٌٍقصٛي عٍٝ  ثٌالعذ١ٓ صُ ؽّع ثالّضّجًثسلذً ِٓ  ثٌّم١ج١ّٓ ٚدعو صأ ١ٌ ( العذج79ثٌذجٌغز  

 . ٔضجةؼ ثٌذقظ

 

 

                                                                                                                                            
 
1
 . 144ج ص1999ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ج  1دمحم فْٓ عالٚٞ . ِّٛٛعز ثالمضذجًثس ثٌٕف١ْز ٠ٌٌٍجظ١١ٓ ج غ 
 1)

 .27جص1999جثٌمجٌٖ٘جٌِوَ ثٌىضجح ٌٍٕاٌج1جغ١ٍز د١ٓ ثٌٕا٠ٌز ٚثٌضعذ١كعّع١ٍّز ٚثٌثٌّعجِالس ثٌِصعفٝ دجٟ٘ : 
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 -الْعبئل االزصبئ٘خ : 4-5
 -ال٠ؾجه ثٌّٛجةً ثالفصجة١ز ثٌضج١ٌز :  spssصُ ثّضنوثَ ٔاجَ 

ج ِعجِذذذً ثًصذذذذجغ  ٌع١ٕذذذز ٚثفذذذور T  ثٌّٛذذذػ ثٌقْذذذجدٟ ج ثالٔقذذذٌث  ثٌّع١ذذذجًٞ ج ِعجِذذذً ثًصذذذذجغ 

 ( .د١ٌّْٛ

 

   -: ػشض الٌزبئح ّهٌبلشزِب -3

   -لذٓ ػٌ٘خ الجسث : االعزثبسح االًفؼبل٘خالزاد الوِبسٗخ ّالزؼشف ػلٔ  3-1
ٌذوٜ ثٌع١ٕذز ٌذيث صعٍذخ ىٌذه  ضغجًر ثالٔفعج١ٌذزدعو ثْ ؽّعش ثٌذ١جٔجس وجْ الدو ِٓ ثٌضعٌ  عٍٝ ثالّذ

 (  2ع١ٕز ثٌذقظ ٚوّج فٟ ثٌؾوٚي  ( د١ٓ ثٌّٛػ ثٌقْجدٟ ٚثٌّٛػ ثٌفٌظٟ ٌوٜ tثّضنٌثػ ل١ّز  

 

 ( 2 ؽوٚي 

 ٠ذ١ٓ ثٌعاللز د١ٓ ثٌّٛػ ثٌقْجدٟ ٚثٌّٛػ ثٌفٌظٟ 

ثٚ  ثٌف٠ٌك

  ثٌٕجهٞ

عوه 

 ثٌع١ٕز 

ثٌّٛػ 

 ثٌقْجدٟ

ثالٔقٌث  

 ثٌّع١جًٞ

ثٌّٛػ 

 ثٌفٌظٟ

هًؽز 

 ثٌق٠ٌز

 ثٌوالٌز Tل١ّز 

 ثٌؾو١ٌٚز ثٌّقْٛدز

 ِعٕٛٞ 2,18 3,56 15 62 5,22 56 16 ثٌق١ٕ١ْز

 ِعٕٛٞ 2,20 5,12 11 62 3,12 62,61 12 ثٌّقج٠ًٚ

 ِعٕٛٞ 2,20 4,55 11 62 3,68 55,31 12 ثٌٕٙو٠ز

 ِعٕٛٞ 2,16 5,13 13 62 6,09 64,12 14 ثٌٌٚظض١ٓ

 ِعٕٛٞ 2,23 4,32 11 62 5,39 63,15 12 ثٌمجُّ

 ِعٕٛٞ 2,23 5,93 11 62 4,85 61,45 12 ثٌٙج ١ّز

        79 ثٌّؾّٛت

 

 

ثٌقْجدٟ وجٔش ثوغٌ ِٓ ثٌّٛػ ثٌفٌظٟ ٌوٜ ثٌع١ٕذز ف١ضعـ ٌٕج ِٓ ثٌؾوٚي صعالر دأْ ل١ّز ثٌّٛػ 

"ثْ ظذٌٚ  ثٌّٕجفْذز ٚثٌْذذخ فذٟ ىٌذه ٠عذٛه ثٌذٝ   ِّج ٠وي عٍذٝ ثِذضالوُٙ ثّذضغجًر ثٔفعذجي عج١ٌذز

صالٍَ ثضٍخ ثٌّٛثلف ث٠ٌٌجظ١ز ثٌضٟ ْٔذخ ثًصفجت ِعوي ث عجًر صٚ ثٌضٕا١ػ ٌالعخ" 
1
ٕٚ٘ج ٠أصٟ   .

 ثه ثٌٕفْٟ ٘ٛ صفو ثٌّىٛٔذجس ثٌعذ٠ًٌٚز ثٌقض١ّذز ٚدوٚٔذٗ"ثألعو هًٚ ثالعوثه ثٌٕفْٟ ٌالعخ ثى ثْ
إفٌثٍ ثٌٕؾجفجس ث٠ٌٌجظ١ز"  ٠ْضق١ً

2
 . ؽٕذجً إٌذٝ ؽٕذخ ِذع ث عذوثه ثٌذذؤٟ ٚثٌّٙذجًٞ ٚثٌنععذٟ

 ثٌقفجظ عٍٝ ِْضٜٛ ثٌالعخ ٚصقم١ك ثٌٕض١ؾز ثٌؾ١ور ٌٍف٠ٌك ثعٕج  ثٌّٕجفْجس ث٠ٌٌجظ١ز . ال١ّ٘ز

( 11,13,15صوذٌ ِٓ ثٌؾو١ٌٚز عٕو هًؽز هًؽذجس ثٌق٠ٌذز   ٌيث ٔؾو دأْ ثٌم١ُ ثٌّقْٛدز لو وجٔش 

( ِّج ٠وي عٍٝ ٚؽٛه فٌٚق ِع٠ٕٛذز دذ١ٓ ثٌذوًؽجس ثٌّقْذٛدز 3,35عٍٝ ثٌضٛثٌٟ ِْٚضٜٛ هالٌز  

 ٚثٌؾو١ٌٚز . 

