
 

 

 

مدى فاعلية التعليم اإللكرتوني يف رفع مستوى التحصيل 
  لدى طالب صعوبات التعلم من وجهة نظر املعلمني الدراسي
                     

  
  


�	�א���������������� �
� �������	 �
���  

  ����� ���ن
  

  
  

  
�א������א����و��� �

  
www.gulfkids.com  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :���� ال�را��

  
   ��� ��
" ا!ل ��ون�
�� ل���*ب      ه��' ال�را�� إل% �#��� ��ى ����
� ال�#��ر��/ ال�.��-ى ال�,+

0
  .ذوي �#-��ت ال�#�" �0 و�23 ن�1 ال�#��
  

��د   �� �����#� 0
��0 9�*ث و9*9��� ����� ال�را���
� '���   18�>ل;��-ی? ���� ال.���ارس وAی�� 0�� �����ر�
��ات          
C�� D�
� ح.Fا-��� ��Gی���ره" ��
�" ا	��، "�#���#-��ت ال� I�������� ���ن ال���GJ ل�Jن

  ).وال�PهO ال�را��الM�N ، وال��Jة ،(ال�را�� 
  


? ه�ف ال�را�� �" ا����ام ال��I2 ال-�;� ال�,�
�� و�R �" ا�A�#�ن�  �����Jن� � -ن� �0 G,�ول
)45 ( ، �2��J9�2 وR�� 0� >آ��ة،�" ال�G�  
  

      I�������ام ��ن��� ��
� واAن,�ا���ت ال�#
�ری���
�ن�ت ������اج ال��-���ت ال,.Jال O
�,� "� �Rو
  ).SPSS(ال
  

  :�*ص ال���IF ال��ل
�و�" ا��
  

-     0�� \����� ��
�' ن��IF ال�را�� أن �N��/ ال�#��
0 ی;��G إل% ���G9 ال�#�
" ا!ل ��ون� ���
�
 .�#�رف و��2رات و	�Jات ��� ��J��Jا�I ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال#��
� ال��ری.

  
-      Aإ ���
" ا!ل ��ون����ا�I ال�#��� /��� "2�����;� "���*ب ر^��� أن ال����IF ال�را���' ن���
� "�� أن2

Mری��ی� �� ال�
�G�ال �Gی;_�-ن ال��ی. 

��ت            -
��ت و`لJ���� ��-��� ?��� ی�#��
� �
���
�' ن���IF ال�را��� ان�;��ض ال��-����ت ال,.�
   Iا���� ?�
J��ت ال*ز�� ل��c��.ال�-اد وال� ��R %�� ون� ��� ی�ل��ا!ل  "

d ال�#�e-�

�
 .ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال#��
� ال��ری.


�' ن��IF ال -�   ��
��ا�I ا!ل ��ونJال �

�� ی�#�? ��>9� �
�را�� ان�;�ض ال��-���ت ال,.��
 M
ال���GJ �� ال��ر�� ��% ال�.�-ى ال�,+
�� ل���لD ��� ی�ل ��% أن هfg ال�Jا�I ل

Dل���ل ��
  .ل�2 �>9
� ��% ال�.�-ى ال�,+

d �0 اAه���م و�� ض-ء ن��IF ال�را�� ��G وض#' ال�Jح�h ��دا �0 ال�-�
�ت أه��2 ال     h �

  ��
���D ال�,+��� ��ل�Nن�
" ا!ل ��ون�����k ال�#��� ?���� ی�#���
��ت ���-ث وال�را��,J0 ال��� ����O ال�cی��#�
      ���
" ا!ل ��ون����ا�I ال�#��� O��
�� ل�;#������cت ال*ز���-اد وال�.����;� ال��_� 0��� *��_� ،D��ل���ل


�G�\ آ>ش��m ال;
�ی- وا�Rlاص ال����N 	+-�� �� ال��ارس ال���GJ ل+#-�J��#�"و�ت ال� .     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ال���Gــــــــ�
  

إن �+� ال�#�-��ت ه- �� ال��Gم اlول ، وOJR آO ش�ء �+� ال�#�
"،ح
q یDN أن "             
��ة ال���ء    
�-ل حm ������        .........ی�Jأ ال�#�
" �0 ال��2 وی.� ���O ��ر�+� O��% ر��k آ�� O�،وال#�

� J�� د*Jن' ال��ال�#���،"(ا!ن ��N�1998.(  
  

  
     ���
M ا��lی F���-ن  (�2�fg ال ����ت ی+�� ال��
�O آ�� (      ���� "
��-ی� ال�#��� �
�_R ل-���\  ح���	 ���

�� آ�ن�'    1998أ��ی � ، و�R آ�ن ذلs �� ال.��/ وال#��ی0 �0 ش�2 ی��ی� G� ،م��، �0 ال�Gن ال��+
�� ل��J*د      �
��ي ل��.��OJG ال�#� � k
���� ���h�� ال ���ت fgه       %���م ��� ���� إح��ى ��_� ��، و�#

        ��Nن "
���ل ال�#�N� ��
M آ�
��-ن و�� �J/ ذلs ال���ب �0 23�-د و���ا�I و�#��ی*ت �Fب ال���	
    0
�� \�
� ل��s ال#�Jرات  ون���M آ����ت 	���#Rن ال,�دي وال#��ی0 ����3 وا�Gم ون,0 �� ال-
ال

�0 ال� �-ل     �� ���- ��ر����د ��� � A q�
�� ، ح�3��ران ال���1�� ال���-ی �
3-�    ���� '��h�� ����� وال�hال,�ی
2��ز              N� ���D ��ر�� � O��c� 0وی�� آ� *�_� "�#����در ال+� c����Rت ال,���-ب و��� ی#��ف ���آ

  .ال,��-ب
     

                    O�+;� ��
� ال�� ش��2ه� ال#��ل" إل�% ا	�+��ر ال�.����ت ال����#� ال�
C�أ��2' 9-رة ال �Gل

�ة � ��' ا!ن.��ن   C���         ال�#-ب وا�l" وح-ل�\ إل%  �Rی� �.Jل آ*�	 0�� fود��
0 ح�� O�G��0 ال��

        '�3-� ����Aت وال�#�-���ت وال�+�Aا ��
� ل��;�ة ال��� ش��2��2 ح�آ#
Jm �N
زر،و�R آ�ن ذلs ن�
�
  .��J � ال�#�-��ت ال�ول

  
        
وال��-ی�  �� ��Nل اA�+�Aت وال�#�-��ت ،ح�%  �ل" ی�N ال�#�
" ��ا �0 ا����hر ال� �-ل-3


�  ��#cل �0 ال#�ل" ال��ر�3 و�� ی�f�2 �0 �,�یq و�,-یA \�A�N� �� O � -ن ال��P.� ال�
�#�
        ��
��ر ��0 ن�ح ��Aاع وا����ت ا!�
��� ���J�ا لc�
� ��آ�
ال����;�،�O إن أ� uJ+� 0 ال��P.� ال�#�


� �0 ن�ح
� أ	�ىC�وال �

C�ل�  �Gو����.  
  

      J��� ��
�#� /R-ا�ات وال��اءات -�lو�0 ه�� �#�ل' ا

"    ��� ��لh-رة ال� �-ل-3���را ال�#�,�
     *�_� ���\ ال �����R�m %��� �_G�و Dا��ت ال��ل��إ O�G� ��ي وال�
�G�ال "
وال��لD �0 ��.;� ال�#�

  �0 ال���� �0 ال#cل� واAن�-اء الgي آ�ن'

� �0 ال����Gت ال����;� ل��ول� �0 ن�ح
� و�0 ال�N��/ �0 ن�ح
� أ	�ى�

�\ ال��P.� ال�#�#� .  

  
            �
�% ال� �-ل-3�� ���F�Gال ��hال,�ی ��
�

M      �و�R ���' هfg ال;�.;� ال�#�F��2�� ال�� ��J� ��وال�

 \����� �G-ل���'    "ا��lی ���J � ا!ن��ن���J*د ������ ال��� �����d ��ر���� O����k آ���' ب" ر������ " "
���ال�#�
  ".ا!ل ��ون�

  
       hال,�ی �
�
� ��G أ����' وزارة   ول" ��-ان ��P.� ���-ی� �� ال#�ل" ���J� 0 هfg ال.
��� ال�#�

   ��m-���وع ر��k ال���ارس     ) NCB(ال���
� ال.���C-ری� ��ل�#�ون �/ �M�N ال,���-ب ال�� ���J�

? ال�#�
" ا!ل ��ون�J��ل �
  )2009ر��ل� ال���
�،.(��J � اAن��ن' آ��-ة أول

  
                ?��� ��G� ��Jm�R ارس��� ��� ?�Jm يg��� ال,�ی�hال
�
�#�دة  و�0 ا��h�A ��% ال.
���ت ال�#��

       \��� �G-لJm�R ارس����ی� ���م �� �;�
" ا!ل ��ون��  : " ال�آ�-ر ح���" ش���    إن ال�#�
�
�#� �
N
إ����ا�
A اg��9ره�، وه ��P�ل 'R-�2 �0 ال
0 ��
� وض,�ه�،  �,��ج إل% أن �>	g �� ی ;
ی� 0 أن ی�>�� �

  ."ال�#�ل" �#�-�� ال��2ی� لgا ��2 �,��ج إل% ال��رج ض�0 إ�mر 	�� واض,�



  
     q

� ح�ی�h ل��#�
"،  ا����ت ��ارس �Jm�RحN
اlه�
� ��Nة ال�#�
" ا!ل ��ون� آ�x��ا�

��ا�G� '��#Rأن و ���#� s���*ث  وذل�9 %����وع ����g ال���
�� ل��;�
" ا!ل ��ون���-ل ال�#���� ح��.�P� /���
���Jأ   � q�
�g          ��اح�O، ح�
�g ال����وع، و��;
�� ال*ز��� ل��;
�� ال�,�
�Jی� ال-���� %�ال��ح��� اlول

Iن���Jال     ���-ی
0   (ا!��ادي الgي ی�2ف إل% ر�/ آ;��ءة ��.�-�� ال��ر���� 0
���
0 و��� إداری

0

;�2 �� ال#��
�) و�#��e-�ل� وyا D��,ت ال�
�G� ام���ا� �� �
�
  .ال�#�
  

            ��G� Mل����ارس اAن� ��� ?�Jm ��� ��hال,�ی �
�
و�0 ا��h�A اA	�ى ��% ال.
���ت ال�#�
�0 ال����ری/      ��J' ���وع ال�#�
" ا!ل �� ��
�� 	�ل
�ون� �� ال-R' الgي آ�ن' �
\ ال.��ح� ال#��

     ���
" ا!ل ��ون����ة ل��#��Fروس را���
k ال����O ال����_;� Mل�����ارس اlن�� ',J���� أ��Rال�����9،و
          \�;�.�� %��\ وال�#��ف ����J���و� ��
" ا!ل ��ون��-ف ���% أ��M ال�#�R-0 أراد ال� Oه� آ�+Gی

\��
N
  .وا���ا�
  

���

� �2eت ��ارس �#�ف ��ل��ارس ا!ل ��ون
�، و��ارس ال�.��OJG   و�� ض-ء هfg ال.�
ال�#�
�
�
  .،ال�� أ�uJ ال�#�
" ا!ل ��ون� �
�2 أ��س ال#��
� ال�#�

  
           ��
�#' وزارة ال���� q�
�� ال���ارس ح� ���G�ی� ال-���ل ال��N� ����رة �J3 آ�ن ل�.���� 23-د �Rو

��Aت ال� Nال#�ی� �0 ال� ?
J��و O

"       وال�#�
" ن,- �;#��� ال�#��
��� ��� ����ل�#�
" ا!ل ��ون� ���J��
  .وال�#�"،آ�� �
�_u �� ال;+O ال�hن�

  
       ��
�� ال��� �� ال#��� '��h�� ل��Nا ال�g�آ�� �" ال���ق �� هfg ال�را�� إل% 23-د �#z ال�ول �� ه

  . ال.#-دی�،ال��� � اlردن
� ال�2ش�
�،و����C-رة،آ�� �
�د �� ال;+O ال�hن�
  

 ����gا ال�را���� ه���-ى  و��.� /���� ر��� ���
" ا!ل ��ون���� ال�#��
��ى ������  �����#� %���� إل�hح�Jال %#��.��
0
  .ال�,+
O ال�را�� ل�ى m*ب �#-��ت ال�#�" �0 و�23 ن�1 ال�#��

  
  

  :�� �� ال�را��
  

 \�

�،�.#% إل% �;#�

�G�\ ال�OC ال��^O ل���P.� ال�#�J��ون� و��ا!ل  "
ل�G أ�J,' ��ا�I ال�#�
-� d����� \G
J��و �J^ا ال�,-ر،وه� ال�g2ل �hح�Jر ال�
رf وأش �ل\،و�0 ه�� ��J� �21رات ا	�

  0�� Dل���ل ��
�� ال �d �0 ��ى ����
� ��ا�u ال�#�
" ا!ل ��ون� ال���ح� ��% ال�.�-ى ال�,+
0
  . و�23 ن�1 ال�#��

  
              �
�
�� ال�#�.�Pال� ��0 ���D وان�#��ش � ��ي ��� إA أن ��^" �� أح�9\ ال�#�
" ا!ل ��ون� �

  :ال.Pال الgي ی��ح ن;.\
  

          D�
O ال�را��� ل��ل���-ى ال�,+.� /��� ر�� ��
" ا!ل ��ون�ال�.�ؤAت � �h �� ��ى �.��ه�� ال�#�
  �#-��ت ال�#�"؟

  
  
  
  




M ال��ل�Fال ال�P.ا �,�دت �� �� ال�را�� �� الgل :  
  

�ت ال�#�" �0 �� ��ى ����
� ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ر�/ �.�-ى ال�,+
O ال�را�� ل�*ب �#-�
  و�23 ن�1 ال�#��
0؟

  
  �Rه��' ال�را��و  �
  :إل% ا!�3�� �0 ا����l ال;��
� ال��ل
  
1-    ������ل�#�
" ا!ل ��ون��� �����J�ات ال������Jرات وال�������رف وال�2��
0 ل��#�����*ك ال�#������ى ا���� �����


�G�\؟J��و  
   
2- 2;
e-� "�ی ��ال �J�-,ال� �
�
  � دا	O ال��ر��؟ �� ��ى �;��O ال��لD �/ ال�Jا�I ال�#�
  

d ال�#�
" ا!ل ��ون� دا	O ال��ر��؟ -3e-� ت�
  �� ��ى �-ا�� �����Jت و`ل

O ال�را��� ل���*ب ��#-��ت      -4�
�Gت ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ر�/ �.��-ى ال�,+J�� 'ه��� Oه

  ال�#�" �0 و�23 ن�1 ال�#��
0؟
  

  :أه�
� ال�را��
  

  :ال��ل����Oh أه�
� ال�را�� �� أن�2 ��.�ه" ��    
1-     �� ���ه�ي شe %��#� 0�� u��+ا ال�gون� وإزال� �� ی�-ب ه��ا!ل  "

�G ل��#�Gی" �;2-م ح�G�

�m�	.  
  
