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Effect of Both peer tutoring style and the triple reciprocal style in acquisition of Technique for some
tennis basic skills
Prof.Dr.Waleed.W.Ali

Asist.lecturer.Ammar.E.Sharrif

Abstract
The research aims at revealing the following : The effect of Both peer tutoring style
and the triple reciprocal style in acquisition of Technique for some tennis basic skills for
both experimental research samples. The researcher has adopted the experimental
methodology for its convenience with the nature of the research. So, the experiment was
performed on a sample of students of 3rd-year/ college of sport education/ Mosul university
for the term 2009-2010 A.D. as research community. The research group has been selected
randomly. The sample has consisted of(26) students. They represent both group(H) and(o)
respectively. They have been divided into two empirical groups representing(14) students
for the first experimental group that has learned on( peer tutoring style), and(12) students
for the second empirical group that has learned on (triple reciprocal style).
The researchers have concluded the following results:
1.
Both tutoring styles(peer and triple reciprocal) have achieved a learning in
obtaining the technique of some basic skills in tennis (forehand, backhand, and serve).
2.
The first experimental group that has used peer tutoring style has achieved
better level in acquisition of the technique of some basic skills in tennis basic skills
compared with triple reciprocal style.

*Keywords: peer tutoring- triple reciprocal- Technique - tennis
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 -0الد ريف يالي ث:

 0–0المعدمة وأهمية الي ث:

يعددق اعددلت ليمعوددي ل ددقل مددا لياعلتددلم ليمتمد ليمد منددم خا ةعفليد تلعد لد ليملممعددلم لي قيخد يوفتد

ةمنم يلم شع ةتل لاللمملتي لالامعدلقي ليخالليد تودح ف د مندمعي ليدب م لوةد لي مدليا ليعلييد لد ليمادق

ة ددال لياع ددل ت م ددقق ليمتم ددلم مع ددلل لشة ددقلل يومش ددلاي ليماة يد د ليمعويميد د

دما

مل ددات ليق لان ددلم ماندد ليتع ددع مف ددا

لإللالءلم ياق شتقم لينف لم لشتياة مع لا مادقمل ةدلي لد مادلةا لي يدلة ليمتمو د النديمل لد ليملدلا ليمعالد
ليماف

ما ليمللالم ليم شموتل ةال ليمعد ا ليمػيدا ع لايد

أندلييا ليمدقايو أعدة تودح تدلم لإلفندلا تداء

وةيا يو ي لوا ليم قيث ليمع يا ليات قث ل ليععا ليات يعيشدب يدال لدنا تويدب ةداا ليوخيدا مدا ليلتدق يم لوةد

مع الم لي يلة لاللمملتيد لالامعدلقي لينيلندي ااالياابليةاي ولف

 )9 2006ندعح ليةدل خ ا لد ملدلا ع لايد

مدقايو ليماةيد ليايل دي لد لية دث تدا لشندلييا ليمعويميد لي قيخد ليممعد اة لندمتقل ليعقيدق مدا أندلييا ليمدقايو
ي ددا ليمشددو م ليم د م للددب تمويددلم ليددمعو
مفاي

معيات دل اي د شا أنددلييا ليمددقايو ليم د ينددمتقمتل ليمددقاو ة د ةمخلة د

م ليب ليم ال ليمعويم ما ألا م ايد لشةدقلل ليمعويميد ة ادا ادم أادا لتدق مموداا يادق معد ام أندلييا

ليمقايو ما لشنلييا لياقيم ليم يو ا ليتل ليمقاو م ا ليعموي ليمعويميد

يود ا ق ا ليعليدا مامعد لا تودح مواد

ليمعو م ددلم ليلد ددلةسة إي ددح أند ددلييا يود د ا ليتد ددل ليعلي ددا م د د ا ليعمويد د ليمعويمي د د
م لتلابليا ل ت )7 2006

ةيفم ددل يو د د ا ليم ددقاو ليتدددل ماشدددقل

ل مللا ليماةي ليايل ي لندمتقمم ليعقيدق مدا لشندلييا ليمقايندي لد معودي تدقق

وةيا ما ليمتلالم لي اوي لي علييلم ليايل ي شفتدل م دم ليملدلا أمدل ليمقايندييا يمعالد الةويدلم ادقالم ليممعومديا
مي يت اغةلمت

لد لي ادم المدب لدنا لندمتقل ةداا لشندلييا م دس ليمدمعو تودح إوندلا ليتةدالم ليمعدلال ةشدوا

يو ا أل ا ممل ولفم تويب أنلييا ليمقايو نلةالا معق ايل

ليمدفو مدا ليايل دلم ليمد شدتقم معد لا ندايعل لد

لينددف لم لشتي داة م لسيددق لالةممددل ةتددل أعددة م منددم خا ةنةممددل ليوخي دايا ممددل لعوتددل مددا لشيعددلا الم ليشددعةي ل د

ليعقيق ما ليق ا إا إفتدل ال مادا شد فل تدا أيد ايل د مفللندي لتدا يمدل م مللتدل مدا ممعوةدلم ةقفيد

متلايد

ةد

ما إ ق لشيعلا لي اقي ليم مقاو ل ووي ليماةي ليايل ي ليم معممق ل إمالفتل توح إمةدلت لشندو ا ليمفلندا

ل

تا مالتلة مفادي

مملاند ليممدلايا ليتلعد ةليمتدلالم لشنلندي ةعاياد مفامد

لا مادق مندم

أت عليدا

مق فلل دب يعممدق إيدح دق وةيدا تودح مدق قالد إمادلا ليمتدلالم يمودا أا يم اد ايد مدا تد ا إمةدلت لشندو ا

ليمقايند ليعد ي ا مدا ةفدل اتدام أةميد لية دث لد إيلدلق لشندو ا لشمخدا ليو يدا ةمعودي لشقلء ليمتدلات يوممعومديا
مع د يا منددم لة مددا ت د ا لةموددلا أنددلييا ة دالمت معويمي د معةياي د تومي د منددلتق توددح إونددلا ليمتددلالم لشنلنددي

ة نات ام ممواا

9-0

مشكمة الي ث

ما ت ا مملةع ل ق ليةل خيا يقا و ملقة ليمفو ي ا عدع ة معود عد ا ليندف ليق لاندي ليخليخد لد وويد

ليماةيد ليايل ددي يددةع

ليمتددلالم لشنلنددي ةدليمفو

ةددليال ت ليددح لنددو ا ليمددقايو ليمنددمتق مددا اةددا مددقاو ليمددلقة

لقل لنمتقل لالنو ا لالمات ليدات ياودا مدا مشدلاو ليعد ا لد ليدقاو يود ا لتممدلق ليعد ا تودح ليمدقاو وويدل

ل تمويدلم ليمتعديع ليمف يدا ليماد ي

ةيفمدل ليمدقايو ليفشدع لي عدلا يعممدق تودح مشدلاو ليعد ا مشدلاو لعويد لد

ليددقاو ةددال مددلي لاا لنددو ة مددقايو لالا دالا ليمةددلقي ليخ خ د

مددا ةفددل ددل ا ليةل خ دلا لنددمتقل أنددو ةيا مقاينددييا

يعددقلا مددا لشنددلييا لي قيخد لد ملددلا ليمددقايو ةمددل بمددقايو لشادالا ليمةددلقي ليخ خد ) لد لونددلا لددا لقلء ةع د

ليمتلالم لالنلني ةليمفو 0

 3-0هدفا الي ث :يتقل لية ث ليح ليوشل تا:
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 1-3-1أخدا أندو ة مددقايو لشادالا ليمةدلقي ليخ خد لد إوندلا لددا لشقلء يدةع
ملم تم لية ث ليملايةيمياا

ليمتدلالم لشنلنددي ةدليمفو يددق
ليمتددلالم لشنلنددي

 2-3-1لي ا ا دلم ةدديا أنددو ة مددقايو لشا دالا ليمةددلقي ليخ خ د ل د لونددلا لددا لشقلء يددةع
ةليمفو يق ملم تم لية ث ليملايةيمياا

 1-0فراا الي ث:

 0-1-0ال م لددق لددا

الم قاليد معف يد يملم د تم لية ددث ليملدايةيميا لد مم نددع قالددلم ةدديا لالتمةددلايا لياةو د

 9-1-0ال م لق لا

الم قالي معف ي ةيا ملم تم لية ث ليملدايةيميا لد مم ندع قالدلم لالتمةدلا ليةعدقت لد

ليةعقت ل لونلا لا أقلء ةع

لونلا لا أقلء ةع

 5-0مياالت الي ث:

ليمتلالم لشنلني ةليمفوا

ليمتلالم لشنلني ةليمفوا

 0-5-0الميا اليشرا :ع ا لينف ليقالني ليخليخ ةووي ليماةي ليايل ي  /للمع ليم عاا

 9-5-0الميا الزما ي :لةمقلء ما  2009/10/27يػلي 2010/1/11ا

 3-5-0الميا المكا ي :موعا ليمفو ل مقياي ليماةي ليايل ي لي في ةللمع ليم عاا
 -9اإلبار ال ظرا والدراسات السايعة:
 0-9اإلبار ال ظرا:

 0-0-9ددريس اراران :إا أنو ا مقايو لشاالا يشيا إيح مقايو ليعليا يعليا أتا لت معسس مدل الء ليمعالد