ٌذوٜ ع١ٕذز  ثٌذيثس ثٌّٙج٠ًذز( ٠ٛظذـ و١ف١ذز ثٌضعذٌ  عٍذٝ 3فجٌؾذوٚي   ٌٍذيثس ثٌّٙج٠ًذزثِج دجٌْٕذز 

 . ثٌقْجدٟ ٚثٌّٛػ ثٌفٌظٟٚثٌعاللز د١ٓ ثٌّٛػ  ثٌذقظ

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 137ج ص 1977ج ؽ٠ٌور ثٌْف١ٌ ج ِصٌ ج ِعذعز هثً ثٌّعجً  ج  1عٍٟ دمحم ِعجٚت . ّج٠ىٌٛٛؽ١ز ثٌّٕجفْجس ج ػ 
2
 . 11ج ص 1999ز ثٌذصٌر ج هثً ثٌىضخ ج ج ؽجِع عٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجظٟ فٟ ثٌضو٠ًخ ٚثٌّٕجفْجس٠ًْجْ م٠ٌذػ ِؾ١و ج ٔج٘ور ًّٓ :  
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 ( 3ؽوٚي  

 ٠ذ١ٓ ثٌعاللز د١ٓ ثٌّٛػ ثٌقْجدٟ ٚثٌّٛػ ثٌفٌظٟ 

ثٌٕجهٞ صٚ 

 ثٌف٠ٌك

عوه 

 ثٌع١ٕز 

ثٌّٛػ 

 ثٌقْجدٟ

ثالٔقٌث  

 ثٌّع١جًٞ

ثٌّٛػ 

 ثٌفٌظٟ

هًؽز 

 ثٌق٠ٌز

 ثٌوالٌز Tل١ّز 

 ثٌؾو١ٌٚز ثٌّقْٛدز

 ِٕٛٞع 2,19 22,79 15 123 5,12 45,63 16 ثٌق١ٕ١ْز

 ِعٕٛٞ 2,23 33,13 11 123 4,79 43,12 12 ثٌّقج٠ًٚ

 ِعٕٛٞ 2,23 34,93 11 123 3,67 39,93 12 ثٌٕٙو٠ز

 ِعٕٛٞ 2,16 26,17 13 123 5,15 42,23 14 ثٌٌٚظض١ٓ

 ِعٕٛٞ 2,23 27,93 11 123 4,93 45,67 12 ثٌمجُّ

 ِعٕٛٞ 2,23 32,94 11 123 5,95 51,69 12 ثٌٙج ١ّز

        79 ثٌّؾّٛت

 

( ثْ ل١ّز ثٌّٛػ ثٌقْجدٟ ٟ٘ صلً ِذٓ ثٌّٛذػ ثٌفٌظذٟ ِّذج 3ف١ظ ٠ضعـ ٌٕج ِٓ مالي ثٌؾوٚي  

دّْضٜٛ ِٕنفط ٌيث ٔؾذو ثْ ل١ّذز ثالمضذذجً ثٌضذجةٟ دذ١ٓ  ٌٍيثس ثٌّٙج٠ًز٠وي عٍٝ ثِضالن ثٌالعذ١ٓ 

 ( ف١ذظ ظٙذٌس ثٌم١ّذز ثٌضجة١ذز3,35ثٌّٛػ ثٌقْجدٟ ٚثٌّٛػ ثٌفٌظٟ ِع٠ٕٛز عٕو ِْضٜٛ هالٌز  

ٌٚىذً ثٌّقْٛدز صوذٌ ِٓ ثٌؾو١ٌٚٗ ِّج ٠وي عٍذٝ ٚؽذٛه فذٌٚق ِع٠ٕٛذز دذ١ٓ ثٌّقْذٛدز ٚثٌؾو١ٌٚذز 

٠ّضٍذه  ٔٛعذج ِذج  ف١ظ ٠عٛه ّذخ ثٔنفجض ثٌذيثس ثٌّٙج٠ًذز ثْ ثٌالعذخ ف٠ٌك ِٓ ثٌفٌق ثٌّاجًوز

 . ٌيثصٗ ثٌّٙج٠ًز  عًٛث ٍّذ١ج دضمو٠ٌر

 

لااذٓ ػٌ٘ااخ  زاد الوِبسٗااخّالااالزؼااشف ػلاأ الؼاللااخ ثاا٘ي االعاازثبسح االًفؼبل٘ااخ  3-0

   -الجسث :
ٌذوٜ ع١ٕذز ثٌذقذظ فالدذو ِذٓ ث٠ؾذجه  ٚثٌذيثس ثٌّٙج٠ًذزٌٍضعٌ  عٍٝ ثٌعاللز د١ٓ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز 

 ( 4ِعجًِ ثالًصذجغ   د١ٌّْٛ ( ٚوّج فٟ ثٌؾوٚي   

 ( 4ؽوٚي   

 الٌز ٠ذ١ٓ ِعجًِ ثالًصذجغ ٚل١ّز  س( ثٌّقْٛدز ٌّع٠ٕٛز ثالًصذجغ ٚثٌؾو١ٌٚز ِْٚضٜٛ ثٌو

هؼبهل  الوزغ٘شاد د

 االسرجبغ

دسخخ 

 السشٗخ

ل٘وخ د 

 الوسغْثخ

ل٘وخ د 

 الدذّل٘خ

هغزْٓ 

 الذاللخ

ثالّضغجًر  1

 ثالٔفعج١ٌز

 

3,29 

 

76 

 

5,71 

 

3,33 

 

ض١ٌ 

 ثٌيثس ثٌّٙج٠ًز 2 ِعٕٛٞ

 

 ٚثٌذذيثس ثٌّٙج٠ًذذزدذذ١ٓ ثالّذذضغجًر ثالٔفعج١ٌذذز  ( ثْ ثٌعاللذذز ّذذجٌذز 3ي ؽذذوٚي   ٠ضعذذـ ٌٕذذج ِذذٓ مذذال 