2-   ��Gال��� ��� ��-+	 �
�
ال�#�ف ��% واR/ ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال�ول ال�� ���2 ان�#�ش� �#�

�
  .ال#��
  
  .ال�#�ف ��% واR/ ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال.���� -3
  
  .O هfg ال�را�� إض��� إل% ��ا�I ال��-ی� ال�#�
�� �� ال.������ -4
  
5-   ���� ���
" ا!ل ��ون���O ال�#������ ����-ات ال��N;ء وال����	l0 ا��� d���� ل� ���� ��ای��fg ال�را���� ه�J�#�

  . ال.����
  

  :أه�اف ال�را��
  .ال�#�ف ��% �;2-م ال�#�
" ا!ل ��ون�-1
��   ال�#�ف ��% واR/ ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال�-2Gال��� ��� ��-+	 �
�
ول ال�� ���2 ان�#�ش� �#�

�
  .ال#��
  
  .ال.���� و�#z ال�ول اl	�ى �ف ��% واR/ ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال�#-3
  

;�2 �� ال��ر�� �� ر�/ �.�-ى  -4e-� "�ی ��ون� ال��ا!ل  "
ال �d �0 ��ى ����
� ��ا�I ال�#�

  . �2 ن�1 ال�#��
0ال�,+
O ال�را�� ل��*ب �#-��ت ال�#�" �0 و3
  

  



  :ال�را�� ,�ت�+��
  

  :ال�#�
" ا!ل ��ون�
  ��G� ون���ا!ل  "
�\ دAل ��,�M  ل�G �#�دت �;�ه
" ال�#�����  \���ا�I     "�>نJی" ال��G�ل ��
�
�#� ���-1��


�ت ال�#�-��ت �G� ام������و�� أي � �ن  'R0 �� أي و

� ل���#��
0 أو ال���ر�Jری��أو ال �
�
ال�#�
��Aت ال�+�Aوا  O��h� ���
��ز ،    (�;����
� ل���;F����� أو ال;_�
��،ال�G-ات ال�,��ا!ن��ن'،ا!ن��ان'،ا!ذا�

      ��#� 0�
�  ....)ا�Rlاص ال�����C،الd��2،ال�Jی�� ا!ل ��ون�،أ23�cة ال,���-ب ، ال��P���ات ��-�ل�
�
�
�#� ��
�/     ���� ��cا��

� ��#�دة ال�+�در ���ی� �G�cا��� �� ال;+�O ال�را��� أو ^���;� �
��#�

0�          "�
0 ال���#�" وال�#��� O�دAل .(�#� دون اAل�cام �� �ن �,��د ا�����دا ���% ال��#�" ال�gا�� وال�;��
  )M,��2008 و`	�ون،

  
0��.
��ف ال�,��\ وی#��� �>ن�
" ا!ل ��ون������ام   "ال�#���% ا���� ����gي ی#���
" ال���0 ال�#���-ع ���s ال���- ذل�ه


0 ال��
0 و���
0 وال��#����
0 ال�#������ل ��+�Aا ���� ���
��kF ا!ل ��ون��� ال-��
�
�� ال�#��.�P0 وال�
����#��
�2����"  

  
  :�#-��ت ال�#�"

     c�N� 0�ل�G ا����م آ
�ك �+��u �#-��ت ال�#�" ل-��N� d-�� �0 اmA;�ل ال�gی0 ی#��ن-ن  �
�� وال,.��ب       ) اض��ا��ت(أو �>	��N2�اءة وال��Gوال، ��Cرات ال��?،وال���2� 0�� �hواح�ة او اآ ��

   O����رات ال�-ا��2� 0��� ���2� O���� ی�+��� و���fg   وال �����0 ه����h-ن ������ وی.���3Aا O���� ل��;���ال*ز�
�� او         ���
��G9 O����� او�-ا����G� d����
� او ��������ت ح.��R0 ا�������ن-ن �����gی0 ی#����ل ال��;mAا �����-�Nال�

�
�
�#�)mercer,1962.(  
  

  :ح�ود ال�را�� 
  
  :ال,�ود ال� �ن
� -أ

  
  .��,�د هfg ال�را�� ��#��� ��ارس ال.-ی? ال���GJ ل�Jن��I �#-��ت ال�#�" 


 :O ال�را��ال�,+

�

�\ ل��-اد ال�را�+,� �� Dال��ل \
  ال�.�-ى الgي ی+O إل
�

�2 ال��لD �� �-ادf ال�را��� O+,ی ��ع ال �� ل��ر�3ت ال-�Nل���وی� 0 �#�ی;\   .  

  
  :ال,�ود ال��Jی�-ب
  


/  �#��� �#-��ت ال�#�" �-Aی� ال.-ی? �N� ی���Jال,�ود ال '�h��.  
  
  :ال,�ود ال��cن
�-ج
  

  .م2010-�2009م ال�را��ال#
  

  :��I2 ال�را��
  


#� ال�� �� و�R ا�����'         Jm /� �
ا����ت ال�را�� ال��I2 ال-�;� ال�,�
�� ، وذلs ���ش
�GحA u_�
  .ال�Jح�h ا!���Jن� �� الcNء ال�
�ان� آ�� �



  والدراسات السابقة األدب النظري
  
Aأو: mو \���-2;� ���
" ا!ل ��ون����cیO ال�#��� ����\، وه���#
J_ذن ا�x��� _ "
���-م ال�#���-ل �;2���م ح�ا!�2

�0 ال�+���,�ت ال�#����ة       � ��
h0 آ
��\ و��
� k" ال���ی A %�ا ال#�" حgه �

0 ��هJون�، ون��ا!ل 

�0 ش�>ن�2 أن �,��ث �*�.��ت         �آ� �-ل-3� ��ال�#�
" وال�#�
" �0 �#� و^
�ه� ��0 ال�+���,�ت ال�


#� ال�#�
" ا!ل ��ونJm ح-ل�.  
  
  

�
�� ال.�#-دی�،ال��� �   (ن��ذج ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ��N-�� �0 ال�ول و���Oh ب:�9ن
ال��� � ال#��
  :،و���,�ث �� هgا ال;+O �0)اlردن
� ال�2ش�
�،وال��N�� ال.���C-ری�

  

? ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال�ول ال�gآ-رة •J�� �
 .`ل


? ��ن��I ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال •J�� �
  .�ول ال�gآ-رة����
  

�h�9ل:           �������ى �.��ی�ة ال.� d�� �� O���ن ، و��� ه�gا ال;+�� ������ ��واR/ ال�#�
" ا!ل ��ون� �
  .lه" ال��-رات �� ��Nل ال�#�
" ، وآ
�J� d' ال.���� هgا ال���وع

  
  

��#�ض أه�" ال�را���ت ال��� ���ول�'          : را�#�� ��
" ا!ل ��ون�،وه��أه" ال�را��ت ال.����G ح�-ل ال�#�

O ال��لDال�#+,� %�� f�9ون� وأ��ا!ل  "
�.  

  
Aون�ال :أو��ا!ل  "
�#�:\�#
Jm2-�\ و;�  

  

� ح�یD��� ،�h ���2 إن ال���
� ا�
�#� ���
�ه
" ح-ل�\  �#�د ال�;�  ل��
cة ل��#�
" ا!ل ��ون�  أن\ �

�� إ ���ك �9�
M ه����\ ل��q أن�

"   ح����ف ال�#���q ی#��O ��ح��? آ��� أن����0 ه���\ ، و���-ل �#�ی;��O ح���ق آ���;�

#� اAه���م وال��+�اJm D.;� ح��ون� �0 زاوی� ����ل !.  

  
ل��#�
" ������ام `ل
�ت اA�+�ل ال,�ی�h �0 ح���D وش��m    \�� Jی�G"�>ن\ �
#��\ ال�-�%

 sلgوآ ،�
و و���F\ ال��#�دة �0 �-ت و�-رة ، ور�-��ت ، و`ل
�ت �,q ، و� ��Jت إل ��ون
��        �-ا��ت ا!ن��ن' �-اًء آ�ن �0 �#� أو ��� ا 
�G�ام ال�����-د ه�- ا�+Gال� "�ل;+�O ال�را��� ال�2


/ أن-ا��2 �� �N�ة إی+�ل�F�� �J�23 وأآ ORوأ 'Rو �+R<� "�#�ال�#�-�� ل��.  
�%         وال�را��G��ی "�#��0 ��xن ال�
�� و��� آ���� ال,��ل�
�0 �#� ه� c3ء ���? �0 ال�را�� ا!ل ��ون

     "���0 ال�#��� ���
��ن �#� � 0����ت ����ت  ( ال�#�-����ر ال�#�-��+�(،     ����0 ال�را����ث ������ ن�,�و��

M ��ل_�ورة أن ن�,�ث �0 ال�#�
" ال;-ري ال���cا�0    �� �
، )  online learning( ا!ل ��ون

�/   : ��ل�#�
" ا�A��اض� .  ��R O ی -ن ال�#�
" ا!ل ��ون� ^
� ��cا�0R0 �-ا�� �
ه- أن ن�#�" ال�;

�G�ن' وال��-ا��� ا!ن�ز��ن  Aی,�ه� � �ن و A ة�
  ).2002ال�-�%،(.�ت�#

  
   �;
ه- ن-ع �0 أن-اع ال�#�
" �0 �#� و ی#�ف ) e-learning(ال�#�
" ا!ل ��ون� " و�#��\ ال��

          ���� ال�
�
�/ ال��-اد ال�#�� ���*ل �;���*ت ��رو�	 ����% أن\ ���
� اآ�.�ب ال�2��رات و ال�#��
     ��O ��ن���I  ن�.h� u;�
D ی.O2 ال-�-ل إل
�m 0� �2ی? ا��#��ل ��ن���I ل��+ Netscape  أو

  )2002ال��
;�،.("Internet Explorer إآ.�J-رر��ن��I إن��ن' 
  



�0 ش��وح�ت و����ری0 و�;���O           "�>ن\  ال#�ی;�وی#��\ � \����� ی�_� /�� ���
��ی" ال�,��-ى ال�#�G�
       ���� ����� ��cن���G�� Iا����� �����0 �#�،�-ا���O أو ���� ال;+�� �������� أو ش�
Fc3 رة-��+� ���و����#

  ) 2003ال#�ی;�،".(ن��ن'ال,��-ب أو ��J شJ � ا!
  

��      "�>ن\ ^�-موی#��\ 

" ال#������ ��
�ت ال�#�-��ت وش�J �ت ال,���-ب ��G� م���ی. ��
ن�1م �#�
       ��������2�� OF���������0 ال-�������� ���������-�N� ل*�������	 0�������� ��������2Rن�� /
��������� و�-�������
�
�cة :ال�#�������أ23

�-زارة أو      ���� ال��� 0
����O ال���+��JR 0���� ������ة إ����� ال�#��
�-ب،وا!ن��ن'،وال�Jا�I ا!ل ��ون��ال,��
  )2003^�-م،"(تال��آ�
  \�
�ی�s و�#��Jال�  \��% ش�J � ال,���D اyل��          "�>ن�� "F��Gال "
� World Web(ذل�s ال��-ع ��0 ال�#�

Wide( "�#�ل�2 ن وی ��
#� Iا����2 ل�-اد أو �ص �	 /R-� "
�+�� �
�
، و�
\ �G-م ال��P.� ال�#�
#� ، ویDN أن ی�" ال��#�" �
\ ��m 0ی? ال,��D اyل� و�
\ ی�� 0 �0 ال,+-ل ��% ال�gCی� ال�ا3

              ���� 0 �����ل��#�" إل�% ال� O��� ، و��gلs ن+�
��دة ح.�D ال�Jن���I ال�#�,� ��
3��اول ز�� ?�ذلs و�
��ا�I ال�را���ت     Jآ ����-ی�ت ���-�.� �� �
�
�#� Iا���0 � ���Gال� "
ی�#��\  ، و��#�د ��ا�I ال�#�


� ال���-��Jری��ال Iا��Jأو ال ، �

�یs،".(ال#�J2002ال�. (  
��ت         "ال�Jح�h �>ن\و�#��\ 
�G�ام ال������ف ���� ��Aاع وا����ر وا!� ��Aا %��� ���F�R ��
�
�#� ���
�

�cة       ����d و أ23��� وال2��� ا!ل ��ون��� وال�Jی���Cاص ال�����Rlی- وا���
�*م ال;��' وأ���� آ�!ن��ن�hال,�ی
  "ال,��-ب وال�P���ات �0 �#� و^
�ه�،أي أن\ F�R" ��% ال�#�" الgا�� �#
�ا �0 ال�#�"


d � �-ل-3
و�0 ه�e-� -ون�  ه��ا!ل  "
��     �� ی� 0 الG-ل �>ن ال�#�Rو ���
�� ال�#�
ال�#�
" �� ال#��

��ی-،ال�Gص ال����I أو   ������ام ����s�� Oh ال� �-ل-3
�%      اc23lة ال,�ی�h،آ�ل;�� ��#� 0�� "
�ال�#�

    -��� ه#� 0�� "
��ل�#�� �+Gل ون�hال� O
J� "      ام�����% ا��� ����#� ��
�
��رة ��0 دورة �#�J�   ت��
�G�ال
�� آ��ن     �h
�� ال��#�" ح� D^ی" ال�روس ل�0 ی��G�ن�ت ل�
ال,�ی�h �0 ��ا�I �-ت و�-رة وR-ا�� �

�2
  )2008ر�
/،"(و�� أي �-R/ ��% 	�ر�m ال#�ل" ی�-ا�3 �

���          �أي أن ال�#�
" ا!ل ��ون� و� �-ل-3+�� '����,�ت وإن آ�ن+� ���� ه#� 0�� "
�
" وال�#��ال�#�

�O ن;�M ال   �,� A ��2� z#J�          "ه-��� أو ال�+���F، آ��� ی�
�q ال�#�ی�d أو اyل
�-اء ��0 ح� %��#�
0

� �0 ال�ار�
0 وال�#��
0 وال��#��h ال.  

  ن��ذج ال�#�
" ا!ل ��ون� �� �#z ال�ول ال#��
� ودول� ����C-رة : �9ن
ـــ�
       �

� وإن�� �� ض-ء ���Fآ-رة ل" ی 0 ��-اgر ال�ول ال��
�,�N�  qر ا!ش�رة ه�� إل% أن ا	�

�-ث            ,� O��� q�
��ا ��0 ح
Jآ ��
�
�#� ����2 ان�#�ش�� ��
�� ��R' ��2 ال�Jح�h ح-ل أه�" ال��ول ال�.�
O�� ون�وات وأوراق�
  .،	+-�� ال�ول ال#��

  :��N�� ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ����C-رة -أ
                  ����-ى ال#��ل" ��� اyون.� %��� ��e-,�� ��
�
�#� �����2 ان�#�ش�� ������C-رة ��0 ال��ول ال�� ��#� �

 "

�ة،��g أن �#' إل% ���J ن�1م 3-دة ال�#�	lا.  
و�
�� ی�#�? ��ل�#�
" ا!ل ��ون�  �� ����C-رة ��J� �G' وزارة ال���
� ال.���C-ری� ��ل�#�ون �/     

 ��m-ال,��-ب ال M�N�)NCB(National Computer Board  � J�� ال��ارس k�وع ر���
  .ا!ن��ن'

         �+� �
�-�� -���ارس         وآ�ن ال2��ف ه� '���أ ال����وع �xن���ء �� ��Rارس و���در ال�#�-���ت ل��
��ة     ��1993م�� ��#� � J�
" ��ل��م، و�R �Rدت ال��N�� إل% ر�k �#1" ال��ارس وال����
0 ��% ال�#�

  .و3
cة
��ت              
��O آ��
�� ال����وع ل� /���أ ال�-�� "�آ�� �" ر�k وزارة ال���
� ��ل�J � ا!ن��ن' أی_� 9

�0 أ��C�� O#3 O3-رة c3ی�ة الgآ�ء �� اlل;
� ال�hل��R �h' وزارة ال�#�-���ت  إ��اد ال�#��
0 ، و
  . ��m 0ی? شJ � ا!ن��ن')Information Map(وال;�-ن �xن��ء 	��� 	�ر�m ال�#�-��ت 

  



     �hال,�ی �
�G�ال fgون�(و�� ض-ء ه��ا!ل  "
�2 �� �����C-رة ��� ی#��ف ��ل;+�-ل     ) ال�#�e �G�
����� إح��� ، وه�
��  الgآ��  ���
Jری��ورات ال����? ال�
J�� ���� ���2;
e-� "��� �����ریD ال��
�ت ال�N
���ا��ى ا�

     ?���-ی0 ��ی� � ?����m 0ی�� �
���-ل ا�A��اض��? ال;+�
J�� "�����، وی�Gال��� ""�#�����ریD وال��" " ال��ی_
        ?�0 ���ة دول ،9�" إن ��ی�� ���0 ز��*ء ال��2� ��-�N�"  "�#���dG    ":ال���ریD وال� '�,� /���Nی A

      ���� ه�APء �G�0 ی����  واح��، ول ���رف     )ا�A��اض�� (ال;+�O ا!ل ��ون�
u ل2�" ال;���� ل��#�ال�gي ی�
Dری��ات ال�J	 .�ب�واآ.  

