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 املستخلص

جألق٘ىح    لىن وٌس فىٖ تطىحخُذفص جلذسجعس ئلىٔ جلشفىع  ىي جليعىحٗح جلر٘ىْ ة ال٘ىس جلوطعى      

جألق٘ىح  ذىحلاشج ح ق٘ىع ذلىم قؿىن جلاٌ٘ىس  لىن للصع جلػحلع جلوطْعػ هي ّؾِىس ًرىش هذسعىٖ 

جلصع جلػحلع جلوطْعػ فٖ جلوىذجسط جلطحذاىس  هحدز  لن جالق٘ح  هذسعح ّهذسعس، ٗذسعْى 032

( لعى٘س 05) لوذٗشٗس ضشذ٘س جألًرحسح ّلطكي٘ق جلِذف هي جلذسجعىس ضىن ج ىذجد جعىطرحًس ضشًْىص هىي

 ذطذسؼ غاغٖ ضْص ص فٖ ةسذى  هؿىحالش ست٘غى٘سح ّةتِىشش جلٌطىحتؽ ةى هغىطْٓ ضعىو٘ي تطىحخ

جألق٘ىح    لىن جألق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ لليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س هي ّؾِس ًرش هذسعىٖ  لن

جألق٘ح  ذحليعحٗح   لن ذحلاشج  تحى هطْعطحح ّلذ ةّصص جلذسجعس ذعشّسز صٗحدز ضعو٘ي تطحخ

 ْ٘ ة ال٘سحجلر

 

 

Abstract 

This study aimed at revealing the bioethical issues included in the 

biology textbook for the third intermediate grade from the point of 

view of the biology teachers in Iraq. Study sample reached (250) male 

and female biology teachers teaching the third intermediate grade in the 

schools pertaining to Al- Anbar directorate of education. To achieve 

the study goal, a questionnaire has been prepared which consisted of 

(23) issue in tripartite stepwise distributed to (4) basic fields. Results 

have revealed that the level of inclusion in the biology textbook for the 

third intermediate grade of the bioethical issues from the point of view 

of the biology teachers in Iraq was medium. The study recommended 

the necessity for increasing the inclusion in the biology text book of the 

bioethical issues. 
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 خهفٍخ انذساسخ وأهًٍتهب

  انًمذيخ :

ً ضاقيص فَ٘ هْؾحش جلشفع جلالوٖ         شِذ  صشًح جلكحلٖ ةًفؿحسجً هاشف٘ح

ّضعح ع جلواشفس جلالو٘س، ّلذ قر٘ص جلالْم جلرْ٘لْؾ٘س ذٌص٘د تر٘ش هي ضلك جلططْس ّلفضش 

، ًّيل جأل عح ، العطٌغحلحتعشٗاس ّتِشش هفشدجش ؾذٗذز لن ضشي هاشّفس لفضجش 

عْج   ّضغحؤالشّئ صحخ جألًحذ٘د، ّجلٌِذعس جلْسجغ٘س ّهح ةغحسش ضلك جلوفشدجش هي هفشاش 

تحًص ة ال٘س ةم شش ٘س ةم لحًًْ٘س لزلك ةصطلف  لٔ ضغو٘طِح جليعحٗح جلرْ٘ ج ال٘س ّجلطٖ 

يذٗشجش علر٘حضِح ّئٗؿحذ٘حضِح ّت٘ف٘س جلطاحهل هاحُح،  ّلذ ةُطوص  لفص صّذاس هي جلؿذل قْل ض

ذِح جلوإعغحش جلطشذْٗس ًّرن جلطال٘ن، فأتذش  لٔ ضروٌِ٘ح ذحلوٌحُؽ جلذسجع٘س تٖ ضغح ذ فٖ 

ة ذجد ؾ٘ل ٗلطضهْى ذأ ال٘حش جلالن هي ةؾل ق٘حز ةفعل لشحفس جلرفش، ُزج هي ًحق٘س ّهي 

 لٔ جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّٗوشٌِن هي فِن جلؿض  جإلٗؿحذٖ ًحق٘س ة شٓ ل٘طاشف جلٌحط ذاحهس 