صذؤعٌ فذٟ ثهث   فعذز ٌذوٜ ثٌع١ٕذز صِٕٚٙذج ثْ ثالّذضغجًر ثٌٌّٚثٌْذخ فٟ ىٌه ٠عٛه ثٌٝ عٛثًِ عو٠ور 

ثٌالعذذخ ف١ذذظ ثْ " ٕ٘ذذجن عاللذذز عىْذذ١ز هثٌذذز ثفصذذجة١ج فذذٟ هًؽذذز ثالّذذضغجًر ثالٔفعج١ٌذذز ٚثالهث  

ثٌّٙذذجًٞ فذذٟ ثٌّْذذضٜٛ ٌالعذذخ "
1
ِذذٓ مالٌذذز  صٞ ٠ؾذذخ ثعذذوثه ثٌالعذذخ ثعذذوثه ٔفْذذٟ ؽ١ذذو ٠ْذذضع١ع 

 وّذج ثْ ٘ذيث ثٌذضقىُ ٚثال لو ٠قذوط ثٌعىذِج ِؤعٌر ثهث  ِٙجًٞ ؽ١و ٚصقم١ك ثّضغجًر ؽ١ور ٚصقمك 

عضّو عٍٝ مذٌر ثٌالعخ ف١ظ ثْ " ثٌنذٌر ث٠ٌٌجظ١ز ٌٙج هًٚ ُِٙ ٚفعجي فٟ ثٌضقىُ فذٟ ثٌقذجالس ٠

                                                 
1
عذو ثٌى٠ٌُ ج ِقّٛه فّوٞ دمحم : ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٚعاللضٙج دذعط ثٌّضغ١ٌثس ثٌف١ٌْٛٛؽ١ز ٚثالهث  ثٌّٙجًٞ فٟ ثٌىٌر ثٌعجةٌر ج  

  45ج ص1996ز فٍٛثْ ج ثٌمجٌ٘ر ج عثٌّؤصٌّ ثٌعٍّٟ   ثٌض١ّٕز ثٌذا٠ٌز د١ٓ ثٌضقو٠جس ٚثٌعّٛفجس ( ج و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز ٌٍذ١ٕٓ ج ؽجِ
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ثالٔفعج١ٌز ض١ٌ ثٌٌّضٛح ف١ٙذج لذذً ثٌْذذجلجس ٚثٌّٕجفْذز " 
1
ثٔفعج١ٌذز دّْذضٜٛ ٛفٌ ثّذضغجًر ثى ثْ صذ 

 . ثهث  ِٙجًٞ ٠َ١ِّْجعو عٍٝ صقم١ك  ؽ١و

ٌٙذج هًٚ وذ١ذٌ  ثٌّذوًح ٌالعذخ ٚثٌاذٌٚ  ثٌّق١عذز ثٌٕصجةـ ٚثٌضقف١َ ثٌٕجؽـ ثٌيٞ ٠ذٛفٌروّج ثْ 

ٌيث " فجٌّوًح ثٌٕجؽـ ٠عو ِجٌ٘ث فٟ صٕا١ُ غجلجس ثٌالعذ١ٓ  ثهثةز ثٌّٙجًٞ مالي ثٌّذجًثرفٟ ٠ٍجهر 

ضقىُ ٚث١ٌْعٌر عٍٝ صفىجً ِٚاجعٌ العذ١ز فٟ صعٕج  ثٌّٕجفْز ِّذج ٠ؾعذً ثٌذو١ٔز ٚثٌٕف١ْز ٚو١ف١ز ثٌ

ثالهث  ٠ضعًٛ دأصؾجر  ق١ـ "
2
.                    

فجالعذذجًر ثٌؾ١ذذور صذذذوه وذذً ثٌمٍذذك ٚثٌضذذٛصٌ ثٌذذيٞ ٠ٌثفذذك ثٌّذج٠ًذذجس ثٌّّٙذذز ف١ذذظ ثْ " ِعذذوي ثالعذذجًر 

ثالِغً ٠ؤهٞ ثٌٝ ثٌٍْٛن ٚثالهث  ثٌفعجي "
3
. 

ٚثٌذذيثس  غجًر ثالٔفعج١ٌذذزوذذٌ فمذذو صقمذذك فذذٌض ثٌذقذذظ فذذٟ ٚؽذذٛه عاللذذز دذذ١ٓ ثالّذذضفّذذٓ مذذالي ِذذج ى

 ثهث ٚض١ٌ ِذؤعٌر فذٟ  جٌٚىٓ ٘ير ثالّضغجًر الدو ثْ صىْٛ فٟ ِْضٜٛ ٠ّىٓ ثالّضفجهر ِٕٙ ثٌّٙج٠ًز

٠ٚضُ ىٌه ِٓ مالي ثالعوثه ثٌٕفْٟ ثٌؾ١ذو ِذٓ لذذً ثٌّذوًح مذالي فضذٌر ثٌضذو٠ًخ  ثٌّٙجًٞ ثٌالعخ

عٍٝ و١ف١ز ِٛثؽٙٗ ثٌاٌٚ  ثٌصعذز دضقىُ ٚدوْٚ عصذ١ز ِٓ ثؽً ثالّضفجهر ِذٓ ٚصع٠ٛو ثٌالعخ 

 . ٚصقم١ك ثالٔؾجٍ ثٌؾ١و ٌٍف٠ٌك  ير ثالّضغجًر داىً ث٠ؾجدٟ ٌٌفع ثٌّْضٜٛ ثٌّٙجًٞ٘

 

   -االعزٌزبخبد ّالزْص٘بد : -1

 -االعزٌزبخبد : 5-1

 .ثٔفعج١ٌز ٌِصفعز العذٟ ثٌىٌر ثٌعجةٌر ثٌاذجح ثّضغجًر  ثِضالن -1
 ثِضالن العذٟ ثٌىٌر ثٌعجةٌر ثٌاذجح ىثس ِٙج٠ًز ِٕنفعز . -2

 . ٚثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٌع١ٕز ثٌذقظ ثٌيثس ثٌّٙج٠ًزٕ٘جن عاللز عى١ْز د١ٓ  -3

 

 -الزْص٘بد : 5-0
ثّضنوثَ ِم١جّذٟ ثٌذقذظ وّٛذ١ٍز ِذٓ لذذً ثٌّذوًح ٌٍضعذٌ  عٍذٝ ِذج ٠ّضٍىذٗ ثٌالعذذ١ٓ ِذٓ  -4

 ٠ز .ثّضغجًر ٚىثس ِٙج٠ًز دصًٛر هًٚ

ث٘ضّجَ ثٌّوًح دؾجٔخ ثالعوثه ثٌٕفْٟ ٌالعخ ِٓ ثؽً ثٌضقىُ دّْضٜٛ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز  -1

 ٚؽعٍٙج دجٌّْضٜٛ ثٌؾ١و ثٌيٞ ٠قمك ثٌّْض٠ٛجس ثٌعج١ٌز ٌالعذ١ٓ . ٚثالهث  ثٌّٙجًٞ

ثالّضفجهر ِٓ ثٌّاجًوجس ثٌْجدمز ٌالعخ فٟ صق١ْٓ ِْضٜٛ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٌو٠ز ٚعوَ  -2

 ثٌالعخ .  ِْضٜٛ ثهث أعٌ دقجالس ثٌفاً ثٌضٟ صؤعٌ فٟ ثٌض

ثعضّجه ثفوٜ ّٚذجةً ثٌضذو٠ًخ ثٌعمٍذٟ ٌنفذط هًؽذز ثالّذضغجًر ثالٔفعج١ٌذز ٌالعذخ ٚؽعٍٙذج  -3

 دجٌّْضٜٛ ثٌؾ١و ٚىٌه دعو ٔٙج٠ز ثالفّج  ٚدوث٠ز ثٌّٕجفْز .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 . 179ج ص  1999ج عّجْ ج هثً ثٌاٌق ٌٍعذجعز ٚثٌٕاٌ ج  ثٌٕا٠ٌجس ثٌّّٙز فٟ ثٌضو٠ًخ ث٠ٌٌجظ٠ًْٟجْ م٠ٌذػ .  
2
 . 125ج ص 1995ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ج  1ج غ عٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجظٟ   ثٌّفج١ُ٘ ٚصعذ١مجس (ثّجِز وجًِ ًثصخ .  
3
 . 137ج ص  1977ج ِصٌ ج ِعذعز ؽ٠ٌور ثٌْف١ٌ ج  1ج ػ ّج٠ىٌٛٛؽ١ز ثٌّٕجفْجسجٚت . عٍٟ دمحم ِع 
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 -:الوصبدس الؼشث٘خ  -
ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً ثٌفىٌ  1ج غ ثٌّفج١ُ٘ ٚصعذ١مجس (عٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجظٟ   ثّجِز وجًِ ًثصخ . -1

 .1995ثٌعٌدٟ ج 

ج صٌؽّز عجهي عَ ثٌو٠ٓ ٚثمٌْٚ ج ثٌمجٌ٘ر ج ِعذعز ثالٌ٘ثَ ج  ثٌضموَ فٟ عٍُ ثٌٕفِصًٔٛ  .  -2

1993  . 

ج عّجْ ج هثً ثٌاٌق ٌٍعذجعز  ثٌٕا٠ٌجس ثٌّّٙز فٟ ثٌضو٠ًخ ث٠ٌٌجظ٠ًْٟجْ م٠ٌذػ .  -3

 .  1999ٚثٌٕاٌ ج 

عذو ثٌى٠ٌُ ج ِقّٛه فّوٞ دمحم : ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٚعاللضٙج دذعط ثٌّضغ١ٌثس ثٌف١ٌْٛٛؽ١ز  -4

ٚثالهث  ثٌّٙجًٞ فٟ ثٌىٌر ثٌعجةٌر ج ثٌّؤصٌّ ثٌعٍّٟ   ثٌض١ّٕز ثٌذا٠ٌز د١ٓ ثٌضقو٠جس ٚثٌعّٛفجس 

 .1996( ج و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز ٌٍذ١ٕٓ ج ؽجِعز فٍٛثْ ج ثٌمجٌ٘ر ج 

ّٓ دمحم ع١ْٛٞ . عٍُ ثٌٕفِ ثٌف١ٌْٛٛؽٟ ج هًثّز فٟ صف١ٌْ ثٌٍْٛن ثالْٔجٟٔ ج عذو ثٌٌف -5

 . 1991د١ٌٚس ج هثً ثٌٕٙعز ٌٍعذجعز ٚثٌٕاٌ ج 

عصجَ دمحم عذو ثٌٌظج . ثالِٓ ثٌٕفْٟ ٚعاللضٗ دّْضٜٛ ثالّضغجًر ثالٔفعج١ٌز ٌوٜ العذٟ وٌر  -6

 .   2332ظ١ز ج ؽجِعز ثٌّٛ ً ج ثٌٍْز ج ًّجٌز ِجؽْض١ٌ ض١ٌ ِٕاًٛر ج و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌج

ج ثٌمجٌ٘ر ج ٌِوَ ثٌىضجح ٌٍٕاٌ ج   1ج غ ِومً فٟ عٍُ ثٌٕفِ ث٠ٌٌجظٟدمحم فْٓ عالٚٞ .   -7

1999. 

دمحم ؽْجَ عٌح ج ِّٛٝ ؽٛثه وجظُ : ِمجًٔز ِْضٜٛ ثالّضؾجدز ثالٔفعج١ٌز د١ٓ ثٌّضمو١ِٓ  -9

ج ِعذعز ه٠جٌٝ ج دعمٛدز ج  ١1ز ج ثٌعوه ٚثٌاذجح فٟ ٌعذز ثٌّالوّز ج ِؾٍز و١ٍز ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ

2331   . 