         ���*ل            آ�� �#��ف  �>ن2	 0��/ ال�#��" ��ل+�-ت و ال+�-رة �� O�
u ال�;����� ��
أن�1�� إل ��ون
�*ل ال��J �       ) ال�,�-ى ال�#�
�� ل�;+O ال��
��(��ض آ��O ل��,�-ى 	 0��% ال2�-اء ��Jش��ة ���


��     ال�ا	�
��ت �;����R��� ل*�	 0�� ال���� �-زارة ال���
� وال�#�
" أو ال�J � ال#�ل�
� ل��#�-��ت �
�� ی#��ف ���ل�#�"            � -�
0 ال���ارس ال����;�� ، وه��z و �#� "2�_#� ��J0 ال��
�
0 ال���J وال�#�" و��

  ) . www.elearning.emoe.org. (وال�;��O ال�cا��� 
�q      و�0 ��1ه� ال�#�
" ا!ل ��ون� ��     
�� ، ح
����C-رة �� ��ف �����وع ال��ر��� ا!ل ��ون

ی#��J هgا ال���وع �0 ال���ری/ ال�ا�Fة �� ال�#�
" وال��ریD �� ال����G ، و�G-م هfg ال��ر�� �>ن 
وو���2�F �� ال�#�
" ح
q ل"  �ال� �-ل-3
)m*ب ال��ارس وال�#�ه� وال��N#�ت(ی.���م ال��#��-ن 


d أc23ة ال,-ا�D ی#� ال�*ب �,��3 ل� �D وe-�� "2��#�2" و�
ال����� ال��J-�� ، وإن�� ی�" �#�

/ ال�-اد ال�را�
� وال��Gرات ال����;��N� ��J��� �J�-,� Iا���_��\ �0 �و�� � .  

        \GGرة ��               ح-��C�� �� ون���ل Aا "
إن أآ�J دل
O ��% ��ى ����
� ���وع ال�#�
G�� c�2 �0 ��اآ�*m ت�G��.� �� ���)د�
Jت ال#�)أول��
�0 ال���-ر    ال#�-م وال�ی�ض� *�_�،�
ل�

  )2009ر��ل� ال���
�،.(الgي ��f�2 ال����G �� ال�A�Nت اl	�ى
  :��N�� ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال��� � اlردن
� ال�2ش�
� -ب
  

ال�#�-��ت �0  �-ل-3
�3ءت رؤی��� ل*����hر �� ��Nل ��Rع � �"ال�hن� یG-ل ال���J� s ا�      
            ��
��� ���� ال����� ال�Pه��� وال��ر�
�m-ءات ال���� ��ل ;�h�� \��� ال*ز��� ل
�� ال�,�
�Jال ��-� ?����
    ����J�� �����R q��
�� ح�
�� ال#���Gء ال�������� أر3��� آ���� O���� اlردن ، ��� k��G� M
����ة ل��� وال�����
و��

   � � c�� ��N-�� �0 ال��Jدرات ض�0 هgا ال��Gع آ�ن �0 أه�2�� ن��� ��اآ
ال�#�-���ت ���    �-ل-3
        ��� "
���درة ���-ی� ال�#�Jو� ��
��درة ال, -��� ا!ل ��ونJ� آ��� أن,�ء ال��� �، إض��� إل% ان�*ق

  "اlردن وال�#�
" ا!ل ��ون� وال�� �" إ�2R*m �� ال����ى اRA�+�دي ال#�ل��
               ��N� ���� ���e-,�� �����G� �2���� ����� ال��
��ول ال#�����ى ال��� اlردن إح�J�#� م-��

" وال���ل ال�#�

��د ��P��� ال���-ی�    "ا!ل ��ون� ��% �.�-ى ال�ول ال#��
�،و�J� �R' اlردن هgا ال����وع  G#ن��
  والgي آ�ن ���h�� رؤی� أول
� ون��G) 1987(ال���-ي ��م

     %����وع ����gا ال����� ه�
�ت �����ءت ال�-��3 ���Rل و���Nا ال�g���� ه���وع ���� ل����-ل g3ری�,� ���
أه�
 )��N�1999 ال�#���،"(�#�" ، �� ض-ء اlه�اف ال�-ض-��ا����ام ال,��-ب �� � -ی0 ��% ال

�� اlردن ���ة   آ��،� "

0 ال�2��رات      ��Gت وزارة ال���
� وال�#���� !آ.��ب ال�#��
Jدورات ��ری
�� ال�#�-���ت    
�d � �-ل-3
e-�ت ال*ز�� لA��+�Aب       وا-���دة ال,��
Gل ��
، و��2�� ال�	+�� ال�ول

)ICDL (،   �2��ف    ��!ض��� إل�% دورات ��#��دة �� ��
" ا!ل ��ون���ل ال�#�N� �    0
�����ة ال�#��.�
 "

d ال,��-ب و��ا�I ال� �-ل-3
� �� ال�#�e-� %�� ، ���#ال��,% ال %�� �Jال�� /
N�� �
;
وآ

    "
���� ال�#��� ���

�ت ا!ن��3N
���ا����Aت وا��+�Aوا q��,Jل ال*��	 0���gا�� ����#�" ال��gت .وال��� أ	�Rو
 �����
" ا!ل ��ون������ ال�#�����-1��� )EduWave( آ ������%لJ-ا�����-ي إل����/ ال��������Nال� O����G�  "
����ال�#�

  )ال��اون� و`	�ون.(ا!ل ��ون�
��ت           �2N0 ال����د ��� /����ون ���*ل ال�#�	 0����ل ��Nا ال�g���� ه���رة ��J3 د-��23 ����gل' ال��� �� ���Rو

�0 ال�#��ون ��/ ش��آ�      � *�� - "ال, -�
� وال2
��ت ال�ول
� و����1ت ال�N��/ ال���ن� ، �_.
�" 
 �
�0 أ���G� 0�1200     O ر��' أآ�h  ال#�ل�� ���J � ال���ارس      ��3200ر��� ��
��ر��� ح -�

      0�� ��hأآ ��� D
�
� و أن�>ت ������ ال,-ا��m-2500ال    g��� ��ال����وع و ���%    ان��*ق ��ر�



��Nال /
�3 k�ت �" ر�#��N-ى ال�ء وا�.��h���� ���#ح#�ت ال���� و ال  �
F-��ة ��J � أل
�ف ض

� ال�#�
" �0 �#� وو�� �2��J � ال�#�
" ال-��m و ال�� ��ه�'�-� ��).،O��2009ح.(  

�� ال��� �� ش��آ�             � ��
�� ا!ل ��ون
�
آgلs �0 ال��آ�ت ال�� أ��2' �� ���
� ال,�آ� ال�#�
)Menhaj (        ت���
N��� ی�-���� '���R q��
�� اlردن ح� ��
�
�-اد ال�#��0 ����وع ح-���J ال���ض

  /���� �
����D ال��ر����� ال ����-د ���3-� -����� ه���� آ�����ل��I2 ال�را���� ������	  ����Gی�m ������*ف ���	Aا
          fg����-ی� ه���ء ����Jت وال���
N��Jوال D���
0 ال��ل��� O���0 ال�;���� ����
Jر آ���G� c��
��� q��
ال#�ض،ح
          d���0 ال+� "
��� وال�#�
�O وزارة ال����JR 0��-اد وال����هI ال�#����ة ���/ ال�
�3 ���C�ت ل��
N��Jال

  .اlول اA���ا�F وح�% ال+d ال�hلq ال�hن-ي �;��
\ اlد�� وال#���
�q أ����'           وc� Aال    

" ا!ل ��ون�� ح���ل ال�#�N� ����م وا!9��اء �G�0 ال�� ��ال��� � �.#% ل�cی

��م      ��� ل#���J� 0ای���ی0 ���/ وال#���� ال�ا��� ���
��-ن ا��lی ��-ب ���� دن��#��32009   "
�����I ال�#����ن
      ���� ���
��ت ال#���k  ل��را����ق اlو���� ال��#��3 ���� \��G
J��� أت���� q��
�� ح��� ال��� �� ���ا!ل ��ون

  .ال��� �
�D   ��ن ل�;#
O ال�#�
" ال� �-ل-3و�R آ      .,� ��

� ل
M ��% ال�.�-ى ال�#�Jال��� � أ�9 آ ��

�    q�O ح�% ��%
�� ح�

�        ال�.��-ى ال�#F��أ���ر ال� ��D ا!ح+���F اlورو��� ال����ة ا!ح+
            �
R����-ار ال��Nول ال���� ���#��N� ���
��ول اlورو���� ال���رن ح�ل�G� ����-ار وال��Nول ال���� ���ال���

�
�-�N2009ال �دي،(.وال.(  
 ���G� 'GGح �R � ی� أن ال����G��2 الeأ �Rو    ��
����3Aوا �
��
واض,� �� �,.
0 ال1��وف ال�#

    ���lا �J�
\، �;� ��Nل �-�� ال�
�f ون�1م ال+�ف ال+,� �� ال���زل، ��G ان�;_�' ن.�mل�-ا
 0� f�
��م     2.6إل%  2000��ل���F �� ��م  5.8ال�� ل
M ل�ی�2 �+�ر �� ��� ��Fل����2006 . �� آ�

  )www.moe.gov.jo(.ار�;#' ن.�J ا��l ال�� �-��ت ل�ی�2 ال �2��ء 	*ل ��s ال;��ة
  

      
��   وال�#�
"  �و�� ��Nل ال� �-ل-3� ����G�0 ال�ول ال�� uJردن أ�lن�ت إل% أن ا�
Jال �
و��
"
  .��Nل ال�#�

��وع        ���� ���
" ا!ل ��ون����ل ال�#��N� ���� ����� 23-ده��' ال��� �3-� ���Rو" �
�-��� O���-ب ل �ح��
Dل�m"�

� ال�ول ال#��GJل �J.ل���ول% �0 ن-��2 lال��-ة �#� ا fgوه.  

  
  :��N�� ال��� � ال#��
� ال.#-دی� -ج

               ��G� ، ل��Nا ال�g��� ه� '
�� ��
ل�G آ�ن ل���� � ال#��
� ال.#-دی� ش�>ن�2 ش�>ن ال��� �� اlردن
�� ال��� cیc#ال���J� s���� ال���#��3 ���� ���
" ا!ل ��ون����ف ال�#����ة ���� g���#-دی� ����� ال.�
�� ال#��� ��

�'      16و ل�ی�2 أآ � �J��J إل ��ون
� �� ال��� � �,��-ي ���%   m-ی�� #Rوو ،��أل�d آ���ب إل ��ون
��م    �� ����� أوا	���ل� ��
" ال#����       2006وزارة ال�#���g ال��ح��
;�� ���G� ����-ر ال��ل
cی�
�
��آ� ���/ ش��

"

� اlول% ل���آc ال-��m ل��#�
" ا!ل ��ون� و ال�#�.
�0 �#�، الgي ی�2ف ال% إی�Nد ن-اة  ال�>�
23�-د      ��
���#� و �-حNال "
�ل,_�ن� ��آcی� ل��#�
" ا!ل ��ون� و ال�#�
" �0 �#� ل��P.�ت ال�#�


�ت هgا�G� ��J�ل �
  و ی��C ال#�G. ال�-ع �0 ال�#�
" ال��P.�ت ال.��
�� و ا  �
" ا!ل ��ون���-��m ل��#���c ال���وع ال��آ��� 0��� %��
� اlول��.
�� ال�>����  ال��ح��#� 0��� "
��ل�#�


" ن1��م إدارة   ��
� ه� �+.
Fر O9*ث ��اح %�� g;��ال��� �، و ی �� �#��Nال "
ل��P.�ت ال�#�
 Dون� و ��ری��ا!ل  "
�0   1500ال�#�� �hو أآ "
 de-�1000 و أآ�دی�� ��% ن�1م إدارة ال�#�

��، و ����ء ال���I2 ا!      #� 0�� "
���حO،  (.ل ��ون�� ���رب ��% ��2رات ال�#�
" ا!ل ��ون�� و ال�#��
2009(  

      *_� �G� s0 ذل�      /�R-� وع���� 0
��0 ��ش� �
�G�ل�#�-م وال cیc#ال �J� sأ���' ��ی�� ال��
�� ال�#�-���ت    
�G�ت وA��+�A*ل ح�ض�� ا	0 � \��J� يgال ��
��در "ن-وور ال�#��"   ��، وال�gي ی#

  .أض�" ���وع ���G ل���� ال�#�
" وال���هI �� ال��� �




�ة �0 ال��� � �� هgا ال��Nل ح
q  وه��ك ا     h�2دات آ�0   3���درة �� �hدرا�� ح�ی '#R-�و
   "
���-ق ال�#��� "��Nح ����Jأن ی u���� ��ش�hرات ال,�ی-���-ق أن ال�����ث ال.�,�l ����� `ي دي ���-�N�

�-ن دوAر  133.3(��
-ن ری��ل   500ا!ل ��ون� �� ال.#-دی� 

�ة     ) ����� ،O�JGم ال����-ل ال#�,�
��ت و��-��ي       3ل ��ون� ی�G." إل% إل% أن �-ق ال�#�
" ا!
�G�ي ال��-�� O���� ،�
�.
Fت ر����R

0
 . ال�,�-ى و�-��ي ال����، ��� ی�
u ���ً� وا�#� ل��*ب ال.#-دی

               '��c�ال q�
0 ��� ال.�#-دی� ح
���#� Dری��� 0�� ��وآ�ن' ش�آ� إن�O ال#�ل�
� أ����' ان��2ءه
��     أ��م ال, -�� ال.#-دی� ��ل���رآ� ال;���� �� ��-ی
�0 ال��ح� ��
��A ��� ال��Gع ال�#�
�� ال�,�


� وال,��P� ،Dآ�ة أن�2 ��-�� ا��,�Gق ��ریD ن,- �G�50ال    D���ل ال,��N�� دي-#� "�#� dأل
��JGث ال�*h*ل ال.�-ات ال	ل� yا .  

