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 انخالصت

لدنتةددؼػفاتددٍاجدؼؿَلافددتػفالدتـ ُددعاالدتضدؼَت الدتددٍاجىلردددالدنؼؿمدُساتددٍالمددتغؼل الدىمدت ظاااااهدؼت الدؼؿلمددعافةـتددعا

(افددؼؿكاضانددنسافؼَـَددعاجـ ُددعافضتترددعال ا ددتؿضااا831لإلمدديفُعاتددٍالدةددـل تاونددؼاجةىادد اسُ ددعالدؼؿلمددعافددس ااا

أنااودتغ ُقالدؼؿلمعالمتغؼ الد تصخُسال مت تاعاأػلفادزنعالد ُتات الدنتةلقعا هدؼ الدؼؿلمدعاضاوندؼاأتهدـ الد تدت ذ3ااااا

ؼَت الدتدٍاجدىلرههفاتدٍالمدتغؼل الدىمدت ظالدنتةدؼػفاتدٍاجدؼؿَلالدتـ ُدعالإلمديفُعاااااااااااورهعاارـالدنؼؿمُسااضىالدتضدا

(ضاولاضـل افةُدتؿٌا ااا3.ت3كتا ا ؼؿرعا ستدُع(ضاصُجا لغالدنتىمظالدضنت ٍالدةت ا متزت ت اسُ عالدؼؿلمعا ا

ىػالعدتي اتدٍااا(تاوهىافتىمظاصنت ٍاَقعاننسالدفئعالدختاُعادنقُتكادُةـ الدغنتمٍتاكنتادىصظاأَضدتاورداا00ت5

ػؿرعالمتزت عاأتـلػالدؼؿلمعا تد ن عادلفقـل الدتٍاجقُلاورهدعااردـالدنؼؿمدُسااضدىالدتضدؼَت الدتدٍاجدىلرههفاتدٍااااااااا

لمتغؼل الدىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعضاصُجاجـلوص افتىمدغت المدتزت ت اسُ دعالدؼؿلمدعاسلدًاااااا

(تاوهؾهالدنتىمغت ايتدضندت ُعاجقدعا دُسالدفئدت الدختاُدعاولدختدخدعااااااا83ت.(اإدًا ا3.ت3 ةؼالدىمت ظالدنتةؼػفافتا ُسا ا

ولدـل ةددعاولدغتفنددعادنقُددتكادُةددـ الدغنتمددٍضاولدتددٍاججددُـاإدددًال مددتزت ت ا نلُلددعضافتىمددغعضاستدُددع(تاوَةددقوااااا

فا الد تصخُساهؾهالد تُزعاإدًاأناه تدكاوسًُتادؼيالدنؼؿمُسا أناإػعتلالدىمدت ظالدنتةدؼػفاإددًا دـ اف دتػؿالددتةلاااااا

َة ٍاصؼوثاسنلُعالدتةلفاولدتةلُفضاولناؽدكاَةتنؼا ؼؿرعاك ُـفاسلًالدقؼؿفاتدٍاجىتُداالدىمدت ظا غـَقدعاف تمد عاااااا

سدؼ اوردىػاتدـ اؽل اػ ددعاإص دت ُعاتدٍافتىمدظالمدتزت عااااااااااضاوأتهـ الد تت ذالَ ًتتٍالدنىناالدتةلُنٍالدن تمب

ٌ افدساااالدنؼؿمُسااضىالدتضؼَت الدتٍاجىلرههفاتٍالمتغؼل الدىمت ظ لدنتةؼػفاتٍاجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعاجةدقياي

(اسلدًااا3.1ت5ضا331ت5فتغُـالدنؤهلالدةلنٍاوفتغُـالدغ دـفاصُدجا لغد انُندعافندتىيالدؼ ددعالإلص دت ُعادهدتا ااااااااا

 وتٍانىءالد تت ذاعـر الدؼؿلمعا ةؼفاجىصُت اوفقتـصت اتتالدتىلدٍ
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The Challenges That Faced Teachers in 

Using of Multimedia in Islamic 

Teaching in Iraq 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The study aimed at identifying the challenges facing teachers in the use of multimedia 

in teaching Islamic education in Iraq. The sample of the study consisted of (138) 

teachers within the Directorate of Education in Anbar province. To implement the 

study, researchers used questionnaire to collect data related to the study objective. The 

results showed that the teachers' view of the challenges facing them in the use of 

multimedia in the teaching of Islamic education was (High), where the general 

arithmetic average of the responses of the sample of the study (3.43) and the standard 

deviation (0.55). It is an arithmetic mean that falls within the second category of the 

five-dimensional Likert scale. It was also noted that there was a difference in the 

degree of response of the study members to the paragraphs that measure the teachers' 

view of the challenges facing them in the use of multimedia in the teaching of Islamic 

education, where the average responses of the sample of the study after the 

multimedia between (2.43 to 4.13). These arithmetic averages fall within the second, 

third, fourth, and fifth categories of the five-dimensional Likert scale, which indicate 

responses (low, medium, high). Researchers attribute this finding to the teachers' 

awareness that the introduction of multimedia into the learning resource rooms does 

not mean learning and learning, depending largely on the ability to appropriately 

employ the media in the appropriate educational situation. The results also showed no 

significant difference Statistics in the average response of teachers to the challenges 

facing them in the use of multimedia in the teaching of Islamic education attributed to 

any variable of scientific qualification and variable experience with a value of 

statistical significance level (0.338, 0.378), respectively. In the light of the results, the 

study came out with several recommendations and suggestions.  
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 انًقذيت 

ُدـا مدُنتاتُندتاَتةلدقا تدضتمدىباولد دـلفذاااااااَةتنؼالدةتدفالِناسلًالدتة ىدىرُتالدضؼَخعا ق ىلجهتاوومت غهتا جدةلاك ا

لدنضىم عاولدتٍافسانن هتا ـلفذالدىمت ظالدنتةؼػفالدتٍاأص ض اجؼعلا جةلاك ُـاتٍاكتتعافزت  الدضُدتفاوتدٍااا

ضاوجةنلاهؾهالدىمت ظاسلدًاجضىَدلالدنؤمندت الدتةلُنُدعاإددًافـلكدقاجةلدفافةلىفتجُدعضأٌااااااااافزتلالدتةلُفا ىرداعتص

ساسددسالدنةلىفددت الدنتزددؼػفا تمددتغؼل الدتق ُددت الدضؼَخددعاواهددٍاجزةددلالدغدديباأكخددـاوسُددًتاااااجزةددلالدنتةلنددُسا ددتصخُا