 هي ضلك جليعحٗح ّٗطكحشْى جلؿض  جلغلرٖ هٌِحح

 ّجلٌحه٘س جلوطيذهس جلذّل هي تل فٖ ضطغحذق جلطال٘ن، ًرن ة زش جلطغ٘شجش ُزٍ ّئصج      

طكذٗحش ّجل جلواحصشز جلطغ٘شجش لوْجؾِس جلالْم هٌحُؽ ّ حصس للوٌحُؽ جلوغطوش جلططْٗش  لٔ

  ذحلواشفس جلوشضرطس جلرْ٘ة ال٘س جلؿْجًد ج طرحس  لٔ هإتذز( 2004جلوغطيرل٘س )جللْلْ،

  لِ٘ح جلطشت٘ض ٗؿد ّجلطٖ ًفغِح ضفشض ذذةش جلطٖ جلواحصشز جالضؿحُحش تأقذ جلرْ٘لْؾ٘س

 ذذسجعس جلوطاليس جأل ال٘حش تحًص لزلك جلالْم، ّضذسٗظ جلالو٘س جلطشذ٘س فٖ جألدج  لطكغ٘ي

(،  لٔ ُحهش DBEجلرْ٘لْؾ٘ح ) ضذسٗظ لؿٌس ذكػطِح جلطٖ جلالو٘س جليعحٗح  ةقذ رْ٘لْؾ٘حجل

 ذٌغلْس فٖ  يذ ّجلزٕ ،"جلوغطيرل٘س جإلًغحى ّجقط٘حؾحش ّجلطشٌْلْؾ٘حهإضوش "ضذسٗظ جلالْم  

 ح366:1997-373) شرحسز،) 1985 جلاحم فٖ ذحلٌِذ،

 جلرْ٘لْؾ٘س للطشذ٘س هاحصشز ةُذجف ذص٘حغس جلواٌ٘س جلكذٗػس جلذسجعحش ةتذش توح     

 ةُو٘س  لٔ

 (حّجلوؿطوا٘س جإلًغحً٘س جال طرحسجش  لٔ ٗإتذ ع٘ح  فٖ جلرْ٘لْؾ٘س جلورحدب ضذسٗظ

 صٗطْى،

هرشس  ذاحهس، جلالْم هٌحُؽ فٖ جلالن ة ال٘حش ضعو٘ي ةُو٘س ّ لٔ ح(67: 1995

 هغطيرا ٗغح ذٍ ذوح كصِح،ّٗطف ذِح ٗطوغك جلطٖ جلي٘ن لطْظ٘ف للوطالن جلفشصُذفِن هي رلك  

 ح هؿطواَ فٖ ْٗه٘س هفشاش هي ٗؿحذَِ هح ق٘حل ًوط٘س غ٘ش لشجسجش جضخحر  لٔ

 NSTSجألهشٗش٘س  جلوطكذز ذحلْالٗحش جلالْم لوالوٖ جليْه٘س جلشجذطس ةشحسش فيذ        

 لِح جلطٖ جألق٘ح  لالن جلكذٗػس للططْسجش جلرْ٘لْؾٖ هالوٖ ئ ذجد ذشجهؽ جشطوحل ظشّسز ئلٔ

 قْل جلويشسجش ذاط ضيذٗن فٖ جلاحلن قْل جلؿحهاحش هي جلاذٗذ ّذذةش ّئًغحً٘س، ة ال٘س ةذاحد

جلوٌحُؽ  دج ل جلكْ٘ٗس جأل ال٘حش هْظْ حش ضعو٘ي ظشّسز  لٔ هإتذز جلوْظْع، ُزج

ّضأت٘ذ  جُطوحم ذشل جلرْ٘لْؾ٘ح ذشجهؽ فٖ جلي٘وٖ جلٌغق ٗكرٔ ةى ّةُو٘س

 ح155:1999))عاْدٕ،

ً  ّهغطكذغحضَ ذحتطفحفحضَ جلرْ٘لْؾ٘س جلػْسز  صش ٗفشلّ        للطشذ٘س ُحتاً  ضكذٗح

 جلطش٘ع  لٔ جليحدسٗي جألفشجد ئ ذجد  لٔ جلاول هٌِن ٗططلد فِ٘ح ّجلوطخصص٘ي جلالو٘س

 ُزج ه  ّجلطْجفق
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 جلكحل٘س جلرْ٘لْؾ٘س ّجلوغطكذغحش ذحالتطفحفحش جإللوحم  لٔ جليذسز لذِٗن ّجلزٗي جلاصش،