  
�� ال�را���ت                �
�� ل�2+��� O��� �� O��#� c�
2N� %��� ��
0 ���2�� ح�ل�وأ�+,' ال���آ� �

��ث ال��#�,�lوا      ،�
R����� ال��Gل�����دن �����ول وال�#��Jل� ���2� s���� ال���#��3 ���� s���� وذل�
�G�ل�� ���G�
  .إن�O �-ض,� أن ��s ال��N#� �#� واح�ة �0 أ��ز ��P.�ت ال�#�
" �� الJ*د ال�� ��#�ون ��2#

�gي ل���آ�        

M ال��;F��إم 3�� دي lن�1��   "وال��� � ال
-م ���N ��9ر 23-ده� ح
q ��ح ال
��-
J� ل\��ه" ال-G� kو�l,��3 " � ر�3ء �� �3ی�ة ال��ق ا�ن ل" ی#�ن �
Jت ��ر�� ال�Jل�m إن

        � J���وره0 ال��	-ل إل�% ال�G�� ت���#� ال
-م إل% ح�O ال �D وال-ا�J3ت �0 وإل�% ال��ر���، إذ �
  %���*ع ���m!ت وا���
O ال�*ح1N���D و�.�����ام ال �����02 وا��J3ی" وا���G�زل02 ل����� 0��� �
��ال��ر�

  ����02 أو          ال�ر�3ت ال��� ن��2��#� /�� ��� و���% �*ح1��ت ال�#����ت، أو ح��% إ3��اء ح�-ار ��Jش
  .ز�
*�02 �� ال��ر�� ��J ا!ن��ن'

               ���2Nی" ال���� ال J� -ر�آ���� أش��ر الG� ،D�.,� ��
�
�� ال�#�
ول" �G�s�� �+ ال;��Fة ���% ال��ح
3��ء ��� �3ی��ة      ��� ال���  وال�Jا�I ال��-ی�ی� �-زارة ال���
� وال�#�
" ��ی� ��م ال���ری/ ���� آ� 

�#-دی���-0m ال.��� ال�� ���
" ا!ل ��ون���? ال�#��
J�� 0����دي ��+�RAا ���F�#أن ال  ���
��ت ال, -�����Gال
��ل     ���lز ا���Nإن ���� ���Rوال� �������، ال.��0 أ��زه���ط ��Gن ����-�N� ���� ����%   ی�,+���ء ���_Gوال

��ل ���lا ���� ���
�� ا!ن��3���ءة ���O، ال ;���و�
0 ال����� وال�
mا�Rو�
J2-ل� ا ال���cة، ��Nاف ال�����!ش
?
G,� ،�
��اد      وال����#�، ال�D�C ��% ال,-اc3 ال��cن
� وال� �ن�l0 ا
�� ���.�-ى واح� ��0 ال#�ال

�� ح�ً*       �� ال����ت ال����G، ال�Gرة ��% ����#� ال��-
�G�ال O�

 -ن �;#�� sلg�و�gل
O ال#-اF?، ول
 Oآ������������0 ال������������ �����������
h دی�  ل�-#�����������-0m ال.�����������ة ال����������� �3ی�����������ء ����������  .،آ�� 3

  
  .�� � ��ض
� �� ���و�0�،�2 	*ل ��G ال�P���ات وال��وات وأوراق ال#�Oوc� Aال ال�   

          ��Gال��� ��� ��
" ا!ل ��ون��O ��ن���I ال�#�
#;� %��� O�
�� دلJ-ح� أآ�ال�; �
و�#��J ال��N#� ال#��
  0�� "

� ��m 0ی? ن�1م ال�#�
" ال�;�-ح وال�#�Jری��وال �
�
ال#��
� �0 	*ل ��Gی" ��ا��2N ال�#�


0 ��ل�#�
" ا!ل ��ون��#� ال���J�  
�� أن        ���ت درا���q أآ�
����ة ح�.� ���
�-رة �#�-������ و9���ر �#���N;ان ����� ح�ل���ل" ���cال ال#�وA ی

��رب           Gی ��� ?�Gل" ح���� ال#� '��� ا!ن��نJ� ��
" ا!ل ��ون�� ال��Jش���ر ری��ل    �����375 ال�#�
��
��ع ا   ) ��
�ر دوAر 100(�R ق-�� f�2��0    ���2ی� ال#�م ال�Nري، وذلs ل�� ی�� ��
��ل ا!ل ��ون��l

��-ر وازدی�د ال��D ��% ال�,���
0 وال���++
0، وأش�رت ال�را��ت واl�,�ث ال���++� 
   ����-�N� ���2� '����R �����(ال����J  ) `ي دي ���-ق، أن ن.���ث ال.�,�l48    ����0 ال�#�ه�� ���Fال�� ����

         0��% ا!ن��ن�' ا����اء ��� ��� �J� Oش�� ��2Nه��� '�
�ی� �mح�G�ت ال�#��N1998وال  �0 ، ��� ح
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  واR/ ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ����� ���ن: 9ــ�لhــ�
    "      %��0 أ��� O��O آJR 0�� �
F#�ا�ا3\ -
� � �Jن ال�l، ی" ن�1م �3ی��G� 0� ��-#� �hش�ء أآ A

��      �*ء ح.�� �� Oe ال��1م ال�Gی" ، و�
�G% �>ی
�ا �� ����-ن ��*ء ح.�Jی ��R 0یgال sأول� OJR 0� ا���
  )2007�-راس و`	�ون،"(Oe ال��1م ال�Nی�

                 fاد��<�� *�+;�� ���O ��ل�hی� ��
�� ال��ول ال#��
G� ن<��� ال.����� ش�>ن\ ش� "
��� ال-اR/ آ�ن ال�#�
         �� ����س ال��و�
0 وال�آ���-ری�� وال�_�-ع lوا�Gوی ��

C�رب ال��
�  وأدوا�\ A یOJG آO �3ی�� وی,

�% زوای�ه�� �mول���ن ��*��G��ن ُ��ِ�َ�         )ال�#�"(ذلs ال#�ل"�� '��� ر���^ \�،إن\ ��ل" A ی�#�ى آ-ن
��% ل-ح�2 آ��ب ح��ت وری�G�\ �>� �ر و��Jدئ وR-ان
0 ی�2��C ال�#�" ^��� ل
#�J ��2 ذلs ال-��ء 

)Dال��ل ��N�3(20 ی �م ال��ء أو ی
��ن (�ن،ل�O1 �.��ة ^
� �R��� ل�cی�دة وال�G+�ن ل,,��Aا( ،
 �� Dوآ��� �3 ال��ل،�J
آ� ی�Jأ ال��لD ��;�ی� ذلs ال-��ء ��� �Dء �\ �� ور�R � ��� �>���� ر�
�cی0             ��� و ال����J#�ال �G����.� �����ا�u اlول ���-ن ال� 
�Pه* ل���ن ���� آ��\ آ����� ح;1��� \���Rور ����J#�

  ).ال���G وال,;� وا�A��21ر(وال�;�ی�
��2ه� ال�    ��� ش���ة ال���-ء ال�;��� ض��-ی� و����Jق ال���� �����رآ� ���0 ال�����ا ��� �������� ال.�N� "��
" ل���#

��ل         N� ��� ����ل" ال�,��ي وال�-ا23� ��وال�2-ض ��.�-ى ال�#�
" ،��" ���دد ل,�1 �#���� ال��	-ل �

�� وأن ���� ،"
����\  " ال�#������N�� ������ ه��Gح f�����gي ن�ی���� ال����ف �����ة Aآ����
�� ال-ح��Gراس "(ال��ی-����

  ).2007و`	�ون،
      s���غ   وال��N�� آ�� ی�ى دی
Jرس       "إن��9�" ال Aر أو��J�	Aا ���#� ��2� D#�� "���ر  " �#�N�و،

    k
��� ال���
��� ��ا!ش�رة إل% أن إ�*ن ال.���� ش#�ر ال�,�ي وال�-ا�N� �� �23ل ال�#�
"  A ی�;
��أ       J� 0�� ��R*ن ان���ال�، ��JG���J ال.���� ل���وع ال�#�
" ال,�یq ال���-ر دون ال��ا3�/ ل,1�� آ

�'          ال�F�G ا��l-ري ن��R-ال OC���\ وا���� ���� \�
-ن �� ح��\ ��/ ا!��Jاm-ری�� ال��.��وی� ���" ی>��
ال.DJ �� ان�+�ري ��% ا!��Jاm-ری� ال��.�وی� ی �0 �� أن أ���ا�F  "الgي آ�ن ی��� \ آ�� یG-ل

��ة 
	lال��.� ا ?F�Rال� ��
R ا�

,�، (ل" ی#��-ا 3��� ا����C'      ،)2002أ�-شG� �����وه �gا �#��' ال.
F�Rال� Mل,�1  ال�� O

�ة �0 ال.�Jق ح
�N� A qل ل���ا3/ أو ال�>3	lا ?" ';R-�إن آ�' أ��ا و

  ).2007`ل � �-م،"(�.��-ت �0 الN-ع ، وإن آ�' ^cاA و�-R;' �.�>آ�s ا�l-د
         �����ن �;�وش��� آ��
��یq ال�#���-ی� وال�,���ل ال���N� ���� �������-ار ال.��s أن ����� ذل��� A ی#��وه�

 ������' ال.��� وا23�G� ل-رود����    O��JG� ى���� *ت ���fg ال����% ه��' أول��h�� ���Rت و���R-#0 ال���� ���
h ال �
      ��

C�ال ��
�O ال;��د ال#���ن� ل#��JG� �;ن� A وه�� ، �hال,�ی �
�
�O  " ال�N��/ ال#��ن� ل��;�ة ال�#� �

        ��Jأآ ��

C�ل ال��
0 ی �-ن �#���أ ال��� *ت حJ�0 و

� ��#�ل �#
C�ب ال�#
��� ل�ی\ ال�Gرة ��% ا��
  "��% ا��
#��\ وه�� ی.DJ ال-R' �#1" هfg ال�� *ت ��R�m 0 ال;�د

  �O2 �#�% ذلs أن ���ا3/ ال.���� �0 ���و��2؟
    A /Jل�����-ی�   ...��
0 ال�����-ازن ���� أن ���0 	*ل2�� '�������� ا���
�� ح ���
� �������' ال.�#J�أ ���G�

            �J9ا ��Rى ،و���� أ	
�0 ن�ح� ��

C�ال O�JG� %��/ ال#���ن� ����Nرة ال���Rو ��
' ال;��د  ال�#�
�� �0 ن�ح
��ن ذل�s دا���� ل����وع ال���-ی�               � ، ���� ��ن
�G#� /��O ال�Nی�� وان�\ ی���JG� %���در ��R \ال#��ن� أن

 ����
�� ال��ل������� وزن ال�#�دل�������' ال.���gلs ا��������، و����� ال.��� ����
��(ال�#����
�-ی� �#�����* O���JG�
/��Nال�*'R-رع ال�.�.(  

    �N� �� �Rم وال��G�ی� �0 الc� %ال.���� إل u��� م-
�*ل اح�_��ن ����وع    وال	 0� "
ل ال�#�
  .ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال.����


" ا!ل ��ون�� ل��ى               �0 �;2�-م ال�#��� ���� أن ی����? ��ای�A ون���ا!ل  "

? ��ن��I ال�#�J�� إن

0 ��% ال��ر�� ، �2-�F�Gون� -ال��ا!ل  "
��د أ23�cة ون1�" وا�+��Aت �,.�D       -أي ال�#�N� M
ل

  .�-ب ح
�ة ون�1م �#�
�� F�R" ��% ال�,�ر وا!��اع واA�� �روإن�� ه- � � وأ�
��و��2                �� ��,��;� ��
" ا!ل ��ون���ل ال�#�N� ��� ����G� ?�G,� أن �����
�G ا�����' ال.G,وال

 �����
��در ال�#���
0(��ل �����      ) ال�#����
�-ر ال#����,� D����\ ل���ل���� وال�-3���- ال��ش���" ه��
�� وأن ال�#�����

�،ح
�J� q' ال.���� ����
والgي ی�f��J ال��آc ال#��� " �#� ن�#�""وع ال��ریD ا!ل ��ون� ال�#�



 /R-� 0� رة�J� -وه ��ال#� I
�3
/ دول ال�� \
ل���ریD ال���-ي ل�ول ال��
I ال#��� و���رك �

� �� ال�A�Nت ال��ل
� 2000��ری�J ی-�� ح-ال� Jدورة ��ری 

-Desktop and Office Productivity 

-Business and Professional Development 

-Information Technology 

-Course in Francis 

-Arabic Courses 

  

�ت           ����ء وال�ی�ض��� ال;
cی���ى �#����� ل�
��رف ا!ل ��ون���اء ال�#��% إ9���وع إل���ف ال����� ه�Rو

 �

cی� الgی0 یG-�-ن ���ریM ال+d ال,�دي ��� �� ال.���� ��J ال�J � ال�#�-����Nا!ن �Cوال�
9�*ث ���ارس ��,��1��              ،ود�" ���? ال����وع �
J�� "��� و�
�
��ا�I ال�#�Jی� ال-��� ����را�2" �R

 ����kG ه���م    :�.�
" ال#���� ل��#���0 راش�� ����� ح;��-ر(��ر��
"    )ذآ������ن ل��#��� 0��� ����� ال��2�و��ر�

"        )إن�ث(ال#�م��
k و�+���� %���ة آ�-ادر ���� Dری��، و��R' ال��ی�ی� ض�0 هgا ال����وع ��


� ���ی�G إل ��ون
� و��-ی� و��;
g ال�-اد ال��Jری.  
                  0�� ��
Jری��ال Iا���Jال z���ح �#m %��� إل
�
�*ل الJ-ا��� ال�#�	 0�و���
k ال��ی�ی�� اyن و�

       c��
0 ��آ��� ���Fال��  k�����% ال��� إل��#% ال��ی�ی�.� ����� ، آ����ریD ا!ل ��ون�
" وال����" ال�#��.R ل*��	
�
�

.� و��اآc ال��ریD ��ل���m? ال�#�Fال� Dری��2009ال�2ش��،(. ال(  

        O����ى �;���� ����� �Pآ���درة �#�ل�J� ���
" ی#���� وال�#��
�-زارة ال������ ل��/ ا!ل ��ون�R-أن ال� s��و Aش
��دل اyراء ح�-ل   J�ء و�G�لA0 ا

/ ال���-ی�Nل u
ال.���� �/ ��Jأ ال�#�
" ا!ل ��ون� ، وه- �-R/ ی�

��ء،     ���د ��G�أو ان ������� أي و23�� ن1�
" أو إض���� وال�#�
���Nات ال����.� "��- أه�2�– /�R-ال�-  ���J�� ���ی#
  ).رأی� وال�أي اy	�(ال���-ی
0 �� ال.���� ، ی��G-ن �0 	*ل\ را�#
0 ش#�ر 

  
           0
hح��Jث وال-�,Jل� ��
��ة �
�ن��ت إل ��ون��R اد���q   �_* �0 ذلx� sن ال.���� �� ��د إ�
,�

 /

� ل��#��
0 وال � -ن �3�

0 و���ی�ي  الJ,-ث ���ح� �� ش O إل ��ون� ��% الJ-ا�� ال�#�����
  .ال��ارس و�3
/ ال#���
0 �� ال,OG ال���-ي