ةمعددقا أنددات ممدل يموددا م اياددب تفددق تمددا ليموميددا ةشددوا منددماا أنددو ا مددقايو لشادالا تةددلاة تددا أنددو ا يددم ليددب

مفاي ألالق لي اي لد أس ل ،ودا لداق مدا ةدال ليدس  ،يدب ق ا لد تمويد ليمػايد لياللعد

معوددي سم يتد ةعاياد مفمامد

أةميد لندمتقل لشادالا لد

يعددق ةددال لشنددو ا مددا لشنددلييا ليمتمد لد ليمعوددي ل د تددا قلخمددب ةد أنددو ا

م لتو يم ةيا شتعيا أ قلةمل ي تا ق ا ليمعو لشتدا ي تدا ق ا ليموميدا لال ودلا ليموميدا ف ندب ةد ليمعود لعويدب
أا يو ا اق أماا ليتقل ليمعويم يو يمنفح يدب معودي ليموميدا ليدات يد يدماا ليتدقل ةعدقا ف ديل إيدح ايد أا لد ةا
أنددو ا مددقايو لشا دالا ة د تةددلاة تددا متيي د معو د يوددا موميددا يددم ةددال تددا عاي د ليمشددوي م ليس لي د خ د يمةددلقالا

لشق لا أمل ق ا ليمعود ةفدل لتد لمتدلا لميد اد لاالم ليمتعديع ل د تدا م

اد ليممعومديا لفدب ياد

معوددي ليعليددا ياايفددب ليددات ي مددل ،إيددح منددلتقةابلالع ت ليسةيددقت )317 2009
ليعد ا ل د م مددا متم د ليمددقايو يةع ددت ليددةع

مددقايو لشا دالا يعف د لشددم لا

ايد ةمفاددي ليم اددل ليمعويم د ةشددوا يلعوت د يم مود ا منددؤ يي

ليمعوي ليدمعو لي عد ا تودح ليمدلقة ليمعويميد تا دتل لقلاة ليم ادل ليمعويمد تدا عايد ليادايا ليمعود
وا عليا ةق ا لياايا ليمعو

تودح أندلو

لياايا ليممعو ةليمةلقاابتينح  2010إفمافم)

-أ واع مساعدة اراران:ةفدل تدقة أفد لت يمدقايو لشادالا ليدات يمودا أا يندت معةيادب لد

يدث ياد

دا مشدو م ليدفا

لد

إت ددقلق ليمعوم دديا اوابليا ددل ت  )2006فاد د تد دا) (Klaus,1973أف ددب ا ددق ع ددفل أن ددلييا لالن ددم لقة م ددا ليعد د ا

ة ع ت معق لا يومقايو ل أاةع فملا:،

 -1مساعدة بفا الصلف رال ار هم :يدفا عد ا ليعدل لد ملم تدلم ممود ا ودا مفتدل مدا عدليةيا أ أوخدا يوماد
ألالقةل ل لش الم ليمتعع يومقايو توح مل م معومب

يث ال يمعوا لشما إال ادق لا اودي مدا لششدالل ليم ليدب

ما ليمقاو يمي ةال لشفم ا ،يوعليا لاع أوةا يومقاا توح ليمتلالم ليم م معومتل

لية ث لي لي 0
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-9مسللاعدة بللفا مللن صللفوف عميللا لبللفا صللفوف أد للى :يا د

ليع ل ليقفيل ينمفق شي ت ةال لشفم ا ،توح تقة للم لا لم مفتل:

ع د ا مددا ع د ل تويددل ةمنددلتقة أا دالفت مددا

أ -ع ا ليع ل ليعويل يو ف ا ل ليعلقة أوخا إللقة يوملقة ما ع ا ليعل ف نبا
ا -ليعليا ليمماق ل ليعما أ ليم عيا يو ا أوخا م تمل يوعع ةلما
 -،لنمللة ليعليا آلتا أوةا مفب تم لا مو ا أا

ق -اقاة ليعليا لشوةا توح

 -3ظام ال رفا  :ليتل منفق ةع
يوددا ملم ت د يا د

يا

ةتل تيا ايل ا

ةددةع

ما لنمللةمب يعليا ليعما ف نبا

اا لشمخو ةوػ أااا إيح لت ليعليا لشعػاا

متل ليمقاو إيح ليعليا يم ايد ةماندي لي عدا إيدح ملم تدلم معيديا تايدل

أق لا ليمددقاو قلتددا ليملم ت د ةفددل ليوخيددا مددا لشق لا يومددقاو ليم د يموددا يوعليددا أا

-1المسللاعدة مللارج المدرسللة :ينددم لق مددا عد ا ليمددقلاو ل د مددقايو ليمفاععدديا تددا ليق لان د أ ليددايا يد ي عددو ل
تود ددح مالتد ددق ق لاند ددي أ ةع د د

ليد ددلم ليع د د ا ليد ددايا ال موةد ددح للد ددلمت ةشد ددوا لل د د ل د د ليمقان د د ود ددليممتو يا أ

ليمم اياابليا ل ت )22 2006

 9-0-9ارسموا الديادلي الثفثي:

إا ةددال لشنددو ا ي د لا ت اددلم لقيددقة ةدديا ليمددقاو ليع د ا ةدديا ليع د ا أف نددت ة يددث ي د ا يومددمعو

اد لاالم أوخددا ةدداا لياد لاالم ممعود ةددليما ي يمععد مػايد اللعد مةلشداة ملددقا لإلشددلاة ةفددل أفددب وومددل تددال ليمددمعو

وي ددل م ددؤق ليمت ددلاة ةن ددات مود د ا لاعد د أوة ددا ي ددوقلء ليعد د ي ابأة فمد داة ن ددعلقة  )151 2009يامع ددا ق ا
ليمددقاو ل د ةددال لشنددو ا توددح م قيددق ليمتددلالم ليم د يلددا توددح ليع د ا ليايددل ةتددل خ د م دالاةمت ل د أخفددلء مف يدداةل

يم ددقايةت تو ددح تمويد د لإلشد دالل تو ددح ةع ددت لي ددةع

لاللمملتيد د ة دديا عد د ا ليع ددلبتلي

يعد دق ة ددال لشن ددو ا م ددا أةد د لشن ددلييا لد د مفميد د ليفد د ل

 0)198 2008ي م ددل ،ة ددال لشن ددو ا إي ددح مان ددي ليعد د ا إي ددح أس ل ،أ

خ خيلم ل وا ملم تد يوعمدا معدل ةليمةدلقا أ دقة ياد
ي

ددا ياد

ةم قيد ليمتدلاة ليمعو ةد لآلتدا ياد

ةدق ا ليمندلتق ليخليدث

دا ةد ليمندؤ ا تدا لالمعددلا ةليمدقاو ياد

اد وددا

ةلمتددلا اد لاالم ليماد ي مددا تد ا ليم

ندلتقا ايد توددح لشقلء ليعد ي
مددا ليمددؤقت ليم

يعدق ليم

ا د لتعددلء ليمػايد لياللعد

ددا ة يددث مددم معلم مددب م د ليم

لددنال م عددا ليمددمعو يوي ي د لشقلء
ليمددقاو ةم

ددا لاددع ةدداي يموددا يوددا عليددا أا يماددق

لاددل النددمعقلقلمب

اقالمبابتما تةق ليواي  )134 2008منمما ليع ا ةيا سميو ليماني ليس لد أ ليماندي ليخ خد

لياددلي ةليعمددا مددا أقليددب ليمتددلات خ د يددم مةددلقا ليعمددا م د ليسميددا ةليددق ا ف نددب

مددا ةفددل ولفددم ليمنددمي ةلشنددو ا

ليمةلقي ا إا لشنو ا ليمةلقي ليخ خ تةلاة تا أنو ا يم مدا ت يدب معودي ليعد ا ةعد
مددا ت د ا ماندديمت إيددح ملم تددلم خ خي د بم

ةاددقا مددل يم مددا ليع د ا مددا منددؤ يي

مددؤقت منددلتق)

ا

لياد لاالم ليتلعد ةدليمتعيع لياد

ا مدؤقت منددلتق)

ليمقاو أخفلء اي م

ليع د ا ةليعمددا ل د

يود ا ق ا ليمددقاو ةد لمتددلا

ةشداه ليمتدلاة لي اويد لتعددلء فمد ا ،ولمدا مدا خد يليدا تدا أت لنم ندلا د ا

ليمتددلاة ليمععددلة ةعددق ايلمددب ةمفاددي ليع د ا تو دح شددوا ملم تددلم خ خي د
لي اوي د ليماددااة ل د

ليمتدلالم لي اويد

ايد

لا ليددمعو ل د لشنددو ا ليمةددلقي ليخ خ د يددم

مددا لالتممددلق توددح ليددف و ل د معو د ليمتددلالم إا يا د

ملم تدلم مو فد مددا خ خد عد ا لد ليملم تد لي ل دقةبم

مدح يفمتد

اا د ليعمددا ودداي يا د

ليمددقاو ةم

ا وا ما ليعليا ليم

ةوعة ليمفو ةشوا تلعئ لنفب يملب ف

ةليمؤقت يو ال يؤخا توح ق ا ليم

دا

ليعليا ليم

ددي

شدداه ق ا وددا مددفت يددم مف يددا لي للةددلم

اا د ليمعددلييا

عددل لي ددقة ليمعويمي د

ليمدؤقت ليمندلتق تفدقمل ياد
دا يعودا مفدب أا يعد

ااب نا آتا ا )107-106 1991
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9-9الدراسات السايعة :

