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 دم الدوص  إلى ال دا ت اآلدية:و  ،سموا الديادلي الثفثي(ارباليا  لمميموعة الديرييية الثا ية الدي د ممت وفق)
فللي إكسللاا فللن أدا  ي لل  المهللارات ارساسللية يللالد س ا د ممللا  إن أسللمويي الدللدريس)اراران والديللادلي الثفثللي( اللد  ععلل .0

 )الارية ارمامية، الارية الممفية، اإلرسا (.

فللي إكسللاا فللن أدا  ي لل   ععللت الميموعللة الديريييللة االولللى الدللي اسدمدمت)أسللموا دللدريس اراللران( مسللدو  أفالل   .9
 معار ة  يارسموا الديادلي الثفثي. المهارات ارساسية يالد س
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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 

bstractA 

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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 الد ريف يالي ث: -0
   المعدمة وأهمية الي ث: 0–0

مددا لياعلتددلم ليمتمدد  ليمدد  منددم خا ةعفليدد  تلعدد  لدد  ليملممعددلم لي قيخدد  يوفتدد    ل  يعددق اعددلت ليمعوددي   ل ددق
ةمنم يلم شع ةتل لاللمملتي   لالامعدلقي   ليخالليد  تودح ف د  مندمعي  ليدب م لوةد  لي مدليا ليعلييد  لد  ليمادق     دما 

ت م دددقق ليمتمدددلم  معدددلل لشةدددقلل يومشدددلاي  ليماة يددد   ليمعويميددد   ملدددات ليقالندددلم  مانددد  ليتعدددع  مف دددا ةدددال لياعدددل
لد  ليملدلا ليمعالد  النديمل لد  مادلةا لي يدلة ليمتمو د     ةدلي     مادقمل    ياق شتقم لينف لم لشتياة مع ال  لإللالءلم  

أعدة  تودح تدلم  لإلفندلا تداء يد   أندلييا ليمدقايو     ليماف    ما ليمللالم ليم  شموتل ةال ليمعد ا  ليمػيدا عال
لدنا تويدب ةداا ليوخيدا مدا ليلتدق يم لوةد   لوةيا يو  ي لوا ليم قيث  ليمع يا ليات  قث ل  ليععا ليات يعيشدب  يدا

 ندعح ليةدل خ ا لد  ملدلا عاليد    (9  2006مع الم لي يلة لاللمملتيد   لالامعدلقي   لينيلندي ااالياابليةاي ولف   
ايو ليماةيد  ليايل دي  لد  لية دث تدا لشندلييا ليمعويميد  لي قيخد   ليممعد اة   لندمتقل  ليعقيدق مدا أندلييا ليمدقايو مدق

شا أنددلييا ليمددقايو ليمدد  ينددمتقمتل ليمددقاو ةدد  ةمخلةدد  ايدد    لاتدديي ددا ليمشددو م ليمدد  م للددب تمويددلم ليددمعو   مع
ادق معد ام أندلييا يليمعويميد  ة ادا  ادم  أادا لتدق مموداا   مفاي   م ليب ليم ال ليمعويم  ما ألا م ايد  لشةدقلل 

تودح مواد   يو ا ليتل ليمقاو م  ا ليعموي  ليمعويميد   يود ا ق ا ليعليدا مامعدال  ليم  اقيم  لينلييا لشليمقايو ما 
 ل  ليمعو مددددلم ليلددددلةسة إيددددح أنددددلييا يودددد ا ليتددددل ليعليددددا م دددد ا ليعمويدددد  ليمعويميدددد   ةيفمددددل يودددد ا ليمددددقاو ليتددددل ماشددددق

ليعقيدق مدا لشندلييا ليمقايندي  لد  معودي  تدقق  م ل  مللا ليماةي  ليايل ي  لندمتقم  (7  2006ابليا ل ت   م لتل  
وةيا ما ليمتلالم لي اوي   لي علييلم ليايل ي  شفتدل م دم  ليملدلا أمدل  ليمقايندييا يمعالد  الةويدلم  ادقالم ليممعومديا 

ندمتقل  ةداا لشندلييا م  دس ليمدمعو  تودح إوندلا ليتةدالم  ليمعدلال ةشدوا ا لن مي يت   اغةلمت    لد  لي ادم المدب لد
 معق ايل   ليمدفو مدا ليايل دلم ليمد  شدتقم معد ال  ندايعل  لد   ايو ا أل ا ممل ولفم تويب أنلييا ليمقايو نلةال  

الم ليشددعةي  لدد   ةممددل  ليوخيددايا ممددل لعوتددل مددا لشيعددلاةنلينددف لم لشتيدداة  مسليددق لالةممددل  ةتددل   أعددة م منددم خا 
ةد  تدا  يمدل م مللتدل مدا ممعوةدلم ةقفيد   متلايد     فتدل ال مادا شد فل  تدا أيد  ايل د  مفللندي  ل  إق ا  إا ليعقيق ما لي

ليماةي  ليايل ي   ليم  معممق ل  إمالفتل توح إمةدلت لشندو ا ليمفلندا    إ ق  لشيعلا لي اقي  ليم  مقاو ل  وويما 
ا مادق  مندم   أت عليدا ملاند  ليممدلايا ليتلعد  ةليمتدلالم لشنلندي  ةعاياد  مفامد     تا مالتلة مفادي   م ل     ل 

 مق  فلل دب يعممدق إيدح  دق وةيدا تودح مدق  قالد  إمادلا ليمتدلالم  يمودا أا يم اد  ايد  مدا تد ا إمةدلت لشندو ا 
شقلء ليمتدلات يوممعومديا مدا ةفدل اتدام أةميد  لية دث لد  إيلدلق لشندو ا لشمخدا ليو يدا ةمعودي  ل ليمقايند  ليعد ي ا
مددا تدد ا لةموددلا أنددلييا  ةددالمت معويميدد  معةيايدد  توميدد  منددلتق توددح إونددلا ليمتددلالم لشنلنددي    معدد يا منددم لة 

 ة نات  ام ممواا

 مشكمة الي ث 0-9
ليندف  ليقالندي  ليخليخد  لد  وويد  عد ا  معود عدع ة  ي  ا قا و ملقة ليمفو ل ق ليةل خيا يملةع  ما ت ا م

 ةددليال ت ليددح لنددو ا ليمددقايو ليمنددمتق  مددا اةددا مددقاو ليمددلقة  ليمفو لشنلنددي  ةددمتددلالم ليايل ددي  يددةع  لي ليماةيدد 
ليدقاو  يود ا لتممدلق ليعد ا تودح ليمدقاو وويدل   لقل لنمتقل  لالنو ا لالمات ليدات ياودا مدا مشدلاو  ليعد ا لد  

لي عدلا يعممدق تودح مشدلاو  ليعد ا مشدلاو  لعويد  لد  ةيفمدل ليمدقايو ليفشدع     ل  تمويدلم ليمتعديع  ليمف يدا  ليماد ي  
لنددمتقل  أنددو ةيا مقاينددييا  لامددا ةفددل  ددل ا ليةل خددليددقاو  ةددال مددلي لاا لنددو ة  مددقايو لالاددالا  ليمةددلقي  ليخ خدد    

لدد  لونددلا لددا لقلء ةعدد   بمددقايو لشاددالا  ليمةددلقي  ليخ خدد (ليمددقايو  ةمددل يعددقلا مددا لشنددلييا لي قيخدد  لدد  ملددلا 
 0يمتلالم لالنلني  ةليمفو ل
 يتقل لية ث ليح ليوشل تا: الي ث: اهدف 0-3
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 يددق  ويمتدلالم لشنلنددي  ةدليمفيدةع  لقلء لشأخدا أندو ة  مددقايو لشادالا  ليمةدلقي  ليخ خدد  لد  إوندلا لددا  1-3-1
 املم تم  لية ث ليملايةيميا

يمتددلالم لشنلنددي  لددا لشقلء يددةع  للونددلا  لدد  أنددو ة  مددقايو لشاددالا  ليمةددلقي  ليخ خدد ةدديا  لملي ا ادد 1-3-2
 املم تم  لية ث ليملايةيميا ةليمفو يق 

 الي ث: افرا 0-1
لالتمةددلايا لياةودد   ةدديالدد  مم نددع قالددلم ملمدد تم  لية ددث ليملددايةيميا يال م لددق لددا   الم قاليدد  معف يدد   0-1-0

 يمتلالم لشنلني  ةليمفوالا أقلء ةع  لل  لونلا  ليةعقت 
لد   لالتمةدلا ليةعدقتلد  مم ندع قالدلم ملم تم  لية ث ليملدايةيميا ةيا  م لق لا   الم قالي  معف ي  ال 0-1-9

 يمتلالم لشنلني  ةليمفواةع  ل لا أقلءلونلا 
 مياالت الي ث: 0-5
 اليم عاةووي  ليماةي  ليايل ي / للمع   لينف  ليقالني  ليخليخ ع ا  الميا  اليشرا: 0-5-0
 ا11/1/2010 يػلي   27/10/2009ما  ةمقلء  للزما ي: الميا  ا 0-5-9
 موعا ليمفو ل  مقياي  ليماةي  ليايل ي   لي في  ةللمع  ليم عااالميا  المكا ي:  0-5-3
 :اإلبار ال ظرا والدراسات السايعة -9
 :اإلبار ال ظرا 9-0
ا أتا لت  معسس مدل  الء ليمعالد  إا أنو ا مقايو لشاالا يشيا إيح مقايو ليعليا يعلي :ددريس اراران 9-0-0

لشاددالا تةددلاة تددا أنددو ا يددم  ليددب  مددقايول يموددا م اياددب تفددق تمددا ليموميددا ةشددوا منددماا   أنددو ا مدد ةمعددقا أنددات م
مفاي  ألالق لي اي  لد  أس ل،  ودا لداق مدا ةدال ليدس ، يدب ق ا لد  تمويد  ليمػايد  لياللعد    أةميد  لندمتقل  لشادالا لد  