١ّْٔز عٍٟ هثٚه ج ٠َٔز فّوٞ : ثٌعاللز د١ٓ ِصجهً ثٌعغٛغ ثٌضٟ ٠عجٟٔ ِٕٙج ثٌعٍذز ِٚفَٙٛ  -9

 . 1997 ج2 ج ثٌعوه42ثٌيثس ٌو٠ُٙ ج هًثّجس عٍَٛ ثٌضٌد١ز ج ثٌّؾٍو

ز ِٓ ثدٕج  ثالِٙجس دمحم  ٛثٌقز ج ثفّو ٠ّٛف لٛثّّز : ثٌفٌٚق فٟ ثٌيثس ٌوٜ ع١ٕ -13

 ج  . 1994ج  6ج ثٌعوه  1ثٌعجِالس ٚض١ٌ ثٌعجِالس فٟ ثالًهْ ج ِؾٍز ثٌذقٛط ثٌضٌد٠ٛز ج ثٌّؾٍو 

ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً  ثالمضذجًثس ثٌٕف١ْز ٚثٌّٙج٠ًزدمحم فْٓ عالٚٞ ج دمحم ٔصٌ ثٌو٠ٓ ًظٛثْ :  -11

 .  1997ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ج 

ثٌذقظ ثٌعٍّٟ فٟ ثٌضٌد١ز ث٠ٌٌجظ١ز ٚعٍُ ثٌٕفِ : دمحم فْٓ عالٚٞ ج ثّجِز وجًِ ًثصخ -12

 .   1999ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً ثٌفىٌ ثٌعٌدٟ ج  ث٠ٌٌجظٟ

 ج ثٌمجٌ٘ر ج هثً ثٌفىٌ 1دمحم فْٓ عالٚٞ . ِّٛٛعز ثالمضذجًثس ثٌٕف١ْز ٠ٌٌٍجظ١١ٓ ج غ-13

 .1999ثٌعٌدٟ ج 

جثٌمجٌٖ٘جٌِوَ 1غجثٌّعجِالس ثٌع١ٍّز ٚثٌع١ٍّز د١ٓ ثٌٕا٠ٌز ٚثٌضعذ١كِصعفٝ دجٟ٘ : -14

 .1999ثٌىضجح ٌٍٕاٌج

  1977ج ِصٌ ج ِعذعز ؽ٠ٌور ثٌْف١ٌ ج  1ج ػ ّج٠ىٌٛٛؽ١ز ثٌّٕجفْجسعٍٟ دمحم ِعجٚت .  -15
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 ( 1هلسك )

 

 هم٘بعٖ االعزثبسح االًفؼبل٘خ ّالزاد الوِبسٗخ الوؼشّض ػلٔ الخجشاء

 

 ليتتتعنقتهاربتتت ن  لتتتراتنال ب ايتتتعناالستتترة اةناال   )الموسةةةوم  ثيقةةوم الحث ةةةر حةةةثهرا  ح   ةةة
 .(لهت ين  ضنفاقنالكاةنالط ئاةنالش  ب

ونظةةةرام لمةةةث ننمن ةةةوب حةةةر مةةةب يحةةةرم ولرايةةةة الميةةةة وةةةر مهةةةث  ال لةةةوم الريث ةةةية والنرحويةةةة 
مةةب المصةةثلر ال لميةةة وةةر اةة ا المهةةث . ل صةةو  الي ةةث والنفسةةية نروةةم ليةةم طيةةثم الفقةةرات النةةر نةةم ا

 الير نرهو مث يلر:
مة ) /  ( أمثم ي  وقرم ون ةت الحةلي  الة ر نةراا منثسةحثم للفقةرم )نصةلص ح   نصةلصح و ع اال -

 .مع  ير الن لي   نصلص ح ل الن لي (
ييةةوب الةةت ووةةم  ةةالر حةةلا   ) ثلحةةثم ح  ا سةةن ثرم ا نف ثليةةة مقيةةث حةة ب ااهثحةةة الةةت وقةةرات  المةةثم 

امةةث مقيةةث  الةة ات الم ثريةةة و ةةو  نةةوالر( الةةت ال0ح  0ح  3أ يثنةةثم ح نةةثلرام(. ون طةةت ل ةةث األو اب )
 .( 1,2,3,0,0يمثسر الحلا   )أحلا ح نثلرا ح ا يثنث ح  ثلحث ح لا مث ( ون طت ل ث ا و اب )

 

 -اّال : هم٘بط االعزثبسح االًفؼبل٘خ : 