��ى             ��� ����ل آ����رآ��2 �Nا ال�g�وA نO;C �0 ���رآ�ت ال.���� ال�ول
� ال�2د�� ل��2�-ض �2

0 �� ال�JازیO والgي ه��' ال.���� ��J0 ال�

? ال, -�� اAل ��ون
� �� �0 	*ل\ إل% ال�#��J��

 �
���������*ت ال�������� ال�#����
"   آ��������� وال�#�����
�-زارة ال��������-ي ل�����/ ال�������R-ال� %�������ء ������3 ������. آ�
(www.moe.om) 

  
��ن ال��-ی�Nي           �h� 0�� cیc#ال��J� -ر�آ��ال���ی� ال#��م ل����1��    -و�� هgا ا!�mر آ�ن ل�#�ل� ال

���Ghوال#�-م وال �
��زات     ) اlی.
. -(-ا!�*�
� ل����Nو ا!ن ������� ال.� "
�رأي ح-ل ��-ر ال�#�
�-ل  اG
� ��2� '��R ��رة ال�JNی�           "ل-�
" و����-ی� ال�#��� ��� �����23�-د ال. %��*ع ��mإ %��� '�آ�


�� إل% ال.���� N� OJR �
�

� وال��1-�� ال�#��Jال /
�3...       0�� ��J#ی \�وأن� �.��ور ���� رأی�' lن

�ة ��%ر^�J أآ
�ة �� إح�اث ��-ی� ن-�� Jن ل\ `�9را آ- 
�.�OJG  �� ال�#�
" �� ال.���� ��� �

3
�ل و��% ال���
� ال����� �� ال.����l2004ال�-ا��،"(ا(  
        

أآ�N� 0� �Jد ^��� �cودة  -�
�� ی�#�? ��ل�#�
" ا!ل ��ون�-و��Nر ا!ش�رة إل% أن �m-ح ال.����
 /��Nل���ی�2  ل��2-ض �,� �� �
�+d �0 ال,-ا�
D، أو ���R ل#�ض ��ن��D�-,� I،��2 ��ض

� /��
�N� �����   ال��ر��
�-ر ال#���,� D���% ال��ل��-A إل���دة و��� "���#� %���� إل���ی� ��ر��� 0��� f������
      �
#���% ال+��#� ،���
�� وال�,��
��رآ�ت ال�ول��-رش وال����O وال��*ل أوراق ال#��	 0��� sوذل،���
�
ال�#�

 �������' ال.��� ا	�����P	�ا  ال�,���  O���� ال#����ورش�
�
�R!ا  ���
����ام � �-ل-3��-ل ا����ت  ح�ال�#�-�
�0          2009ال.�دس ��� �0 دی.��J وذلs ی-م اlر�#�ء  واA�+�ل� d
�� 0�� �
#�� ���' ر��ی,�



       Iا���Jل� ���� ح�-ل        ���ل" ال#����ي ���ی� ���م ال��ی�ی�� ال#��
�
�R!ا O���ت ورش�� ال#�
�� �#�ل
�
ال�#�

� و�#�
" ال �Jر وال��� ن;�gت ��ل�#��ون     ا����ام � �-ل-3
� ال�#�-��ت واA�+�ل�lل �,- ا�N� ��

�� ال#������������
�m-ال �������������N0 ال�
������������������������
�-م ن������������ وال#�������������Ghوال ������������
  ل����

��ا�Fة �� ����h�� ���
�
��ا�I ال�#��Jل� ����� ال#�����   و ال��ی�ی��0 ال���1�� O�����" و��-ی����� و��
" ال�.��ال�#�
���Ghوال#�-م وال �
و� �D ال���
� ال#��� ، و ����رآ� ���د ��0 ذوي   )اAی.
. - ) ا!�*�
� ل����

 ���� 0
�������ص ال#�+�	A0    ا��� O���� آ�� ���
�lا -����ل �,�N�  �
�*���� ا!����ء ��ل���1�_�lول ا���ال
��ا�Fة�� 0
����م ال  وال���+�.R0 أ��� 0
����ل-زارة وال���+�� �����
" ال�.����m? ال�#������ ��ل���
" ال�.���#�


��ال�#��
�       )(www.moe.om       O����� ش�
" ا!ل ��ون���� ال�#����G9 ������ ��������م ال.�أي أن اه��
       M���رة �# J3 ة-��	 fg���ر وهJ ال "
�
� و�#��lل �,- ا�N� "2ال��ر�� و�� /��Nال� uFش�ا /
�3

  .ال; � ال���-ي ال#��ن� ال+���
  

�� ال#�����     ون-c3 أه" 23-د� ��وزارة ال���
� وال�#�
" �.���� ���ن  �� ��Nل ال�#�
" ا!ل ��ون
�
  :ال��ل

  .ال.#� ن,- ن�� ���G9 ا����ام ال�Jی� ا!ل ��ون� دا	O ال��ارس-1
2-�

� ال�� ���م ال���هI ال�را��

�ت ال�#�N��Jج ال#�ی� �0 ال��إن.  
3- �G��� Oون� �� آ��ا!ل  "

O ��ی? ال�#� ��   %�
� و��Gی" ال��ریD ال*زم ل\ وا!ش��اف ���
�#�

fأدوار O
#;�.  

d ال�#�" ا!ل ��ون� ��J شJ � ال�#�-��ت ا!ن��ن'-4e-� تA�Nو� D3-ان z#� O
#;�.  

� �� ��Nل ال�#�
" ا!ل ��ون� -5�

�Gت الJ-ا�� ال�#�J�� z#� 0
�_�.  
6-�Rر �

�ال.#� ل�,-یO ��د �0 ال���هI ال�را�
� إل% �.  

� ��2ف ا�A�;�دة ��7-�2�

� ال�#�ة ��ل���m? ال�#��R�3ت ال���ال���ری/ وا!ن z#� ی�-��.  
8-             "�#��
" وال��? ن1�" ال�#�
J��و d�
e-� ل��N� ��� ��
�
��Gی" ال��" ال*زم ل#��د ��0 ال����m? ال�#�

  .ا!ل ��ون�
��-دی    -9��lء ا�������� !ن���� ال����اء ال�را����ج   -إ3��O !ن���� ال�� ����Rال�   ���
��ت ا!ل ��ون�
N��Jال


�Gت اl	�ىJ��وال.  
إش�اك ال#�ی� �0 ال�#��
0 وال���-ی
0 �� ��د �0 ال�P���ات ال�ول
� ال�����J ��ل�#�
" وال�#�" -10

  .ا!ل ��ون�
��ل        -11�N� ���� 0
�-ی��0 ال����� ����� ل�#�ی��� ال���++�
Jری��ورات ال����-رش وال��0 ال���د ��� g��
;��

 � Jش d
e-�ون� و��-ى ا!ل �ن'ال�,��ا!ن.  
12-

"       ��cوی� ال��ارس ��ل#�ی� �0 اlدوات ال� �-ل-3��? ال�#�
J��و d�
e-�� ���J�ال�� ��hال,�ی

  .وال�#�" ا!ل ��ون�
  

            "
����ل ال�#��N� �����م ��G�وال ���R0 ال���� ����% �cی������ إل��� ال.�� "
���� وال�#��
�u وزارة ال����و���
JG�.ال-زارة ال� k�	 '�h�� �G� اgل،OJG�.ون� �� ال���ا!ل �

� �� ا�l-ر ال��ل�:  

1-�
�

�Gت ال�#�
" وال�#�" ا!ل ��ون� �� الJ-ا�� ال�#�J�� �� /�-�ال.  
2-�
�Rر �
  .ا�� ��ل �,-یO ال���هI ال�را�
� إل% �
3-Iال�ا��� ل����ه �
�

�ت ال�#�N��Jج ال��ل إن�N� �� /�-�ال.  

0 ل��#�
" ا!ل ��ون� وال�,-4�J#,�اث ش�ا�  "���
�،و��Gی" ال�
�-ى ا!ل ��ون� �� ال���m? ال�#�

  .ال*زم ل�2

�Gت وأدوات ال�#�
" وال�#�" ا!ل ��ون�-5J�� ل�N� �� ����.وی� ��ارس الc� �� /�-�ال.  
��،و�;#
O أدوار        -6
�Rت ر��G
J�� %�
� إل���هI درا��� O���ل �,-یN� �� ال-زارة ��	 g
ال�Jء ���;

��      أ�_�ء ��ی? ال�#�
" ا!ل ��و
�
�� ال����m? ال�#�� ��ال��ی�ی�� ال#����   .(ن�� وال�,��-ى ا!ل ��ون

�ت ال�#�-��ت�G�ل(  



  
  ال�را��ت ال.���G:را�ــ#ــ�

  
��ه-    � O�
� ل�ی\ ر^�J �.���ة �� ال �d والq,J ح�-ل آ�*���Aا �

#�\ ال;_-لJ�� إن ا!ن.�ن

G� ��
�#� Iن���Jال��>ة آ qون� ح�ی��ا!ل  "
��    �3ی� ول�� آ�ن ال�#�� ��
� �2eت ال�را���ت ال����ل
�� ال-��-ل        � ��hح�Jال '���ل،ور^" ال+�#-��ت ال��� وا23Nا ال�gر �� ه-Cال �J.ة ل���ول� �.�,�

�
  :إل% هfg ال�را��ت ��G �� �' �0 ال,+-ل ��% �#_�2 وال�� ���h' �� ال�را��ت ال��ل
  

  :1درا��

� ��ن��I ح��-�"ح-ل  ���-رة �� ر��ل� دآ�-را�3fء  �����  �
F��Jال��1ی� ال %�� "F�R وجc��

��ء       +G��Aرات ا���� و�2Rال�� ��
2��رات ال�; � ��
��� ����ن� ا!���ادي       �hال d��g ال+
ال#���� ل�*�
  "���� � الJ,�ی0

  
        %��� "F��R م-��cوج ل���دة ال#��� ��-�و�R ه��' هfg ال�را�� إل% ال�#�ف إل% ����
� ��ن���I ح��

2��رات ال   ال��1ی�� ��
��� �� �
F��Jال      ���g ال��ح�
��ء ال#���� ل�*�+G��Aوا ��Rال�� ��
 ;�   ��ا!��ادی
 :                                            �ال��ل ���� � الJ,�ی0، و�R �#' ال�-�O إل% ا!�3�� ��%

1. �
��  �� �#�ی
��� �� �
F��Jال��1ی� ال %�� "F�Gوج ل��دة ال#�-م الcال�� ��ال,��- Iن���Jء ال��� 

             الJ,�ی0؟ ال�; 
� ال���R، وا�A�G+�ء ال#��� ل�*�
g ال��ح�� ا!��ادی� ���� � ��2رات

                                            

2.           ���% ال��1ی�� "F��Gم ال-��-رة ال�Jن���I ال,���-�� ال���cوج ل���دة ال#�� ���     ��
��� ��� ��
F��Jال
             ا!��ادی� ���� � الJ,�ی0؟ #��� ل�*�
g ال��ح����2رات ال�; 
� ال���R، وا�A�G+�ء ال

                           


� ال�Jن��I ال,��-�� ال���cوج ل���دة ال#��-م    .3���� ��        g�
�� ل�*�Rال�� ��
2��رات ال�; � ��
��� ���
  ال��ح�� ا!��ادی� ���� � الJ,�ی0؟

 

�� ال�Jن���I ال,���-�� ال���cوج ل���دة        .4
���� ����ء     �+G��Aرات ا��2� ��
��� ��ال#����   ال#��-م �
  ل�*�
g ال��ح�� ا!��ادی� ���� � الJ,�ی0؟

  
  :وأش�رت ن��IF ال�را�� إل%

  

� وال_���� ��  و3-د 1. Jی�N�0 ال
��-�N-��� در�3ت ال��0 �
� �
F�+ل� إحAوق ذات د��

 ?�
J��ال  ��#Jيال       N�ال ���-�Nال� uل���� ل+Rال�� ��
��ر �2��رات ال�; J�	A ��
Jی�                   


0           و3-د ��وق. 2�G
J��ال ��� ��
Jی�N�ال ���-�Nت ال���-���� در3�0 �
�� �
F��ذات دAل�� إح+
 ���JGي         ال��#Jال ?�
J��ال uل���� ل+Rال�� ��
��ر �2��رات ال�; J�	A ي��#Jوال.                  

.3  d+�ی A � �

� ��ل;���F��Jال��1ی� ال %�� "F�Gوج الcال�� Iن���Jال   ��
2��رات ال�; � ��
��� � 

��ادي  �������������Aن� ا��������������hال d��������������g ال+������������
�-م ل�*���������������دة ال#��������������� ��������������Rال��.  


0  و3-د ��وق ذات دAل� 4 .��-�N-��� در�3ت ال��0 �
� �
F�+إح  
��ر J�	A ي�#Jال ?
J��ال �� ���وال_� �
Jی�N�ال       ���-�Nال� uل����ء ال#���� ل++G��Aرات ا��2�

�����
Jی�N�ال.                         


0         و3-د ��وق ذات دAل� 5. �G
J��ال ��� ��
Jی�N�ال ���-�Nت ال���-���� در3�0 �
�� �
F�+إح
��ر �������J�	A ي���������#Jوال ����������JGي  ال���������#Jال ?��������
J��ال uل����������� ل+���������ء ال#���������+G��Aا. 

6  .%�� "F�Gوج الcال�� Iن���Jال d+�ء    ی��+G��Aرات ا��2� �
��� �� �

� ��ل;���F��Jال��1ی� ال
  .ا!��اديال+d ال�hن�  
gال#��� ���دة ال#�-م ل�*�



  
  :2درا�� 

  "إدارة ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ال�#�
" ال#�م "درا�� ح-ل  �ل �cه�أ�3ىآ�� 
  0���� و����ل�#�
" ا!ل ��ون�� ���G�#�ت ال����
�0 ال#���� ����-�N� 0��� d���% ال ���� إل����' ال�را���� ه�Rو

 ��
" ال#��م    ض���2 وض/ ا��lل
D وال��k ال�Pدی� إل% �;#
O إدارة ال�#�
" ا!ل ��ون��� ال�#��   ���
  . ال��� � ال#��
� ال.#-دی�

 

��ت       و�R أو�% `ل �cه� � �
�� ووض�/ ال��-اuF وال����ی#�ت وال��1��
_�ورة و3-د ال���" ال.
O����ت وال��-ی���
�/     وال.�
��-ى �3�.� %���� ���
" ا!ل ��ون���? ال�#��
J�� "����� �����اءات ال��وا!3

  . �� ال��� � ال#��
� ال.#-دی� ��ارس ال�#�
" ال#�م
  

  :3درا��
��ت ���ی"الوأ3��� ال �J#  ان-���#� ����ـ�ارس   "درا���ـ�ون� ����ـ" ا!ل ���ـ� ال�#����N�ـ� ل��
�ـ� �G-ی��درا�ـ


ــ�ن ال��ـ-ذ3
ـ�Jــ�ة الN� ــ�ت�Jل�"  
���N� "ی-G� %ال�را�� إل fgه��' ه �Rة    و��N� ت���Jل� �

�ن ال��-ذ3Jارس ال���ون� ��#�" ا!ل �ال


M  . ی�وال�hن- ��ل��ح��
0 ال��-���F��
? هgا ال�2ف ح�ول' ال�را�� ا!�3�� �0 ال.Pال الG,�ول
  :ال��ل�


�ن ال��-ذ3
� ل���Jت ��Nة؟ Jارس ال���ون� ��#�" ا!ل �ال ���N�ال-ض/ ال�اه0 ل ��  
                        ل��3�� �0 هgا ال.Pال، ح�ول' ال�را�� ا!�3�� �0 ا����l ال;��
� ال��ل
� و

                                                                                                                      

  �� ��ى ا��;�دة ال��ل�Jت �0 ال�#�" ا!ل ��ون�؟.1 
 

  ��ون� ؟و�>ه
�02 ل���ریM ���ی�G ال�#�" ا!ل  �� ��ى ا��#�اد ال�#���ت. 2
 


�ت ال�#�" ا!ل ��ون�؟ �� `راء ال�#���ت و ال��ل�Jت  3.J�� ت و�
��Nح-ل إی  
  
4.�
  ؟�� أن��ط ال.�-ك ال+;� �� ال;+-ل ا!ل ��ون
 


�ن 5. Jون� �� ��ارس ال��ل A#�" ا�ال ���N� 0
  ال��-ذ3
� ل���Jت ��Nة؟ آ
d ی� 0 �,.
  