 قلخمددب   ةدد  أنددو ا  ل دد   تددايادد  مفمامدد    يعددق ةددال لشنددو ا مددا لشنددلييا ليمتمدد  لدد  ليمعوددي  معوددي  سم يتدد  ةعا 
ال ودلا ليموميدا ف ندب ةد  ليمعود   لعويدب  م لتو  يم  ةيا شتعيا أ قلةمل ي تا ق ا ليمعو   لشتدا ي تدا ق ا ليموميدا   ل 

ت يد  يدماا ليتدقل ةعدقا  ف ديل إيدح ايد  أا لد ةا و  يمنفح يدب معودي  ليموميدا ليدايأا يو ا اق أماا ليتقل ليمعويم  
أنددو ا مددقايو لشاددالا ةدد  تةددلاة تددا متييدد  معودد  يوددا موميددا  يددم  ةددال تددا عايدد  ليمشددوي م ليس ليدد  خدد  يمةددلقالا 

فدب ياد   تودح أندلو  ل د   تدالشق لا  أمل ق ا ليمعود  ةفدل لتد  لمتدلا لميد  ادالالم ليمتعديع  م  اد  ليممعومديا   ل 
 مدددقايو لشادددالا يعفددد  لشدددمال     (317  2009 ليدددا ياايفدددب ليدددات ي مدددل، إيدددح مندددلتقةابلالع ت  ليسةيدددقت معوددي  ليع

ليعدد ا لدد  م مددا متمدد  ليمددقايو يةع ددت  ليددةع   ايدد  ةمفاددي  ليم اددل ليمعويمدد  ةشددوا يلعوتدد  يم مودد ا منددؤ يي  
قلاة ليم ادل لي معويمد  تدا عايد  ليادايا ليمعود    يدث ياد   ليمعوي   ليدمعو   لي عد ا تودح ليمدلقة ليمعويميد   تا دتل  ل 

 إفمافم(  2010ابتينح  ةليمةلقا لياايا ليممعو    وا عليا ةق ا لياايا ليمعو 
ةفدل  تدقة أفد لت يمدقايو لشادالا  ليدات يمودا أا يندت  معةيادب لد   دا مشدو م ليدفا  لد  أ واع مساعدة اراران:-

أفدددب ادددق عدددفل أندددلييا لالندددم لقة مدددا ليعددد ا  (Klaus,1973)ا( فاددد   تددد2006إتدددقلق ليمعومددديا   اوابليا دددل ت  
 ة ع ت  معقال  يومقايو ل  أاةع  فملا،:

  عد ا ليعدل لد  ملم تدلم ممود ا ودا مفتدل مدا عدليةيا أ  أوخدا يوماد  ا  ف  ي د مساعدة بفا الصلف رالرا هم: -1
ا إال ادقال  اودي   مدا لششدالل  ليم ليدب ألالقةل ل  لش الم ليمتعع  يومقايو توح مل م  معومب   يث ال يمعوا لشم

   ة  ليف ت ليمندمتق  لد   م  م  معومتلوةا يومقاا توح ليمتلالم ليأما ليمقاو   يمي  ةال لشفم ا، يوعليا لاع  
 0لية ث لي لي 
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يادد   عدد ا مددا عدد  ل تويددل ةمنددلتقة أاددالفت  مددا  مسللاعدة بللفا مللن صللفوف عميللا لبللفا صللفوف أد للى:-9
 يل  ينمفق شي ت ةال لشفم ا، توح تقة للمال لم مفتل:ليع  ل ليقف

 ع ا ليع  ل ليعويل يو ف ا ل  ليعلقة أوخا إللقة يوملقة ما ع ا ليعل ف نبا -أ
 ليعليا ليمماق  ل  ليعما أ  ليم عيا يو ا أوخا م تمل  يوعع ةلما -ا
 اليعما ف نبا مو ا أا   ما لنمللةمب يعلي تمال  وةا مفب ألنمللة  ليعليا آلتا  -،
 توح  اا لشمخو  ةوػ  أااا إيح لت  ليعليا لشعػاا اقاة ليعليا لشوةا -ق
 ليتل منفق ةع  متل  ليمقاو إيح ليعليا  يم  ايد  ةماندي  لي عدا إيدح ملم تدلم  معيديا تايدل   ظام ال رفا :-3

يومددقاو ليمدد  يموددا يوعليددا أا  يوددا ملم تدد  يادد   ةددةع  أق لا ليمددقاو قلتددا ليملم تدد   ةفددل  ليوخيددا مددا لشق لا
 يا   ةتل تيا ايل ا

ينددم لق مددا عدد ا ليمددقلاو لدد  مددقايو ليمفاععدديا تددا ليقالندد  أ  ليددايا يدد  ي عددو ل  المسللاعدة مللارج المدرسللة:-1
  لدددد  ليمقاندددد  وددددليممتو يا أ  لددددتوددددح مالتددددق قالنددددي  أ  ةعدددد  ليددددلم ليعدددد ا ليددددايا ال موةددددح  للددددلمت  ةشددددوا  ل

 (22  2006 ليمم  اياابليا ل ت 
 :ارسموا الديادلي الثفثي 9-0-9

إا ةددال لشنددو ا يدد لا ت اددلم لقيددقة ةدديا ليمددقاو  ليعدد ا  ةدديا ليعدد ا أف نددت   ة يددث ي دد ا يومددمعو  
اددالالم أوخددا   ةدداا لياددالالم ممعودد  ةددليما ي   يمععدد  مػايدد  اللعدد  مةلشدداة    ملددقا لإلشددلاة ةفددل أفددب وومددل تددال ليمددمعو  

 يامعدددا ق ا   (151  2009اة ةندددات  موددد ا لاعددد  أوةدددا يدددوقلء ليعددد ي ابأة  فمددداة  ندددعلقة  ويدددل مدددؤق  ليمتدددل
أخفددلء مف يدداةل لدد  ليمددقاو لدد  ةددال لشنددو ا توددح م قيددق ليمتددلالم ليمدد  يلددا توددح ليعدد ا ليايددل  ةتددل خدد  مددالاةمت  

لدددد  مفميدددد  ليفدددد ل   ةدددال لشنددددو ا مددددا أةدددد  لشنددددلييا  قيمدددقايةت  توددددح تمويدددد  لإلشددددالل توددددح ةع ددددت  ليددددةع   يعدددد
 ي مدددل، ةدددال لشندددو ا إيدددح ماندددي  ليعددد ا إيدددح أس ل، أ   0(198  2008لاللمملتيددد  ةددديا عددد ا ليعدددلبتلي   

خ خيلم ل  وا ملم تد  يوعمدا معدل  ةليمةدلقا أ دقة  ياد   ةم قيد  ليمتدلاة ليمعو ةد   لآلتدا ياد   ةدق ا ليمندلتق  ليخليدث 
تعددلء ليمػايدد  لياللعدد   لددنال م عددا ليمددمعو  يوي يدد  لشقلء  ي  ددا  يادد   ةلمتددلا اددالالم ليمادد ي  مددا تدد  ا ليم  ادد   ل 

ا تدا لالمعددلا ةليمدقاو   ياد   ليمددقاو ةم  اد  وددا   ؤ ليم  دا ةد  ليمندد ق يعدد ندلتقا ايد  توددح لشقلء ليعد ي  
النددمعقلقلمب    ةدداي  يموددا يوددا عليددا أا يماددق   لاددل  مددم  معلم مددب مدد  ليم  ددا لاددعمددا ليمددؤقت  ليم  ددا  ة يددث 

 منمما ليع ا  ةيا سميو  ليماني  ليس لد  أ  ليماندي  ليخ خد   مدح يفمتد   (134  2008 اقالمبابتما  تةق ليواي   
   مددا ةفددل ولفددم ليمنددمي  ةلشنددو ا ف نددب  ليددق اةلياددلي  ةليعمددا مددا أقليددب ليمتددلات  خدد  يددم  مةددلقا ليعمددا مدد  ليسميددا 

تةلاة تا أنو ا يم  مدا ت يدب معودي  ليعد ا ةعد  ليمتدلالم لي اويد   ايد  خ خ  ليإا لشنو ا ليمةلقي   ا ليمةلقي 
ا ليددمعو  لدد  ل  منددلتق(    مددؤقت   مددا تدد ا ماندديمت  إيددح ملم تددلم خ خيدد بم  ا  يددم شنددو ا ليمةددلقي  ليخ خدد   ل 

يعدد ا ةليعمددا لدد  يادد   ل إا مددا لالتممددلق توددح ليددف و لدد  معودد  ليمتددلالم   مددا منددؤ يي  ليعدد ا ةاددقا مددل يم مددا
 يود ا ق ا ليمددقاو ةد  لمتددلا  منددلتق(     مدؤقت   عدد ا لد  ليملم تدد  لي ل دقةبم  ا ملم تدلم مو فد  مددا خ خد 

تعددلء فمد ا، ولمدا  مدا خد  يليدا تد أت لنم ندلا  دد ا  اليادالالم ليتلعد  ةدليمتعيع لياد   ةشداه ليمتدلاة لي اويد   ل 
ح شددوا ملم تددلم خ خيدد   شدداه ق ا وددا مددفت   يددم  مف يددا لي للةددلم ليمتددلاة ليمععددلة   ةعددق ايلمددب ةمفاددي  ليعدد ا تودد

لي اويدد  ليماددااة لدد   اادد  ليعمددا  ودداي  يادد   ليمددقاو ةم  ددي   اادد  ليمعددلييا   عددل لي  ددقة ليمعويميدد    يودد ا ق ا 
ليمعو ةد  ليمدؤقت  ليمندلتق  تفدقمل ياد   ليمدؤقت ةد قلء ليمتدلاة   ليمقاو أخفلء اي  م  ا  وا ما ليعليا ليم  دا 

يدا ليمدؤقت   ال يمعدا لةوعة  ليمفو ةشوا تلعئ لنفب يملب ف   ليعليا ليم  دا  يعودا مفدب أا يعد   ليتعد  يوع
 (107-106  1991 ةليمؤقت يو  ال يؤخا توح ق ا ليم  ااب نا  آتا ا 