 0-9-9دراسة الر اوا(" :)9002دأثير سدرادييية ددريس اراران في الد صي الدراسي الم رفي واال دفاظ

لمادة ب ار ق الددريس لد

بفا كمية الدريية الريااية" ةقلم ليقالن إيح ليوشل تا أخا لنمتقل إنمالميلي

مقايو لشاالا ل ليم عيا ليقالن ليمعال

ليماةي ليايل ي

لال م لا يملقة عالي ليمقايو يع ا لينف ليقالني ليخليخ ل ووي

مو ا ملمم ليقالن

للمع ليم عاا لنمتق ليةل ث ليمفتت ليملاية يم ءممب عةيع لية ث

ما ع ا لينف ليقالني ليخليخ ل ووي ليماةي ليايل ي ةللمع ليم عا أمل تيف لية ث لاق لشمموم توحب)44

عليةل انم ل إيح ملم تميا ملايةي

لةع

لنمفمت مل ي م :

 -1م اددم إنددمالميلي مددقايو لشادالا توددح لشنددو ا ليماويددقت لد م عدديا ليعوةد ليمعالد
ليمقايوا

لال م ددلا يمددلقة ع لايد

 9-9-9دراسة شي ( " : )9003دأثير أسموا الديادلي الثفثي عمى د مم مهاردي اإلرسا في الكرة البا رة لد

باليات ش ية الددريس يكمية الدريية الريااية يب با" ةقل لية ث إيح ليمعال توح م خيا ليمعو ليمةلقي ليخ خ

توح معو متلام لإلانلا ليم للب ما لشتوحا لنمتقمم ليةل خ ليمفتت ليملاية

علية

ةعقةل م مانيمتا إيح ملم تميا أ قةمل ملايةي

لالتا

مو فم تيف لية ث ماب)36

لةع ا ما أة فمليت لية ث

ليمةلقي ليخ خ ولا يب م خيا أوخا إيللةي ما لشنو ا ليماويقت ل م نيا منم

لإلانلا ايق لية ثا

ليم عيا ليمعال

أا لشنو ا

معو متلام

 3-9-9دراسة مبرود وعمي( " :)9002دأثير الددريس يأسمويي المد دد المسدويات والديادلي الثفثي في
الد صي المهارا والويدا ي لي

المهارات ارساسية يالمصارعة" ةقل لية ث إيح ليوشل تا م خيا ليمقايو

ة نو ة ليممعقق ليمنم يلم ليمةلقي ليخ خ ل ليم عيا ليمتلات لي لقلف يةع

ليمتلالم لشنلني ةليمعلات

ليمالاف ةيفت ا لنمتق ليةل خلا ليمفتت ليملاية يم ءممب عةيع لية ث لنمتق ليمفتت ليملاية

مو فم تيف

لية ث ماب )42عليةل ما ع ا لينف ليقالني ليخليخ ل ووي ليماةي ليايل ي  /للمع ليم عا ست ل إيح خ ث
مللمي مموللي وا ملم ت مو فم ماب )14عليةل لال يح معومم توح ل لشنو ا ليمةلقي ليخ خ

ليخلفي توح ل

أنو ا ليممعقق ليمنم يلم أمل ليملم ت ليخليخ لمعومم توح ل

ليةل خلا إيح لالنمفملللم لآلمي :

لشنو ا ليماويقت

ليملم ت

م عا

 -1إا لشنو ا ليمةلقي ليخ خ أوخا للتوي ما أنو ة ليممعقق ليمنم يلم ليماويقت ل ليم عيا ليمتلاتا
 -2م

لشنو ا ليمةلقي ليخ خ توح أنو ة ليممعقق ليمنم يلم ليماويقت ل لالمللا ف

-3اي ار ات الي ث :

ملقة ليمعلات ا

 0-3م هت الي ث :لنمتق ليةل خلا ليمفتت ليملاية يم ءممب يعةيع لية ثا

 9-3ميدمأل الي ث وعي دا :مو ا ملمم لية ث ما ع ا لينف ليقالني ليخليخ ل ووي ليماةيد ليايل دي  /للمعد

ليم عددا يوعددل ليق لان د ب )2010-2009ليةددليع تددققة ب )192عليةددل علية د م د ستيا توددح خمددلا شددعاا أمددل تيف د
لية ث لاق ا لالتميلا تش لييل توح ليم لي توح ليشعةميابةد

) ليةدليع تدققةلب )45عليةدل يػدا

م قيدق تيفد

لية ث ةليشوا ليفتلي يل ليةل خلا إيح لنمةعلق تقق ما ألالق ليعيفد يمعدة ب )26عليةدل ة لاد ب )14عليةدل يوملم تد

ليملايةي لال يح ب )12عليةل يوملم ت ليملايةي ليخلفي ا

اليدو رام ()0عدد أفراد ال ي ة وعي ة الي ث ال ها ية وأسمويي الددريس المسدمدمين في الي ث
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الش ية

ال دد

ميموعدي الي ث
الميموعة الديرييية االولى

هل

أسموا ددريس اراران

الميموعة الديرييية الثا ية

و

ارسموا الديادلي الثفثي
الميموع

عدد البفا

عدد بفا ال ي ة ال ها ية

ال سية الم ويةمن الميدمأل
%9.92

الكمي

المسدي دين

91

00

01

90

2

09

%2.95

15

02

92

%03.51

 3-3الدصميم الديرييي لمي ث :لندمتق ليمعدمي ليملايةد ات ليملمد تميا ليملدايةيميا ليممودلليميا الم لالتمةدلالم

لياةوي

ليةعقي ليات ي ي ةقل لية ث للالءلم معةي ملاةمبا

 1-3االمديارات:

-0-1-3د ديللد الللدريات(لك يللز مللن أي ل از المهللارة) لللي
يةع

ليمتدلالم لشنلندي تدا عايد ليم
)1ا

ل مللا يعة ليمفو بليمو

-االسس ال ممية السدمارة فن اردا لي

المهللارات ايللد الي للث :لتممددق توددح مايددي لددا لشقلء

اد ليمافي بلي يقي يد ) ليمد مد ماييمتدل تدا عايد ليم ومديا ليمتمعديا
المهارات ارساسية يالد س:

صلللدق االسلللدمارة :اددق لتممددق توددح عددق ليم وميابليعددق ليمفعا د ) أ ليعددق ة و د ليمعايددل أ عددق تيف دلالتمةددلا يددث مد تددا

لالنددمملاة توددح ملم تد مددا ليمتمعدديا لد ملددلا يعةد ليمددفوبليمو د  )1ةعددق لمد آالء

يث يموا ليم ا ما عق لالندمملاة ةعا دتل

ليمتمعيا عوم لالنمملاة توح فنة لم ل أوخا ماب7ا)% 85

تودح تدقق مدا ليمتمعديا لد ليملدلا ليدات يايندب لالتمةددلا لدنال ادلا ليتةدالء أا ةدال لالتمةدلا ياديو مدل
يفتل فنمعي لالتمملق توح و ليمتمعيابةلة

-ثيللات االسللدمارة :يػددا

0)28 1999

د يايلنددب

إيلددلق معلمددا خةددلم لالنددمملاة يل د ليةل خددلا إيددح إمةددلت عايا د إتددلقة لالتمةددلالم لللايددم

لالتمة دلالم ليمتم ددلاة ةم د ايا  2009/10/21خد د لتيددقم لالتمة ددلالم ةم د ايا  2009/10/28م ددم لياددا ل ف نددتل
لالتمةددلا لش ا توددح تيف د مددا ملمم د لية ددث ليةددليع تددققة ب )5ع د ا مددا تيف د لية ددث ليمنددمةعقيا إا دقق خةددلم

لالنمملاة تدا عايد إتلقمدبب82ا )0يو داة لشملميد

معلما لامةلع تلي ا

دعيلليم فللن اردا للليليعيفد توددح

ب86ا )0يو داة ليتو يد

ب81ا )0يإلاندلا ممدل أشدلا إيدح

المهللارات ارساسللية يللالد س :يعفد ليمايددي م قيددق ايمد ليشد ء أت إتعددلء ليددقاللم شلدالق

د ء أقليت د لي فد ليم د م د مع د ياةل تددا عايد وددلمي لا ليقي ي د

ةتددال يود ا ليةل خددلا اددق أاله ليماددي مددا

عد ددع ة لش د ددقلث لين د دايع ليم د د ال مموفد ددب مد ددا مايد ددي لد ددا لشقلء يومتد ددلاة أ ليمتد ددلالم

ليمافي بليقي ي د ) ةددقال مددا ليم

يد ددث لند ددمتقمم ليم

ا د ليمةلش داة مددل اددق يددفل تفتددل مددا أتعددلء ممخددا تموي د مايددي ليمتددلالم لي اوي د

ة ندلا ليدقاللم ق لا لدلت لد ملدلا ليماةيد ليايل دي لتد مدا ليع لايد ليمتمد ليمعممددقة تودح ليم
لددا لشقلء يومتددلاة ل ا قا د ةدداا ليمتددلالم معممددق توددح قا د ليما د