ا ت متغؼلفت الدىلمةعادلتة ىدىرُتاوأهنُتهتالدتةلُنُعات

صؼح اجغُُـل اوجضى  امـَةعاوهت لعاوك ُـفاردؼلاعديلالدةقدؼَسالادنتندُُساسلدًافغتلدااليصدةؼفاولدنُدتػَسااااااااا

لؿجفتعافنتىياجةلُفاوحقتتعالدفـػاولدنزتنعاواتُزدعادتغدىؿال عتـلسدت اول كتجدتتت اااااتٍاأ لبالدنزتنةت ااتُزعا

لدةلنُعالدضؼَخعاتٍافغتلاافزت  الدةلى اعتصدعاتدٍافزدتلالدنةلىفدت اول ج دت  ال دةتـواُدعاوفدتاندنلتدافدساااااااااا

ضاصُدجاأصد ض ااالدخىؿفالدنةـتُعاولدتٍاؿ غ اونـ  ا ُسارنُعاػولاونةىبالدةتدفافندتارةدلاف ددانـَدعاصدغُـفااااا

ا(اتا.355لدنةلىفت اولدنةـتعاهٍالدقىفاولدنلغعالدنؤحـافاتٍاجغىؿاوانىاأٌافزتنعا  ل ُنٍض

وفساعيلالدتغىؿل الدنـَةعاتٍافزتلالمتغؼل الدةن ُىجـاوعتصعاتٍافزتلالدتةلُفالص شا تإلفةتنالدتةتفلا ُ دعاا

تاتدٍال عدـاوجةندلارنُةدتافدسالردلاجضقُدقااااااااو ُسافزنىسددالعدـيافدسالدىمدت ظالدتةلُنُدعالدنغتلفدعضاَدؤحـاكدلاف هدااااااااا

فزنىسددعافددسال هددؼل الدتةلُنُددعالدنغتلفددعضاوجنددنٍاهددؾهالدنزنىسددعا أمددفالدىمددت ظالدنتةددؼػفالؽارددتء الدىمددت ظاااااااا

لدنتةؼػفادتضتولالدزنعا ُسافزنىسعافسالدة تصـاولدنةىات الدتٍاجتفتسدلافدعا ةضدهتالدد ةراوجدـج ظاتُندتا ُ هدتاااااااا

غُعالدتةتفددلافددعالينددةتلالدةؼَددؼفادل ُتاددت افددساأؿنددت اوصددـو اوؿفددىفاوصددىؿاااسددساعـَددقالدةن ُددىجـالدددؾٌاَنددت

فتضـكعاوتُدؼَىاولصدىل اوَندتغُعافةتدزتهدتافدساعديلالد دـلفذالدنغتلفدعالدنتغ  دعاوجغقَ هدتاوصفرهدتاسلدًااااااااااااا

قدقااومت ظالدتغقَسالدنغتلفعاولدنت ىسعضاكندتالنالهدؼل الدىمدت ظالدنتةدؼػفاسؼَدؼفاأهنهدتالدهدؼ ال اندتاٍالددؾٌاَضااااااااا

ا(ات3585ؿتتهُعالإلانتناوجقؼفداوجضقُقاجىلصلداوجفتسلدافعافزت  الدضُتفالدنغتلفعا ف تؿفومتفشضا

ونؼاأػيالمتغؼل ا ـلفذالدىمت ظالدنتةؼػفاإدًاإعـلدالدنىناالدتةلُنٍافسالدتقلُؼاولدزندىػاإددًالدفتسلُدعاولدضُىَدعااااا

جىتـهددتاهددؾهالد ددـلفذالدتددٍاجددؼفذا ددُسالد ددى اوفجددتؿكعاأومددعافددسالدنددتةلفاوؽدددكا فضددلالإلحددتؿفاولدتجددىَقالدتددٍا

ولد ىؿفا لدىمت لالدننةُعاولد  ـَع(اوفغتع دعاسدؼفاصدىلكاتدٍالدندتةلفا غدي الدغدـ الدتقلُؼَدعاضليفدـالددؾٌااااااااااا

ا(ات3583َ ـفالدؼوؿالإلَزت ٍادلىمت ظالدنتةؼػفاسلًالدتض ُلاول جزتها الدةتُ ٍضا

جقؼَفاع ـل ا ؼَلعاسسالدغ ـل الدن تنـفاودة هدتاجضتكُهدتا جدةلاك ُدـضاااااأنالدىمت ظالدنتةؼػفالمتغؼف ا فتسلُعاتٍا

وَنةساأناانتجةـاأهنُعاهؾلاليفـاتٍاصتلاكىنالدغ دـفالدن تندـفاَنةدساأناجةدـمالدندتةلفاأواصتدًالدنةلدفانلُدلااااااااا

ندـل ارنُدعااالدغ ـفادلغغـاضاكنتاهىالدضتلاتٍالدتةتفلافعالدةهـ تءافخًيضاكنتاأنالدىمدت ظالدنتةدؼػفاجندتسؼاسلدًاإاااا

ا(ات3551صىلكالدنتةلفاتٍالدتةلفاليفـالدؾٌاَؤػٌاإدًاجـمُظاوجةنُقاهؾلالدتةلفا انتهُسضا

وفساعيلالدىمت ظالدنتةؼػفاَنةسادلنةلفالدتة ُـسساأٌافةلىفعا أكخـافساومُلعا لد ى اولد ىؿف(اوفساحفاَتفاا

نتةلفاسساعـَقالكخدـافدساومدُلعاتئاهدتاجغتعدبااااااجىصُلالدنةلىفعا تدجةلالدن تمبادهتضالؽالنالدنةلىفعالؽلانؼف ادل

أكخـافساصتمعافساصىلكالدنتةلفالدنغتلفعضاو تدتتدٍاجةىناأكخـاتتسلُعاولتضلافنتادىانؼف ا ىمُلعاولصؼفاتقظادؾلا

جتنُقالدىمت ظالدنتةؼػفا  قلالدنةلىفعا أكخـافساومُلعاجةنلاسلًاجىصُلالدنةلىفت اتٍالتضلاصىؿهتضاو تدتتدٍا

لفاػؿردعاك ُدـفافدسالدضـَدعاتدٍالدتةتفدلافدعالدندتػفالدتةلُنُدعضاو دؾدكاَةدىناه تددكاجفتسدلا دُسالدندتةلفااااااااااااااااإسغتءالدنتة

ولدنتػفالدتةلُنُعضاو ؾدكاَتضققالدتةلفال تضلادلندتةلفالؽاجقدؼ الدندتػفالدتةلُنُدعالدندـلػاجةلنهدتا  دىؿفاندُقعاولكخدـاااااااااا