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

 

 

341 

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

خا لنمتقل  إنمالميلي  أ ليوشل تا ةقلم ليقالن  إيح لمادة برا ق الددريس لد  بفا كمية الدريية الريااية"
مقايو لشاالا ل  ليم عيا ليقالن  ليمعال    لال م لا يملقة عالي  ليمقايو يع ا لينف  ليقالني  ليخليخ  ل  ووي  

 لنمتق  ليةل ث ليمفتت ليملاية  يم ءممب عةيع  لية ث   مو ا ملمم  ليقالن   ل ي   للمع  ليم عااليماةي  لياي
( 44ما ع ا لينف  ليقالني  ليخليخ  ل  ووي  ليماةي  ليايل ي  ةللمع  ليم عا  أمل تيف  لية ث لاق لشمموم  توحب

  :  انم ل إيح ملم تميا ملايةي    لةع    لنمفمت مل ي معليةل  
لال م ددلا يمددلقة عاليدد    توددح لشنددو ا ليماويددقت لدد  م عدديا ليعوةدد  ليمعالدد   لشاددالا مددقايو إنددمالميلي م  اددم  -1

 ليمقايوا

دأثير أسموا الديادلي الثفثي عمى د مم مهاردي اإلرسا  في الكرة البا رة لد  : "  (9003دراسة شي ) 9-9-9
م خيا ليمعو  ليمةلقي  ليخ خ   توح ةقل لية ث إيح ليمعال  با"باليات ش ية الددريس يكمية الدريية الريااية يب

( 36 لنمتقمم ليةل خ  ليمفتت ليملاية    مو فم تيف  لية ث ماب م للب  ما لشتوحاليتوح معو  متلام  لإلانلا 
لشنو ا  أا    ما أة  فمليت لية ث علية   ةعقةل م  مانيمتا إيح ملم تميا أ قةمل ملايةي    لال تا   لةع ا

ليمةلقي  ليخ خ  ولا يب م خيا أوخا إيللةي  ما لشنو ا ليماويقت ل  م نيا منم   ليم عيا ليمعال   معو  متلام  
 لإلانلا ايق لية ثا

دأثير الددريس يأسمويي المد دد المسدويات والديادلي الثفثي في : " (9002دراسة مبرود وعمي) 9-9-3
م خيا ليمقايو  ةقل لية ث إيح ليوشل تا    المهارات ارساسية يالمصارعة"الد صي  المهارا والويدا ي لي

ة نو ة  ليممعقق ليمنم يلم  ليمةلقي  ليخ خ  ل  ليم عيا ليمتلات  لي لقلف  يةع  ليمتلالم لشنلني  ةليمعلات  
ليمفتت ليملاية   مو فم تيف   لنمتق  ليةل خلا ليمفتت ليملاية  يم ءممب  عةيع  لية ث   لنمتق    ليمالاف  ةيفت ا

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

 م عا  ا ليممعقق ليمنم يلم  أمل ليملم ت  ليخليخ  لمعومم توح  ل  لشنو ا ليماويقت ليخلفي  توح  ل  أنو  
 ليةل خلا إيح لالنمفملللم لآلمي :

 نو ا ليمةلقي  ليخ خ  أوخا للتوي  ما أنو ة  ليممعقق ليمنم يلم  ليماويقت ل  ليم عيا ليمتلاتالشا إ -1
 لالمللا ف   ملقة ليمعلات ا معقق ليمنم يلم  ليماويقت ل أنو ة  ليمتوح  نو ا ليمةلقي  ليخ خ م    لش -2

 الي ث : ايرا ات-3

 لنمتق  ليةل خلا ليمفتت ليملاية  يم ءممب يعةيع  لية ثا م هت الي ث: 3-0
للمعد   مو ا ملمم  لية ث ما ع ا لينف  ليقالني  ليخليخ  ل  ووي  ليماةيد  ليايل دي / ميدمأل الي ث وعي دا: 3-9

أمددل تيفدد   ( عليةددل   عليةدد  مدد ستيا توددح خمددلا شددعاا192(  ليةددليع تددققة ب2010-2009يوعددل  ليقالندد بليم عددا  
 يػدا  م قيدق تيفد    ( عليةدل  45   (  ليةدليع تدققةلب توح ليشعةميابةد توح ليم لي   تش لييل   لية ث لاق  ا  لالتميلا

( عليةدل  يوملم تد  14( عليةدل   ة لاد ب26ليعيفد  يمعدة بليةل خلا إيح لنمةعلق تقق ما ألالق   لية ث ةليشوا ليفتلي  يل
 ( عليةل  يوملم ت  ليملايةي  ليخلفي ا12ليملايةي  لال يح  ب
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 ال دد عدي الي ثو ميم الش ية
 الكمي

 عدد البفا
 ميدمأل الال سية الم ويةمن  ال ي ة ال ها ية د بفاعد المسدي دين

 الميموعة الديرييية االولى هل
 %9.92 01 00 91 أسموا ددريس اراران

 الميموعة الديرييية الثا ية و
 %2.95 09 2 90 سموا الديادلي الثفثيار

 %03.51 92 02 15 الميموع

ليملمد تميا ليملدايةيميا ليممودلليميا الم لالتمةدلالم  تايةد  الندمتق  ليمعدمي  ليمل الدصميم الديرييي لمي ث: 3-3
لالءلم معةي  ملاةمبا      يلياةوي   ليةعقي   ليات ي                                        ةقل لية ث  ل 

 االمديارات: 3-1
مايددي  لددا لشقلء  لتممددق توددح د ديللد الللدريات)لك  يللز  مللن أيللزا  المهللارة( لللي   المهللارات ايللد الي للث:-3-1-0

يةع  ليمتدلالم لشنلندي  تدا عايد  ليم  اد  ليمافي بلي يقي يد (  ليمد  مد  ماييمتدل تدا عايد  ليم ومديا  ليمتمعديا 
 ا(1مو   بلي ليمفو ل  مللا يعة 

   المهارات ارساسية يالد س:لي   دا  ارسس ال ممية السدمارة فن اال  -
ميابليعدددق  ليمفعاددد ( أ  ليعدددق  ة وددد  ليمعايدددل أ  عدددق  تيفددد  ادددق لتممدددق تودددح عدددق  ليم و صلللدق االسلللدمارة:-

(  ةعددق لمدد  آالء 1مو دد  ليبليمددفو لالتمةددلا  يددث مدد  تددا  لالنددمملاة توددح ملم تدد  مددا ليمتمعدديا لدد  ملددلا يعةدد 
 لةعا دت ةلالندمملا %(   يث يموا ليم ا  ما عق   7ا85ليمتمعيا  عوم لالنمملاة توح فنة  لم ل  أوخا ماب

ليمتمعديا لد  ليملدلا ليدات يايندب لالتمةددلا لدنال ادلا ليتةدالء أا ةدال لالتمةدلا ياديو مدل   د  يايلنددب تودح تدقق مدا 
 0(28  1999 يفتل فنمعي  لالتمملق توح  و  ليمتمعيابةلة   

لايددم ل  يػددا  إيلددلق معلمددا خةددلم لالنددمملاة يلدد  ليةل خددلا إيددح إمةددلت عايادد  إتددلقة لالتمةددلالم ل ثيللات االسللدمارة:-
ف ندددتل ادددا ل لي م دددم  28/10/2009تيدددقم لالتمةدددلالم ةمددد ايا لخددد    21/10/2009لالم ليمتمدددلاة ةمددد ايا لالتمةددد

ددتيفدد  لية ددث ليمنددمةعقيا ( عدد ا مددا 5لالتمةددلا لش ا توددح تيفدد  مددا ملممدد  لية ددث  ليةددليع تددققة ب قق خةددلم إا   
أشدلا إيدح  لمد( يإلاندلا م81ا0يد    ب( يو داة  ليتو 86ا0( يو داة  لشملميد    ب82ا0لالنمملاة تدا عايد  إتلقمدبب

 معلما لامةلع تلي ا
أت إتعددلء ليددقاللم شلددالق   ليمايددي  م قيددق ايمدد  ليشدد ء يعفدد  لللي   المهللارات ارساسللية يللالد س: اردا  دعيلليم فللن-

مددا  ليعيفدد  توددح  دد ء أقليتدد  لي فدد  ليمدد  مدد  معدد ياةل تددا عايدد  وددلميال ليقي يدد   ةتددال يودد ا ليةل خددلا اددق أاله ليماددي 
   يددددث لنددددمتقمم ليم  ادددد  أ  ليمتددددلالم لشقلء يومتددددلاةلددددا عددددع ة  لش ددددقلث لينددددايع  ليمدددد  ال مموفددددب مددددا مايددددي  

 لي اويددد ليمافي بليقي يدد ( ةددقال  مددا ليم  ادد  ليمةلشدداة  مددل اددق يدددفل  تفتددل مددا أتعددلء   ممخددا تمويدد  مايددي  ليمتددلالم 
ي  لتدد  مدا ليعاليد  ليمتمد  ليمعممددقة تودح ليم  اد  لد  مايددي  ق ال  لدلت   لدد  ملدلا ليماةيد  ليايل د قاللمة ندلا ليد

لددا ا قادد  ةدداا ليمتددلالم معممددق توددح قادد  ليمادد   ليعومدد   مددق  معالمددب  تةامددب لدد  ملددلا مايددي  ل  لشقلء يومتددلاة    لددا 
 لاة لنددمةيلالشقلء مددا تدد ا إتددقلق لنددمملددا ليمتددلالم  يددال لنددمعلا ليةل خددلا ةتددال لشنددو ا يمايددي  منددم   تدداا لشقلء ي
( 10ةددب مد  م قيدق ليقالد  ليوويد    إا م  ماني  وا متلاة ما ليمتلالم لشنلني  ايق لية ث إيح خ خد  ألدسلء  (2بمو   

