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 ملخص:
هدفت الدراسةةا الا الف ةة  رج درسا اسةةمعداي التاب المروطا الللوطا لتلسةةليم الملتطاطا فب مدر   الد  
المروطا الللوطا لتارحتا االسةةةةلسةةةةطا اللتطل اج السةةةة  السةةةةلد  الا اللل ةةةةر اكسةةةةلسةةةةب فب الادار  الح لاطا 
ج اسمام الدراسةةةةةةةةةا اج ساطم التاب  الملبلا لادير ا مروطا السةةةةةةةةةت  اج لسما وير الالتايج قو سةةةةةةةةةميا لرد مفلن

 التال 86المروطا الللوطا لتارحتا االسةةةةةةةةلسةةةةةةةةطا اللتطل فب ادير ا المروطا لالملتطي لاول ا السةةةةةةةةت  لالبلل  رددهي 

التال لالتااا ا مي اعمطلرهي بلللر  ا  86 لالتااا فب حيج مفلوت ريوا الدراسةةةةةا بلد اسةةةةةمرسل  ال طلولت اج
درسا ل  ف ر  ملددت فيمل اللسةةةةةةةةةةةةليم الملتطاطاا 52الل ةةةةةةةةةةةةلايطا البسةةةةةةةةةةةةطلاا لرد مي ملل ر اسةةةةةةةةةةةةمبلو  ا لوا اج 

اسةةةةمعداامل اج ر م الالتايجا لاسةةةةمعدات اكسةةةةلليل ااحسةةةةليطا الاولسةةةةبا لمحتيم الالتلالت  لقيمرت وملي  
لر  اللبل ةةير ا اج ر م الالتايج فب مدر   الد  المروطا الللوطا سل ت بللارمبا الدراسةةا ىلا قج اسةةمعداي السةة 

طاطا التلحلت الملتل  الاسةةةةةةةةةةس ت السةةةةةةةةةةلمطال  للحا السيللل  اكللاا لسل   م اج اللسةةةةةةةةةةليم لالمت ل  الملتطاب
لرب اللسليم لوت بدرسا اسمعداي املس  اج ر م الالتايجا ل  ذات الملتطاطا(ا الرسليل  السلر الثل مال  الملتاطا

ذات درسا اسمعداي رتيتا لامدوطا  لق لرت وملي  الدراسا قطضل الا ردي لسلد فرلق ذات داللا احسليطا رود 
( ا فب درسا اسةةةةةةةةمعداي اللسةةةةةةةةليم الملتطاطا لالتاب المروطا الللوطا لتسةةةةةةةة ل  a >_ 0. 05اسةةةةةةةةمل  الداللا ل

   لالاؤهم اللتاب لالع ر  المدر سطاا لسل ت اسمل  السلد  لحما اللل راكسلسبا مل   الا امغيرات السو
( ا ا لفب ضةةةةةةةةةةل  وملي  الدراسةةةةةةةةةةا ردي البلحثلج (a>_ 0. 05الداللا لمذه الامغيرات ارتا اج ال طاا الاحدد  

م يد لاضةةةلب السةةةطلسةةةا المرولطا فب اكردج لالالتايج اج قسم محسةةةيج  اسالرا اج الملسةةةطلت المب يؤام قج
 ا الملتطي لملر   الللاتيج بلللسليم الملتطاطا لرفم   ل ممي  سلاول اللام فب امو
 اللسليم الملتطاطاا المروطا الللوطا  :الكلمات المفتاحية
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