 ال رصلر الفمشاد د

 رصلر   

رسزبج 

الٔ 

 رؼذٗل

    ءروبسٗي االعزشخب ٖاعزخذه اشؼش ثبالعزمشاس الٌفغٖ ػٌذ 1

    أزمك أفعل اداء ػٌذهب أكْى ُبدئب   0

    هِوخ الوٌبفغخ أفعل الفْص ػلٔ الِضٗوخ ػٌذهب ركْى 4

    ٗضداد للمٖ ػٌذهب أرؼشض إلصبثخ هب. 3

    ٗث٘شًٖ السكن الزٕ ٗؼطٖ لشاساد خبغئخ 5

    خالوجبساح داػ٘ب ثبلٌدبذ ّالوْفم٘أصلٖ هلل لجل  6

    ًصبئر الضهالء فٖ اللؼتاشؼش ثبالسر٘بذ لزمجل  7

    الوٌبفغخٗضداد رْرشٕ ّاظطشاثٖ ػٌذ الزفك٘ش ثأُو٘خ  8

    ًمذ الوذسة لٖ ٗؼْق همذسرٖ ػلٔ الزشك٘ض ّاالًزجبٍ فٖ الوٌبفغخ 9

    الدأ الٔ دخْا السوبم لوشاد ػذٗذح لجل الجذء ثبلوٌبفغخ 12

    أرألن هي ص٘سبد الالػج٘ي الجزٗئخ 11

    خو٘ؼب بلثمخ ثبلٌفظ ػٌذهب ٗمشأ الوذسة عْسح الفبرسخ هؼٌبأشؼش ث 10

    أزمك أفعل أداء ػٌذهب ٗشدؼٌٖ الوذسة 14

    رضداد اعزثبسرٖ ػٌذهب ٗكْى الشخص اإلداسٕ غ٘ش سٗبظٖ 13

    أرصْس رٌُ٘ب  خطخ اللؼت لجل رٌف٘زُب. 15

    خخاللل دس ألْم ًفغٖ ػٌذ اسركبثٖ خطأ ززٔ ّلْ كبى ثغ٘طب   16

    اُزوبم الوذسة ثخطخ اللؼت ٗدؼلٌٖ أكثش رفك٘شا  ثأُو٘خ الوجبساح 17

    ص٘سزٖ هغ صهالئٖ لجل الوجبساح رشذ هي اصسٕ 18

    أغوئي ًفغ٘ب  ػٌذهب ألؼت هغ فشٗك ٗفِن لبًْى اللؼجخ خ٘ذا   19
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 ال رصلر الفمشاد د

 رصلر   

رسزبج 

الٔ 

 رؼذٗل

    ٗكْى أدائٖ افعل ػٌذهب ٗشبُذًٖ ّالذٕ ّأخْرٖ ّازجزٖ 02

    فضح ػٌذهب لن ركي رْخِ٘بد الوذسة هدذٗخ.أشؼش ثبلٌش 01

    ٗث٘شًٖ ظؼف الزسك٘ن الزٕ ٗغجت ُضٗوخ فشٗمٖ 00

أغواائي ًفغاا٘ب  ػٌااذهب أسٓ اُزواابم الوغااؤّل٘ي ثااٖ كث٘ااشا  لجاال الوٌبفغااخ  04

 ّخاللِب ّثؼذُب

   

    أشؼش ثؼذم االسر٘بذ لزس٘ض اإلداسٗ٘ي لجؼط الالػج٘ي 03

    زٖ فٖ هٌبفغخ هزكبفئخ الوغزْٓأشؼش ثغؼبدح ػٌذ هشبسك 05

    أغوئي ًفغ٘ب  ػٌذهب أشبُذ خوبُ٘ش هٌبصشح  لفشٗمٌب 06

    ػذ الوٌبفغخ رضداد ظشثبد للجْٖهغ لشة ه 07

    الوِوخ أثزا خِذا  هو٘ضا   الوٌبفغخ فٖ 08

    اعزوزغ ثبلوٌبفغخ أكثش هي الزذسٗت 09

لزاااٖ اسركجزِاااب عااابثمب  فاااٖ اشاااؼش ثبلٌاااذم ػٌاااذهب أكاااشس ًفاااظ األخطااابء ا 42

 الوٌبفغخ

   

    أفكش دائوب  فٖ ك٘ف٘خ األداء فٖ الْلذ الوطلْة. 41
 

 

 

 -ثبً٘ب : هم٘بط الزاد الوِبسٗخ :
 

 

 د

 

 

 الؼجبساد

 

 رصلر

 

 ال رصلر

 

 رسزبج الٔ رؼذٗل

اعاازط٘غ اداء االسعاابالد الزااٖ رلؼاات هااي  -1

 اعفل ثغِْلخ .

   

 روشٗش الكشح . فٖ الوزٌبُ٘خ ارو٘ض ثبلذلخ -0

 

   

    ارسشن ثبلغشػخ الوٌبعجخ . -4

    ٗصؼت ػلٖ السشكخ للخلف . -3

ثؼاااذ الاااذفبع ٗوكٌٌاااٖ اى ارساااشن للوكااابى  -5

 الوٌبعت للزغط٘خ أّ الِدْم .

   

ٗوكاااي اى أّخاااَ ظاااشثزٖ الغااابزمخ الااأ  -6

 الالػت الزٕ ٗزصف دفبػَ ثبلعؼف .

   

    أرشدد ػٌذ اعزمجبا االسعبا . -7

    ٗوكٌٌٖ اى اًْع اسعبالرٖ . -8

  الوفبخٖء الاخ٘ذ العشة الغبزك الغشٗغ -9

 

   

ٗصؼت ػلَ٘ ػول زبئػ صذ خ٘اذ للعاشة   -12

 فٖ الغبزخ .

   

   اعاااازط٘غ اى اعاااادل ًمطااااخ هااااي ظااااشثخ  -11
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 االسعبا .

 

 هي هشاكض اللؼت اخ٘ذ الذفبع فٖ إٔ هشكض -10

 ثبلولؼت .

   

كشح هجبششح الٔ الوكبى ٗوكٌٌٖ اى اهشس ال -14

 الخبلٖ فٖ هلؼت الوٌبفظ .

   

    اخ٘ذ ظشثخ الكشح هي الوٌطمخ الخلف٘خ . -13

هاي الغااِل ػلااٖ اى ارساشن فااٖ إٔ ارداابٍ  -15

 فٖ الولؼت .

   

ٗوكٌٌٖ  اى اعزمجل االسعبا فٖ إٔ هشكاض  -16

 فٖ الولؼت .

   

اعزط٘غ اى ارسشن ثغِْلخ ثؼذ االعازمجبا  -17

 لم٘بم ثْاخجبد الِدْم .هجبششح ل

   

رؼاااشف الفاااشق الوٌبفغاااخ هاااذٓ خطاااْسرٖ  -18

 ػلٔ الشجكخ .

   

اعزط٘غ اى اػول دفبع ًبخر ظاذ إٔ كاشح  -19

 هعشّثخ ردبُٖ .

   

ٗصاااؼت ػلااأ الفشٗاااك الوٌااابفظ اى ٗصاااذ  -02

 ظشثزٖ الغبزمخ .

   

    ى اهشس الكشح للوكبى الزٕ اسٗذٍ اعزط٘غ ا -01

ضٕ فمػ ّال اخ٘ذ الذفبع فاٖ ادافغ فٖ هشك -00

 ثبلٖ الوشاكض فٖ الولؼت .

   

لاااْ كٌاااذ فاااٖ هْلاااف زاااشج اثٌااابء اللؼااات  -04

 ٗوكٌٌٖ الزصشف .