 ّهغحٗشز

 جلرْ٘لْؾ٘ح هٌحُؽ  ال هي ئال ُزج ٗكذظ ةى ٗوشي ّال جلوغطيرل، فٖ هٌِح ٗغطؿذ هح 

 (32: 0225جلوخطلفس )جلْع٘وٖ،  جلطال٘ن هشجقل فٖ ضذسط جلطٖ

 فٖ ضغح ذُن جلواشفس ّضلك جلرْ٘لْؾ٘س ذحلواشفس ل٘وذُن جألق٘ح   لن جلطلرس ّٗطالن

 ةًفغِن  ي جلشػ٘ش ّلطاشفِن جلك٘حض٘س ضِنهفشا قل فٖ ضطر٘يِح  ال هي جالؾطوح ٘س ق٘حضِن

 جلكذٗػس جالتطفحفحش هي جلاذٗذ ضؿحٍ جليشجسجش جضخحر ؾحًد ئلٔ فَ٘، ٗا٘فْى جلزٕ جلاحلن ّ ي

 حجلرْ٘لْؾ٘س  ّجليعحٗح

 (  ٌحصش جلػيحفس جلرْ٘لْؾ٘س ذحلٌيحغ جألض٘س :33: 0222ّلذ قذد ) ل٘حى، 

س جلوطاليس ذحلوغطكذغحش فِن جلوفحُ٘ن جالعحع٘س لالن جلرْ٘لْؾٖ ّ حص -

 جلرْ٘لْؾ٘سح

 ةعطكذجظ جعلْخ جلطفش٘ش جلالوٖ فٖ هؿحل جلالْم جلرْ٘لْؾ٘سح -

فِن جليعحٗح ّجلوْظْ حش جلوطاليس ذؿْجًد جلصكس جلاحهس ّجلطشحغش ّجلااؼ  -

 ّجلطغزٗس ّجلر٘ثس ّجلؿٌظح

د ضشْٗي جإلضؿحُحش جألؾحذ٘س ًكْ ضطر٘يحش جلطشٌْلْؾ٘ح جلكْ٘ٗس جلطٖ ضوشي جلفش -

 هي جضخحر لشجسجش عل٘وس ّجصذجس جقشحم صك٘كس ًكُْح ح 

هٌروس جلطشذ٘س ّجلػيحفس ّجلالْم "جلًْ٘غشْ" صحدس  ي ضيشٗش ّلذ تِش 

(UNESCO,2003 ذاط  جألعرحخ ّجلذّج ٖ جلطٖ  ضذ ْ ئلٔ ضال٘ن جأل ال٘حش فٖ ُزج )

 جلاصش، ّهٌِح:                                     

  جلٌحضؿس  ي جالتطفحفحش جلالو٘سحعش س جلطغ٘شجش 

  جلطْجصل ّجالًفطحـ ذ٘ي جلػيحفحش جلوخطلفس، ه  ّؾْد ّعحتل جالضصحل جلكذٗػس

 تحإلًطشًص ّجلفعحت٘حش، ق٘ع ٗاذ هح ُْ هيرْل فٖ هشحى هح هشفْض فٖ هشحى آ شح

   صاْذس جلطو٘٘ض ذ٘ي هح ُْ صْجخ ّهح ُْ  طأ ضراحً لوٌرْهس جلي٘ن جلخحصس

 ذحلوؿطو ح

 فشع فٖ جلالْم ٗذ ٔ جلطشٌْلْؾ٘ح جلكْ٘ٗس ّٗطالق ذٌِذعس جلؿٌ٘حش ّهح  تِْس

 سجفيَ هي ؾذلح

 : ئهتهبوأسشكهخ انذساسخ وأهًٍتهب ي

 ضطر٘يحضِح فٖ ضإغش هطغحس س ّضشٌْلْلؿ٘س  لو٘س ًِعس جلكحلٖ  صشًح ٗفِذ     

 جلوطلْذس غ٘شجشجلط إلقذجظ جلوؿطو  ّع٘لس ُٖ جلذسجع٘س جلوٌحُؽ ّألى تر٘شج، ضأغ٘شج ق٘حضٌح