قاللم  إا لتدام ليقالد  لشوخدا مودالال  يودا لدسء ة ندا لم دل  آالء ليتةدالء  ليمتمعديا لد  ملدلا ليوعةد   تودح  لد  
 يػدا  ليم ودق مدا م  د تي  مايدي  لدا لشقلء ةديا ليماد ميا لتمدلا ليةل خدلا تدققل    أةمي  وا لسء ما ألسلء ليمتدلاةا

(  تا ددتل CDلدقي يل   م  يوتددل إيدح ادا ب تدقق مددا ليعد ا خةدلم ةعدق أا مدد  معد ياليمدا ليمايمديا ي ندلا معلمددا 
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( 91ا0بم ليقالدد لفددليددخ ث لو (1مو دد ليبيمايددي  ليمتددلاة  يددث مدد   نددلا معلمددا لالامةددلع ةدديا قالددلم ليمايمدديا تودديت 
 الشقلء يةع  ليمتلالم  لم   ما اي  أا تموي  ليمايي  ولفم م   تي لا ل  مايي    ة  معلما لامةلع تلي 

 االمديارات العيمية ودكافؤ ميموعدي الي ث: 3-5
تميا   مد  يوملمد   28/10/2009 يػليد   27/10/2009مدا لةمدقلء  م  إلالء لالتمةلالم لياةويد   االمديارات العيمية:-

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

 (  الدكافؤ في مدغيرات ال مر والبو  والكدمة لميموعدي الي ث الديريييدين9)رام  يدو ال

 وحدة اظؼقاس عتغريات اظـؿو
 اظتبادظي اظثالثي تدرؼس األضران

 ( احملسوبةtضقؿة)
 ع± َس ع± َس

 0.910 4.122 23.417 1.336 22.357 اظسـة ؿرــــــاظع

 1.156 0.052 1.734 0.581 1.759 املرت وأجزاءه ولـــــاظط

 0.029 8.876 68.667 8.140 68.571 طغم ؾةـــــاظؽت

   ( عمما  91( وأمام درية  رية)0.05)≥م  وا ع د  سية مبا (أن ايمةt) =(.9.02)اليدولية 
 ( الم سوية لميموعدي الي ث tالصفات اليد ية وال ركية وامديارادها وايمة) (3)رام  دو يال

 الصفات اليد ية ت
 و دة االمديارات وال ركية

 العياس
 ع± س   ع± س   (الم سويةtايمة) الديادلي الثفثي ددريس اراران

 العوة اال فيارية 0
 لألبراف ال ميا

 رمي كرة
 ( كغم3بيية)

مدر 
 0.929 0.909 2.9.3 0.992 2.100 أيزا هو 

 العوة اال فيارية 9
 لألبراف السفمى

 الوثا البوي 
 من الثيات

مدر 
 0.215 0.905 9.902 0.032 9.022 وأيزا ه

 السرعة 3
 اال دعالية

 (مدر30رك )
 من ال ركة

ثا ية 
 0.020 0.911 21..3 0.351 1.005 وأيزا ه

 0.509 9.5.2 01.950 3.999 05.359 رس دمد لألسف  ث ي اليذع المرو ة 1

 0.9.1 0.932 ..01.1 0.2.9 01.395 ثا ية المكوكي اليرا الرشااة 5

 رمي ولعف الدوافق 2
 0.923 3.225 05.109 3.992 02.500 درية الكرة

  ( عمما  91( وأمام درية  رية)0.05)≥م  وا ع د  سية مبا (أن ايمةt) =(.9.02)اليدولية 
 الديريييدين الد س يين ميموعدي الي ثيمهارات ارساسية ي   ال( الدكافؤ في 1)رام  يدو ال

 و دة ارساسية المهارات ت
 العياس

 ع± س   ع± س   (الم سويةtايمة) الديادلي الثفثي اراران ددريس
 0.031 .0.29 2.021 0.909 .2.12 درية الارية ارمامية 0
 0.0.2 .0.29 2.032 0.059 2.195 درية الارية الممفية 9
 0.529 .0.59 5.920 0.939 5.222 درية اإلرسا ارية  3

       ( عمما  91( وأمام درية  رية)0.05)≥م  وا ع د  سية مبا (أن ايمةt(=اليدولية )9.02) 
مدا  أةد  ليتعد لم ليمد  مالد  اإا إتقلق ليمقاو يوتعع ليمقايني  اةا قت يب يوقاو يعق مد المبب الددريسية: 3-2

منم   ليعليا  ليقاو معل   م ما م ايد  لشةدقلل ليندو وي  ليمالد ة مدا ليمدلقة ليقالندي    تويدب لادق تدال ليت ليدقة 
ةدل ليمدقاو يم ايد  لشةدقلل ليماة يد  ؤ  آتا ا ليتع  ليمقايني : ة فتل تموي  مع ا منةا  يوم لال ليمعويميد  ليمد  يتي

نددم   م ددقق مددا ليعدد ا لدد  اددا لياددا ل  لإلمولفددلم ليمم للاةابليت ليددقة ليمفشد قة ة لتويدد   و ليدد  لدد  مددقة م ددققة  م
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 ةعددق لالعدد ت توددح ليعقيددق مددا ليمعددلقا ليعوميدد   ليقالنددلم لينددلةا   لية دد ث الم ليع ادد   (170  1997 آتددا ا  
عددع مقاينددي   ليالدد ت إيددح آالء لينددلقة ليتةددالء  ليمتمعدديا لدد  ملددلا عاليدد  ليمددقايو  ليوعةدد   اددل  ليةل خددلا ة  دد  ت

أنددة تي  يوملمدد تميا  لدد  لشنددو ةيابمقايو لشاددالا   ليمةددلقي  ليخ خدد ( ليمامدداه مقاينددتمل  لدد   دد ء م مدد   ليومددلا 
 اق تا م ليتعدع ليمقايندي  ة ندو ة  مدقايو لشادالا  ليمةدلقي  ليخ خد  تودح ملم تد    ليمااابأيعلا واة ليم اا(

   ادق ألدا  ( 1مو د  بلي   لد  عد اة لندمةيلاليمدفو ليد  ليمدقايو  يعةد ما ليندلقة ليتةدالء  ليمتمعديا لد  ملدلا عا 
 لدد  م  اددلم  ماما ددلم ليتةددالء  ليمتمعدديا يودد  مددم ء  مدد  توددح ليةل خددلا ةعدد  ليمعددقي م  معدد ي  لشتعددلء 

 0أةقلل ةاا ليما و  ليقالني   تع عيمتل  ل عة م ليتعع ليمقايني  ةشووتل ليفتلي  للةسة
ةعددق لنددموملا ممعوةددلم ليملاةدد  لدد  م قيددق ملمدد تم  لية ددث  م ايدد  ليموددللؤ ةيفتمددل الر يسللة: ثالي لل  ديريللة 3-9

 لادق ادل  مدقاو ليمدلقة 3/11/2009 م قيق ليملقة ليمعويمي  ليم  نة  لإلشلاة إييتل م  معةي  ملاة  لية دث لد  مدلايا 
ليمددلقة  مليددب مددا مدد خيا لدد  فمددليت  ةمددقايو ملمدد تم  لية ددث  ايدد  يم لدد  لخددا مػييددا مددقاو بليندديق تمددلا م مددق (

(  ة لاددد    دددقة معويميددد  2010-2009بليقالنددد  ( أندددلةي  يوعدددل 6 لندددمما مدددقايو ليملمددد تميا تودددح مدددقلاب  ليملاةددد  
 ليمدددل يددد م  م  دددي  تمدددا  23/12/2009 ل دددقة لددد  لشندددة ت  يودددا أندددو ا مقاينددد    لفمتدددم ليملاةددد  لددد  مدددلايا 

 ملم تم  لية ث:
   :(أسموا ددريس اراران)االولى  الميموعة الديرييية-

لشاددالا   ةدد  مددل أشددلام إييددب لي ددلاخ  فادد    أنددو ا مددقايو ددق أفدد لت أنددمتقل  نليملم تدد  ةمدد  مددقايو ةدداا 
شددمال  لميدد  م ميددا ليعددل لدد  لي اددم المددب لدد  معوددي  نة (Class Wide peer tutoring)( 2006ليا ددل ت تاب

ا ملميدد  ليعدد ا يوعمددا معددل  يددم   نددا   يعومدد ا مدداة  يمعومدد ا مدداة   إاةيددفت    ليمددل لشاددالا ليمةددلقا ليم ميددا لشق لا ل 
ليدددايا يممووددد ا لمالفدددل  أوخدددا يدددةع  ليمتدددلالم مدددا عددد    قاددد   ندددات  ةمعودددي   عددد اليمندددم   لشودددلقيم  أت ياددد   لي

وا يفلندا ليمدقاو أ  ةد ت شد  لخفديا مدا سمد ءا إا لندم لا لشمدا عليداسم ءة  لشاا متلاة  ومل يموا أا يعو  لي
( ملددلمي    وددا ملم تدد  7مدد  مانددي  عدد ا ليملم تدد  إيددحب :لالم   ودد (29  2006ليا ددل ت   ليم اددل ليمعويمدد  ب

ا ةمػييددا ل( قاددلي  يا مدد6مو فددم مددا عددليةيا أ ددقةمل يادد   ةددنقلاة ملم تمددببليعليا ا  ليم عدديا ليعددلي ( خدد  ةعددق ودداب
( قاياد   12قلء لي  دقة ليمعويميد  ةتمند  ممدلايا  مدقة ليممدايا لي ل دقبلشق لا ليمل ةيفتمل   يدث المدم ودا ملم تد  ةد 

( قايادد  مملاندد  يوددا عليددا تدد ا لي  ددقة ليمعويميدد  30( قاددلي  يوددا عليددا  أتب6لوددلا  اددم لشقلء يوممددايا لي ل ددقب
 ( قايا ا30( قايا   ةليمملان ب30وا عليا ةليم  ا ب معفح اي  ال 