ليعوم د

لشقلء يتدداا ليمتددلالم يددال لنددمعلا ليةل خددلا ةتددال لشنددو ا يمايددي منددم

بمو

اد د

اد لد مايددي

مددق معالمددب تةامددب ل د ملددلا مايددي لددا

لددا لشقلء مددا ت د ا إتددقلق لنددمملاة لنددمةيلا

 )2إا م ماني وا متلاة ما ليمتلالم لشنلني ايق لية ث إيح خ خد ألدسلء مد م قيدق ليقالد ليوويد ةددب)10

قاللم إا لتدام ليقالد لشوخدا مود لا لا يودا لدسء ة ندا لم دل آالء ليتةدالء ليمتمعديا لد ملدلا ليوعةد تودح لد
أةمي وا لسء ما ألسلء ليمتدلاةا يػدا

ليم ودق مدا م

د تي مايدي لدا لشقلء ةديا ليماد ميا لتمدلا ليةل خدلا تدققل

مدا ليمايمديا ي ندلا معلمددا ليخةدلم ةعدق أا مد معد يا تدقق مددا ليعد ا لدقي يل م يوتددل إيدح ادا ب )CDتا ددتل
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نددلا معلمددا لالامةددلع ةدديا قالددلم ليمايمدديابليمو د  )1ليددخ ث لولفدم ليقالد ب91ا)0

تودديت يمايددي ليمتددلاة يددث مد

ليمتلالم لم

ة معلما لامةلع تلي ل مايي لا لشقلء يةع

 5-3االمديارات العيمية ودكافؤ ميموعدي الي ث:

تي ا

ما اي أا تموي ليمايي ولفم م

-االمديارات العيمية :م إلالء لالتمةلالم لياةويد لةمدقلء مدا  2009/10/27يػليد  2009/10/28يوملمد تميا مد

لالتمملق توح لالتمةلالم لياةوي م ول م لالتمةلالم ليةعقي ا
 2-3دكافؤ ميموعدي الي ث:

اليدو رام ( )9الدكافؤ في مدغيرات ال مر والبو والكدمة لميموعدي الي ث الديريييدين

عتغريات اظـؿو

تدرؼس األضران

وحدة اظؼقاس

اظتبادظي اظثالثي

ضقؿة( )tاحملسوبة

سَ

±ع

سَ

±ع

اظعــــــؿر

اظسـة

22.357

1.336

23.417

4.122

0.910

اظطـــــول

املرت وأجزاءه

1.759

0.581

1.734

0.052

1.156

اظؽتـــــؾة

طغم

68.571

8.140

68.667

8.876

0.029

 م وا ع د سية مبا ≤( )0.05وأمام درية رية( )91عمما أن ايمة( )tاليدولية=(.)9.02

اليدو رام ( )3الصفات اليد ية وال ركية وامديارادها وايمة( )tالم سوية لميموعدي الي ث

ت
0
9

الصفات اليد ية
وال ركية

و دة
العياس

االمديارات

العوة اال فيارية
لألبراف ال ميا

س

±ع

س

±ع

2.100

0.992

2.9.3

0.909

0.929

9.022

0.032

9.902

0.905

0.215

رك ()30مدر
من ال ركة

ثا ية
وأي از ه

1.005

0.351

3..21

0.911

0.020

س دمدر

05.359

3.999

01.950

9.5.2

0.509

01.395

0.2.9

01.1..

0.932

0.9.1

02.500

3.992

05.109

3.225

0.923

رمي كرة
بيية( )3كغم

العوة اال فيارية
لألبراف السفمى

ددريس اراران

الديادلي الثفثي

ايمة()tالم سوية

مدر
وأي از ه
مدر
وأي از ه

الوثا البوي
من الثيات

3

السرعة
اال دعالية

1

المرو ة

ث ي اليذع لألسف

5

الرشااة

اليرا المكوكي

ثا ية

2

الدوافق

رمي ولعف
الكرة

درية

م وا ع د سية مبا ≤( )0.05وأمام درية رية( )91عمما أن ايمة( )tاليدولية=(.)9.02

المهارات ارساسية يالد س يين ميموعدي الي ث الديريييدين

اليدو رام ( )1الدكافؤ في ي

ددريس اراران

الديادلي الثفثي

ت

المهارات ارساسية

و دة
العياس

س

±ع

س

±ع

0

الارية ارمامية

درية

2.12.

0.909

2.021

0.29.

0.031

9

الارية الممفية

درية

2.195

0.059

2.032

0.29.

0.0.2

3

ارية اإلرسا

درية

5.222

0.939

5.920

0.59.

0.529

ايمة()tالم سوية

م وا ع د سية مبا ≤( )0.05وأمام درية رية( )91عمما أن ايمة( )tاليدولية=()9.02

 2-3المبب الددريسية :إا إتقلق ليمقاو يوتعع ليمقايني اةا قت يب يوقاو يعق مدا أةد ليتعد لم ليمد مالد مدا
منم

ليعليا ليقاو معل م ما م ايد لشةدقلل ليندو وي ليمالد ة مدا ليمدلقة ليق لاندي

تويدب لادق تدال ليت ليدقة

آتا ا ليتع ليمقايني  :ة فتل تموي مع ا منةا يوم لال ليمعويميد ليمد يتيؤةدل ليمدقاو يم ايد لشةدقلل ليماة يد

ليمفشد قة ة لتويد

و ليد لد مددقة م ددققة منددم

م ددقق مددا ليعد ا لد اددا لياددا ل لإلمولفددلم ليمم للاةابليت ليددقة
341

أثر أسلىبي تذريس االقران والتباديل الثالثي يف................................

آتددا ا  )170 1997ةعددق لالع د ت توددح ليعقيددق مددا ليمعددلقا ليعومي د ليق لانددلم لينددلةا لية د ث الم ليع ا د
ليال د ت إيددح آالء لينددلقة ليتة دالء ليمتمعدديا ل د ملددلا ع لاي د ليمددقايو ليوعة د

اددل ليةل خددلا ة

أنددة تي يوملمد تميا لد لشنددو ةيابمقايو لشادالا ليمةددلقي ليخ خد ) ليمامدداه مقاينددتمل لد

ليمااابأيعلا واة ليم اا)

د تعددع مقاينددي

ليومددلا

د ء م مد

اق تا م ليتعدع ليمقايندي ة ندو ة مدقايو لشادالا ليمةدلقي ليخ خد تودح ملم تد

عايد ليمدقايو يعةد ليمدفو لد عد اة لندمةيلا بليمو د )1
ما ليندلقة ليتةدالء ليمتمعديا لد ملدلا ل

ادق ألدا

ليةل خددلا ةع د

ليمعددقي م مع د ي لشتعددلء توددح ل د م

 9-3ديريللة

الي لث الر يسللة:ةعددق لنددموملا ممعوةددلم ليملاةد لد م قيددق ملمد تم لية ددث م ايد ليموددللؤ ةيفتمددل

أةقلل ةاا ليما و ليقالني

اددلم ماما ددلم ليتة دالء ليمتمعدديا يو د مددم ء م د

تع عيمتل ل عة م ليتعع ليمقايني ةشووتل ليفتلي للةسة0

م قيق ليملقة ليمعويمي ليم نة لإلشلاة إييتل م معةي ملاة لية دث لد مدلايا  2009/11/3لادق ادل مدقاو ليمدلقة

بليندديق تمددلا م مددق ) ةمددقايو ملم د تم لية ددث اي د يم ل د لخددا مػييددا مددقاو ليمددلقة مليددب مددا م د خيا ل د فمددليت

ليملاة د

لنددمما مددقايو ليملم د تميا توددح مددقلاب )6أنددلةي يوعددل ليق لان د ب )2010-2009ة لا د

ل ددقة لد د لشن ددة ت يو ددا أن ددو ا مقايند د

ملم تم لية ث:

لفمت ددم ليملاةد د لد د م ددلايا  2009/12/23ليم ددل يد د م م

ددقة معويمي د

ددي تم ددا

-الميموعة الديرييية االولى (أسموا ددريس اراران):

م د مددقايو ةدداا ليملم ت د ةننددمتقل أ ددق أف د لت أنددو ا مددقايو لشا دالا ة د مددل أشددلام إييددب لي ددلاخ فا د

تابليا ددل ت  (Class Wide peer tutoring) )2006ةنشددم لا لمي د م ميددا ليعددل ل د لي اددم المددب ل د معوددي
لشادالا ليمةددلقا ليم ميددا لشق لا ليمددل ةيددفت إا يعومد ا مداة يمعومد ا مداة لا ملميد ليعد ا يوعمددا معددل يددم
ليمن ددم

لشو ددلقيم أت ياد د

ليعد د ا لي ددايا يمموود د ا لمالف ددل أوخ ددا ي ددةع

ليمت ددلالم م ددا عد د

قا د د

نددا

ن ددات ةمعو ددي

سم ءة لشاا متلاة ومل يموا أا يعو ليعليدا لخفديا مدا سمد ءا إا لندم لا لشمدا أ ةد ت شدوا يفلندا ليمدقاو
ليم اددل ليمعويم د ب ليا ددل ت  )29 2006و دلالم  :م د مانددي ع د ا ليملم ت د إيددحب )7ملددلمي

مو فددم مددا عددليةيا أ ددقةمل يا د

لشق لا ليمل ةيفتمل

وددا ملم ت د

ةددنقلاة ملم تمددببليعليا ا ليم عدديا ليعددلي ) خ د ةعددق ودداب )6قاددلي يا مدلا ةمػييددا