  :وآ�ن' أه" ن��IF ال�را�� آ�� ی��
 IF��ال� '�

ً�  ال���� ���ى ا��;�دة ال��ل�Jت �0 ال�#�"�J.ن ��
ا!ل ��ون� و3-د ��وق �.


O ال��ل�Jت �� ال�#�" ا!ل ��ون� �>ن;.02 و  ل+�لu ال��ی�G ا!ل ��ون
� وذل�G� ��� sرن�+,�

�ی��G�02 �� ال;+-ل ال�*
�c�.  �� ون���#�" ا!ل �ش�ًا ��% دور الP� IF��ال� fgن ه- � �R اgول

  .ال�,+
O دةزی�

0 دورات �� ال,��D اyل�G�� ال�را�� أن ال�#���ت IF��ن '�
 Word – Excel) ش��' آ�� �

– PowerPoin) �Gی�m 0� O�� ل02 دورات وورش '��R ون� ،  ، وأن ا!دارة��#�" ا!ل �ال
����ار ا!ل ��ون� ، وأن02 �.�#�ات ل* وأن\ �" ا	��JرهOJR 0 ا	�
�ره0 ل���ریM ���ی�G ال�#�"

A 02وأن ، �

? �mی�G ال�#�" ا!ل ��ون�  ��ل��ریM ��ل��ی�G ا!ل ��ونJ�� �� ت��ی-ا023 �#-
fgه "
�#� �� 0J^آ��� �+-ل ال��ر��  ، وأن02 ی� �� �Gال��ی  

ا!ل ��ون� ، وأنA 02 ی�^0J �� ال#-دة  آ�� أن02 ی�N#0 ز�
*�02 ��% ال��ریM ���ی�G ال�#�"

�ي، وأن02 ی�^c� �� 0Jی�إل% ال��ریM ال��G ون���#�" ا!ل �ال �Gی��� Mری��ل� O
      �0 ال�>ه

                   . 




�' ال����IF   أ�� ��ل�.y �Jراء ال�#���ت� �G� ون���#�" ا!ل �ت ال�
Jت و���
��Nت ح-ل إی�Jوال��ل
�Gی�m رة ال�#��� ��% إی+�ل ا أن�R ون� �.�ه" �� زی�دة��#�" ا!ل �ت، آ��ال�Jل�#�-��ت ل���ل 


O ح��3 ال�#���ت ل,��O ال ��D ال  �G� %دي إلP� �2أن     �
,
�
� وو���OF ال���ح ال�-ض�
0   ��ر��� ���
�
   .ال;+-ل ال�را�

�0 و23�� ن1�� ال�#����ت      � ��
�ت �mی�G ال��#�" ا!ل ��ونJ�� 0و�   � ال��*ب ان���Cل  % أن2�� أدت إل
�% ال��روس ، و"   �R��2Nز ال,��D اyل� و��م ��آ
cه�� '��       ��
0 ال�#���� ���0 ال�-ا��O ال��Jش�

  0�� ��
Jإل% �23 آ �Gال��ی fgج ه�

"         وال��لD ، و اح����م ��1� %��O ال�#����، آ��� أن2�� أدت إلJR
D0 ال��ل
  .وال�#�" ��!ض��� إل% � �ر ا���lل ال;�
� أو�Rت ا����l وا!�3��ت �

�G� Dی�� `راء ال��ل ��
�� ال��#�"     آ�ن ��0 أه�" ال����IF ال��� آ��;'       أ�� �Gی�m أن ��2�� ال�را���
Aآ�.��ب ال�#���� ، و    "زی�دة ا��
#�ب ال��لD ل��-اد ، و �cی� ��0 ح����2   ا!ل ��ون� �.�ه" ��


O ح�3�P� 2دي إل%�G�" �
�G�ال Iو �.��� ��% د� ،'
J0 ال��ر�� وال
� �� �
 ل,�O ال �D ال��ر�

�Gال��ی fg#�" ، آ�� أن ه�ال ��
ان�02��1 ��  ، و �cی� �0*ب;�دی� �
0 ال���ا�� ال;�وق ال �� �

0     ، و ��Pدي إل�% زی��دة   "ل2" ال��ر�� ، و�Pدي إل% زی�دة ����#� أول
�ء أ�-ره���02 و �
� O�ال�;��

  .ل��روس ال�+-�
� "ال�#�"، و�O�G �0 ح�3�2
  

  :4درا�� 
  

��دة الCN    "درا�� �#�-ان  أ�3ى ال���يآ�� � Mری��� ��� I#�" ال����ام ال���أ�9 ا�  %��� ��
 �ا�

O
+,� 0m�J�1 ح;� ال��,� �� k�-�ال� qل�hال d+ب ال*m f-,ه��2" ن�N�وا"  
��ء أ9�� ا�����ام      +G�ا� %��%        ه��' ه�fg ال�را��� إل�� ��
��دة ال�CNا�� Mری��� ��� I��� ال��#�" ال�

O
+,� f-,ه��2" ن�N�0 واm�J�1 ح;� ال��,� �� k�-�ال� qل�hال d+ب ال*m                  .  
�-� �Rل� إل%�' ال�را�� وAى ال�-�.� %�� �
F�+ل� إحAو3-د ��وق ذات د (α = 0.05)  0
�
 ال �
� ل���c#� �Jى إل% أ�9 ا����ام ال�#�" ال���I �� ��ریM ال�CNا�
�، وه�fg ال;��وق   ال#*��ت

�
Jی�N�ال ��-�Nال� uل+�ل.       -��� ن,
��Nت إی���� ����Nه
Jی�N�ال ���
�   ���/ �J�m ال#
�" ال�CNا��#� �
I#�" ال����ام ال������.  

  ����#� Dری��2#" ���% ا�����ام أ���-ب ال��#�"        و�R أو�% ال�Jحq �_�ورة �
N���، و��
ال�CNا�
Mری��ال �� Iال���.  

  
  :5درا��

��ى ��� أ3���ر آ���
Jانال-���#� ����%   " درا���-م �����ریM ال#��� ���� �
�-����ة ال,�������ام ال�,�آ��� ا��أ9
O
+,� �hال d+ب ال*m ل�ى �

��ال�;�ه
" ال#��� �1��,�� k�-�ن� ال�"  

  
     �����������ؤAت و��2��������0 ال�.�������� ����������-�N� 0��������� d���������% ال ���������� إل����������' ال�را���������� ه�������Rو 

    O
�+,� %��� �
�-���   �#��� أ�9 ا����ام ��ن��I ال�,�آ��ة ال,��
ال��_���� �-ح��ة    ال�;��ه
" ال#��
"�

-ل-3Nن�" ال�hال d+ب ال*m ل�ى k�-�ال�.  

  :و�R �-��' ال�را�� إل% 
 .1 Aوق ذات د����-د ��
0    و3��-���Nب ال�*��m ت������ در3��-�� 0
��� �
F����� إح+���  ل�
Jی�N�ال

    ��
����ر ال�,+J�	*ي ل���#Jال ?��
J��ال ��� ���
��ه
" ال#���
O ال�;�+,� ���� �������-ى  وال_�.� �����
����
Jی�N�ال �����-�Nب ال�*���m uل�����gآ� ل+��                    .ال�

 .2 �����وق ذات دAل��-د ��
0  و3��-���Nب ال�*��m ت������ در3��-�� 0
��� �
F�����  إح+�
Jی�N�ال
"

? الJ#�ي ل*	��Jر ال�,+
�� ��� �.�-ى ال;2�"   وال_���� �� �,+
O ال�;�هJ��ال �� �
ال#��

��-�Nب ال�*m uل+�ل �
Jی�N�ال.  



.3     0
��-���Nب ال�*��m ت������ در3��-�� 0
��� �
F����� إح+���وق ذات دAل��-د ����  و3�
Jی�N�ال
��ي   �#Jال ?��
J��ال ��� ���
��ه
" ال#���
O ال�;�+,� ���� �����
��  وال_����ر ال�,+J�	*ى  ل-���.� �����

 ���������������������������
Jی�N�ال ����������������������������-�Nب ال�*��������������������������m uل����������������������������? ل+�������������������������
J��ال. 

.4  �����وق ذات دAل��-د ����    و3�
Jی�N�0 ال
��-���Nب ال�*��m ت������ در3��-�� 0
��� �
F���إح+
"
�� ال�.��-ی�ت         وال_���� �� �,+
O ال�;�ه�� ��
���ر ال�,+J�	*ي ل��#Jال ?�
J��ال ��� �
ال#��

 �9*hآ�،ال;2"(الg�ال J��ال،?
 (�
Jی�N�ال ��-�Nب ال�*m uل+�ل O آ.  

O ال��*ب          �+,� %��� �
�-�أي أن ال�را�� ��
� إل% ����
� ا�����ام ��ن���I ال�,�آ��ة ال,��

        ��
���ن� ��� ال�.��-ى ال�,+� 0�
�� ی�#�? ��ل�;�ه
" ال#��
� ل��دة ال#�-م، �#� أن آ��ن- ی#��ن-ن ��
  .ل�;�ه
" ال#��
� ال��Nدة

  
  :6درا��


�ت ال�#�
" ا!ل ��ون� "درا�� �#�-ان .��ويأ�3ى ال,آ�� �G� z#� ام����9 ا�l رن��G� درا��
�Jال�� O
+,� �� s
  "�� ��ریM أ���
�ت ا!ل ��ون

        O�h� ��
" ا!ل ��ون���ت ال�#�
�G� z���اص   (و�R ه��' ال�را�� إل% ��Gرن�� ا�����ام �#Rlی- ا��
�
���Nال���cd( ت���
�نJرض ال����،Data show  ���-ب وش���ا�I ال,����،   Mری���� ���� '��J � ا!ن��ن


�ه" ال#��� ;� �

O ال���J و���+,� �� s
  )أ���
�ت ا!ل ��ون
�
  :وO�-� �R ال,.��وي �� درا��\ إل% ال���IF ال��ل

0 ���دة          -1�� ��
� �#cیcی�����ی" �#�-���ت إضG� ��� ��
�ت ال���-ی�G�ال z#� ام���ا� �
إ� �ن
Jال�� OJR 0� �2�" درا�� ��ال s

�دی�أ���
�ت ا!ل ��ون��Aال�,�ض�ة ا �� �.  


�ت  -2�����دة أ������ 0���� ����
� �#cیcی�������ت إض����ی" �#�-���G�ت ل����
�G�ال fg����0 ه��� O�������ام آ��أن ا�
�Jال�� O
+,� �� �
��Nأ�9 إی �R دی��
��Aا �Gل��ی�� �Jال�� OJR 0� �2�" درا�� ��ال s
  .ا!ل ��ون


� �#cی-3�������ت إض����ی" �#�-���G�ت ل����
�G�ال fg����0 ه��� O�������ام آ��
�ت أن ا������دة أ������ 0���� ����cی
��ه"    
 ;� ��
��� ��� �
��Nأ�9 إی �R دی��
��Aا �Gل��ی�� �Jال�� OJR 0� �2�" درا�� ��ال s
ا!ل ��ون

  .ال#���

�ت            -4����دة أ����� 0��� ���
� �#cیcی������ت إض���ی" �#�-��G� ���� '���J � ا!ن��ن�����ام ش���ه" ا���


��Aا �Gل��ی�� �Jال�� OJR 0� �2�" درا�� ��ال s
��    ا!ل ��ون
�� و���Jال�� O
��دی� �� زی�دة �,+
    O��O آJR 0�� �
�

�ه" ال#��� ��ر�3 أآ�J ��� ه- ��
\ ��� ا����ا�2" ل�Jا�I ال,��-ب ال�#� ;�
        0�
�ن��ت �Jرض ال��2��ز �Nا�2" ل������ ا��� \�
�mلD �+-رة ��;�دة ، و��ر�3 اآ�J ��� ه- ��

2��ز    Nا�2" ل������ ا��� \�
�� و���%      OJR ال��رس و��ر�3 أآ�J ��� ه- ��Nاص ال�����Rlی- ا��
�
  .ال�-ال�

  
�� ال;����      أه�
�) Binder(و�0 ال,.��وي أآ� Jال�� u��ا����ام ال,��-ب �� ال��ریl Mن�\ ی�

�� ال���رس        , ل��#�" الgا�� #���� ��� ��-#���ون �Nی0 یg��� الJوی -ن �.���ا ًَ ل��� ,   %���f إلJ�نAوا
 �
�2, �
�2 وال��آ
c ��% ا�l-ر ال���2 , ال��دة ال�را���#
  . و� �ار الN-انD ال�� ل" ی�" ا��

�� ال��#�"    �0 ال,.��وي ) Moras(آ�� أش�ر
��� %�, �>ن شJ � اAن��ن' �-�� ل����J ال.
��ة ��
  �������2" ال����� D��
� ح.����دة ال�را����م ��ل��G�0 ال��� "2����?  , و�� ��" و����رات �2��#���ر �.�
وا	�

 ���
���2" الgا��3�
��رة دا�#, اح���% أ9����� إل���#�" ��!ض���2" ل��
 . ���Jال�� �
��G*ل���دة ا���� زی�� �����, و�.

�ت �2��#" N
و���,2" ال-R' ال ��� ل��; 
� وال���رآ� �� ��Jدل ال�#�-��ت �/ , و��-ی� إ���ا�

  .اy	�ی0 
  
  
  
  



  :7درا��
 ����"آ����ى ال+��-ان أ3��#� ����� "درا��
��� ���� �
�-����ة ال,�������ام ال�,�آ��� ا���O  أ9��� ح���رات ��2�


� لFاc
  "�J�m ال+d ال�hن� ال�hن-ي وا��Nه��2" ن,- ��دة ال;
cی�ء �ىال�.�OF ال;
  �
�-����ة ال,�������ام ال�,�آ��� ا����ء أ9�+G�ا� %���� إل��fg ال�را�����' ه��� ه�Rو   O����رة ح�2� ���
��� ����

        -���#�ء، وا��Nه���2" ن,� ��1��,� ��� ����ن-ي ���hن� ال�hال d+ال �J�m ل�ى �
Fی�c
ال�.�OF ال;
  .��دة ال;
cی�ء

  
  �� إل% و�R �-��' ال�را

1-         ��
Jی�N�0 ال
��-��Nال� ��-���� در3��ت ال��*ب ��0 �
�� �
F�+ل� إحAو3-د ��وق ذات د
�
Jی�N�ال ��-�Nال� uل+�ل �
Fی�c

�س ��2رة حO ال�.�OF ال;G� �� ����_وال. 