 ّجلوِحسجش جلواحسف هي هاتن ذيذس جلطاخ ضضّٗذ ٗؿد فاًَ ، جلوٌفْدز جألُذجف ّضكي٘ق

 جلطغ٘ش ةى ّق٘ع .جلالن فشّع هخطلع فٖ جلطغ٘شجش ُزٍ هْجؾِس ٗغطط٘اْى ضؿالِن جلطٖ ّجلي٘ن

 حؼ،جلوٌِ ضكذٗع دّج ٖ ةعرحخ ةقذ ( ٌٗاذ6993 ،ّجلخل٘لٖ جلغْٗذٕ) ٗزتش توح جلواشفس فٖ

 فٖ جلٌرش ئ حدز ٌٗرغٖ فاًَ لرْ٘لْؾ٘سج جلوغطكذغحش هي هطذفيس غْسز هي جلاحلن ٗفِذٍ لوح ًّرشج

 جلك٘حضٖ ذحلططر٘ق جسضرحغح جلوْجد ةتػش ةًِح جلوخطلفس ّذخحصس للوشقلس جألق٘ح  تطد هكطْٓ

ً  جلطالن ّ جلطال٘ن ّعحتل ةتػش هي ٗاذ جلوذسعٖ جلشطحخ ةى ئلٔ ئظحفس للطحلد،  فِْ ،جعطخذجهح

 ، جلطذسٗظ ّغش  ، دسعَ ةُذجف ّج ط٘حس ضكذٗذ فٖ جلوالن ٗغح ذ للواشفس هٌرن ّهشؾ  ةدجز

 فِْ للطحلد ذحلٌغرس جألُو٘س غحٗس فٖ ةًَ توح حجلوٌحعرس جلطيْٗن ّةعحل٘د ، جلاصهس ّجألًفطس

ح ضِنليذسج ّهٌحعرس هٌطي٘س ذطشٗيس لِن جلالو٘س جلوحدز ٗاشض ّجلزٕ جلشت٘ظ جلواشفٖ هصذسُن
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ّهي  ال ضاحهل جلرحقع ه  تطحخ  لن جألق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ فٖ جلاشج  فيذ ضْلذش 

فششز جلذسجعس جلكحل٘س جلوطوػلس ذعشّسز جلطشحهل ذ٘ي جلواشفس جلالو٘س هي ؾِس ّجلي٘ن 

ّجأل ال٘حش هي ؾِس ة شٓح ّذحلطكذٗذ قحّلص جلذسجعس جلكحل٘س جألؾحذس  ي جلغإجل جلشت٘ظ 

لعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّةُو٘س ضعوٌِ٘ح فٖ تطحخ جألق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ ذحلاشج   جلطحلٖ :

 ض٘حى : ج جلغإجل ، جلغإجالى جلفش ٘حى جٙهي ّؾِس ًرش هذسعٖ جلوحدز ؟ ّٗطفشع  ي ُز

هح جليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س فٖ تطحخ  لن جألق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ فٖ  -6

 ؟جلاشج 

جلرْ٘ ة ال٘س فٖ تطحخ  لن جألق٘ح  للصع جلػحلع  هح ةُو٘س ضعو٘ي جليعحٗح -0

 ؟فٖ جلاشج  هي ّؾِس ًرش هذسعٖ جلوحدز  جلوطْعػ 

 : أهذاف انذساسخ

 ضِذف جلذسجعس جلكحل٘س ئلٔ ضكي٘ق هحٗلٖ : 

جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س جلوطعوٌس فٖ تطحخ جألق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ هح  -6