يدث المدم ودا ملم تد ةد قلء لي دقة ليمعويميد ةتمند ممدلايا مدقة ليممدايا لي ل دقب )12قاياد

لوددلا اددم لشقلء يومم دايا لي ل ددقب )6قاددلي يوددا عليددا أتب )30قايا د مملان د يوددا عليددا ت د ا لي ددقة ليمعويمي د

معفح اي ال وا عليا ةليم

ا ب )30قايا

ةليمملان ب )30قايا ا

ودم د ديد المبوات المدي ة لمميموعة الديرييية االولى عمى وفق اآلدي:
 -1أقلء لإل ملء ليعل ليتل

يمقةب )10قالي اةا ليةقء ةليلسء لياييو ما ليقاوا

 -2ي لدب ليمددقاو تددقة منددلؤالم د ا ليمتددلاة موويددل ملم تددلم ليعد ابلشس ل )،لد ليم عددا يإلللةد ليعد ي
اي د ة د ا يا د

عليددا ات ليم عدديا ليعددلي ةشدداه ليمتددلاة يوعليددا ات ليم عدديا ليمددفت

ةيفتمددل خفلييددل ةع د م مددفت

ليفشلع معق مقت يوقاوا

ينددمما ليفاددل

ة يددث ال يددؤخا توددح ةاي د ليع د ا م د إتعددلء لي اي د لي اددم ليمفلنددا يتددال

 -3م ماندي عد ا ليعدل إيدح ملم تدلم خفلييد غيدا ممولليد م عديويلبمعممقل لد ايد تودح م عديا لالتمةدلالم
لياةوي ) إا ال وا عليا ات م عيا تلا ةمعوي عليا ات م عيا مفت

 -4ةعددق مخةيددم وددا عليددا م د سميوددب ليددات ندديؤقت معددب ت د ا ليلددسء ليمعةيا د
شاه عايا ليمقايو لشنو ا ليممة أخفلء ليلسء ليمعةيا ما ليقاوا

 -5م سي أ لا ليمعلييا توح ليع ا ا ت ليم عيا ليعلي

311

ا

وددلا يا د

ليمفلاش ليمل ةيفت
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 -6ةعقةل يم مشلةقة أقلء ليع ا ل أخفلء ليمعةيد

مدم ليمػايد لياللعد مدا اةدا ليمدقاو لادع ال يلد س ليمدقلتا

ةيا إللةلم ليع ا ليمل ةيفت ةا ليمقاو ة ليمال ليعوم يولمي
ةلالمعلا م اليق ليملم ت لاعا

يا

 -7ةعق لفمتلء سما ليممايا لش ا ةعق أا معل فل توح أقلء ليممدايا

ا ة ا ةفل تعد لد لشقلء

تفقمل ي

عد ا ليعليدا ات ليم عديا ليمدفت

تودح

معو ملم أخفلء معةي ليممايا يم مةقيا لشق لا ليمل ةيفتمل ةوال ينمما ليقاو إيح ليفتلي توح ةال ليف ا

 -8للددا ليمددقاو ل د ةددال لشنددو ا ة د ش د ا أاةددلا ليع د ا تددا عاي د متيي د منددلؤالم تددا ليم
ليمػايد د لياللعد د

ليمفت

 -9يا

أم ددل لل ددا ليعلي ددا ات ليم ع دديا ليع ددلي لتد د ش دداه م

تا عاي ليفال

د ت ماددقي

ددي ليمت ددلاة يوعلي ددا ات ليم ع دديا

ليممةلقاا

ةعقةل ليمقاو ةنتعلء معييفلم يوع ا تا ليمتلاة ليمعويمي ليمليي خ يفمت ليقاوا

عد ا ليم عدديا ليعددلي لاددع ةمةددلقا لشق لا ليمددل ةيددفت أت ليعليددا ااد ب )1ل د

 -10تفددق ةددقء لي ع د ليملييد يا د

ليملم ت لال يح يعة اا ب )2ل ليملم ت ليخلفي

ةوالا

-الميموعة الديرييية الثا ية (ارسموا الديادلي الثفثي) :ليتدل مد ماندي عد ا ليملم تد إيدحب )4ملدلمي تشد ليي

وددا ملم ت د مو فددم مدداب )3ع د ا يددث المددم وددا ملم ت د ة د قلء لي ددقة ليمعويمي د ة ددب )5ممددلايا مددقة ليمم دايا

لي ل قب )12قاياد

لودلا ادم أقلء ليممدايا لي ل دقب )4قادلي يودا عليدا أتب )20قايا بمملاند ) يودا عليدا معفدح

اي ايل وا عليا ل ليملم ت لي ل قة ةدبليم

ودم د ديد المبوات المدي ة عمى وفق االدي :
 -1أقلء لإل ملء ليعل ليتل
 -2ليمدل يتد

ا ب )20قايا

أقلء ب )20قايا

منلتقةب )20قايا ا

يمقةب )10قالي اةا ليةقء ةليلسء لياييو ما ليقاوا

لي دقة ليمعويميد لش يدح لادق مد م سيد ليعد ا ةعد اة تشد ليي ودداب )3يعمود ا مد ةع دت ليددةع

ةع اة عةيعي ةق ا مقتا ليمقاوا

 -3يةددقأ ليمددقاو ةليددقاو ةلشنددو ا ليمةددلقي ليخ خد ليددات يود ا شددةيتل ةلشنددو ا ليمةددلقي
ةق ا ليمنلتق ليات يا

يا

 -4ش دداه ليم ددقاو يم

ةمنلتقة ليسميا ليمؤقتا

د د ت ل ي ددقاو خد د ع دداه ةعد د

ليمن ددلؤالم ت ددا ليم

د د ت معليةد د ليعد د ا ةلإلللةد د تفت ددل

مشليعت توح اي م مس يقة ةليمػاي لياللع منمعيفل ةلي نليا ليمعويمي ليممل

 -5م سي أ لا ليمعلييا توح ليم

ايد ة لد ق عليددا خليددث

ايا ليمفلاش ليمل ةيا ع ا ليملم ت لي ل قة

0

ا ليمتلاةا

 -6تفددق لية ددقء ةمعةي د ليمت ددلالم ي ددل ا ليمددقاو مع د ي أتع ددلء ليع د ا إا ل ددقم ايد د تددا عايد د لالمعددلا
ةليعليا ليم

ا يعوا مفب مع ي ليتع يوعليا ليمؤقتا

 -7يو ا ق ا ليمنلتق منلتقة يومؤقت اي ةماقي أ إاللت أ لوا ليوالم يبا

 -8م سي د د سمد ددا ليمم د دايا ةليمند ددل ت ةد دديا ع د د ا ليملم ت د د لي ل د ددقةبأت أا يمد ددلاو ود ددا ل د ددق مد ددفت ب )4قاد ددلي
ي

اب )4قالي

ينلتقب )4قالي

ل وا مماياا

 -9غو ليقاو ةموويل ليع ا ةليمعييفلم تا ليمتلاة ليالقم ةوالاااا

 .-3االمديللارات الي ديللة :م د إل دالء لالتمةددلالم ليةعقي د ةعددق لالفمتددلء مددا مف يددا ملاة د لية ددث ليايين د

 2009/12/28ولالم :

اي د ةم د ايا

-دعيلليم مسللدو فللن اردا  :لتممددق ليةل خددلا توددح ليةفددلء لياددلةات يو او د ل د مايددي لشقلء لي ف د ةعددق أا م د إتددقلق

لنمملالم ليمايي ليتلع ةليمتلالم لشنلني

يمل ولا ما ممعوةلم ةاا ليقالن إلالء لتمةلا ةعق لالفمتدلء مدا مف يدا

ملاةد لية دث لياييند ادل ليةل خددلا ةمعد يا لتمةددلالم مايدي لددا لشقلء ةلندمتقل وددلمي لا ليدقي
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ليمتمعيا وداي م ييدق ةعد

يلق

 )1998ق لاند بليةفل  )2001ق لاند بليفلدلات )2004

ليق لاندلم مخدا ق لاند بليم

تموي ليمع يا ل مايي لا لشقلءا ةعق لالفمتلء ما تموي ليمع يا يوملم تميا ادل ليةل خدلا ةعا دتل تودح

خ خد مايمدديا) بمو د  )1إا

قاللم لشلسلء ا

مخوددم ملمد ت

د ليما مد ا ليددقاللم يوددا لددسء مددا أل دسلء ليمتددلاة شل ددا م ل يد

2-3الوسا

اإل صا ية :م م ويا ليةيلفلم ةفال ليم ويا لإل علي ب )Spssبافقيول

 0-1عللر

دللا ت ميمللوعدي الي ث(دللدريس ارا لران والديللادلي الثفثللي) فللي االمديللارين العيمللي والي للدا لفللن أدا

 -1عر

ي

ال دا ت وم ااشدها:

"ال م لق لا

المهارات ارساسية يالد س وم ااشدها.

الم قالي معف ي يملمد تم لية دث ليملدايةيميا ةديا لالتمةدلايا لياةود

ليمتلالم لشنلني ةليمفو"ا ليلق ييا ب )6 5يةيا اي 0

)120 2008

ليةعدقت ي دا لشقلء لد ةعد

اليدو رام ( )5داللة الفروق لعيمة ( )tالم سوية يين االمديارين(العيمي والي دا) لمميموعة الديرييية االولى(ددريس
المهارات ارساسية يالد س

اراران) لفن أدا ي

االمديار العيمي

الم الم اإل صا ية
المهارات

االمديار الي دا

س

±ع

س

±ع

ايمة()t
الم سوية

الارية ارمامية

2.12.