2-      0
��-���N0 ال�
����ء ����دة ال;
cی�� -����f ن,�N�Aس ا���
G� ���� �
F����� إح+���وق ذات دAل��-د ��و3

� وال_��Jی�N�ال�
Jی�N�ال ��-�Nال� uل+�ل ��.  

3-         ���
Jی�N�0 ال
��-���Nب ال�*��m ت������ت در3��-�� 0
��� �
F����� إح+���وق ذات دAل��-د ��و3

� ح.D ال�.�-ى ال�را�� Fی�c

�س ��2رة حO ال�.�OF ال;G� �� ����_دون (وال ،k�-�ق ال�-�

k�-�0) ال�

� �� O ��م �� آ* ال�.�-یJی�N�ال ��-�Nال� uل+�ل.  
�D         و3�-د  -4��� وال_����� ح.
Jی�N�0 ال
��-���N0 ال�
�� f��N�Aا ��� �
F�����وق ذات دAل�� إح+�


� �� O ��م �� آ* ) �-ق ال��-�k، دون ال��-�k(ال�.�-ى ال�را�� Jی�N�ال ��-�Nال� uل+�ل
0
  .ال�.�-ی

�� �

0 أن هfg ال�را��ت ا�;G' �/ ال�را�� ال,�لJ�ی، �R*#ذات ال �G��.#� ��ض ال�را��ت ال�و 
ال��آ
c ��%  ��ى ����
� ال�#�
" ا!ل ��ون� ���1ه�f ال����;� �-اء ��m 0ی? ��ن��I ح��-�� 
3��ء ��� درا��� ال����ي،أو         ����cوج آ�� �3ء �� ال�را�� اlول%،أو ������ام ال��#�" ال����I آ�
    O
�+,� ��� D
��ل�lا fg�
��ر، رآcت ��%  ��ى ����
� هJآ�� �� درا�� ال �
 ال�,�آ�ة ال,��-�

         "
��0 ال�-اد،��.��-ی�ت ال�#�� ���� وال;
cی��ء و ^
�ه
ال��ل�� �� D��d ال��-اد آ��ل#�-م و ال�CNا�
?
J��آ� ،أو ال;2" أو الg�;� آ�ل��ال��.  

  
 ا��را
�ت ا���������:  


0 �� ی��J�ی �G��.ح ال�را��ت ال�m *ل	و�0 :  
" ا!ل ��ون� �� ���
� ��2رات ��% ��ى ����
� ال�#�
) ر��ل� ال�آ�-راة(أآ�ت ال�را�� اlول% -1

Dء ال#��� ل�ى ال��ل�+G��Aو��2رات ا �Rال�� �
  .ال�; 
2-        "
��O ال�#�
�0 ش�>ن�2 �;#� ����ت ال�
أش�رت درا�� `ل �cه� إل% ض�ورة ال �d �0 أه�" ال#��

Dل���ل ��

�ة �� ر�/ ال�.�-ى ال�,+Jآ �

�،ل�� ل\ �0 أه��
  .ا!ل ��ون� �� ال#��
� ال�#�
�% ال�.��-ى    آ�� أ-3�� ��آ�ت ال�را��ت ال.���G ��%  أن ال�#�
" ا!ل ��ون� ���1ه�f ال����;� أ9

 �� �
Jی�N�ال ��-�Nال� uل+�ل  ��
ال�,+
�� ل��*ب  ح
q أش�رت إل% �,.0 ال�.�-ى ال�,+
  ���9*hی�ت ال-����?  (ال�.�
J��ال، "���gآ� ،ال;2����ي،    )ال���� ��Jال#cیc،وال��2� ����� درا����ء ��3 ���،آ�


��ر،وال+"ال,.��وي،اJل.  
�� ا�����ام ال,���-ب وش�Moras (      � JوBinder (�_* �0 ذل�G� s أآ�ت درا�� -4
�% أه���

           0�� *�_�،�
��م ��� ال���دة ال�را�G�0 ال�� \��� ال��#�" ال�gا�� ل���لD،و�� � �� OG� �� 'ن��ا!ن
Dال��ل �
  . إ�9رة دا�#
�2" ل��#�"،وزی�دة ا��G*ل

�O    و�R ا��;�دت ال�Jح�h �0 ال�را��
0 ���ى �;#
�� �hح�Jواض,� ل� \Jش �R*#ال '��� �G�،�G��.ت ال
          ���
�� ل���*ب ���� ال�.��-ى ال�,+��� واAر�;��ع �
�0 ن�ح� \����G
J��و ��
" ا!ل ��ون���ا�I ال�#��
     fg������ام ل2���J ل*���� اlداة ال�������ر ال��1ي،و�,�ی�m!0 ا��� *���� أ	�ى،�_�
�0 ن�ح���ارس ��ال�

  .ال�را��




�ي ال�#�
" ا!ل ��ون� وال�,+
O ال�*���  و�R رآcت هfg ال�را��ت C�� 0
� �R*#د ال�Nإی %��

���2 أA وه�- ال�#��" ل�gا �#�� ه�fg ال�را��� إض���� �3ی��ة          �دون ال��1 إل% �,�ك هfg ال#*�R وو�

��ی0           �
C�ی0 ال�g��
0 ه��� ���R*#د ال���Nإی ���� �9P��� O����� fر���J���� "���� ال�#���� أ9�� ���
" (ل��1��ال�#�
  ).   ل�*��ا!ل ��ون� وال�,+
O ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  الفصــل الثــالـــث
  

  الطريقة واالجراءات -
  جمتمع الدراسة -

  عينة الدراسة -
  ادوات الدراسة -

  متغريات الدراسة -
  املعاجلة االحصائية -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  تالطــريقــة واإلجــراءا
  


g ال�را�� �;�� �� �hح�J�2 ال�g��ا ��و�;� ل��3اءات ال O+;ا الgول ه���ی /��N� dو� q
0 ح
          ����ت ل2�� ،وإ3��اءات ال�را�Jhق وال���0 ال+� ��ال�را�� ، و�
���2 وو��d أدوات ال�را��� وال�>آ

�
F�+ا!ح �Nوال�#�ل.  
  

 :�N��/ ال�را��

� -ن �N��/ ال�را�� �0 �#��� �#-��ت ال�#�" ��ل��ارس ال���#� ل� ��D اAش��اف               
  .ال���-ي ��ل.-ی?

  

�� ال�را���:  

��ره"    � 
�" ا	�� ��R#�" ،و�ت ال��ال�را�� �0 9*�9 و���ون  �#��� �0 �#���ت �#- ��
 -ن' �
 0� �
Fا-�� �Gی���ی� ال.-ی? 18Aر�� �0 ��ارس و�� .  

  
  :أدوات ال�را�� 

           ��Rع و-�
�ن �" ا�A�#�ن\ ��2 �0 درا�� ����G ح�-ل ن;�M ال�-ضJ�أداة ال�را�� �� ا� '�h��
�J��Aات ا�G� ';���
  :ن� �GJm ل��,�ور ال��ل

�-ر اAول -1���ل�#�
" : ال�,�� ����J�ة ال�����Jرات وال������رف وال�2�
0 ل��#����*ك ال�#�����ى ا���
\��G
J��ون� و��ل Aا  

��ن�   -2�hر ال-���    :ال�,�2;
e-� "�����J ال��� ی��� ال�,-��
�
��ا�I ال�#�Jال /��� D����ى �;���O ال��ل��
  .دا	O ال��ر��

3- qل�hت :ال�,-ر ال�

d ال�#�
" اAل ��ون� دا	O ال��ر����ى �-ا�� �����Jت و`لe-� 

4- /���-ر ال�ا��
O    : ال�,����-ى ال�,+�.� /���� ر��� ���
" اAل ��ون����ت ال�#��G
J�� 'ه����� O��ه
  . ال�را�� ل��*ب

  

�ات ال�را�� C��:  

  
 �

�ات ال��لC�ال�را�� ��% ال� '��_�:  

1- ��G�.ات ال��
C�ال�: 

*Mـــ�Nال  
  ال�Jــــ�ة*
  ال�PهO ال#���*

�ال����G ال�#�*�
  
  ال��ـــ+�*
  ��د ال,+� �� اJ�l-ع*
  

� ال���/ -2C�ال�:  


� ال���/ ه-C�أ�� ال� : ��
��ى ����
� ال�#�
" اAل ��ون�  �� ر�/ ال�.�-ى ال�,+
0
  .ل���لD �0 و�23 ن�1 ال�#��

  
  
  



�
F�+ا!ح �Nال�#�ل:  
        Iن����ام ������ �
F�+�2 إح�Nن�ت �" �#�ل�J��!ال,+-ل ��% ا �#�)SPSS (

  :وذلs ��% ال�,- ال��ل�
  

�" ا����ام ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#
�ری� ل��3�� �0 ال.Pال اlول 
qل�hن� وال�hوال.  

  .وأی_�  ل��3�� ��% ال.Pال ال�ا�/ �" ح.�ب ال��-�k ال,.��� واAن,�اف ال�#
�ري
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  
  :الفصل الرابع

  وتوصياتهانتائج الدراسة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  :نتائج الدراسة
  

       0��� ����� ال�را���
��اد ���� أ���*ل إ�3��	 0��� ���2
�O إل��" ال�-��� �����IF ال���O ال����gا ال;+���ض ه�ی#
IF��ال� fg2ی�� ��ض ل ��
  .ا����l،و�

  ن��IF ال�را��: ال�q,J اlول 
  

Aول: أوlال اP.ل�� �G�#�ال� IF��ال�:  

0 ل� "�����*ك ال�#������ى ا���� �����   ������ل�#�
" ا!ل ��ون��� �����J�ات ال������Jرات وال�������رف وال�2��#�


�G�\؟J��و  

0 ال�Nول .ل��3�� �0 هgا ال.Pال �" ا����اج ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#
�ری� Jوی

 "��R1(ر (        ���J
��� ���J���  ولlر ا-����ات ال�,�G;ل �����ت ال�#
�ری�
� واAن,�ا��������ت ال,.�ال��-�
  %���� أ���� ��Rو،�
����   ���زل���ري  )2.47(��-��k ح.
��ن,�اف �#�)0.62( "�Rة ر���G;19(،ل�( ���وال�


-�� ل��" "��� ��% J� ام ال���ا� �
;

� lول
�ء ا�l-ر ��#�? � ;
A ��1" ال��ر�� دورات �

" ال�*ب�#�"   �����k ح.�-�� %���ري  )1.2(، �� ح
0 ��� أدن
��ة   ) 0.55(���ن,�اف �#G;ل� s�وذل

 "R4(ر (  %��% ش��ء        ی.���� "وال�� ��� ���� ���� ال��ر�� ��23��ز ال,���D اyل D�،آ���  "م ال��ل

0 �0 ال�NولJ�ی.  

  
  )1( رR" �3ول

  :ی-ضu أ��% ا�A��N��ت ل#
�� ال�را�� �� ال�,-ر اlول
  

 "Rر
  ال;�Gة

ال��
 ��  

ال��-�k   ال;�Gة
  ال,.���

اAن,�اف 
  ال�#
�ري


� lول
�ء ا�l-ر ��#�?   1  19;
A ��1" ال��ر�� دورات �
�
;

-�� ل��" �#�
" ال�*ب    � J� ام ال���ا�  

2.47  0.62  

20  2   �
;
 � ?�#�� Dل���ل �
;
A ��1" ال��ر�� دورات �

-�� ل��" �#�
" ال�*بJ� ام ال���ا�  

2.31  0.69  

8  3   �
A أ3
� ا����ام ال�Jا�I ال�,-��J �� ال#��
 �
  ال��ری.

2.09  0.59  

14  4   �

� ال��ر�� اه���م ��-�#� A ت ال*ز���
�G�ال
ل#�ض ال�روس ������ام ��ا�I ال�#�
" اAل ��ون� 

\��G
J��و  

2.06  0.67  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )2( رR" �3ول  
  :ی-ضu أدن% ا�A��N��ت ل#
�� ال�را�� �� ال�,-ر اlول

  
 "Rر

  ال;�Gة 
ال��

��  
ال��-�k   ال;�Gة

  ال,.���
اAن,�اف 
  ال�#
�ري

�ر�� ��% ی.���م ال��لD �23ز ال,��D اyل� �� ال�  1  4
  ش�ء

1.2  0.55  

�2�" ا!دارة ال��ر�
� �����#� أي 	�O �� أc23ة   2  13
ال��ر�� ال*ز�� ل�;#
O ��ا�I ال�#�
" اAل ��ون� 

\��G
J��و  

1.4  0.70  

5  3   Iا��J>ح�ث ال�ص �#� �	 Dل�ي �23ز ح��


d ��ا�I ال�#�
"  �ال� �-ل-3e-�ال*ز�� ل


� ال���� �� \��G
J��ون� و��ل AاMری�  

1.5  0.62  

 

  
  

�
  :ال���IF ال��#��G ��ل.Pال ال�hن�: �9ن
  
"Dل�m O��;� ى�� ��  "�#��2�� دا	�O          �#-��ت ال;
e-� "���� ال�,-���J ال��� ی
�
��ا�I ال�#�Jال /��

  "ال��ر��؟
  

0 ال�Nول .ل��3�� �0 هgا ال.Pال �" ا����اج ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#
�ری�  Jوی

 "��R) 3(ر�ال�         ���J
��� ���J��� ن����hر ال-����ات ال�,�G;ل �����ت ال�#
�ری�
� واAن,�ا��������ت ال,.��-
�" )0.71(��ن,�اف �#
�ري)2.5(���زل
�،و�R ��� أ��% ��-�k ح.��� Rة ر�G;4(،ل�(   ���� ��وال�


� ال��#�"   "��% أن N

� �;��O ال�*ب ������ام إ����ا���� �� �J�-,ال� �
�
�.2" ال�روس ال�#�
�k ح.����     �� ح
0"ال�#�ون��-�� %���ري  )1.03(���� أدن
��ن,�اف �#�)0.17 (    "�Rة ر��G;ل� s�وذل

،آ���  "یcداد ��+� ال��-ی? وا!�9رة ل�ى ال��لD �� ال��روس ال�,-���J  "وال�� ��� ��% ) 8(

0 �0 ال�NولJ�ی.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



"R3(�3ول ر(  
 �J
��� �J��� ن��hات ال�,-ر ال�G;ری� ل�
  ���زل
�ی-ضu ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#

  
 "Rر

  ال;�Gة
ال��

��  
ال��-�k   ال;�Gة

  ال,.���
اAن,�اف 
  ال�#
�ري

4  1   O��;� �
��� �� �J�-,ال� �
�
�.2" ال�روس ال�#�

� ال�#�" ال�#�ون�N
  ال�*ب ������ام إ���ا�

2.5  0.71  

5  2   "
ی���s ال��لD ��2رة �� ا����ام ��ا�I ال�#�
\��G
J��ون� و��ل Aا  

1.8  0.89  

  .  1.75  0.87�D�- ال��لD ال�روس ال�,-��J �.���ی  3  1
ی.��� ال�#�" اAل ��ون� ��% ر�k ال�N��/ ال��ر��   4  7