 وفق اآلدي:عمى م د ديد المبوات المدي ة لمميموعة الديرييية االولى ود
 اةا ليةقء ةليلسء لياييو ما ليقاوا لي قا (10يمقةبليعل   ليتل  لإل ملء  أقلء  -1

بلشس ل،( لدد  ليم عددا يإلللةدد  ليعدد ي    اي لدب ليمددقاو تددقة منددلؤالم  دد ا ليمتددلاة  موويددل ملم تددلم ليعدد -2
ليم عددديا ليمدددفت    يندددمما ليفادددل   تليم عددديا ليعدددلي  ةشددداه ليمتدددلاة  يوعليدددا اات  ايددد  ةددد ا ياددد   عليدددا 

ةيفتمددل خفلييدددل   ةعددد م مدددفت   ة يدددث ال يدددؤخا تودددح ةايدد  ليعددد ا  مددد  إتعدددلء لي ايددد   لي ادددم ليمفلندددا يتدددال 
 يوقاوا ليفشلع  معق مقت   

لالتمةدلالم   ايد  تودح م عديا م  ماندي  عد ا ليعدل إيدح ملم تدلم خفلييد  غيدا ممولليد  م عديويل بمعممقل  لد -3
 م عيا مفت  ا تم عيا تلا ةمعوي  عليا ا تال  وا عليا ا إا(  لياةوي 

ةعددق مخةيددم وددا عليددا مدد  سميوددب ليددات ندديؤقت معددب تدد ا ليلددسء ليمعةيادد   وددلا يادد   ليمددقاو ةنياددلء ليمعويمددلم  -4
  شاه عايا  ليمقايو  لشنو ا ليممة  أخفلء ليلسء ليمعةيا  ما ليقاوا

    ليمفلاش  ليمل ةيفت    ا ليمتلاةايع ا ا ت ليم عيا ليعلي  سي  أ ال  ليمعلييا توح لم -5
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أخفلء ليمعةيد   مدم  ليمػايد  لياللعد  مدا اةدا ليمدقاو لادع   ال يلد س ليمدقلتا ل  ةعقةل يم  مشلةقة أقلء ليع ا  -6
مل ي  ا ة ا ةفل  تعد  لد  لشقلء ةيا إللةلم ليع ا ليمل ةيفت  ةا ليمقاو ة  ليمال  ليعوم  يولمي    تفق

 يا   ةلالمعلا م  اليق ليملم ت  لاعا

ليم عديا ليمدفت   تودح  تةعق لفمتلء سما ليممايا لش ا  ةعق أا معل فل توح أقلء ليممدايا   عد ا ليعليدا ا -7
 وح ةال ليف  امعو ملم أخفلء معةي  ليممايا  يم  مةقيا لشق لا ليمل ةيفتمل   ةوال ينمما ليقاو إيح ليفتلي  ت

 للددا ليمددقاو لدد  ةددال لشنددو ا ةدد  شدد ا أاةددلا ليعدد ا تددا عايدد  متييدد  منددلؤالم تددا ليم  دد ت  ماددقي   -8
ليم عددديا  تليم عددديا ليعدددلي  لتددد  شددداه  م  دددي  ليمتدددلاة يوعليدددا ا تعليدددا اليليمػايددد  لياللعددد   أمدددل  للدددا 

 ليمفت   تا عاي  ليفال  ليممةلقاا
 خ  يفمت  ليقاوا مليي لم يوع ا تا ليمتلاة ليمعويمي  لييا   ةعقةل ليمقاو ةنتعلء معييف -9

( لدد  1يدد  يادد   عدد ا ليم عدديا ليعددلي  لاددع ةمةددلقا لشق لا ليمددل ةيددفت   أت ليعليددا اادد بمليتفددق ةددقء لي عدد  لي -10
 ( ل  ليملم ت  ليخلفي   ةوالا2ليملم ت  لال يح يعة  اا ب

( ملدلمي  تشد ليي  4 ليتدل مد  ماندي  عد ا ليملم تد  إيدحب:(ثفثيسموا الديادلي الار)الميموعة الديرييية الثا ية -
( ممدددلايا  مددقة ليممدددايا 5( عدد ا  يدددث المددم ودددا ملم تدد  ةدد قلء لي  دددقة ليمعويميدد  ةدددب3 وددا ملم تدد  مو فدددم مدداب

بمملاند ( يودا عليدا  معفدح ايا ق (20( قادلي  يودا عليدا  أتب4  لودلا  ادم أقلء ليممدايا لي ل دقباياد ق (12لي ل قب
 ( قايا ا20( قايا   منلتقةب20أقلء ب ( قايا  20اي  ايل  وا عليا ل  ليملم ت  لي ل قة ةدبليم  ا ب

 :االدي وفق عمى ودم د ديد المبوات المدي ة 
 اةا ليةقء ةليلسء لياييو ما ليقاوا لي قا (10يمقةبليعل   ليتل  لإل ملء  أقلء -1

( يعمود ا مد  ةع دت  ليددةع  3  ليعد ا ةعد اة تشد ليي  وددابليمدل يتد  لي  دقة ليمعويميدد  لش يدح لادق مد  م سيدد -2
  ةع اة عةيعي  ةق ا مقتا ليمقاوا

لشنددو ا ليمةددلقي   ايدد  ة لدد ق عليددا خليددث ة شددةيتل   نددو ا ليمةددلقي  ليخ خدد  ليددات يودد الشيةددقأ ليمددقاو ةليددقاو ة -3
 يا   ةق ا ليمنلتق   ليات يا   ةمنلتقة ليسميا ليمؤقتا

يددددقاو خدددد  عدددداه ةعدددد  ليمنددددلؤالم تددددا ليم  دددد ت  معليةدددد  ليعدددد ا ةلإلللةدددد  تفتددددل شدددداه ليمددددقاو يم  دددد ت ل -4
 0 مشليعت  توح اي  م  مس يقة  ةليمػاي  لياللع  منمعيفل  ةلي نليا ليمعويمي  ليممل   

   ا ليمتلاةاع ا ليملم ت  لي ل قة ليمفلاش  ليمل ةيا   م سي  أ ال  ليمعلييا توح ليم  ايا   -5

ليمتدددلالم ي دددل ا ليمدددقاو معددد ي  أتعدددلء ليعددد ا إا  لدددقم  ايددد  تدددا عايددد  لالمعدددلا تفدددق ليةدددقء ةمعةيددد   -6
 ةليعليا ليم  ا  يعوا مفب مع ي  ليتع  يوعليا ليمؤقتا

 ايبلوا ليوالم أ   إاللتأ   ماقي يومؤقت  اي  ة منلتقة  يو ا ق ا ليمنلتق -7

( قادددددلي   4او وددددا  ل دددددق مددددفت ببأت أا يمددددلم سيدددد  سمددددا ليممدددددايا ةليمنددددل ت ةدددديا عددددد ا ليملم تدددد  لي ل دددددقة -8
 ( قالي   ل  وا مماياا4( قالي    ينلتقب4 ي  اب

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

ةعددق لالفمتددلء مددا مف يددا ملاةدد  لية ددث لياييندد   ايدد  ةمدد ايا  لددالء لالتمةددلالم ليةعقيدد إمدد   االمديللارات الي ديللة: .-3
 :لالم   و 28/12/2009

لتممددق ليةل خددلا توددح ليةفددلء لياددلةات يو اودد  لدد  مايددي  لشقلء لي فدد  ةعددق أا مدد  إتددقلق  اردا :فللن دعيلليم مسللدو  -  
لالء لتمةلا ةعق لالفمتدلء مدا مف يدا إةليمتلالم لشنلني    يمل ولا ما ممعوةلم ةاا ليقالن    لنمملالم ليمايي  ليتلع

لشقلء ةلندمتقل  وددلميال ليدقي   ةعددق لالتممدلق توددح اأت لددا ةمعد يا لتمةددلالم مايدي   ملاةد  لية دث لياييندد  ادل  ليةل خددلا
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( 2004 بليفلدلات  (  قالند 2001 يةفل ل(  قالند ب1998 يم  لليمتمعيا  وداي  م ييدق ةعد  ليقالندلم مخدا قالند ب
ا ادل  ليةل خدلا ةعا دتل تودح لشقلءا  ةعق لالفمتلء ما تموي  ليمع يا يوملم تميلا يلق   تموي  ليمع يا ل  مايي  

 ل يدد   مخوددم ملمدد ت   دد  ليما مدد ا ليددقاللم يوددا لددسء مددا ألددسلء ليمتددلاة  شل ددا م إا (1بمو دد  ( خ خدد  مايمدديا
 ا قاللم لشلسلء

 (120  2008( بافقيول   Spssفال  ليم ويا لإل علي بةليةيلفلم م  م ويا  وسا   اإل صا ية:ال3-2
 وم ااشدها:ال دا ت عر   -1
فللن أدا  فللي االمديللارين العيمللي والي للدا ل الديللادلي الثفثللي(و  دللدريس اراللرانعللر   دللا ت ميمللوعدي الي ث) 1-0

 ي   المهارات ارساسية يالد س وم ااشدها.
ةعد  لد  ي دا لشقلء لالتمةدلايا لياةود   ليةعدقت  ةدياملمد تم  لية دث ليملدايةيميا يال م لق لا   الم قالي  معف ي  "
 0( يةيا اي 5 6 ليلق ييا ب"ا نلني  ةليمفويمتلالم لشل

ددريس )( الم سوية يين االمديارين)العيمي والي دا( لمميموعة الديرييية االولىt) عيمةداللة الفروق ل  (5)رام  يدو ال
 ي   المهارات ارساسية يالد سفن أدا  ل (اراران

 الم الم اإل صا ية    
 المهارات

( tايمة) الي دااالمديار  االمديار العيمي
 ع± س   ع± س   الم سوية

 *1.013 0.050 .9.22 0.909 .2.12 الارية ارمامية
 *3.390 0.932 9.392 0.059 2.195 الارية الممفية