0.909

9.22.

0.050

*1.013

ارية اإلرسا

5.222

0.939

9.900

0.325

*5.192

الارية الممفية

0.059

2.195

0.932

9.392

(*) ايمة( )tاليدولية د ت مسدو داللة( )0.05وييا ا درية رية(.)9.02(= )03

مةدديا ل د ق لددا

الم قالي د معف ي د ةدديا مم نددعلم قالددلم لالتمةددلايا لياةو د

*3.390

ليةعددقت ل د لمي د ليمتددلالم

لشنلني ايق لية ثا إا ةوػم ايم ب )tليم ند ة يومتدلالم لشنلندي تودح ليمد لي ب143ا320 4ا426 3ا )5ةد
أوةددا مددا ايم د ب )tليلق يي د تفددق فنددة تع د ≤ب05ا )0أمددل قال د

اي د ب )13ليةليػ د ب16ا )2يمعددو

لالتمةددلا

ليةعددقتا أ تددس ليةل خدلا أنددةلا ايد إيدح للتويد مف يددا ليممددلايا ليمتلايد لد ةددال لشنددو ا ايد مددا تد ا لالتممددلق
ليممةدلقا ةدديا ليعددليةيابات ليم عدديا ليعددلي

) ل د تددا سيددلقة ليمنددل

ات ليم عدديا ليمدفت

ليسمفيد يومعةيد ا

إا أا ليمقايا ليمم لعا توح ليمتم ليمعويمي ينلتق وخي لا لد معومتدل مخةيمتدل ل د تدا مد ليا ليمػايد لياللعد ليمدل

ةدديا ليعددليةيا ال ومشددلل لشتعددلء مددا اةددا ليسميددا م ل ي د معد ي تل ةددال لشمددا يددؤقت إيددح إماددلا لي للددا لي او د
ليمتع د

يددال لددنا ليمتددلاة ليممعوم د لمالفتددل منددلتق توددح معو د متددلالم ال ا د ا أشددلابم ل ا  )2000إيددح "أا

أةمي د مو دالا لشقلء ليمتددلات لنددمتقل ليفمددلا ،لي اوي د أمددل ليممعومدديا ينددلتق توددح معو د ليمتددلاة مخةيمتددلابم ل ا

)143 2000

اليدو رام ( )2داللة الفروق لعيمة ( )tالم سوية يين االمديارين(العيمي والي دا) لمميموعة الديرييية الثا ية(الديادلي الثفثي) لفن أدا ي
المهارات ارساسية يالد س

الم الم اإل صا ية
المهارات
الارية ارمامية
الارية الممفية
مهارة اإلرسا

س

االمديار العيمي

س

±ع

امديار الي دا

±ع

ايمة( )tالم سوية

2.021

0.29.

2.9..

0.993

*1.2.1

5.920

0.59.

2.330

0.901

*1.290

2.032

2.500

0.29.

0..22

(*) ايمة( )tاليدولية د ت مسدو داللة( )0.05وييا ا درية رية(.)9.90(= )00

311

0..59

أثر أسلىبي تذريس االقران والتباديل الثالثي يف................................

مةدديا ل د ق لددا

الم قالي د معف يد ةدديا مم نددعلم قالددلم لالتمةددلايا لياةود

ايم ب )tليم ن ة يمتلام لي اة لشملمي ب684ا)4

فنة تعد ≤ب05ا )0أمدل قالد
لالتمةدلايا لياةود

لالتمةلا ليةعقتا أ تس ليةل خلا لي ا

ةدليال ت إيدح لي ندع لي ندلة لم د أا لي دا ةنديع يمعددو

لإل عليي إيح أا لنمتقل ةدال لشندو ا ة لد ق خ خد عد ا أق إيدح سيدلقة

ليمش د ي يددق ليع د ا ومددل أا ليمف ي د

يومؤقت

اة لإلانلاب620ا )4ة أوةا ما ايم ب )tليلق ييد تفدق

ايد ب )11ليةليػد ب20ا)2ا ةيفمدل مةديا مدا ليلدق ا ة فدب ال ي لدق لدا معفد ت ةديا

ليةعدقت لد متدلاة لي داة ليتو يد

ماة م

ليةعددقت ايددق لية ددث إا ةوػددم

ليمػييددا أخددلا لةممددل ليممعومدديا ب يددث اددل ليعليددا ةددلشقلء م داة م داة منددلتقل

ال) ومل أا لةممدل ليعليدا لفعدا تودح لشقلء ةدقال مدا ايلمدب ةدق ا ليم

ل ق ممل أق إيح ماويس ليعليا نلتق توح تق فنديلا لشقلء ليعد ي

دا ليمندلتق لد

ادم

مخةيدم لشقلء ليمتدلات ليليدق يدق ليعد اا

ل د د ت ددا أقلء ليمم ددلايا ليمتلايد د ة م ددلو مع ددل ا م لت ددا ليم ددل ةي ددفت م ددا تد د ا ة ددال لشن ددو اا لا لن ددمتق ة ددال
لشنو ا ة ل ق خ خ ع ا أمله يوممعو لاع ليايل ةق ا ليم

ا ليمؤقت ليمندلتق ةليمةدلقا مد ألدالق ملم تمدب

فميلد لندممالا لشقلء ليمتدلات لنددممالا مفدل ا مودالا ليعمدا ةتددال ليفال ا أشدلابم مق تيندح " )1999أا لنددمتقل

أنددو ا ليددمعو ةم ليددب لشادالا ليخ خد يععد لاعد أوةددا يمعد ي أتعددلء ليممعومدديا ليخ خد مددا تد ا مفددل ا مودالا
معةيد د لشقلء يومت ددلاة ةليم ددلي يعم ددا تو ددح م ن دديا من ددم

ليخ خ "ابم مق تينح  1999قا

) أمل ةتع

لشقلء فميلد د سي ددلقة ا ددم ليمملاند د لشقلء ةد ديا ليعد د ا

لي اة ليتو ي ل تس ليةل خلا لينةا إيدح عدع ة ليموفيد

اةمل إيح او ليمملان بتقق لي دقلم ليمعويميد ) ليمتععد يدمعو ليمتدلاة

ممددل أق إيددح تددق إاتددلا لددا معف د ت ةدديا لالتمةددلايا لياةو د

دما م مد

ليةافدلمت ليسمفد يتداا ليمتدلاة

ليةعددقتا ل د ةددال ليعددقق أشددلابلالع ت ليسةيددات

 )2009ة د ا متددلاة لي داة ليتو ي د ال ماددا أةمي د تددا متددلاة لي داة لشا ددي لشملمي د
ةلي داة لشا ددي لشملمي د

م مددل ،مددا ليمةمددقييا ليفلشددييا ةدداا لتددق وةيددا ل د إمالفتددلابلالع ت ليسةيددات 2009

 )74ي يل بليمعملات ليلوة
لالامالء ةمنم

 9-1عر
ي

يوفتددل عددعة لشقلء مالاف د

" )2010إا إتعلء ليمسيدق مدا لي دقلم ليمعويميد يتداا ليمتدلاة يمودا أا يعمدا تودح

أقلءةل يعسس ليخا ةليف و يوممعوميا"ابليمعملات ليلوة

)212 2010

دا ت االمديار الي دا يين ميملوعدي الي لث الديلريييدين (دلدريس ارالران والديلادلي الثفثلي) لفلن أدا

المهارات ارساسية يالد س وم ااشدها.

"ال م ل ددق ل ددا

الم قاليد د معف يد د ة دديا ملمد د تم لية ددث ليملد دايةيميا لد د لالتمة ددلا ليةع ددقت ي ددا لشقلء لد د ةعد د

ليمتلالم لشنلني ةليمفو" ليلق ا ب )7يةيا اي 0

اليدو رام ( )9داللة الفروق لعيمة( )tالم سوية يين الميموعدين الي ث الديريييدين في االمديار الي دا لفن أدا ي
يالد س

الم الم اإل صا ية

المهارات

الميموعة الديرييية ارولى
(ددريس اراران)

الميموعة الديرييية الثا ية
(الديادلي الثفثي)

المهارات ارساسية

ايمة()t

الم سوية

س

±ع

س

±ع

الارية ارمامية

9.22.

0.050

2.9..