  ��ل�N��/ ال�,��
1.56  0.84  

2  5   Iا��Jام ال������ض ال�روس �� Dال��ل O_;ی

  ال,�ی�h �ال� �-ل-3

1.4  0.75  

  A ی.��
/ ال��لD ال���� �0 ال�#�" �� ���
� ال;2"  6  3
  

1.2  0.59  

6  7  Dال��ل f�J�نA ��ون� �3ذ��ل A#�" ا�ام ال���ا� �J�#ی  
  

1.09  0.39  

8  8   �� D-ی? وا!�9رة ل�ى ال��ل��داد ��+� الcی
�J�-,ال�روس ال�  

1.03  0.17  

  
  
  

�h�9ل: �G�#�ال� IF��ال��qل�hال الP.ل�:  
  

d ال�#�
" اAل ��ون� دا  � �����Jت و`ل
�ت�� ��ى �-ا�"e-�ال��ر�� O	"؟  
  


0 ال�Nول .ل��3�� �0 هgا ال.Pال �" ا����اج ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#
�ری� Jوی
 "��Rر     ) 4(ر-����ات ال�,�G;ل �����ت ال�#
�ری�
� واAن,�ا��������ت ال,.��qال��-����   ال�hل�J
��� ���J���

وال�� ��� )6(،ل�;�Gة رR")0.72(��ن,�اف �#
�ري)2.15(���زل
�،و�R ��� أ��% ��-�k ح.��� 
��ا�I          " ��% أن� g�
�� ال��ر��� وال*ز��� ل��;� ��hت ال,�ی��
�G�ة والc�23lا ��-�أ�3 �#-�� �� �

\��G
J��ون� و��ل Aا "
�k ح.����    "ال�#��-�� %��� أدن��0 
��ري  )1.2(�� ح
��ن,�اف �#�)0.58 (
 "Rة ر�G;ل� s% ) 3(وذل�� ��� ��وال"  �
�G�ل ال*��ت أ���
/ ��ض درو�� �� ال��ر�� �0 	



�Gت ال� �-ل-3J��وال� �hول"ال,�ی�N0 �0 ال
J�آ�� ی،.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



"R4(�3ول ر(  
�

�J ���زل��� �J��� qل�hات ال�,-ر ال�G;ری� ل�
  ی-ضu ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#

 "Rر
  ال;�Gة

�J�ة  ال��G;ال   k�-�ال�
  ال,.���

اAن,�اف 
  ال�#
�ري


�ت  1  6�G�ة والc23l-�� ا� �� ��أ�3 �#-  �� �hال,�ی
ال��ر�� وال*ز�� ل��;
g ��ا�I ال�#�
" اAل ��ون� 

\��G
J��و  

2.15  0.72  

  A  2.06  0.25 ی.��
/ ال�#�" ا����ام اAن��ن' �� ال��ر��   2  1
5  3   0

�\ و�� O-ا��ص ل��	 O
A ی���s آ�m OلD إی�

  ال�#�"
2.03  0.31  

  0.30  2  �ر��A ی.��
/ ال��لD ا����ام اAن��ن' دا	O ال�  4  2

0 ال�N��/ ال��ر��   5  4� O-ا��ص ل��	 O
ه��ك إی�

  وا��lة
1.87  0.75  

2
>ة �� 0 �0 ���ر��   6  8� �
�
�#� ��
����s ال��ر�� �
  ��ا�I ال�#�
" اAل ��ون�

1.46  0.71  


�ی- وأ�Rا  7  7� �mال��ر�� أش� s����ص  �N���
  ل#�ض ال�روس 

1.43  0.72  

� ال��ر�� �0 	*ل أ���
/ ��ض درو�� �  8  3


�ت ال,�ی�h وال�Jا�I ال� �-ل-3�G�ال�   

1.2  0.58  

  
  :ال���IF ال��#��G ��ل.Pال ال�ا�/:را�#� 

  

O ال�را��� ل���*ب ��#-��ت       " ���-ى ال�,+.� /�
�Gت ال�#�
" ا!ل ��ون� �� ر�J�� 'ه��� Oه

  "ال�#�" �0 و�23 ن�1 ال�#��
0؟
  

��ول   .��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#
�ری�ل��3�� �0 هgا ال.Pال �" ا����اج الN0 ال
�Jوی
 "��Rر    ) 4(ر-����ات ال�,�G;ل �����ت ال�#
�ری�
� واAن,�ا��������ت ال,.�� ال��-����   /ال�ا��J
��� ���J���

وال�� ��� )4(،ل�;�Gة رR")0.57(��ن,�اف �#
�ري)2.15(���زل
�،و�R ��� أ��% ��-�k ح.��� 
�% أن��� "  ���
" اAل ��ون����ا�I ال�#��� ?��
J��     ����� d#���D ال_��0 3-ان�� ���
h ال Iل���� \����G
J��و

�k ح.����    "ال�*ب �� ال�,+
O ال�را���-�� %��� أدن��0 
��ري  )1(�� ح
��ن,�اف �#�)0.71 (
 "Rة ر�G;ل� s% ) 3(وذل�� ��� ��2"      "وال���س ���� ی.�,� �J�یOJG ال��لD ��% ال��روس ال�,-�


0 �0 ال�Nول"�� ر�/ �.�-ی�ت ال�,+
O ل�ی2"J�آ�� ی،.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  )5(رR"  �3ول
�

�J ���زل��� �J��� /�ات ال�,-ر ال�ا�G;ری� ل�
  ی-ضu ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا��ت ال�#

 "Rر
  ال;�Gة

�J�ة  ال��G;ال   k�-�ال�
  ال,.���

اAن,�اف 
  ال�#
�ري

4  1         0�� ��
h ال Iل��� ��
" اAل ��ون���ا�I ال�#�� ?
J��
   O
������ ال�,+����*ب ������ ال������ d#�����D ال_���3-ان

  ال�را��

2.15  0.57  

��روس    2  2��� ال�� D����-ى ال��ل�.� �����ق ����ك ��
M ه��ل
  ال�,-��J وال�روس ال#�دی�

2.12  0.61  

7  3         0��� ���
�ی�G�ال ���Gل���ی *J��G�و ����2� ���hأآ D��ال��ل
�hال,�ی �
  ال��ی�G اAل ��ون

2.06  0.62  

6  4  �J�-,ا�� وح�ی� �� ال�روس ال���إ �hأآ D0.89  1.69  ال��ل  
��-ى ال�  5  1���.� �������م ����G� ك�������روس ه������ ال���� D�����ل

 �J�-,ال�  
1.66  0.87  

�-ل        6  8��D ال,+��% ال��ل��� �����#�" اAل ��ون��O2 ال�ی.
ORأ 'R�2 ووN� ��-�#ال� %��  

1.37  0.71  

9  7     �����*ب ������ت ال����� در3��� u����0 واض����ك �,.��ه�
�J�-,ام ال�روس ال����#� ا��ی�2" -G�  

1.34  0.75  

3  8          ����س ���,� �J��% ال��روس ال�,-��� D�یOJG ال��ل
  �.�-اf ال�,+
�� ی��/ 

1  0.71  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :املبحث الثاني
  مناقشة النتائج والتوصيات

  
    ��2�
ی���ول هgا ال;+O ��ض� ل�����R ال���IF ال�� �-��' إل
�2 ال�را��،وال�� ��" ��ض��2 و�,�

  .�� ال;+O ال�ا�/
  

%���� �����gي ی��Pال اlول وال��� ��ل.�G�#�ال� IF����� ال����R���" رف���
0 ل��#����*ك ال�#�����ى ا��� ���� 

�G�\؟J��ون� و��ا!ل  "
  "وال��2رات وال��Jات ال�����J ��ل�#�

  
��ات اlداة    G;ل ��
�� ی�#�? �g2ا ال.Pال ��G �" ح.�ب ال��-���ت ال,.��
� واAن,�ا���ت ال�#
�ری�

"R-���ت ر�ل��1 إل% �3ول ال���/، و�ال�ا O+;ال �� uول آ�� ه- واضlل�,-ر ا�� �G�#�1(ال� 
�" ن*ح� أن ال�#��) 2وRة ر�G;ون� آ�� أش�رت ال��ا!ل  "

0 ی;��Gون إل% ���G9 ال�#� )8  (  ��وال�

  ����"   �
���� ال��ری.
�� ال#���� �J���ا�I ال�,-��Jام ال������ ا��
�A "   k أ3��-�� %��� '����q ح+
ح

.� �� ض#���G9 d ال�#�
" )2.09(ح.��� Fال� DJ.ن ال��ر�� ه� الx� ت���N��Aا �
، وآ�� ��

19(�
0 ح
q ح+�' ال;�Gة رR"ا!ل ��ون� ل�ى ال�#�(      %��� ���� �����N��ت وه�Aا %���% أ��

-�� ل��" �#�
" ال�*ب"أنJ� ام ال���ا� �
;
 � ?�#�� 0

� ل��#��;
" A ��1" ال��ر�� دورات �

 "Rة ر�G;ال sر3,' ذل �R4(،و(z;��� ���.ح k�-�� %�� '�+ح ��وال)1.2 (   %��� ���و�
"��-
J� ام ال���ا� Dال��ل /
  ".�� ال��ر�� ��% ش�ء ی.��
  

            "
���ا�I ال�#�� g�
;�� ��� ��-#��#-��ت �#��" ی-ا23�-ن �� ��GJارس ال����� ��أي أن ال�#��-ن �
DJ.� sوذل \��G
J��ون� و��ا!ل :  

  
 .�� ال#��
� ال��ری.
� �� ال��ر�� ���R اAه���م ��ل�NنD ال� �-ل-3 -

 


" ا!   -���ا�I ال�#�J� ?�#�ی ��
� \���G9ة ال�#�" و�J	 ��R     d�
e-� ��-#�ل ��ون�� و��ل���ل� �
�

�G�\ �� ال#��
� ال��ری.J��و \��
 .`ل

  
 �� fgا�\،وه�J	ون� و��ا!ل  "

� إل% ض�ورة ا��*ك ال�#�" ل��2رات ال�#��� �N
أي أن هfg ال��
��رات        ��" ��ل�2��/ ال�#����ورة أن ی�����% ض���رت إل��q أش�
��ال �ی" ح�J#ال �����IF درا���\ ن��
��ت ���أآ

�' ال�#����ت     وال�#�رف ال*ز�� G�� q
�\،ح��G
J��و ��
? ��ا�I ال�#�
" ا!ل ��ونJ��ء   –ل��3 ��آ�

� �� ال,��D اyل�،�_* �0 ال���^O وورش ال#�O -�� درا�� ال#�Jال �ی"Jدورات ��ری .  

  
        %��� �����ن� وال�gي یhال الP��� ��ل.G�#�ال� IF����ا���R���"       I ال��Jال /�� D���ى �;���O ال��ل� ���

�J�-,ال� �
�

;�2 دا	O ال��ر��؟ ال�#�e-� "�ی ��ال  
  

��ت        �
� واAن,�ا��������ت ال,.���ب ال��-���" ح.�� ���G� ن����hال الP���% ال.��� �����3!�� ?���� ی�#���
و�
   "��Rول ر���N0 ال��� u����ن� وی�_�hل�,-ر ال���� ���G�#�داة ال�lات ا���G;ل ������ت ) 3(ال�#
�ری�أن ال��-�

0
�k وال���;z، وآ�� ی�_u وه� ��Gی�ات ��اوح' �
0 ال��-)1.03-2.5(ال,.��
� ��اوح' �
"Rة ر�G;ح+�' ال �G� ول�N% أن\ ) 4(�0 ال�� ��� ��وال"     �J��� ال�,-�
�
�.2" ال��روس ال�#�


� ال�#�" ال�#�ون�N
ح+�' ��% أ��% ��-�k ح.��� " �� ���
� �;��O ال�*ب ������ام إ���ا�
2" ���   وهgا ی�
� إل% أن �� ی�J? �� ال��ر�� �0 دروس ������ام ��ا�I ال�#��
" ا!ل ��ون� ی.

2��رة ��� ا�����ام ال����ح      � s��;��O ال��لD إ�9رة دا�#
�\، آ�� أش�رت ال���IF إل% ان ال��لD ی���



"Rة ر�G;ال �
�%    ) 5(�0 ��ا�I ال�#�
" ا!ل ��ون� آ�� ���� ���� ��2��رة     "وال�� D�ی����s ال��ل
 \�����G
J��و ����
" اAل ��ون�����ا�I ال�#�������ام ����� ا���� "���G;0 ال���� �����% وه����' أ������ ح+���ات ال�

  ��
�ی� ��G�ال �Gال��ی O_;ی Dال�را�� إل% أن ال��ل IF��أش�رت ن �G� sت،ول 0 ر^" ذل���N��Aا
��% أدن% ا�A��N��ت آ�� )2و3و6و8(��ض ال�روس �0 ال��ق ال,�ی�h ح
q ح+�' ال;�Gات

  .ی�_u �0 ال�Nول
  
     ���/ درا��� ?�;�� ���N
�q أن ال ) MorasوBinder(وه�fg ال��
�0 ح��  ���� "2��
" ا!ل ��ون�� ی.���#�

�
�
  . إ�9رة دا�#
� ال��لD ل��#�"،و���,\ ال,�ی� وال��-ی? �� ال#��
� ال�#�
  

     �����gي ی��q وال��Pال ال�hل���IF ال.��� ن���R���"       "
���d ال�#��
e-� ت���
��ت و`ل�J���� ��-����ى ��� ����
  "ا!ل ��ون� دا	O ال��ر��

  

�' ن��IF ال�را�� �
�� ی�#�? �g2ا ال.Pال �� ال�Nول ر�"R)4 ( 'اوح�� �
أن ال��-���ت ال,.��

 0
�)2.15-1.8(  Iا���
�، وهgا ی�
� إل% � ��-� ��R����Jت و`ل
�ت �J.ی�ات ���;_� ن�G� وه�
"Rة ر�G;ح+�' ال q
�#-��    "وال�� ��� ���%  ) 6(ال�#�
" ا!ل ��ون� دا	O ال��ر��، ح� ��أ3

�� ل    ��� وال*ز���� ال��ر��� ���hت ال,�ی���
�G�ة والc��23lا ��-��� ����   ���
" اAل ��ون����ا�I ال�#��� g��
;��
\�����G
J��و "    "
�����ا�I ال�#���� d���
e-� ����� ��-#���� ����Nی "������N��ت أي أن ال�#����Aا %����% أ������

g

�G�\ �� ال��ر�� ل��G ال�-اد واyل
�ت ال*ز�� ل���;J��ون� و��ا!ل .  
  

��ا�I ال�        �� O��
�� ل�;#���ت ال*ز��
�����cت واyل��-�� ال�.���ورة ���% ض��� إل�N
�fg ال���
� ه��
" و�����#
         ����
�� ال���" ال.
�q أآ�� أه�
�� درا���\ ح� ��
�G�\،وهgا �� أو�% �\ `ل �cهJ��ون� و��ا!ل 


? ال�#�
" ا!ل ��ون�J�� "��� ���3اءات الAوا O-ی��ی#�ت وال���وال uFووض/ ال�-ا.  
  

�� ر��/       "�����R ن��IF ال.Pال ال�ا�/ والgي ی�� ��%� ��
" ا!ل ��ون���ت ال�#�G
J�� 'ه���� Oه
  "-ى ال�,+
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