 فٖ جلاشج ح

ال٘س فٖ تطحخ  لن جألق٘ح  هي لرل هذسعٖ ةُو٘س ضعو٘ي جليعحٗح جلرْ٘ة  -0

 جلوحدز ح

 خ :أهًٍخ انذساس

 ةُو٘س جلذسجعس ف٘وح ٗلٖ : ضطعف  

 ظشّسز  لٔ ضكع جلطٖ جلاحلو٘س جلطشذْٗس لاضؿحُحش تحعطؿحذس جلذسجعس ُزٍ ضأضٖ  -6

 ق٘حز ضوظ  لو٘س ّلعحٗح هْظْ حش هي ٗغطؿذ ذوح هذسعٖ  لن جألق٘ح  لرل هي جإلقحغس

 .ل٘وِن ّضخطرش ضفش٘شُن ّضػ٘ش جلطلرس

 ظشّسز ضر٘ي ق٘ع ؛ جلوخطلفس ذحلوشجقل جألق٘ح   لن تطد ئ ذجد  لٔ جليحتو٘ي ضف٘ذ - 0

 جأل ال٘س ّجلي٘ن جلكْ٘ٗس جلوغطكذغحش ئد حل  ال هي ّجلطشٌْلْؾٖ جلالوٖ جلطيذم هْجترس

 جألق٘ح ح لن   هيشسجش ذِح فٖ جلوشضرطس

ةُو٘س تطحخ  لن جألق٘ح  توصذس ست٘ظ ضشطغد ُزٍ جلذسجعس ةُو٘طِح هي  -5

حً هشؾا٘ ئغحسجً للوالْهحش  ي جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س لشل هي جلوذسط ّجلطحلد ّضفشل 

 ح جلوطعوٌس فٖ تطحخ  لن جألق٘ح  ّة ال٘حضِح جلكْ٘ٗس للوغطكذغحش

ضْفش ُزٍ جلذسجعس دل٘ل ذكػٖ فٖ ةُو٘س جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س جلوطعوٌس فٖ  -4

ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ لطغِن فٖ جلطاشف  لٔ ّ ٖ جلطلرَ ذِزٍ جليعحٗح، تطحخ  لن جألق٘

 فٖ قذّد  لن ح -ّجلطٖ ضاذ جلذسجعس جألّلٔ فٖ جلاشج 

 

 يصطهحبد انذساسخ وتؼشٌفبتهب اإلخشائٍخ :

 انمضبٌب انجٍى أخاللٍخ
هؿول جلوْظْ حش ّجلوغحتل جلوطاليس ذحأل ال٘حش فٖ  لن جلرْ٘لْؾٖ جلطٖ ةغ٘ش 

ح جلاذٗذ هي جٙسج  ّّؾِحش جلٌرش ّجلطْؾِحش جلوطرحٌٗس ذ٘ي جلٌحط عْج  جلوطخصص٘ي قْلِ

ً ُٖ هؿوْ س جليعحٗح جلوطعوٌس فٖ تطحخ  لن جألق٘ح  فٖ جلصع  هٌِن ةّ جلاحهس، ّئؾشجت٘ح

 جلػحلع جلوطْعػ فٖ جلاشج ح

 كتبة ػهى األحٍبء :
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جلاحهس للوٌحُؽ ، ّجلزٕ ٗذسط ُْ تطحخ هاذ هي لرل جلْصجسز جلطشذ٘س جلاشجل٘س جلوذٗشٗس 

 لطلرس جلصع جلػحلع جلوطْعػ فٖ جلاشج ح 

 يذسسً ػهى األحٍبء :

 لن جألق٘ح   حدزُن  شٗؿْ تل٘حش جلطشذ٘س ضخصص  لْم ق٘حض٘س ، جلزٗي ٗذسعْى ه

 ح فٖ جلاشج  ظوي ضشذ٘س هكحفرس جألًرحس ذوشجقلس جلوخطلفس

 حذود انذساسخ وحذداتهب :