ةددؼػفا ضُددجا اَنددتغؼ اكددلاس  ددـا  ددىؿفااااااسنقددتاو ددؾدكاَةددؼالدنةلددفالدن نددقا مددتغؼل اس تصددـالدىمددت ظالدنتاااااا

ا(ات3552ف ف لعت لدضُلعضا

لدتؼؿَلالدضؼَخعالدتٍاجةتنؼاسلدًالدتق ُدعاوجقدؼ اااااومُلعافساومت ل(الدىمت ظالدنتةؼػفا أاهتا3583لدةتُ ٍا اوجةـ ا

فـ ُدعاجتنخدلاتدٍالد  دىصالدنةتى دعاولدـمدىفت الدغغُدعاولد دىؿاااااااااا ىلمغعالدضتمبالِدٍاوجةتنؼاسلًاس تصـ

جتنخلاتٍالد ى اولدنؤحـل الد ىجُعاولدتـل ظا ُ هنتاتٍاانقافةُسا  دىؿفااادخت تعاولدنتضـكعاوس تصـامنةُعل
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ونؼاجنتغؼ اكىمُلعافساومت لالدتةلفالدؾلجٍالدتٍاج نٍافهتؿل الدتفةُـادلغتدباوَةىناػوؿلدنةلدفااافـج عاوفت ت نع

ا(ات3583 الدةتُ ٍضااؾهالدغـَقع هَتةلنىنااتٍالمتغؼل اهؾهالدتق ُعافجـتًتاوفـنًؼًلاسلًالدغيبالدؾَس

(3ا أاهتالصؼياأنىيالينةتلاتٍااقلاليتةدتؿاولد ضدجاسدسالدنةلىفدت اوجزـ دعاليتةدتؿااااااا3588وسـتتهتا لد ىلَنعضا

لدزؼَؼفايٌالج تلاجفاجغىَـهضاولدقنفال ك دـافدسا دـلفذالدتلفقَدىناول تدي اولدـمدى الدف ُدعاولدةتدباولدنزدي اااااااااا

ا(ات3588ؽلسُعاولدـمى الدنتضـكعاهٍارقءافسافجتؿَعاومت ظافتةؼػفتا لد ىلَنعضاولدتنزُي ال 

َةؼالدضتمىباجق ُعاؽل اػوؿاتةتلاتٍالدنزتلالدتـ ىٌاولدتةلُنٍاضاولمتغتعاأناَضؼثاصؼياهت ًيا دُسالدندـ ُساااا

ن ىلجهتاواعـنهتالدتقلُؼَعضاتفٍااس ؼاإػعتدداإدًالدتـ ُعاضاكنتالست ـهالد ةرا نخت عاحىؿفاسلًالدتـ ُعالدتقلُؼَعا ةتتع

لدن ىل اليعُـفاانتاولفػلػالمتغؼل الدضتمىبادنتاددافساندؼؿفاهت لدعاسلدًال مدتزت عالدفىؿَدعاد ولفدـالدنةغدتفاواااااااا

جقؼَفاعؼفت اتـػَعاوارنتسُعايسؼلػاك ُـفافسالدنتةلنُساتٍاآناولصؼادؾدكاأص شالدضتمدىبافدساليػول الدنهندعاااا

والدتةلفاتاتنؼؿمعالدغؼاهٍافؼؿمعاجة ىدىرُتالدنةلىفت اينالدضتمىبالدتـ دىٌالندتضفافُدؼلناااااوالدفتسلعاتٍالدتةلُف

لدتـ ُعا قىفضاوفساه تاكتا الدضـوؿفاتٍالمتخنتؿاوالمتغؼل ا ـفزُت الدضتمىبافخدلا ـفزُدعالدىمدت ظالدنتةدؼػفااااا

ا(ات3583َلا الدةتُ ٍضاتٍاجغىَـالدةنلُعالدتةلُنُعاوإَزتػاعـ اأكخـارؾ ًتاوتتسلُعاتٍاسنلُعالدتؼؿ

اُسوردؼالد دتصخااالدتضؼَت اولد ةى ت اتٍالمتغؼل الدىمدت ظالدنتةدؼػفااودؼيافـلرةعالدؼؿلمت الدنت قعالدتٍاج تود اا

هددؼت اإددًالدتةددـ اسلدًاأ ددـفالدنجدةي الدتددٍاجىلرددداااااولدتددٍ(اا.355لدنـندؼٌا ااسدؼػًلافددسالدؼؿلمدت اكؼؿلمددعااا

 الدنةتاُددعضاولدىمددت لالدتةلُنُددعضالفةلنددٍالدغل ددعاؽوٌاصددةى ت الدددتةلفاتُنددتاَتةلددقا ددتإلػلؿفالدنؼؿمددُعضاولدتزهُددقا

 الدتـ ىٌضاولدتةدـ اسلدًالعتيتهدتاصندبالإلػلؿفالدتةلُنُدعضاوتدٍااااااالو نةلفالدغل عاؽوٌاصةى ت الدتةلفضاولإلنـ

معاجىصلالد تصجاإدًاأنافةلنٍالدغل عاؽوٌاصةى ت الدتةلفاَىلرهدىنافجدةي اجتةلدقا تةدتوناااااللدؼؿانىءااتت ذ

فةلفالدف لالدةتػٌافةهفضاوَىلردافةلنىالدغل عاصةى ت الدتةلفاؽووام ىل الدغ ـفالدقلُلعافجةي اجةُقاجةتفلهفا

 الدتةلُنُدعالد ةُدؼفااالدتدت ةىنادداػلؿاافعاؽوٌاصةى ت الدتةلفضاوكؾدكاَىلردافةلندىالدغل دعاؽوٌاصدةى ت الددتةلفالاااا

(الدتددٍاهددؼت اإدددًافةـتددعاأهددفا3551وػؿلمددعاأصنددؼا افجددةي اوسق ددت اجةُددقاسنلهددفافددعاؽوٌاصددةى ت الدددتةلفتا

فةىنددت المددتغؼل الدىمددتا ددظالدتةلُنُددعادددؼيالدنددؼَـَساوالدنةلنددُساتددٍالدنددؼلؿكالدضةىفُددعاتددٍافضتترددعامددلفُ اتاااااا

(اتقددـفاججددتنلاسلددًاأهددفافةىنددت المددتغؼل ااا35مددت تاعاجضتددىٌاسلددًا اودتضقُددقاأ ددـلمالدؼؿلمددعضاأسددؼالد تصددجال

لدنةلندُسادلىمدت ظالدتةلُنُدعاضاوأهدفالد تدت ذالدتدٍاجىصدل اإدُهددتالدؼؿلمدعاسدؼ اوردىػاتدـو اتدٍافةىندت المددتغؼل اااااااااااااا