 *5.192 0.325 9.900 0.939 5.222 اإلرسا ارية 
 .(9.02=) (03( وييا ا درية  رية)0.05( اليدولية د ت مسدو  داللة)t( ايمة)*)                 

لدد  لميدد  ليمتددلالم   لدد ق لددا   الم قاليدد  معف يدد  ةدديا مم نددعلم قالددلم لالتمةددلايا لياةودد   ليةعددقتمةدديا 
 ةد   ( 426ا5  320ا3  143ا4ب( ليم ند ة  يومتدلالم لشنلندي  تودح ليمد لي tلشنلني  ايق لية ثا إا ةوػم ايم ب

(  يمعددو   لالتمةددلا 16ا2(  ليةليػدد ب13مددل  قالدد   ايدد ب(   أ05ا0ب≥( ليلق ييدد  تفددق فنددة  تعدد  tأوةددا مددا ايمدد ب
تممددلق  ايدد  مددا تدد ا لالللتويدد  مف يددا ليممددلايا ليمتلايدد  لدد  ةددال لشنددو ا ح يددإأنددةلا ايدد   لا أ تددس ليةل خدد ليةعددقتا

 اسيددلقة ليمنددل   ليسمفيدد  يومعةيدد   ل دد   تددا ليم عدديا ليمدفت  ( تليم عدديا ليعددلي    ا تليممةدلقا ةدديا ليعددليةيابا
إا أا ليمقايا ليمم لعا توح ليمتم  ليمعويمي  ينلتق وخيال  لد  معومتدل  مخةيمتدل ل د   تدا مد ليا ليمػايد  لياللعد  ليمدل 

ومشددلل لشتعددلء مددا اةددا ليسميددا  م ل يدد  معدد ي تل  ةددال لشمددا يددؤقت إيددح إماددلا لي للددا لي اودد  ةدديا ليعددليةيا   ال
مالفتدددل ( إيدددح "أا 2000 أشددلابم ل ا   منددلتق تودددح معودد  متددلالم ال اددد ا ليمتعدد   يددال لدددنا ليمتددلاة ليممعومدد   ل 

أةميدد  موددالا لشقلء ليمتددلات  لنددمتقل  ليفمددلا، لي اويدد  أمددل  ليممعومدديا ينددلتق توددح معودد  ليمتددلاة  مخةيمتددلابم ل ا  
2000  143) 

ي   فن أدا  ل الديادلي الثفثي()يموعة الديرييية الثا ية( الم سوية يين االمديارين)العيمي والي دا( لممt) عيمةداللة الفروق ل (2)رام  يدو ال
 المهارات ارساسية يالد س

 الم الم اإل صا ية 
 المهارات

 ع± س   ع± س   ( الم سويةtايمة) امديار الي دا االمديار العيمي
 *1.2.1 0.993 ..2.9 .0.29 2.021 الارية ارمامية

 59..0 22..0 2.500 .0.29 2.032 الارية الممفية
 *1.290 0.901 2.330 .0.59 5.920 اإلرسا مهارة 

 .(9.90=) (00( وييا ا درية  رية)0.05( اليدولية د ت مسدو  داللة)t( ايمة)*)              
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 لدد ق لددا   الم قاليدد  معف يدد  ةدديا مم نددعلم قالددلم لالتمةددلايا لياةودد   ليةعددقت ايددق لية ددث  إا ةوػددم  مةدديا
( ليلق ييد  تفدق tوةا ما ايم بأ(   ة  620ا4لإلانلاب اة  (   684ا4لام  لي اة  لشملمي ب( ليم ن ة  يمتtايم ب

ال ي لدق لدا  معفد ت ةديا  فدب ةمدا ليلدق ا  مةديا(ا ةيفمدل 20ا2(  ليةليػد ب11(   أمدل  قالد   ايد ب05ا0ب≥فنة  تعد  
 ندلة  لم د  أا لي دا  ةنديع  يمعددو   لالتمةدلايا لياةود   ليةعدقت لد  متدلاة لي داة  ليتو يد   ةدليال ت إيدح لي ندع لي

لي ا   لإل عليي  إيح أا لنمتقل  ةدال لشندو ا ة لد ق خ خد  عد ا أق  إيدح سيدلقة  لا أ تس ليةل خ لالتمةلا ليةعقتا
ليمشدد ي  يددق  ليعدد ا ومددل أا ليمف يدد   ليمػييددا أخددلا لةممددل  ليممعومدديا ب يددث اددل  ليعليددا ةددلشقلء مدداة   مدداة منددلتقل  

لد   ادم  مندلتقمدا ايلمدب ةدق ا ليم  دا  لي فعدا تودح لشقلء ةدقال  لماة م  ال (  ومل أا لةممدل  ليعليدا يومؤقت    
 ل ق ممل أق  إيح ماويس ليعليا  نلتق توح تق  فنديلا لشقلء ليعد ي   مخةيدم لشقلء ليمتدلات ليليدق يدق  ليعد اا 

ا  ةيدددفت  مدددا تددد ا ةدددال لشندددو اال ددد   تدددا أقلء ليممدددلايا ليمتلايددد  ة مدددلو  معدددل ا  م لتدددا ليمدددل  لندددمتق  ةدددال  ل 
ةليمةدلقا مد  ألدالق ملم تمدب ليمندلتق      ليمؤقت ليم  ا  لشنو ا ة ل ق خ خ  ع ا  أمله يوممعو  لاع  ليايل  ةق ا

( "أا لنددمتقل  1999فميلد  لندممالا لشقلء ليمتدلات  لنددممالا مفدل ا  مودالا ليعمدا ةتددال ليفال ا أشدلابم مق  تيندح  
لاعدد  أوةددا يمعدد ي  أتعددلء ليممعومدديا ليخ خدد  مددا تدد ا مفددل ا  موددالا   نددو ا ليددمعو  ةم ليددب لشاددالا ليخ خدد  يععددأ

ا ليعددد ا يمعةيددد  لشقلء يومتدددلاة  ةليمدددلي  يعمدددا تودددح م نددديا مندددم   لشقلء فميلددد  سيدددلقة  ادددم ليمملانددد   لشقلء ةددد
لينةا إيدح عدع ة  ليموفيد    لاليتو ي  ل  تس ليةل خأمل ةتع   لي اة       قا (1999ليخ خ "ابم مق  تينح  

 اةمل إيح او  ليمملان بتقق لي  دقلم ليمعويميد ( ليمتععد  يدمعو  ليمتدلاة  دما م مد   ليةافدلمت ليسمفد  يتداا ليمتدلاة 
 لددد  ةدددال ليعدددقق أشدددلابلالع ت   ليسةيدددات   لياةوددد   ليةعدددقتا ياةددديا لالتمةدددلا معفددد ت إاتدددلا لدددا  تدددق  ممددل أق  إيدددح 

 ماددا أةميدد  تددا متددلاة لي دداة  لشا ددي  لشملميدد   يوفتددل عددعة  لشقلء مالافدد    لي دداة  ليتو يدد  المتددلاة ( ةدد ا 2009
  2009ةلي دداة  لشا ددي  لشملميدد   م مددل، مددا ليمةمددقييا  ليفلشددييا ةدداا لتددق وةيددا لدد  إمالفتددلابلالع ت  ليسةيددات  

مدا لي  دقلم ليمعويميد  يتداا ليمتدلاة يمودا أا يعمدا تودح  مسيدقليا إتعلء إ" (2010بليمعملات  ليلوة    ي يل (74
 (212  2010بليمعملات  ليلوة   لالامالء ةمنم   أقلءةل  يعسس ليخا  ةليف و يوممعوميا"ا

لفلن أدا   الديلادلي الثفثلي(و  دلدريس ارالرانعر   دا ت االمديار الي دا يين ميملوعدي الي لث الديلريييدين ) 1-9
 وم ااشدها. سية يالد سي   المهارات ارسا

ةعددد  لددد   ي دددا لشقلءملمددد تم  لية دددث ليملدددايةيميا لددد  لالتمةدددلا ليةعدددقت ةددديا ال م لدددق لدددا   الم قاليددد  معف يددد  "
   0( يةيا اي 7 ليلق ا ب "يمتلالم لشنلني  ةليمفول
 

لفن أدا  ي   المهارات ارساسية  ديار الي داالديريييدين في االمالي ث ( الم سوية يين الميموعدين tعيمة)داللة الفروق ل (9)رام  يدو ال
 يالد س

 الم الم اإل صا ية 
 المهارات

 الميموعة الديرييية ارولى
 )ددريس اراران(

 الثا ية الميموعة الديرييية
( tايمة) )الديادلي الثفثي(

 الم سوية
 ع± س   ع± س  

 *9.195 0.993 ..2.9 0.050 .9.22 الارية ارمامية
 0.290 22..0 2.500 0.932 9.392 ممفيةالارية ال

 0.291 0.901 2.330 0.325 9.900 اإلرسا ارية 
 .(9.02= )(91( وييا ا درية  رية)0.05( اليدولية د ت مسدو  داللة)t( ايمة)*)                

إا   ايددق لية ددث لي دداة  لشملميدد معفدد ت ةدديا مم نددعلم قالددلم لالتمةددلا ليةعددقت لدد  متددلاة   لدد ق لددا  مةدديا
(   أمددل  قالدد  05ا0ب≥( ليلق ييدد  تفددق فنددة  تعدد  tوةددا مددا ايمدد بأ   ةدد  (475ا2ب( ليم ندد ة  يومتددلاةtةوػددم ايمدد ب
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مدا ليلدق ا ة فدب الم لدق لدا   الم قاليد   مةيا  يمعو   أنو ا مقايو لشاالا  ل   يا( 06ا2(  ليةليػ ب24 اي ب
( لدد  974ا1لإلانددلا  ليةليػدد ب دداة  (    920ا1ليةليػدد ب معف يدد  ةدديا ملمدد تم  لية ددث لدد  متددلام  لي دداة  ليتو يدد 