 لٔ  ٌ٘س هي هذسعٖ  لن جألق٘ح  ظوي هوػل٘س ضشذ٘س جألًرحس ةلطصشش قذّد جلذسجعس 

 ح0263-0263فٖ هكحفرس جلغل٘وحً٘س للاحم جلذسجعٖ 

 االطبس اننظشي

 انمضبٌب انجٍىاخاللٍخ ين ينظىس تشثىي وػهًً 

ضاشض جلاذٗذ هي جلرحقػ٘ي لطاشٗع جليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س، ّٗاشف جلوِٖ٘        

لرْ٘لْؾ٘س ذأًِح" جلوْظْ حش جلطٖ ضطغن ذحلكذجغس فٖ جلوؿحل ( جلوغطكذغحش ج624: 0220)

:  0225 جلرْ٘لْؾٖ تحلؿٌْ٘م جلرفشٕ ّضطر٘يحضَ ّجلااؼ جلؿٌٖ٘، ّجالعطٌغحلح ةهح ةلْع٘وٖ )

تل ؾذٗذ ةّ قذٗع ضْصل ةّ عْف ٗطْصل ةلَ٘  "( ف٘شٓ جلوغطكذغحش جلرْ٘لْؾ٘س ذأًِح063

طلفس  لٔ جلوغطْٗ٘ي جلوكلٖ ّجلاحلوٖ"ح ّٗوشي ضْظ٘ف جلالوح  فٖ هؿحالش  لن جلرْ٘لْؾ٘ح جلوخ

 ةُن جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س جلطٖ ضعوٌِح تطحخ  لن جألق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ فٖ جلاشج  ح

 

 أوالً انتكبثش انجششي     

 جألؾٌس  لوح  جُطنضطشحغش جلشحتٌحش جلك٘س لعوحى ذيحتِح ّجعطوشجسٗس ق٘حضِح، ّ    

 ، دجلؿحً ذِزج جلوفشاش جلوشضرطس  لٔ للطغلد جلرفشٕ جلطشحغش يٌ٘حشض ّضْت٘ع ذحعطخذجم

 جلصٌح ٖ غشٗيس جإل صحخ رلك ّهي جلوفشلس، ُزٍ  لٔ للطغلد هطاذدز ةعحل٘د فحذطششّج

 ئلٔ جألصّجؼ ٗلؿأ ذاط ةصرف ح فيذ)جألًحذ٘د ةغفحل جلخحسؾٖ) جلصٌح ٖ ّجإل صحخ جلذج لٖ،

 ئضوحم جلكول ٗوٌ  ظاع ةّ ذحلاين جلضّؾ٘ي ةقذ ئصحذس ًط٘ؿس جلصٌح ٖ جإل صحخ غشٗيس

ةّ  جلوٌْٗس، جلكْ٘جًحش قشتس للس ةّ ًيص ذغرد ّرلك جلضّؼ لذٓ جلوٌْٕ جلغحتل تعاع

 ئلٔ جلوٌْٗس قْ٘جًحضَ جلضّؼ ئٗصحل  ذم ذغرد ةّ جلوٌْٕ، للكْ٘جى هعحدز ةؾغحم ضْلذ ًط٘ؿس

 (ح 52: 0225ٌ٘ي )هذتْس، ، ةّ جلخْف هي جًطيحل هشض ّسجغٖ ئلٔ جلؿذْٗعس لغرد هح
 ثبنٍبً: تمنٍخ نمم وصساػخ األػضبء

صسج س جأل عح  ُٖ  ول٘س ًيل  عْ هي ؾغن ئلٔ ة ش، ةّ ًيل ؾض  هي ؾغن 

جلوشٗط ئلٔ جلؿض  جلوصحخ فٖ جلؿغن ًفغَ، ّٗغوف هؿحل جلطد جلطؿذٗذ جلٌحشة للالوح  

خاٗح جلخحصس ذحلوشٗط ّهطخصصٖ جلٌِذعس جلْسجغ٘س ذوكحّلس ة حدز ضشْٗي ة عح  هي جل

ًفغَح ّلطازس جلكصْل  لٔ هطرش ٘ي ّ ذم ضْفش ة عح  ذذٗلس للكحالش جلطحستس فيذ لؿأ  ذد 