لدىمددت ظالدتةلُنُددعافددساورهددعاارددـالدنددؼَـَساوالدنةلنددُساجةددقيادنتغُددـل الدزدد لضاع ُةددعالدىتُفددعضالدتغ دد ضاا

لدغ ـفضالدضتدعال رتنتسُعضالدنـصلعالدتةلُنُعضاوكؾدكاورىػاتـو اتٍافةىنت المتغؼل الدىمت ظالدتةلُنُدعااام ىل 

(ا.358وػؿلمعالدزه دٍاولددقؿلعا اااتٍالدتةلُفافساورهعاارـالدنؼَـَساوالدنةلنُساجةقيادنتغُـالدنؤهلالدةلنٍات

نددٍاوفةلنددت الدغل ددعاؽوٌاصددةى ت الدددتةلفااولدتددٍاهددؼت اإدددًالدتةددـ اسلددًالدنةىنددت الدتددٍاجىلردددالمددتغؼل افةلاا

دلىمت لالدتةلُنُعالدننتاؼفاتٍاجؼؿَلالدقـلءفضاوونعافقتـصت اجنهفاتٍالدتقلُلاف هدتاتدٍالمدتغؼل اجلدكالدىمدت لضاااااا

وأتهـ اأهفالد تت ذالدتٍاجىصل اإدُهتالدؼؿلمعاأناه دت افةىندت اجىلرددالمدتغؼل افةلندٍاوفةلندت الدغل دعاؽوٌاااااااا

تلاومددت لالإلَضددتسالدنددنةُعا ؼؿرددعافتىمددغعا ُ نددتارددتء افةىنددت الدىمددت لالدتةلُنُددعااااصددةى ت الدددتةلفاتددٍافزددا

لدننتاؼفالد  ـَعاولدتق ُت اوليرهقفالدنةُ دعا ؼؿردعاستدُدعادةدلاف هندتتاكندتاوأتهدـ الد تدت ذاوردىػاتدـو اؽل ااااااااااا

مدتغؼل الدىمدت لاااػ دعاإص ت ُعاتٍافتىمظالمتزت عافةلنٍاوفةلنت الدغل عاؽوٌاصةى ت الددتةلفااضدىافةىندت الااا

لدتةلُنُدعالدننددتاؼفاتددٍاجددؼؿَلالدقدـلءفاد ددتدشالدنةلنددُسالدددؾكىؿضاوسددؼ اوردىػاتددـ اؽٌاػ دددعاإص ددت ُعايٌافددساااا

افتغُـٌالدنؤهلالدةلنٍاولدغ ـفات

و ةؼالمتةـلمالدؼؿلمت الدنت قعالدتٍاجُنـالدـرىعاإدُهتض صظالد تصخُسااؼؿفالدؼؿلمت الدتدٍاج تودد الدتضدؼَت ااااا

لدنؼؿمُساتٍالمتغؼل الدىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجؼؿَلافتػفالدتـ ُعالإلميفُعاتٍالدةـل ضاوسلُدافدتاَنُدقاااالدتٍاجىلرد

الدؼؿلمعالدضتدُعاسسالدؼؿلمت الدنت قعاأّاهتالدؼؿلمعالدىصُؼفاتٍالدةـل ا ضؼوػاسلفالد تصخُساوإعيسهفات
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ايشكهت انذراست وأسئهتهب 

جةؼالدىمت ظالدنتةؼػفاردقءًلاأمتمدًُتافدساف رىفدعالددؼسفالدنتةتفدلالدتدٍاَضتترهدتالدنؼؿمدُساتدٍالدةنلُدعالدتةلُنُدعضاااااااااااااا

و  تءًلاسلًافتام قاتقؼا صظالد تصخُساورىػا ةرالدتضؼَت الدتٍاجىلردالمتغؼل الدنؼؿمُسادلىمت ظالدنتةدؼػفاتدٍااا

هفافسالدؼوؿاولدةت ؼالدتـ ىٌادتلكالدىمت ظالدنةُ دعاولدغتصدعاااجؼؿَلافتػفالدتـ ُعالإلميفُعضافنتاَؤػٌاإدًاصـفتا

 تؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعاورةلهتاأفـًلافُنىؿًلافتتصًتادهدفضادُد ةةلاأحـهدتالإلَزدت ٍاسلدًاأػل هدفضاو تدتدتدٍاجندتسؼااااااااا

 تٍاجضقُقالدةفتَت ادلنؼؿمُساأح تءاجؼؿَنهفادنتػفالدتـ ُعالإلميفُعت

الدؼؿلمعالدضتدُعا تإلرت عاسساأمئلعالدؼؿلمعالدخيحعالدتتدُع3اتٍانىءافتام قاجتضؼػافجةلعا

 فتالدتضؼَت الدتٍاجىلردالدنؼؿمُسافسالمتغؼل الدىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعا؟ا -8

هلاَىرؼاتـو اؽل اػ دعاإص ت ُعاتٍالدتضؼَت الدتٍاجىلردالدنؼؿمدُسافدسالمدتغؼل الدىمدت ظالدنتةدؼػفاااااا -3

 عالإلميفُعاجةقيادنتغُـل ا لدنؤهلالدةلنٍاولدغ ـف(ا؟تٍاجؼؿَلالدتـ ُ

  أهًيت انذراست 

اج  عاأهنُعالدؼؿلمعالدضتدُعاتٍالد قتطالِجُع3

لإلمهت اتٍالدىنى اسلًاأهفالدتضؼَت الدتٍاجضىلاػونالمتغؼل الدنؼؿمُسادلىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجدؼؿَلاا -8

الدتـ ُعالإلميفُعات

الدتضدؼَت الدتدٍاجىلرددالدنؼؿمدُسافدساااااجقؼَفافزنىسعافسالدتىصُت اولدنقتـصت الدتٍاجنهفاتٍالدضؼافدساا -3

اتلدتـ ُعالإلميفُعاتٍاجؼؿَلاالدىمت ظالدنتةؼػفلمتغؼل ا

  أهذاف انذراست

اجنهفالدؼؿلمعالدضتدُعاتٍا3

اٍاجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعتتالدتةـ اسلًالدتضؼَت الدتٍاجىلردالدنؼؿمُسافسالمتغؼل الدىمت ظالدنتةؼػفات8

تالدتىصلادنقتـصت انؼاجنهفاتٍالدتقلُلافسالدتضؼَت الدتٍاجىلردالدنؼؿمدُسافدسالمدتغؼل الدىمدت ظالدنتةدؼػفاتدٍااااااا3

اجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعات

  انتعريفبث اإلجرائيت

هٍالدةىل قاولد ةى ت الإلػلؿَعاولدف ُعاولدنتةلقدعا دتدن هذالدتدٍاجضدىلاػونالمدتغؼل افدؼؿكالدتـ ُدعاااااااااانتحذيبث :

 لإلميفُعادتق ُعالدىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجؼؿَندادتلكالدنتػفات

اهددددٍافزنىسددددعافددددسالدتة ىدىرُددددت الدتددددٍاجنددددنشا ئػفددددتدالدةخُددددـافددددسالدنةغُددددت افددددسااااانىساااابئط انًتعااااذدة : 

وهٍافسالدىمت لالدضؼَخعاتٍالدتؼؿَلاولدتٍاجنتغؼ اتٍالدتةلُفالددؾلجٍاا، فغتلفع ا ىصضصىؿضأصىل (اف تػؿا

 لدتٍاج نٍافهتؿل الدتفةُـادلغتدباوَةىناػوؿالدنؼؿكاتٍالمتغؼل اهؾهالدتق ُعافجـتًتاوفىرهًتاوفـنؼًلادلغيبات

ًُتاوػاُىًَتالستنتػًلاسلدًالدجدـَةعالإلمديفُعاوهدىاااااهٍاارت اجـ ىٌانتفلاَةّؼاإانتنافتةتفًياػَ انتربيت اإلسالييت : 

اففهىفًتانتفًيادةّلافتاَلق ادتـ ُعالإلانتناسلًالدؼَسالإلميفٍتاتلدقـآنالدةـَفاولدن عالد  ىَعضاوَةت ـاففهىف
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  حذود انِذراست ويحذداتهب

جـ ُددعافضتترددعاليا ددتؿاتددٍالنت دـ اصددؼوػالدؼؿلمددعاسلددًاسُ ددعافددسافؼؿمددٍالدتـ ُددعالإلمدديفُعالدتددت ةُسادنؼَـَددعاا

اضاوجتضؼػااتت ذالدؼؿلمعا  ؼ اليػلفاوح تجهتت3582-.358لدةـل ادلةت الدؼؿلمٍا

  يُهجيت انذراست وإجراءاتهب

لستنؼالد تصجالدن هذالدىصفٍاإلرـلءل الدؼؿلمعضادن تم تدادغ ُةعالدؼؿلمعاوأهؼلتهتضاودةىاهتاجهتفاتٍالدتضدؼَت ااا

غؼل الدىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجؼؿَلافتػفالدتـ ُعالإلميفُعاتدٍالدةدـل ضاصُدجاَةدؼاهدؾلاااااالدتٍاجىلردالدنؼؿمُساتٍالمت

 لدن هذاهىاليانباإلرـلءافخلاهؾلالد ىعافسالدؼؿلمت افساورهعاارـاكخُـافسالد تصخُست

  يجتًع انذراست وعيُتهب

ننسافؼَـَعاجـ ُعافضتترعااسالدؾَساَؼؿمىنافتػفالدتـ ُعالإلميفُعُجةىنافزتنعالدؼؿلمعاسلًاسُ عافسالدنؼؿما

ٍا وتُندتاضافدؼؿكا(ا831ضاجفالعتُتؿهفاسجىل ًُتضاولدؾَسا لغاسدؼػهفا ا3582-.358ليا تؿادلةت الدؼؿلمٍا وصدفًتاا َلد

 دنتغُـلجهتت وتًقت دلةُ ع جف ُلًُت

 (1جذول )

 تىزيع أفراد انعيُت تبعًب نهًتغيراث انشخصيت

 انُسبت انًئىيت انتكرار انًستىي انًتغير

 انًؤهم انعهًي

 1ت3. 21  ةتدىؿَىك

 3ت.3 5. ػؿلمت اسلُت

 5ت855 831 انًجًىع

 انخبرة

 1ت33 30 م ىل ا85أنلافسا

 3ت2. 23 م ىل 85أكخـافسا

 5ت855 831 انًجًىع

 

ا(افتاَل83ٍَرهـافسالدزؼولاؿنفا 

%(ادلنؤهددلالدةلنددٍاا1ت3. لغدد اأسلددًااندد عالدنئىَددعادتىفَددعاأتددـلػالدةُ ددعاج ةددًتادنتغُددـالدنؤهددلالدةلنددٍا اااااااا -8

 %(ادلنؤهلالدةلنٍا ػؿلمت اسلُت(ت3ت.3  ةتدىؿَىك(ضا ُ نتا لغ اأػاًاان عافئىَعا 

ا85%(ادفتددـفالدغ دـفا أكخددـافددساا3ت2. لغد اأسلددًااند عالدنئىَددعادتىفَدعاأتددـلػالدةُ ددعاج ةدًتادنتغُددـالدغ دـفا ااااا -3

 م ىل (تا85سا%(ادفتـفالدغ ـفا أنلاف1ت33م ىل (ضا ُ نتا لغ اأػاًاان عافئىَعا 
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  أداة انذراست

ل مددت تاعاأػلفادزنددعالد ُتاددت الدنتةلقددعا هددؼ الدؼؿلمددعضاوإلسددؼلػهتانددت الد تصددجا نـلرةددعاليػبااااُسلمددتغؼ الد ددتصخ

لدتـ ىٌاولدؼؿلمت الدنت قعالدنجت دادلؼؿلمعالدضتدُعضاوجىصلاسساعـَقاجلكالدؼؿلمت اإدًا  تءافقُتكالدتضدؼَت اا

تمددٍضاوجددفاسددـمالدنقُددتكاسلددًااالدتددٍاجىلردددالدنؼؿمددُساتددٍالمددتغؼل الدىمددت ظالدنتةددؼػفاوتددقامددلفادُةددـ الدغناااا

فزنىسددعافددسالدنضةنددُسافددساؽوٌالدغ ددـفاول عت ددتصتاوتددٍانددىءاآؿلءالدنضةنددُساجددفاجةددؼَلا ةددرالدفقددـل ضاااا

 وإستػفاصُت عا ةرالدفقـل ت

  إجراءاث انذراست

 دتضقُقاأهؼل الدؼؿلمعضلج ة الدغغىل اولإلرـلءل الدتتدُعا3ا

اؿهتالد رـٌاتجفاصُت عافجةلعالدؼؿلمعضاوجضؼَؼاأهنُتهتاوإعت -8

اجفاجضؼَؼافزتنعالدؼؿلمعاوسُ تهتات -3

 جفاإسؼلػاأػلفالدؼؿلمعضاولدتأكؼافساصؼنهتاوح تجهتات -3

لدتضؼَت الدتٍاجىلردالدنؼؿمُساتٍالمتغؼل الدىمت ظالدنتةدؼػفااجفاجغ ُقاأػلفالدؼؿلمعاسلًاأتـلػهتادقُتكا -.