أنددو ا    تفدق ماللعدد  لش ندلع لي ندلةي  لم دد  أا لي دا  يد  يعددا إيدح  دق ليمعف يدد   يودا ةلملدلا لالتمةدلالم ليةعقيد 
ادددق يالددد   دددعل عددد ا أفدددب  لااأ  ليةل خددد  ا (2005 لم ادددم فمدددليت ةددداا ليقالنددد   مددد  قالن بندددوي    مدددقايو لشادددالاا

لندددميعلا ليمتدددلاة مددد   اوددد ةليملم تددد  لال يدددح  يددديو ةندددةا إةمدددلا أ  اعددد ا إفمدددل ةندددةا  م تددد  ليخلفيددد   مالافددد   ليمل
لدنا ليمتدلاة ادق مندم تا   ايد  مدا تد ا مد ليا عليدا معود  يودا  نو ا مقايو لشادالا ليلملت   لعفق شاه ليقاو ة

قيددم ليملددلاا ياةمددل إيددح نددت ي  ليمتددلاة  يددث يددح لال  ليملايةيدد  نددةا م دد   ليملم تدد   لا أ تددس ليةل خدد عليددا مددمعو ا
توددح أا ليمتددلاة وومددل ولفددم ةندديع   مفامدد   م ت مددد   الم معفددح وددلا م عدديوتل أنددات  أق    لنددمعلت ليمعوددد  أا 

ا ليعدد ا اددق ملاندد ل إإيددح للتويدد  لشنددو ا ليمنددمتق  لدد  ةددال لية ددث إا أ   ينددمتقمتل أ  يعةاتددل لدد  م لاددل لقيددقةا
ما اةا  ي  يوا م ي لل  يقيت  ل  قا نت  لالتميلقي  ل  مدلقة عاليد  ليمدقايو ممدل شدق  ا    ي  يوا اق ملان أنو ةل  لقيقل  

ليعدد ا إيددح مف يددا لاددالم ليددقاو  ألددسلءا  معةيدد  ليممددلايا ليمتلايدد  ةعدد اة ليددقة  ل دد   تددا وخدداة ليمملاندد  تدد ا 
لشقلء ةشدددوا أل دددا مدددا  لدددا م ندددا مندددم  ا خددد  مددد    يومتدددلالمليدددقاو  ةددداا ليمملانددد  فدددمت تفتدددل مودددالا تدددقق وةيدددا 

( "إا ليسيددلقة لدد  سمددا معةيدد  ليمتددلالم لي اويدد   مف يعتددل معفدد  1990 أوقمبتةددق ليودداي    نددو ا ليمةددلقي  ليخ خدد الش
 لا أ ددلل ليةل خدد (76  1990ابتةددق ليودداي   "سيددلقة مملاندد  ليفشددلع ليايل دد   مددا خدد  سيددلقة ليو ددلءة ليةقفيدد   لي اويدد 

 ا مدددقايو لشادددالا مدددا لشندددلييا ليمددد  مندددم  يوعددد ا ةليم دددل ا  ليمفلاشددد  ليمدددل ةيدددفت  يو عددد ا إيدددح لشقلء أا أندددو
لشقلء ليعد ي  يومتدلالم لشنلندي  لا ليع ي  يومتلاة   ةال مف  ليع ا ا ت ليم عيا ليمفت   ةمو يا  لومنلا 

ي يدددق ةقالددد  وةيددداة مددد  "ا مدددقايو لشادددالا ( ةددد ا أندددو  2009 أشدددلامبليعفل ت   مدددا ليعددد ا ا ت ليم عددديا ليعدددلي ا
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  القال  توح ليمعو  لنفب ما لينتا تويت  أا يمعوم ل ةد  أي دل   يخاد ل أوخدا لد  ادقامت  تودح ليدمعو   ومدل يعدو  ةدال 

 ا"شنددو ا أي ددل  يم ندديا معودد  ليم ددعاةيا لف علييددل   منددلتقمت  توددح ةفددلء ليخادد   مفميدد  ليمتددلالم لاللمملتيدد  يددقيت ل
أا نةا تق   ل ق لا   معف يد  لد  متدلام  لي داة  ليتو يد   لإلاندلا  لا أ لل ليةل خ  (153  2009بليعفل ت  

 يمعومتمدل   ةدال مدل أشدلا إييدب ود    ع يداة  م مدل، إيدح  ادم يع ق يعع ة  ةايا ليمتلاميا  أفتمل ما ليمتدلالم ليمعادق
 أوقمب لمي  ليمعلقا ليتلع  ةوعة  ليمفوا(   مل 2010بليمعملات  ليلوة   ما

 
 االسد دايات والدوصيات : -5

  االسد دايات: 5-0

متدلالم لشنلندي  إا أنو ة  ليمقايوبلشاالا  ليمةلقي  ليخ خد ( ادق  اادل معومدل  لد  إوندلا لدا لشقلء يدةع  لي-1
 لإلانلا(ا  اة     لي اة  ليتو ي      ةليمفوبلي اة  لشملمي 

ليملم تددد  ليملايةيددد  لال يدددح ليمددد  لنمتقممبأندددو ا مدددقايو لشادددالا( مندددم   أل دددا لددد  إوندددلا لدددا  م  ادددم-2
 لشقلء يةع  ليمتلالم لشنلني  ةليمفو مالاف   ةلشنو ا ليمةلقي  ليخ خ ا

  الدوصيات: 5-9
 الم لشنلني  ةليمفوتقل  أنو ا مقايو لشاالا يمل يب ما م خيا ليللة  ل  إونلا لا لشقلء يةع  يمتلا لنم -1
 ددا اة إلددالء قالنددلم مشددلةت  ممفددل ا أنددلييا مقاينددي  ل تددا   ل دد   تددا اةددع لددا لشقلء ةقادد  لإلفلددلس يو عدد ا -2

 توح فمليت أوخا شم ال ا
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اشلق  م ليب ليمقانيا   ا أةمي  لندمتقل  أندلييا ليمدقايو لي قيخد   إالم  ق الم معويمي   مع ياي  ةقلتل-3 م تي   ل 
 منماة  ا

 :المصادر 

  :ليشداو  ليعاةيد  ليمم دقة يومند ي    ليم ايدقلم   عاليد  مقايندتل ليماةي  ليايل ي أة  فماة  م مق  نعلقة  فليل  
 ا2009ليالةاة  معا  

  مدد ق: أيعددلا ودداة ليم دداا  قلا لةددا لشخيددا يوعةلتدد   ليفشددا  للمعدد  لالعدد ت   ييددق  تددقله  ليسةيددات  نددةتلا م
 ا2009ليم عا  ليعال   

 -  )ةددلة   معدددع ح  نددديا: ليمعدددلم م ليعوميددد  ةدديا ليفاايددد   ليمعةي بليعدددق   ليخةدددلم  ليم  ددد تي   ليمعدددلييا
 ا1999ماوس ليوملا يوفشا  ليالةاة  معا  

 -لشنو ا ليمقاية  ليمعد  ا ةلق يد  ليمملاند  ليممنوندو   ليعشد ليي  ليةاي ولف   مؤيق وملا ليقيا: أخا لنمتقل  
ليمتلالم لشنلني  ةواة لياق   أعا    قوم الا غيدا مفشد اة  وويد   ل  لنمخملا  ام ليمعو  لشولقيم   معو  ةع 

 ا2006ليعال   ليماةي  ليايل ي   للمع  ليم عا  

 -ل م دددلا ةعددد  متدددلالم  يميددد  مدددا ليعاياددد  ليلسييددد  لددد  لومندددلايمددد   اميةددد  سوددد : مددد خيا لندددمتقل  أندددلييا معول 
 ا1998ليعال   ليلمفلنم   أعا    قوم الا غيا مفش اة  ووي  ليماةي  ليايل ي   للمع  ليم عا  

 - لي دددلاخ   مفدددح ةفدددم لي دددلا: للتويددد  إندددمالميلي  مدددقايو لشادددالا لددد  إوندددلا ةعددد  ليوومدددلم لي اي يددد  يوم ميدددا
قالددد  مم ندددع   اندددلي  مللندددميا غيدددا مفشددد اة  وويددد  ليماةيددد  ليتلعددد   للمعددد  ليموددد  ندددع ق  ليممتو ددديا تاويدددل  ة

 ا2007لينع قي   

 -:ليمددقايو لدد  ليماةيدد  ليايل ددي  ةدديا ليفاايدد   ليمعةيدد   قلا لي وددا ليعاةدد  يوعةلتدد    نددا  أ مددق مددلةا  آتددالا
 ا2007 ليفشا  ليم سي   ليالةاة  معا  

 -قايو ليماةيد  ليايل دي   قلا ليومدا يوعةلتد   ليفشدا  للمعد  ليم عدا  ليعدال    نا  لملا علي    آتا ا: م
 ا1991

 - :خدددا لندددمتقل  أندددو ا مدددقايو ليالدددل  تودددح م ندددا ليمتدددلالم لياالييددد  تفدددق ملم تددد  مدددا عددد ا ألي ندددا  ندددتح
لي لادد   ليعددل لش ا لشنلندد  ليددايا يددقيت  عددع ةلم لدد  لياددالءة  ة ددث ماددق  لدد  مددؤمما ليماةيدد  ليتلعدد  ليعاةدد 

 ا2005تملا  لشاقا    ليم م ا  ووي  ليموو  الفيل يوع  ي   ليللمع  ليتلشمي  

    ليت ليقة  م مق  آتا ا: عالي  ليمقايو ليعلم    اد   ليعةلتد   ليمد ييل  ليفشدا م   اد  يد سلاة ليماةيد   ليمعودي
 ا1997لييما  

  لشاالا ل  ليم عديا ليقالند  ليمعالد   لال م دلا ةمدلقة ليا ل ت  تةق لين   تةق ليلةلا: م خيا نمالميلي  مقايو
عالي  ليمدقايو يدق  عد ا وويد  ليماةيد  ليايل دي   اندلي  مللندميا غيدا مفشد اة  وويد  ليماةيد  ليايل دي   للمعد  