هي جألغرح  ئلٔ صسج س ة عح  هي قْ٘جًحش غذٗ٘س تحى ةّلِح صسج س تل٘ط٘ي لشد هي ًْع 

ًضٕ جلشٗغظ ذذال هي تل٘ط٘ي ع٘ذز هصحذس ذوشض  عحل فٖ تل٘طِ٘ح، ّتزلك صسج س للد شورح

 (ح63:  0266فٖ ؾغن ئًغحى )جللْلْ ّجلشكلْش،

 ثبنثبً: اَفبد االختًبػٍخ

جٙفحش جالؾطوح ٘س ُٖ ؾولس هي جلغلْت٘حش جلوعشز ذحلوؿطو  ، ُّٖ هطاذدز   

جلوصحدس هٌِح هح ٗشْى  ي غشٗق جلطذ ٘ي ّجلراط جٙ ش ٗطوػل فٖ ضٌحّل جلوخذسجش 

 لٔ صكس جإلًغحى فِْ جلوغإّل  ي تػ٘ش هي ّجلشكْالش ح ّتل هي ُزٍ جٙفحش لِح ضأغ٘ش 
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جألهشجض جلطٖ ضص٘د جإلًغحى ح ّٗاذ جلشكْل هي ة طش جٙفحش جلصك٘س ّجالؾطوح ٘س جلطٖ 

 ضغِن فٖ ضذُْس جلوؿطو ح

ئى ّؾْد هػل ُزٍ جليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س ٗططلد جضخحر جليشجسجش ّجلورحدب جلطٖ ضكشن 

غل٘وس، ّةصرف هي جلعشّسٕ ةى ٗطن ضعو٘ي ّضعرػ ضطر٘يحضِح ّضْؾِِح ًكْ جلْؾِس جل

هيشسجش جلالْم جلك٘حض٘س جليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س ّضْظ٘ف جلوفحتل جلطٖ ضٌفأ  ي جلطا د 

ذحلطر٘اس جلرفشٗس ّجلر٘ثس، إلٗؿحد ّ ٖ شحهل ذخصْص ُزٍ جلوغحتل لذٓ جلطلرس جلوطخصص٘ي 

 (ح0223ً٘ك، ) سصفٖ جلالْم جلك٘حض٘س ه  ذ٘حى جلطشجتق جلووشٌس لواحلؿطِح 

 :ساثؼبً: األيشاض وطشق انؼالج
ضشْى هشضرطس ذاوش ها٘ي، فحألهشجض  جلطٖ ضص٘د جألغفحل ال ضص٘د جلشرحس 

تأهشجض ظغػ جلذم ّةهشجض جليلد جلوخطلفس فِٖ غحلرح هح ضص٘د جلوغٌ٘ي ةتػش هي جلفرحخح 

ض جلطفل٘س ٌُّحك جلاذٗذ هي جألهشجض تحألهشجض جلف٘شّع٘س ّجألهشجض جلرشط٘شٗس ّجألهشج

 ّجألهشجض جلفطشٗس ّجألهشجض جلغشغحً٘س ح

 جلرْ٘ ة ال٘س، فيذ ّؾذ جلرحقع ّلذٓ هشجؾاس جلذسجعحش جلغحذيس جلطٖ ضٌحّلص جليعحٗح

 ذدجً هي جلذسجعحش جلطٖ جُطوص ذِزج جلوْظْع هي ؾْجًد  ذزح فٌِحك ذاط جلذسجعحش جلطٖ 

ّجلرشجهؽ جلوصووس لطٌو٘س جلْ ٖ ذحليعحٗح ضطشلص لألغش جإلٗؿحذٖ لطذسٗظ جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س 

 ,VanRooy and pollard؛ 6999جأل ال٘س ّجلوغطؿذجش جلرْ٘لْؾ٘س تذسجعحش )عاْدٕ، 

 ,Bryant &Baggott؛  Boohar, 2003؛ 0225؛ جذْ جلفطْـ،  Fink, 2002؛ 2002

طٖ (ح ٌُّحك ذاط جلذسجعحش جلطٖ جُطوص فٖ جلركع  ي جلورحدب جل0222؛  ل٘حى،  2003

ٗغطٌذ ئلِ٘ح جلطلرس فٖ جلؿحهاحش فٖ قشوِن  لٔ جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س، هٌِح دسجعس ؾشٗغحش 