اتٍاجؼؿَلافتػفالدتـ ُعالإلميفُعاتٍالدةـل ات

ا(اوجفاأرـلءالدتضلُي الإلص ت ُعا متغـلدالد تت ذاتspssفساعيلا ـاتفذا جفاإػعتلالد ُتات ا -0

 انًعبنجت اإلحصبئيت 

اتاوفةتدزتهت لد ُتات  دتضلُلا(SPSS) لإلص ت ٍ لد ـاتفذ لمتغؼل  جف -8

  ُـمىنضافةتفل لؿج تطالدؼؿلمع3افةتفل أػلف وح ت  صؼ  فس دلتأكؼ لدتتدُع لإلص ت ُع لدنةتدزت  لمتغؼل  جف -3

ـا لد  دفُعا دلتزق دعا رتندتنا وفةتػددعا لدنتندتوَعضا لد  دفُعا دلتزق دعا  دـلونا مد ُـفتنا لؿج دتطا  لدنتندتوَعضا  ُد

 .لدؼؿلمع أػلف ح ت  فس دلتأكؼ كـوا تط أدفت لؿج تط وفةتفل

 ولدنتىمدغت ا لدنئىَدعا لد ندبا:لدنُؼلاُدعا لدؼؿلمدعا اتدت ذا دتضلُدلا لدتتدُدعا لإلص دت ُعا لدنةتدزدت ا لمدتغؼل ا جدفا -3

ٌا لدت دتَسا جضلُدلااضفندتقلتُسا سُ تدُسا فتىمدغت ا  دُسا لدفدـو ا ػ ددعا د ُتن :   لعت تؿلدضنت ُعضا  د ُدتنا :ليصدتػ

ا.تأكخـ سُ ت  حيث فتىمغت   ُس لدفـو  ػ دع

 عرض انُتبئج ويُبقشتهب 

َتضنساهؾلالدزقءاسـمااتت ذالدؼؿلمدعالدتدٍاهدؼت اإددًالدتةدـ الدتضدؼَت الدتدٍاجىلرددالدنؼؿمدُساتدٍالمدتغؼل اااااااااااا

لدنتةددؼػفاتددٍاجددؼؿَلافددتػفالدتـ ُددعالإلمدديفُعاتددٍالدةددـل اضاومددُتفاسددـمالد تددت ذا ت ستنددتػاسلددًاأمددئلعااالدىمددت ظ

الدؼؿلمع3

فددتالدتضددؼَت الدتددٍاجىلردددالدنؼؿمددُسافددسالمددتغؼل الدىمددت ظالدنتةددؼػفاتددٍااااااأواًل: انُتاابئج انًتعهقاات ببنسااؤال األول: 

اجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعا؟

لدتدٍاجقدُلاااالد تصخُسا تمتغـلدالدنتىمغت الدضنت ُعاول اضـلتت الدنةُتؿَدعادلفقدـل اانت اادارت عاسساهؾلالدنؤللا

فىندشاتدٍااااكندتاهدىااالدتضؼَت الدتٍاجىلردالدنؼؿمُساتٍالمتغؼل الدىمت ظالدنتةدؼػفاتدٍاجدؼؿَلالدتـ ُدعالإلمديفُعااااا

ا(ت3 ولالدزؼ
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 (2جذول رقى )

انتي تقيس انتحذيبث انتي تىاجه انهفقراث انتقذير وانترتيب ودرجتانًتىسطبث انحسببيت واالَحرافبث انًعيبريت 

 انًذرسيٍ في استخذاو انىسبئط انًتعذدة في تذريس انتربيت اإلسالييت

انًتىسااااااااط  انفقراث

 انحسببي

االَحراف 

 انًعيبري

درجااااااات  انترتيب

 انتقذير

استدُعا8ا35ت8ا83ت.ااااانلعالدىمت ظالدنتةؼػفالدتٍاجةتدذاليػلءالدقـل ٍادلغيب

لدتةتونا ُسال ػلؿل الدنؼؿمُعاوفـلكقاف تػؿالدتةلفالدتدٍاانلعا

اجقوػالدنؼؿمعا تدىمت ظالدنتةؼػف

استدُعا83ا38ت8ا3.ت3

نلددعالدنُقلاُددعالدنغ  ددعافددسان ددلال ػلؿفالدنؼؿمددُعادلىمددت ظااااا

الدنتةؼػف

استدُعا0ا.2ت5ا..ت3

انلُلعا80ا.8ت8ا01ت3اَـيا ةرالدنؼؿمُسالنالدىمت ظالدنتةؼػفاهٍافضُةعادلىن 

افتىمغعا83ا.8ت8ا.2ت3ا ةؼاأفتكساجىلتـالدىمت ظالدنتةؼػفاسسا ـتعالد ا

استدُعا1ا38ت8ا8.ت3انُقاون اص عالدؼؿكا َننشا تمتغؼل الدىمت ظالدنتةؼػف

مدددُغـفالددددـوجُساولدضدددىل ظال ػلؿَدددعاس دددؼاجندددلُفالدىمدددت ظااااااا

ادلنؼؿكايمتغؼلفهتاتٍا ـتعالد ا

استدُعا0ا88ت8ا..ت3

لدنجـ الدتـ ىٌا زىلابادُن اؽل اسينعاتٍالمتغؼل الهتنت ا

الدىمت ظالدنتةؼػف

استدُعا88ا83ت8ا28ت3

استدُعا3ا18ت5ا.5ت.اػفمىءالمتغؼل الدغيبادلىمت ظالدنتةؼ

عدددى ال ػلؿفالدنؼؿمدددُعافدددساندددُتعالواجلددداالدىمدددت ظاتددددٍااااااا

الدتؼؿَلاس ؼالمتغؼلفهت

استدُعا3ا13ت5ا52ت.