0.993

*9.195

الارية الممفية

9.392

0.932

2.500

0..22

0.290

ارية اإلرسا

9.900

0.325

2.330

0.901

0.291

(*) ايمة( )tاليدولية د ت مسدو داللة( )0.05وييا ا درية رية(.)9.02( =)91

مةدديا لد ق لددا معف د ت ةدديا مم نددعلم قالددلم لالتمةددلا ليةعددقت لد متددلاة لي داة لشملميد ايددق لية ددث إا

ةوػددم ايمد ب )tليم ند ة يومتددلاةب475ا )2ةد أوةددا مددا ايمد ب )tليلق ييد تفددق فنددة تعد ≤ب05ا )0أمددل قالد
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أنو ا مقايو لشاالا ل

اي ب )24ليةليػ ب06ا )2يمعو

يا مةيا مدا ليلدق ا ة فدب الم لدق لدا

معف ي د ةدديا ملم د تم لية ددث ل د متددلام لي داة ليتو ي د ليةليػ د ب920ا)1

لالتمةدلالم ليةعقيد
ليملم تد د ليخلفيد د
ليلملت

داة لإلانددلا ليةليػد ب974ا )1ل د

تفدق ماللعد لش ندلع لي ندلةي لم د أا لي دا يد يعددا إيدح دق ليمعف يد

مددقايو لشا دالاا لم اددم فمددليت ةدداا ليق لان د

الم قاليد

يودا ةلملدلا أنددو ا

م د قالن بنددوي )2005ا أا ليةل خ دلا أفددب اددق يال د

ددعل ع د ا

مالافد د ةليملم تد د لال ي ددح ي دديو ةن ددةا إةم ددلا أ اعد د ا إفم ددل ةن ددةا اود د لن ددميعلا ليمت ددلاة مد د

لعفق شاه ليقاو ة نو ا مقايو لشادالا لدنا ليمتدلاة ادق مندم تا ايد مدا تد ا مد ليا عليدا معود يودا

عليددا مددمعو ا أ تددس ليةل خ دلا نددةا م د
توددح أا ليمتددلاة وومددل ولفددم ةندديع

ليملم ت د ليملايةي د لال يددح ياةمددل إيددح نددت ي ليمتددلاة يددث قيددم ليملددلاا

مفام د

الم معفددح وددلا م عدديوتل أنددات أق

م ت مد

لنددمعلت ليمعو د أا

ينددمتقمتل أ يعةاتددل لد م لاددل لقيددقةا أ إيددح للتويد لشنددو ا ليمنددمتق لد ةددال لية ددث إا إا ليعد ا اددق ملاند ل

أنو ةل لقيقل ي يوا اق ملان ا ما اةا ي يوا م ي لل يقيت ل قا نت لالتميلقي ل مدلقة ع لايد ليمدقايو ممدل شدق
ليع د ا إيددح مف يددا لا دالم ليددقاو أل دسلءا معةي د ليممددلايا ليمتلاي د ةع د اة ليددقة ل د تددا وخ داة ليمملان د ت د ا
ليددقاو ةدداا ليمملان د فددمت تفتددل مو دالا تددقق وةيددا يومتددلالم م دا خ د م نددا منددم

لددا لشقلء ةشددوا أل ددا مددا

لشنددو ا ليمةددلقي ليخ خد ا أوقمبتةددق ليوداي " )1990إا ليسيددلقة لد سمددا معةيد ليمتددلالم لي اويد
سيددلقة مملاند ليفشددلع ليايل د

مف يعتددل معفد

مددا خد سيددلقة ليو ددلءة ليةقفيد لي اويد "ابتةددق ليوداي  )76 1990أ ددلل ليةل خدلا

أا أن ددو ا م ددقايو لشاد دالا م ددا لشن ددلييا ليمد د من ددم يوعد د ا ةليم ددل ا ليمفلاشد د ليم ددل ةي ددفت يو عد د ا إي ددح لشقلء
ليع ي يومتلاة ةال مف ليع ا ا ت ليم عيا ليمفت

ةمو يا لومنلا لا لشقلء ليعد ي يومتدلالم لشنلندي

م ددا ليع د ا ا ت ليم ع دديا ليع ددلي ا أش ددلامبليعفل ت  )2009ةد د ا أن ددو ا م ددقايو لشاد دالا "ي ي ددق ةقالد د وةيد داة مد د
ليممعوميا ا ت منم يلم ليعم ه ليمفت

ليايا ماا خادمت ة ف ندت شفدب يفمد يدقيت ليافلتد ة فدب إال ودلا ادايا ودا

مفت الق لا توح ليمعو لنفب ما لينتا تويت أا يمعوم ل ةد أي دل يخاد ل أوخدا لد ادقامت تودح ليدمعو ومدل يعدو ةدال

لشنددو ا أي ددل يم ندديا معو د ليم ددعاةيا لف علييددل منددلتقمت توددح ةفددلء ليخا د
بليعفل ت  )153 2009أ لل ليةل خلا أا نةا تق ل ق لا

مفمي د ليمتددلالم لاللمملتي د يددقيت "ا

معف يد لد متدلام لي داة ليتو يد لإلاندلا

يع ق يعع ة ةايا ليمتلاميا أفتمل ما ليمتدلالم ليمعادقة م مدل ،إيدح ادم ع يدا يمعومتمدل ةدال مدل أشدلا إييدب ود

مابليمعملات ليلوة

)2010

مل أوقمب لمي ليمعلقا ليتلع ةوعة ليمفوا

 -5االسد دايات والدوصيات :
 0-5االسد دايات:

-1إا أنو ة ليمقايوبلشاالا ليمةلقي ليخ خد ) ادق اادل معومدل لد إوندلا لدا لشقلء يدةع
ةليمفوبلي اة لشملمي

لي اة ليتو ي

اة لإلانلا)ا

-2م اددم ليملم ت د ليملايةي د لال يددح ليم د لنمتقممبأنددو ا مددقايو لشا دالا) منددم

لشقلء يةع

 9-5الدوصيات:

ليمتلالم لشنلني ةليمفو مالاف ةلشنو ا ليمةلقي ليخ خ ا

 -1لنمتقل أنو ا مقايو لشاالا يمل يب ما م خيا ليللة ل إونلا لا لشقلء يةع

 -2ددا اة إلدالء ق لانددلم مشددلةت ممفددل ا أنددلييا مقاينددي لتددا
توح فمليت أوخا شم الا
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ليمتدلالم لشنلندي
أل ددا ل د إونددلا لددا

يمتلالم لشنلني ةليمفوا

ل د تددا اةددع لددا لشقلء ةقا د لإلفلددلس يو ع د ا
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مع ياي ةقلتل م تي لاشلق م ليب ليمقانيا

-3إالم ق الم معويمي
منماة ا

المصادر :

 أة فماة م مق نعلقة فليل :ليماةي ليايل ي

ا أةمي لندمتقل أندلييا ليمدقايو لي قيخد

ع لايد مقايندتل ليشداو ليعاةيد ليمم دقة يومند ي

ليالةاة معا 2009ا

ليم ايدقلم

 لالع د ت ييددق تددقله ليسةيددات نددةتلا م م د ق :أيعددلا و داة ليم دداا قلا لةددا لشخيددا يوعةلت د ليفشددا للمع د
ليم عا ليع لا

- ةددلة

2009ا

معددع ح ندديا :ليمعددلم م ليعومي د ةدديا ليفااي د ليمعةي بليعددق

ماوس ليوملا يوفشا ليالةاة معا 1999ا

- ليةاي ولف

ليخةددلم ليم

مؤيق وملا ليقيا :أخا لنمتقل لشنو ا ليمقاية ليمعد ا ةلق يد ليمملاند ليممنوندو ليعشد ليي

ل لنمخملا ام ليمعو لشولقيم

ليماةي ليايل ي

- ليم د

د تي

ليمعددلييا)

معو ةع

للمع ليم عا ليع لا

ليمتلالم لشنلني ةواة لياق أعا

2006ا

قوم الا غيدا مفشد اة وويد

امية د سو د  :م د خيا لنددمتقل أنددلييا معويمي د مددا ليعايا د ليلسيي د ل د لومنددلا ل م ددلا ةع د

ليلمفلنم

أعا

- لي ددلاخ

قوم الا غيا مفش اة ووي ليماةي ليايل ي

مفددح ةفددم لي ددلا :للتوي د إنددمالميلي مددقايو لشا دالا ل د إونددلا ةع د

ليممتو دديا تاوي ددل ة قالد د مم ن ددع
لينع قي

للمع ليم عا ليع لا

2007ا

ليفشا ليم سي

ليالةاة معا 2007ا

 - نا لملا علي

آتا ا :مقايو ليماةيد ليايل دي

1991ا

ليوومددلم لي اي ي د يوم ميددا

ان ددلي مللن ددميا غي ددا مفشد د اة وويد د ليماةيد د ليتلعد د

 - نددا أ مددق مددلةا آت دالا :ليمددقايو ل د ليماةي د ليايل ددي ةدديا ليفااي د ليمعةي د

1998ا

متددلالم

للمعد د ليمود د ن ددع ق

قلا لي وددا ليعاة د يوعةلت د

قلا ليومدا يوعةلتد ليفشدا للمعد ليم عدا ليعد لا

- لي نددا نددتح :أ خددا لنددمتقل أنددو ا مددقايو ليالددل توددح م نددا ليمتددلالم ليااليي د تفددق ملم ت د مددا ع د ا
ليعددل لش ا لشنلن د ليددايا يددقيت عددع ةلم ل د ليا دالءة ة ددث ماددق ل د مددؤمما ليماةي د ليتلع د ليعاةد لي لا د
ليم م ا ووي ليموو الفيل يوع ي

ليللمع ليتلشمي

 ليت ليقة م مق آتا ا :عالي ليمقايو ليعلم
لييما 1997ا

 ليا ل ت تةق لين

اد

2006ا

 ندوي لددقلء أودا  :أخددا لنددمتقل ليدمعو ليمعددل ف
لياللقيا يوعو

ليعةلتد ليمد ييل ليفشدا م

اد يد لساة ليماةيد ليمعودي

تةق ليلةلا :م خيا نمالميلي مقايو لشاالا ل ليم عديا ليق لاند ليمعالد

عالي ليمدقايو يدق عد ا وويد ليماةيد ليايل دي

ليم عا ليع لا

تملا لشاقا 2005ا

ليايل ي

لال م دلا ةمدلقة

اندلي مللندميا غيدا مفشد اة وويد ليماةيد ليايل دي

للمعد

لد إندمالميلي مددقايو لشادالا لد معود متددلالم وداة لياددق ملود

ليملوق  12ليعقق  41ووي ليماةي ليايل ي

للمع ليم عا ليع لا

2006ا

 شةا لليسة م مق :م خيا أنو ا ليمةلقي ليخ خ توح معو متلام لإلانلا ل ليواة ليعلياة ة دث مفشد ا ملود
ليعو