 ا2006ليعال   ليم عا  

   متددلالم وداة لياددق   ملودد  ندوي   لددقلء أودا : أخددا لنددمتقل  ليدمعو  ليمعددل ف   لدد  إندمالميلي  مددقايو لشاددالا لد  معودد
 ا2006ليم عا  ليعال      ووي  ليماةي  ليايل ي   للمع 41  ليعقق 12لياللقيا يوعو   ليايل ي   ليملوق 

   شةا  لليسة م مق: م خيا أنو ا ليمةلقي  ليخ خ  توح معو  متلام  لإلانلا ل  ليواة ليعلياة  ة دث مفشد ا  ملود
 ا2003  للمع  ليمف لي   معا  3  ليعقق 2 ليعو   ليةقفي   ليايل    ليملوق

 م معدع ح: ليمددقايو لي علابمتعيعدب  متلالمددب  لندمالميليلمب  ما يمددب(  قلا ليمندياة يوفشددا  ليم سيدد ليعفدل ت  ت  دد 
 ا2009  تملا  لشاقا   ليعةلت 



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

 

 

311 

  ليعةلتدد   ليم سيدد تددلي   أ مددق لميددا: أنددلييا مددقايو ليماةيدد  لي فيدد   ليمتفيدد   ليايل ددي   قلا ليمنددياة يوفشددا   
 ا2008تملا  لشاقا  

     مفشددلة ليمعددلال يوعةلتدد   ليفشددا  لإلنددوفقاي    ت ددلل: ليمددقايو يوددمعو  لدد  ليماةيدد  ليةقفيدد   ليايل دد   تةددقليواي
 ا1990معا  

     تةدددقليواي   م مددد ق تةدددقلي وي : قيفلميويددد  مدددقايو ليماةيددد  ليايل دددي   ماودددس ليومدددلا يوفشدددا  ليعةلتددد   ليادددلةاة
 ا2006معا  

    :  ا25/3/2010ليمعوي  ةمنلتقة لشاالا  أخاا ل  ت ، عع ةلم ليمعو   م ايا لالامةلو تةقليواي    ييق لم 

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

     نددو ليفاايدد   ليمعةياددلم ليعمويدد   قلا لي وددا تمددا  سيفددا  تةددقليواي  غددلقة: عددا  مددقايو ليماةيدد  ليايل ددي  لال
 ا2008ليعاة  يوعةلت   ليفشا  ليالةاة  معا  

       ليماةيدددد   للمعدددد  ليمف ليدددد   معدددداا مدددد ايا تينددددح  إيمددددلا م يدددد : مددددقايو لشاددددالا  وويدددد  لالامعددددلق ليمفسيدددد
 ا2010/ 15/4لالامةلو

 http://homeeconomics.mountada.biz/montada-f19/topic-t487.htm 

   ننددب  أنددلييةب  م لةيمددب  ل  افددقيل   تددلما: لية ددث ليعومدد   لنددمتقل  معددلقا ليمعو مددلم ليماويقيدد   لالييوما في ب
 ا2008  تملا  لشاقا   ليعةلت  أق لمب(  قلا ليمنياة يوفشا  ليم سي 

       ا2000م ل ا   ليب: ليمعو   لق ي  ليممايا   سلاة ليماةي   ليمومة  لي عفي   ةػقلق  ليعال 

     م مدددق  عدددد ه   تيندددح  ليندددديق: مدددد خيا لندددمتقل  ليمعةيدددد  ةم ليدددب لشاددددالا ليخ خدددد  تودددح منددددم   أقلء ةعدددد
لدد  ليمعددلات   ة دد ث ليمددؤمما ليعومدد  ليخددلف   لشاةعدد ا  ليملوددق  ليمتددلالم لشنلنددي   ليعدد لم ليةقفيدد  يومةمددقييا

 ا1999لش ا  ووي  ليماةي  ليايل ي   للمع  ليميفل  معا  
     معدددا ق   دددلس  أ مدددق  توددد    ييدددق  تدددقله: مددد خيا ليمدددقايو ة ندددو ة  ليممعدددقق ليمندددم يلم  ليمةدددلقي  ليخ خددد  لددد

  14نلني  ةليمعلات   ملود  لياللدقيا يوعود   ليايل دي   ليملودق ليم عيا ليمتلات  لي لقلف  يةع  ليمتلالم لش
 ا2009ليعال   ووي  ليماةي  ليايل ي   للمع  ليم عا    220    50ليعقق 

    ملود  لياللدقيا  ما ي  لياقاة ليمتلاي  يةع  ليمتلالم لشنلني  ل  يعة  ليمدفو  :ليمعملات  إيخلا  ليلوة   علا
 ا2010  ووي  ليماةي  ليايل ي   للمع  ليم عا  54  ليعقق 16وق يوعو   ليايل ي   ليمل

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

 ت
 أمساء احملؽؿني واظؾؼب اظعؾؿي

 االختصاص

 اظدضقق
 سـوان اظوزقػة

 ربقعة االدتشارة*

1 2 3 4 5 6 

    *   اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة رائق تدرؼسر ي رـه أظتــــكـزط هقبـأ.د. ضت 1

 *      اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ـاطـم اخلقـــاء ضادــأ.د. ضق 2

      * اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة سؾم اظتدرؼب يـس اظصوصــاد جرجقــأ.د. سـ 3

 *     * اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ضقاس وتؼوؼم ىســأ.د. ػاذم أمحد دؾقؿان اظعق 4

      * اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة سؾم اظتدرؼب ـديـاد حمؿد سبداهلل اظزبقـأ.د. أؼ 5

 *   *   اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس رودـؿد عـطــازم أحــأ.م.د. ح 6

 *    * * اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ضقاس وتؼوؼم زالـم شــضادداظؽرؼم ـأ.م.د. سب 7

 *   *   اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ؿيـم سبداهلل اظـعقـأ.م.د. رالل جن 8

 *    * * اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ضقاس وتؼوؼم داظؽرؼم املعؿـاريـثار سبـأ.م.د.إؼ 9

http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=1219&Cat_Subject_Id=34&Cat_Id=5
http://www.almostshar.com/web/Subject_Desc.php?Subject_Id=1219&Cat_Subject_Id=34&Cat_Id=5
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 *   *   اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس قديـقت اظزبـؿد ذـأ.م.د. أؼاد حم 10

 *   *   اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ون ؼـوغـســراح ذغــأ.م.د. أص 11

 * * * * * * لاظرؼاضقة/جاععة املوص طؾقة اظرتبقة ضقاس وتؼوؼم رييـود اظزػـان حمؿـأ.م.د. دبف 12

 *   *   اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ون اإلعــامــاء ذغــأ.م.د. صػ 13

 *      قة/جاععة املوصلاألداد طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ازم اظزبقــديــصي حـأ.م.د. ض 14

 *      ة/جاععة املوصلقألدادا طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ارــود اظصػـوان حمؿـأ.م.د. غش 15

     * * اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة سؾم اظتدرؼب سبداجلبار سبداظرزاق اظغرؼري أ.م.د. 16

       قة/جاععة املوصلداداأل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ـرسـوري بطـــال غـأ.م.د. آع 17

 * * *  * * اظرؼاضقة/جاععة املوصل رتبقةطؾقة اظ تربقة رؼاضقة يـؿودي أعني أجلؾبـارق حـم. رأ. 18

 *      ة دػوكاظرؼاضقة/جاعع طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس ػؽاغـيـال اظدؼن اظربؼـعؤؼد طؿ د.م. 19

 *      اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ررائق تدرؼس اظد حمؿود املوظـىـوان خـدؾد.م. 20

 *      اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة ائق تدرؼسرر قم اهلالظـيـال ذؽري بسـمج د.م. 21

 *  *  * * اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة تربقة رؼاضقة قل اهلالظـيـار حمؿد خؾـم.م. سؿ 22

  * *  *  اظرؼاضقة/جاععة املوصل طؾقة اظرتبقة تربقة رؼاضقة اروق ؼوغس سالويـر صـم.م. سؿ 23

 بيي ة االسدشارة*
 يان ع اصر الميااة اليد ية.اسدي -0

 اسدمارة دعييم فن اردا  ريزا  المهارة. -9

 المبة الدرس ووراة الم ايير.  -3

 دعويم مسدو  فن االدا  المهارا الم كمين ل -1

 المعيمين لفن أدا  المهارات ارساسية يالد س. -5

 يفت الشمصية.االمع -2

 
 
 
 
 

 
 (9)رام مم قال

 لمهارات ارساسية يالد س(ا ي  )دصميم اسدمارة دعييم فن اردا  ل 
 ارسداذ الفاا  ..................................................... الم درم 

وا دفللاظ فللن أدا  يلروم اليا للث إيللرا  الي لث الموسللوم "أثللر أسللمويي دلدريس اراللران والديللادلي الثفثللي فلي إكسللاا          
الثالثلة فلي كميلة الدرييلة  سل ة الدراسليةات ارساسلية يلالد س"، وعملى بلفا اللمهلار ي   اواسدثمار وات اللد مم اركلاديمي لل

الريااية/ يام ة الموص ، و ظرا  لملا ددمد لون يلا ملن ميلرة ودرايلة فلي ميلا  الي لث ال مملي والعيلاس والدعلويم وفلي ميلا  
أن دكلون الدريلة من)عشلرة(  ، يريلى د ديلد اللدريات و سلا أهميلة كل  يلز  ملن أيلزا  المهلارة الم لددة وعملىالدل س ل ية

 عن مد  صف يدها لعياس الغر  المريو: فاف  
 

 المف ظات يز  المدامي يز  الر يسي يز  الد ايرا المهارات ت

     الارية ارمامية 0
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     الارية الممفية 9
     ارية اإلرسا  3

 
  ها ييالشك  ال لمهارات ارساسية يالد سي   ااسدمارة دعييم فن اردا  ل
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