   

    رْخَ٘ اسعبلٖ الٔ الالػت الجذٗل اعزط٘غ  -03

    رسشكبرٖ فٖ الولؼت دل٘مخ . -05

ٗوكٌٌاااٖ اى اّخاااَ اسعااابلٖ الااأ الالػااات  -06

 ظؼ٘ف االعزمجبا .

   

زاات اداء الوِاابساد الزااٖ فِ٘ااب عاامْغ الا -07

 ػلٔ االسض .

   

 أحثداششح هي اعفل )( الكاخ٘ذ اػذاد )سفغ -08

) 

 

 

  

اعازط٘غ اى اعاازمجل إٔ اسعاابا هِوااب كاابى  -09

 صؼجب  .

   

رسشكاابرٖ فااٖ الولؼاات روكٌٌااٖ هااي زغااي  -42

 اداء ّاخجبرٖ الِدْه٘خ ّالذفبػ٘خ .

   

شٗاااش ٗوكٌٌااٖ خااذاع الفشٗاااك الوٌاابفظ ثزو -41

الكااااشح هجبشااااشح الاااأ هلؼااااجِن ثااااذال هااااي 

 اػذادُب .

   

ػٌااذهب اػوااال زاابئػ صاااذ للعاابسة الااازٕ  -40

 اهبهٖ اصذ الكشح هٌَ .
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    أخ٘ذ خو٘غ اًْاع االسعبا -44

    اصؼت هِبسح ُٖ الط٘شاى لالهبم . -43

    اخ٘ذ خو٘غ اًْاع الزوشٗش . -45

اعااازط٘غ اى الؼااات االسعااابا ثماااْح اػلااأ  -46

 جكخ هجبششح .الش

   

    اًب ظبسة هوزبص ػلٔ الشجكخ . -47

    دفبػٖ فٖ الوٌطمخ الخلف٘خ غ٘ش خ٘ذ . -48

ٗصؼت ػلٖ اى اّخَ اعزمجبلٖ الأ الوؼاذ  -49

 فٖ الوكبى الوٌبعت لَ .

   

ثؼاااط روشٗشاراااٖ الرؼدااات صهالئاااٖ فاااٖ  -32

 الولؼت .

   

 

 

 

ن(2 محقن)
نال ب ئيعنن قي سناالسرة اةناال    ليعن صقارهن

 

 

 ًبدسا   أز٘بًب   غبلجب الفمشاد د

    اشؼش ثبالعزمشاس الٌفغٖ ػٌذهب اعزخذم روبسٗي االعزشخبء 1

    أزمك أفعل اداء ػٌذهب أكْى ُبدئب   0

    هِوخ الوٌبفغخ أفعل الفْص ػلٔ الِضٗوخ ػٌذهب ركْى 4

    ٗضداد للمٖ ػٌذهب أرؼشض إلصبثخ هب. 3

    ٕ ٗؼطٖ لشاساد خبغئخٗث٘شًٖ السكن الز 5

    خالوجبساح داػ٘ب ثبلٌدبذ ّالوْفم٘أصلٖ هلل لجل  6

    اشؼش ثبالسر٘بذ لزمجل ًصبئر الضهالء فٖ اللؼت 7

    الوٌبفغخٗضداد رْرشٕ ّاظطشاثٖ ػٌذ الزفك٘ش ثأُو٘خ  8

    ًمذ الوذسة لٖ ٗؼْق همذسرٖ ػلٔ الزشك٘ض ّاالًزجبٍ فٖ الوٌبفغخ 9

    لٔ دخْا السوبم لوشاد ػذٗذح لجل الجذء ثبلوٌبفغخالدأ ا 12

    أرألن هي ص٘سبد الالػج٘ي الجزٗئخ 11

    أشؼش ثبلثمخ ثبلٌفظ ػٌذهب ٗمشأ الوذسة عْسح الفبرسخ هؼٌب 10

    أزمك أفعل أداء ػٌذهب ٗشدؼٌٖ الوذسة 14

    رضداد اعزثبسرٖ ػٌذهب ٗكْى الشخص اإلداسٕ غ٘ش سٗبظٖ 13

    صْس رٌُ٘ب  خطخ اللؼت لجل رٌف٘زُب.أر 15

    ألْم ًفغٖ ػٌذ اسركبثٖ خطأ ززٔ ّلْ كبى ثغ٘طب   16

    اُزوبم الوذسة ثخطخ اللؼت ٗدؼلٌٖ أكثش رفك٘شا  ثأُو٘خ الوجبساح 17

    ص٘سزٖ هغ صهالئٖ لجل الوجبساح رشذ هي اصسٕ 18

    جخ خ٘ذا  أغوئي ًفغ٘ب  ػٌذهب ألؼت هغ فشٗك ٗفِن لبًْى اللؼ 19

    ٗكْى أدائٖ افعل ػٌذهب ٗشبُذًٖ ّالذٕ ّأخْرٖ ّازجزٖ 02

    أشؼش ثبلٌشفضح ػٌذهب لن ركي رْخِ٘بد الوذسة هدذٗخ. 01
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 ًبدسا   أز٘بًب   غبلجب الفمشاد د

    ٗث٘شًٖ ظؼف الزسك٘ن الزٕ ٗغجت ُضٗوخ فشٗمٖ 00

أغواائي ًفغاا٘ب  ػٌااذهب أسٓ اُزواابم الوغااؤّل٘ي ثااٖ كث٘ااشا  لجاال الوٌبفغااخ  04

 ّخاللِب ّثؼذُب

   

    أشؼش ثؼذم االسر٘بذ لزس٘ض اإلداسٗ٘ي لجؼط الالػج٘ي 03

    أشؼش ثغؼبدح ػٌذ هشبسكزٖ فٖ هٌبفغخ هزكبفئخ الوغزْٓ 05

    أغوئي ًفغ٘ب  ػٌذهب أشبُذ خوبُ٘ش هٌبصشح  لفشٗمٌب 06

    ػذ الوٌبفغخ رضداد ظشثبد للجْٖهغ لشة ه 07

    الوِوخ أثزا خِذا  هو٘ضا   الوٌبفغخ فٖ 08

    اعزوزغ ثبلوٌبفغخ أكثش هي الزذسٗت 09

اشاااؼش ثبلٌاااذم ػٌاااذهب أكاااشس ًفاااظ األخطااابء الزاااٖ اسركجزِاااب عااابثمب  فاااٖ  42