ليةقفي

ليايل

ليملوق  2ليعقق  3للمع ليمف لي

معا 2003ا

 ليعفدل ت ت دم معدع ح :ليمددقايو لي علابمتعيعدب متل لامددب لندمالميليلمب ما يمددب) قلا ليمندياة يوفشددا ليم سيد
ليعةلت

تملا لشاقا 2009ا
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 تددلي

أ مددق لميددا :أنددلييا مددقايو ليماةي د لي في د ليمتفي د ليايل ددي

تملا لشاقا 2008ا



تةددقليواي ت ددلل :ليمددقايو يوددمعو لد ليماةيد ليةقفيد ليايل د



تة ددقليواي م مد د ق تة ددقلي وي  :قيفلميويد د م ددقايو ليماةيد د ليايل ددي
ييق لم

تةقليواي

قلا ليمنددياة يوفشددا ليم سي د

مفشددلة ليمعددلال يوعةلتد ليفشددا لإلنددوفقاي

معا 1990ا
معا 2006ا

ليعةلت د

ماو ددس ليوم ددلا يوفش ددا ليعةلتد د

ليا ددلةاة

 :ليمعوي ةمنلتقة لشاالا أخاا ل ت  ،عع ةلم ليمعو م ايا لالامةلو2010/3/25ا


http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=1219&Cat_Subject_Id=34& 
Cat_Id=5



تمددا سيفددا تةددقليواي غددلقة :عددا مددقايو ليماةي د ليايل ددي لالنددو ليفااي د ليمعةياددلم ليعموي د

ليعاة يوعةلت ليفشا ليالةاة معا 2008ا


ليماةي د د

تيند ددح إيمد ددلا م ي د د  :مد ددقايو لشا د دالا ووي د د لالامعد ددلق ليمفسي د د

للمع د د ليمف لي د د

قلا لي وددا

معد دداا م د د ايا

لالامةلو2010 /4/15ا
http://homeeconomics.mountada.biz/montada-f19/topic-t487.htm 
افددقيل تددلما :لية ددث ليعوم د لنددمتقل معددلقا ليمعو مددلم ليماويقي د لالييوما في بلننددب أنددلييةب م لةيمددب

أق لمب) قلا ليمنياة يوفشا ليم سي




ليعةلت

تملا لشاقا 2008ا

م ل ا ليب :ليمعو لق ي ليممايا لساة ليماةي

ليمومة لي عفي

لش ا ووي ليماةي ليايل ي
معددا ق

ددلس أ م ددق تود د

للمع ليميفل معا 1999ا

ليم عيا ليمتلات لي لقلف يةع

ليعقق 50


ليايل ي

ة د ث ليمددؤمما ليعوم د ليخددلف

أقلء ةعد د

لشاةعد ا ليملوددق

يي ددق ت ددقله :مد د خيا ليم ددقايو ة ن ددو ة ليممع ددقق ليمن ددم يلم ليمةددلقي ليخ خد د لد د
ليمتلالم لشنلني ةليمعلات

 220ووي ليماةي ليايل ي

ليمعملات إيخلا ليلوة

يوعو

ت

ةػقلق ليع لا

م م ددق عد د ه تين ددح لين دديق :مد د خيا لن ددمتقل ليمعةيد د ةم لي ددب لشاد دالا ليخ خد د تو ددح من ددم

ليمتددلالم لشنلنددي ليع د لم ليةقفي د يومةمددقييا ل د ليمعددلات


2000ا

للمع ليم عا ليع لا

علا  :ما ي لياقاة ليمتلاي يةع

ليملوق  16ليعقق  54ووي ليماةي ليايل ي

ليايل دي

ملود لي لالدقيا يوعود
2009ا

ليملودق 14

ليمتلالم لشنلني ل يعة ليمدفو ملود لي لالدقيا
للمع ليم عا 2010ا

المم ق رام( )0أسما السادة الم كمين الذين دمت االسد ا ة يميرادهم

أمساء احملؽؿني واظؾؼب اظعؾؿي

االختصاص

سـوان اظوزقػة

اظدضقق

ربقعة االدتشارة*
1

1

أ.د .ضتـقبه زطـي رـه أظتــــك

ررائق تدرؼس

2

أ.د .ضقــاء ضادــم اخلقـــاط

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

3

أ.د .ســـاد جرجقـس اظصوصــي

سؾم اظتدرؼب

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

4

أ.د .ػاذم أمحد دؾقؿان اظعقــسى

ضقاس وتؼوؼم

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

5

أ.د .أؼـاد حمؿد سبداهلل اظزبقــدي

سؾم اظتدرؼب

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

6

أ.م.د .حــازم أحـؿد عـطــرود

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

7

أ.م.د .سبـداظؽرؼم ضادـم شــزال

ضقاس وتؼوؼم

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

8

أ.م.د .رالل جنـم سبداهلل اظـعقـؿي

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

9

أ.م.د.إؼـثار سبـداظؽرؼم املعؿـاري

ضقاس وتؼوؼم

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

2

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

311

3

4

5

6

*
*
*
*
*

*

*
*

*

*

*
*
*

أثر أسلىبي تذريس االقران والتباديل الثالثي يف................................
10

أ.م.د .أؼاد حمـؿد ذـقت اظزبـقدي

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

*

11

أ.م.د .أصــراح ذغــون ؼـوغـس

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

*

12

أ.م.د .دبفـان حمؿـود اظزػـريي

ضقاس وتؼوؼم

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

13

أ.م.د .صػــاء ذغــون اإلعــام

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

14

أ.م.د .ضـصي حــازم اظزبقــدي

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة األدادقة/جاععة املوصل

*

15

أ.م.د .غشـوان حمؿـود اظصػــار

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة األدادقة/جاععة املوصل

*

16

أ.م.د .سبداجلبار سبداظرزاق اظغرؼري

سؾم اظتدرؼب

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

17

أ.م.د .آعـال غــوري بطـــرس

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة األدادقة/جاععة املوصل

18

أ.م .رـارق حـؿودي أعني أجلؾبـي

تربقة رؼاضقة

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

19

م.د .عؤؼد طؿـال اظدؼن اظربؼـػؽاغـي

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة دػوك

*

20

م.د.دؾـوان خـاظد حمؿود املوظـى

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

21

م.د .مجـال ذؽري بسـقم اهلالظـي

ررائق تدرؼس

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

22

م.م .سؿـار حمؿد خؾـقل اهلالظـي

تربقة رؼاضقة

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

23

م.م .سؿـر صـاروق ؼوغس سالوي

تربقة رؼاضقة

طؾقة اظرتبقة اظرؼاضقة/جاععة املوصل

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

بيي ة االسدشارة*

 -0اسدييان ع اصر الميااة اليد ية.

 -9اسدمارة دعييم فن اردا ري از المهارة.
 -3المبة الدرس ووراة الم ايير.

 -1الم كمين لدعويم مسدو فن االدا المهارا

 -5المعيمين لفن أدا المهارات ارساسية يالد س.
 -2المعايفت الشمصية.

المم ق رام()9

المهارات ارساسية يالد س)

(دصميم اسدمارة دعييم فن اردا لي

ارسداذ الفاا  .....................................................الم درم

يلروم اليا للث إيل ار الي لث الموسللوم "أثللر أسللمويي دلدريس ارالران والديللادلي الثفثللي فلي إكسللاا فللن أدا وا دفللاظ

واسدثمار وات اللد مم اركلاديمي للي

المهلارات ارساسلية يلالد س" ،وعملى بلفا السل ة الدراسلية الثالثلة فلي كميلة الدرييلة

الريااية /يام ة الموص  ،و ظ ار لملا ددمد لون يلا ملن ميلرة ودرايلة فلي ميلا الي لث ال مملي والعيلاس والدعلويم وفلي ميلا

ل ية الدل س ،يريلى د ديلد اللدريات و سلا أهميلة كل يلز ملن أيل از المهلارة الم لددة وعملى أن دكلون الدريلة من(عشلرة)

فاف عن مد صف يدها لعياس الغر
ت

المهارات

0

الارية ارمامية

المريو:

يز الد ايرا

يز الر يسي

311

يز المدامي

المف ظات

أثر أسلىبي تذريس االقران والتباديل الثالثي يف................................
9

الارية الممفية

3

ارية اإلرسا
المهارات ارساسية يالد س يالشك ال ها ي

اسدمارة دعييم فن اردا لي
ارية اإلرسا
() 1

د ايرا

() 1

() 9
ر يسي

()00
مدامي

الميموع

() 1

د ايرا

() 1

() 9
ر يسي

()00
مدامي

الميموع

311

() 1

3

د ايرا

9

() 1

0

() 9
ر يسي

البالا

الارية ارمامية

مدامي

دسمس

الارية الممفية
الميموع
()00