أح دتءالمدتغؼل الدندؼؿكادلىمدت ظااااافُلالدغيباإلصؼلثالدفىنًا

الدنتةؼػف

افتىمظا.8ا33ت8ا18ت3

استدُعا.ا83ت8ا3.ت3اسؼ افـلستفالدىمت ظادغ ىصُعالدغتدباتٍالدتؼؿَل

جددؾفـالدغدديباتددٍالدددؼؿكا ندد باصددةى عالمددتغؼل الدىمددت ظاااااااا

الدنتةؼػف

استدُعا2ا53ت8ا22ت3

سؼ انؼؿفالدنؼؿمدُساأح دتءالدتدؼؿَلاسلدًاجىتُداالدىمدت ظا ندتاااااااا

اَ تمبانؼؿل الدغيبالدتةلُنُع

استدُعا.ا.5ت8ا22ت3

َددـيالدنؼؿمددُسالنالدىمددت ظالدنتةددؼػفا جقددى ا تدهددؼ الدنـرددىاااا

اجضقُقداف هت

انلُلعا82ا82ت8ا3.ت3

افتىمغعا85ا53ت8ا.2ت3اسؼ انؼؿفالدىمت ظالدنتةؼػفاسلًارؾبالدغل عا

استدُعا-ا00ت5ا3.ت3الدنزنىع

ا

ورهددعاارددـالدنؼؿمددُسااضددىالدتضددؼَت الدتددٍاجددىلرههفاتددٍالمددتغؼل الدىمددت ظااااا(اأنا3أنددتؿ ااتددت ذالدزددؼولاؿنددفا ا

ضاصُدجا لدغالدنتىمدظالدضندت ٍالدةدت ا مدتزت ت اسُ دعاااااااا(ستدُدعا اكتا ا ؼؿرعالدتـ ُعالإلميفُعجؼؿَلااتٍالدنتةؼػف

اتاوهددىافتىمددظاصنددت ٍاَقددعانددنسالدفئددعالدختاُددعادنقُددتكادُةددـ اا(00ت5ا  افةُددتؿٌالضاولاضددـ(ا3.ت3ا مددعاللدؼؿ

ورهعااردـااا الدتٍاجقُللمعا تد ن عادلفقـلػالدؼؿللدغنتمٍتاكنتادىصظاأَضتاورىػالعتي اتٍاػؿرعالمتزت عاأتـ

وص الصُجاجـالدنؼؿمُسااضىالدتضؼَت الدتٍاجىلرههفاتٍالمتغؼل الدىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعض

تاوهدؾهالدنتىمدغت ااا(83ت. إددًااا(ا3.ت3ا فدتا دُساااافلدىمدت ظالدنتةدؼػاامعاسلًا ةؼالفتىمغت المتزت ت اسُ عالدؼؿ

ـااااا  ةددعاولدغتفنددعادنقُددتكادُةددـ الدغنتمددٍضاولدتددٍاججددُـاإدددًااااااااليتدضنددت ُعاجقددعا ددُسالدفئددت الدختاُددعاولدختدخددعاولد

ات(نلُلعضافتىمغعضاستدُع ل متزت ت ا
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إددًا دـ اف دتػؿااااانتةدؼػفالدىمدت ظالدا دأناإػعدتلاااالدنؼؿمدُساددؼياااساهؾهالد تُزعاإدًاأناه تدكاوسًُتلد تصخُوَةقوا

 غـَقدعااالدىمدت ظالدتةلفا اَة ٍاصؼوثاسنلُعالدتةلفاولدتةلُفضاولناؽدكاَةتنؼا ؼؿرعاك ُـفاسلًالدقؼؿفاتٍاجىتُاا

لدن تمد عضاولدؼندعاتدٍاسنلُدت اااااالدىمت ظف تم عاتٍالدنىناالدتةلُنٍالدن تمبضاوهؾلاَتغلبانؼؿفاف تم عاتٍالعتُتؿا

لد دفُعضاتقدؼاجفقدؼاااااػلعدلالدضزدـفاااؼؿكفالدزُؼضاول هتندت ا جدةلافدتقسا ننتؿمدت الدنداااااستفاف تػاالدتةلللدت فُؾضاوفـ

اػوؿهتا ن باعـَقعالمتغؼلفهتاوجىتُفهتتالدىمت ظالدنتةؼػف

وَنةساجفنُـاسؼ افةـتدعالمدتغؼل اهدؾهالدىمدت ظافدسان دلالدنؼؿمدُسااتُزدعادةدؼ اوردىػافندتاؼَسات ُدُسافغت دُساااااااااااااا

لدتأهُلاولإلسؼلػادهؤ ءالدنؼؿمدُساتدٍاكُفُدعالدتةتفدلافدعالدىمدت ظالدنتةدؼػفضاااااااا  ُتاعاهؾهالدىمت ظضاو ُتبا ـلفذا

كنتاَجةلاصـصالإلػلؿل الدنؼؿمُعاوعجُتهتاسلًاهدؾهالدىمدت ظاعىتدًتاسلُهدتافدسالدتلدااأوالدضدُتعا ند بااردت اااااااااا

اًللدندؼلؿكاػوؿاءاللدلىلف اولدةهؼفالدنؼؿمُعاػوؿًلاأمتمدًُتاتدٍاؽددكضاكندتاَجدةلا ُدتبالدتضفُدقاولدؼلتةُدعاددؼيافدؼؿاااااااااا

اتٍاؽدكتاأمتمًُت

هلاَىرؼاتـو اؽل اػ دعاإص ت ُعاتدٍالدتضدؼَت الدتدٍاجىلرددالدنؼؿمدُساااااااانثبَي :اثبَيًب: انُتبئج انًتعهقت ببنسؤال

افسالمتغؼل الدىمت ظالدنتةؼػفاتٍاجؼؿَلالدتـ ُعالإلميفُعاجةقيادنتغُـل ا لدنؤهلالدةلنٍاولدغ ـف(ا؟

 نةـتعالدؼ دعالإلص ت ُعادلفـو الدرتهـَدعاتدٍافتىمدظالمدتزت عالدنؼؿمدُساااااالد تصخُساادارت عاسساهؾلالدنؤللانت ا

صندبالدنؤهدلالدةلندٍااااااضىالدتضؼَت الدتٍاجىلرههفاتدٍالمدتغؼل الدىمدت ظالدنتةدؼػفاتدٍاجدؼؿَلالدتـ ُدعالإلمديفُعاااااااا

(ادفضد ااANOVAليصدتػٌا اولدغ ـفاضاودلتأكؼافسالدؼ دعالإلص ت ُعادهؾهالدفـو اتقؼاجفالمتغؼل اجضلُلالدت تَسا

ا(ات3ؿنفا ػ دعاهؾهالدفـو اكنتاهىافىنشاتٍالدزؼولا

 (3جذول )

حذيبث انتي نفحص انفروق في يتىسط استجبببث انًذرسيٍ َحى انت ANOVAَتبئج تحهيم انتببيٍ األحبدي 

 حسب انًؤهم انعهًي وانخبرة انتذريسيت تىاجههى في استخذاو انىسبئط انًتعذدة في تذريس انتربيت اإلسالييت