 الوٌبفغخ

   

    أفكش دائوب  فٖ ك٘ف٘خ األداء فٖ الْلذ الوطلْة. 41
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 ( 4هلسك )

 ثصْسرَ الٌِبئ٘خاد الوِبسٗخ هم٘بط الز

 

 

 د

 

 

 الؼجبساد

 

 أثذا  

 

 ًبدسا  

 

 غبلجب   أز٘بًب

 

 دائوب  

اعاازط٘غ اداء االسعاابالد الزااٖ رلؼاات هااي  -1

 اعفل ثغِْلخ .

     

 ارو٘ض ثبلذلخ فٖ روشٗش الكشح . -0

 

     

      ارسشن ثبلغشػخ الوٌبعجخ . -4

      ٗصؼت ػلٖ السشكخ للخلف . -3

ثؼاااذ الاااذفبع ٗوكٌٌاااٖ اى ارساااشن للوكااابى  -5

 وٌبعت للزغط٘خ أّ الِدْم .ال

     

ٗوكاااي اى أّخاااَ ظاااشثزٖ الغااابزمخ الااأ  -6

 الالػت الزٕ ٗزصف دفبػَ ثبلعؼف .

     

      أرشدد ػٌذ اعزمجبا االسعبا . -7

      ٗوكٌٌٖ اى اًْع اسعبالرٖ . -8

 الاخ٘ذ العشة الغبزك الغشٗغ . -9

 

     

ٗصؼت ػلَ٘ ػول زبئػ صذ خ٘اذ للعاشة   -12

 لغبزخ .فٖ ا

     

اعاااازط٘غ اى اعاااادل ًمطااااخ هااااي ظااااشثخ  -11

 االسعبا .

 

     

      اخ٘ذ الذفبع فٖ إٔ هشكض ثبلولؼت . -10

ٗوكٌٌٖ اى اهشس الكشح هجبششح الٔ الوكبى  -14

 الخبلٖ فٖ هلؼت الوٌبفظ .

     

      اخ٘ذ ظشثخ الكشح هي الوٌطمخ الخلف٘خ . -13

إٔ ارداابٍ هاي الغااِل ػلااٖ اى ارساشن فااٖ  -15

 فٖ الولؼت .

     

ٗوكٌٌٖ  اى اعزمجل االسعبا فٖ إٔ هشكاض  -16

 فٖ الولؼت .

     

اعزط٘غ اى ارسشن ثغِْلخ ثؼذ االعازمجبا  -17

 هجبششح للم٘بم ثْاخجبد الِدْم .

     

رؼاااشف الفاااشق الوٌبفغاااخ هاااذٓ خطاااْسرٖ  -18

 ػلٔ الشجكخ .

     

 اعزط٘غ اى اػول دفبع ًبخر ظاذ إٔ كاشح -19

 هعشّثخ ردبُٖ .
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ٗصاااؼت ػلااأ الفشٗاااك الوٌااابفظ اى ٗصاااذ  -02

 ظشثزٖ الغبزمخ .

     

      ى اهشس الكشح للوكبى الزٕ اسٗذٍ اعزط٘غ ا -01

ادافغ فٖ هشكضٕ فمػ ّال اخ٘ذ الذفبع فاٖ  -00

 ثبلٖ الوشاكض فٖ الولؼت .

     

لاااْ كٌاااذ فاااٖ هْلاااف زاااشج اثٌااابء اللؼااات  -04

 ٗوكٌٌٖ الزصشف .

     

      رْخَ٘ اسعبلٖ الٔ الالػت الجذٗل اعزط٘غ  -03

     رسشكبرٖ فٖ الولؼت دل٘مخ . -05

 

 

ٗوكٌٌاااٖ اى اّخاااَ اسعااابلٖ الااأ الالػااات  -06

 ظؼ٘ف االعزمجبا .

     

الازاات اداء الوِاابساد الزااٖ فِ٘ااب عاامْغ  -07

 ػلٔ االسض .

     

 أحثداششح هي اعفل )( الكاخ٘ذ اػذاد )سفغ -08

) 

 

 

    

اعازط٘غ اى اعاازمجل إٔ اسعاابا هِوااب كاابى  -09

 صؼجب  .

     

رسشكاابرٖ فااٖ الولؼاات روكٌٌااٖ هااي زغااي  -42

 اداء ّاخجبرٖ الِدْه٘خ ّالذفبػ٘خ .

     

ٗوكٌٌااٖ خااذاع الفشٗاااك الوٌاابفظ ثزوشٗاااش  -41

الكااااشح هجبشااااشح الاااأ هلؼااااجِن ثااااذال هااااي 

 اػذادُب .

     

ػٌااذهب اػوااال زاابئػ صاااذ للعاابسة الااازٕ  -40

 اصذ الكشح هٌَ . اهبهٖ

     

      أخ٘ذ خو٘غ اًْاع االسعبا -44

      اصؼت هِبسح ُٖ الط٘شاى لالهبم . -43

      اخ٘ذ خو٘غ اًْاع الزوشٗش . -45

اعااازط٘غ اى الؼااات االسعااابا ثماااْح اػلااأ  -46

 الشجكخ هجبششح .

     

      اًب ظبسة هوزبص ػلٔ الشجكخ . -47

      ف٘خ غ٘ش خ٘ذ .دفبػٖ فٖ الوٌطمخ الخل -48

ٗصؼت ػلٖ اى اّخَ اعزمجبلٖ الأ الوؼاذ  -49

 فٖ الوكبى الوٌبعت لَ .

     

ثؼاااط روشٗشاراااٖ الرؼدااات صهالئاااٖ فاااٖ  -32

 الولؼت .

     

 