يجًاااااااااااااااااااااىع  يصذر انتببيٍ انًتغير

 انًربعبث

درجااات  

 انحريت

يتىساااااااااااااااااط 

 انًربعبث

قيًاااااات )ف( 

 انًحسىبت

انذالناااااااااااااات 

 اإلحصبئيت

انًؤهااااااااااااااام 

 انعهًي

 75338 15173 75228 2 75457 بيٍ انًجًىعبث

   75277 69 145281 داخم انًجًىعبث

 75378 75987 75275 2 75417 بيٍ انًجًىعبث انخبرة

   75278 69 145328 داخم انًجًىعبث

اp≥ّّّّا50ت5*ػللاإص ت ُتاس ؼا

الدنؼؿمدُساؽل اػ دعاإص ت ُعاتٍافتىمدظالمدتزت عاااا تـورىػااسؼ اجؤكؼالد تت ذالدىلؿػفاتٍالدزؼولالدنت قاسلًا

ٌ افدسافتغُدـاااالدتضؼَت الدتٍاجدىلرههفاتدٍالمدتغؼل الدىمدت ظالدنتةدؼػفاتدٍاجدؼؿَلالدتـ ُدعالإلمديفُعاااااااااااضىا جةدقياي

لدتدىلدٍتاا(اسلدًااا3.1ت5ضا331ت5 انُنعافنتىيالدؼ دعالإلص دت ُعادهدتاااالدنؤهلالدةلنٍاوفتغُـالدغ ـفاصُجا لغ 

ا غدرالد ردـاسدساع دـجهفااااادتضدؼَت اافدلالاارندُةهفاَةدتاىنافدسااااؼؿمدُساوَنةساجفنُـاهؾهالد تُزعافساعديلاأنالدنا

اتافجتكلهفاجةتػاجةىنافتجت هعاوفؤهلهفالدةلنٍضاتهفاَةنلىنا  فلالدنُؼلناو تدتتدٍاتئن

ااانتىصيبث وانًقترحبث

تددٍالدنىندداااالدىمددت ظالدنتةددؼػفااا اجؼؿَ ُددعافتغ  ددعاجة ددًا تمددتغؼل ااااالإدددًاػوؿاالدنؼؿمددُساإعضددتعا -8

 لدتةلُنٍت

لدىمددت ظالدنتةددؼػفاتددٍاجددؼؿَلالدتـ ُددعااالدنتةلقددعا تىتُددااالدنؼؿمددُسونددعاآدُددت اجقددىَفاوفتت ةددعادةنددلااا -3

 تلإلميفُع
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ٍا عتصدعا لدنجدـتُساليعت دتصاا ن دلا فدساادلنؼؿمدُسا لدنندتنـفا لدنتت ةدعا -3  لدني ندعا ولدىمدت لا لدغدـ ا تد

 .دلىمت ظالدنتةؼػف

 . ؿَلتٍالدتؼالدىمت ظالدنتةؼػف جىتُا فس لدنؼؿمُسجنةسا لدتٍ لدضؼَخع  تدتق ُت  لدنؼلؿك جزهُق -.

 انًراجع 

أصنددؼضااددتتقالَددىبافضنددؼاسلددٍاتافةىنددت المددتغؼل الدىمددت ظالدتةلُنُددعاتددٍالدنددؼلؿكالدضةىفُددعافددساورهددعاارددـااااااا (8 

 (ات3551لدنؼَـَساولدنةلنُساتارتفةعالدقؼكالدنفتىصعضاتلنغُس 

 ضىثالدنؤجنـا ل ُنٍاضاف ًتالدزىػفاولدتنُُقاتٍاليػلءافساف رىؿاليمتتؽالدزتفةٍاتٍارتفةعالدقؼكالدنفتىصعضا (3 

 ت(اا.355 االدزىػفاولدتنُقاول ستنتػضالدنزلؼاليولا–لدختدج

لدزه ددٍضامددلنتنا ددساستَددؼاولدددقؿلعضااددتَاا ددساست ددؼاتافةىنددت المددتغؼل افةلنددٍاؽوٌاصددةى ت الدددتةلفادلىمددت لااااا (3 

(ضالدةدؼػاا3لدتةلُنُعالدننتاؼفاتٍاجؼؿَلالدقـلءفاتا ضجاف جىؿاتدٍالدنزلدعالدؼودُدعالدتـ ىَدعالدنتغ  دعضالدنزلدؼ اااااا

 (ت.358(ضا ا85 

 (ات3552ضاػلؿالدننُـفا3اسنتنا 0لدضُلعضافضنؼافضنىػتاج نُفاوإاتتدالدىمت لالدتةلُنُعالدتةلنُعضاط (. 

تةتدُعا ـاتفذا تدىمت ظالدنتةؼػفانت فاسلًاف ضًالد رفاتٍاج نُعافهدتؿل اجىصدُلالدتنؼَدؼل ااااتاانتهُسضاآ ءامنُش (0 

ا(ضكلُعالدتـ ُعضلدزتفةددددعُـاف جددددىؿفيمتمٍضؿمددددتدعافترنددددتُـ  الدةهـ ت ُددددعادددددؼياعتد ددددت الد دددداالدتتمددددعالاا

 ت(ا3551 الإلميفُعض قفضتلنغُس

لدةتُ ددٍضاسهددىػا  دد افجددةلا ددساهدديلاتالدتضددؼَت الدتددٍاجىلردددالدنةلنددت اتددٍالمددتغؼل الدىمددت ظالدنتةددؼػفادت نُددعاااااا (2 

ؿمتدعافترنتُـا  ُدـاف جدىؿف(ضااافةتن ت الدنىلػال رتنتسُعادؼياعتد ت الدنـصلعالدختاىَعا نؼَ عافةعالدنةـفعاتا

 (ات3583كلُعالدتـ ُعضارتفةعاأ الدقـيضا 

 (ات3585ضاػلؿالدفةـ3اسنتنا 8ف تؿفضاف تلاس ؼالدةتلاومتفشامةُؼالمنتسُلاتاجفـَؼالدتةلُفاولدتةلفالدؾلجٍضاط (. 

ل ُدعضاؿمدتدعااالدنـنؼٌضاعتؿ اف ُـاتالدنجةي الدتٍاجىلردافةلنٍاؽوٌاصةى ت الدتةلفاتٍافدؼؿلكالد  دُسال  تؼاا (1 

 (ات.355فترنتُـا ُـاف جىؿفضارتفةعاأ الدقـيضالدننلةعالدةـ ُعالدنةىػَعا ا

ضاػلؿا8ل اتـاُدد اولد جددـال دةتـواددٍالدةتددبالإلدةتـواُددعاولدددؼوؿَت ال دةتـواُددعضاطااتاالد ىلَنددعضا تدددباسددىم (2 

ا(ات3588سنتنا ا3لد فتء

 