( فٖ جألسدى جلطٖ ةتِشش شْ٘ع هرذة جالعطيال٘س غن هرحدب جلْجؾر٘س جلذٌٗ٘س غن هرذة 0223)

 (ltai, 2006جلْجؾر٘س جإلًغحً٘س لذٓ غلرس جلػحًْٗس ّجلؿحهاحش، ّدسجعس لطحٕ ) جلوؿطوا٘س غن

فٖ جل٘حذحى جلطٖ ُذفص ئلٔ جلطاشف ئلٔ ت٘ف٘س جلطاحهل ه  جلخاف جأل الٖ فٖ جلفصْل 

%( هي جلاٌ٘س ٗطأغش 3613جلذسجع٘س ّضكذٗذ جلاْجهل جلطٖ ضإغش  لِ٘ح، ّةتِشش جلٌطحتؽ ةى )

ذحلوْجلع جلفشدٗس جلوغطيلس للوالو٘ي ّجلخلف٘حش جالؾطوح ٘س  ٌذ جلطصذٕ لليعحٗح جأل ال٘س 

ْجلفِن ذح طاف جلوْظْع ل٘ذ جلوٌحلفس، ّدسجعس جلض رٖ ّجلغاهحش ّ ْلس ّضخطلع ه

( فٖ جألسدى جلطٖ ُذفص ئلٔ جعطيصح  جلورحدب جأل ال٘س جلطٖ ٗغطٌذ ئلِ٘ح غلرس تل٘س 0222)

جلطد فٖ جلؿحهاس جألسدً٘س، ةتِشش جلٌطحتؽ شْ٘ع جلورذة جإلًغحًٖح  ّدسجعس جلذل٘وٖ 

ذسجعس ئلٔ جلشفع  ي دسؾس ّ ٖ غلرس ضخصص جلالْم ( جلطٖ ُذفص جل0263ّجلاذٗلٖ)

جلك٘حض٘س فٖ جلؿحهاحش جألسدً٘س  جلشعو٘س لليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س فٖ ظْ  ذاط جلوطغ٘شجش 

( 500ُّٖ جلٌْع جالؾطوح ٖ، ّجلوغطْٓ جلذسجعٖ، ّجلؿحهاسح  ضشًْص  ٌ٘س جلذسجعس هي)

جألسدً٘س  جلشعو٘سح جضر  جلوٌِؽ  غحلد ّغحلرس هي غلرس ضخصص جلالْم جلك٘حض٘س فٖ جلؿحهاحش

ةتِشش ًطحتؽ جلذسجعس ةى ّ ٖ غلرس  جلْصفٖ ق٘ع ضوا ذجد لحتوس ذحليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س 

ضخصص جلالْم جلك٘حض٘س فٖ جلؿحهاحش جألسدً٘س جلشعو٘س لليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س هشضفاحًح تزلك 

( فٖ α =0.05س ) داللس ئقصحت٘س  ٌذ هغطْٓ جلذالل جتِشش جلذسجعس ّؾْد فشّ  رجش

هغطْٓ ّ ٖ غلرس ضخصص جلالْم جلك٘حض٘س فٖ جلؿحهاحش جألسدً٘س جلشعو٘س ضاضٕ لوطغ٘ش 

جلٌْع جالؾطوح ٖ لصحلف جإلًحظ، ّلوطغ٘شجلوغطْٓ جلذسجعٖ لصحلف غلرس جلغٌس جلشجذاس فأتػش، 

لرْ٘ ّلوطغ٘شجلؿحهاس لصحلف جلؿحهاس جألسدً٘سح ّجلذسجعحش جلطٖ ةُطوص فٖ ضعو٘ي جليعحٗح ج

ّتزلك دسجعس ( 6990ة ال٘س فٖ هٌحُؽ جألق٘ح  للوشقلس جلػحًْٗس فٖ جألسدى تذسجعس هغاْد)
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Lysaghta, Rosenberger &Kerridgea, 2006) فٖ جعطشجل٘ح جلطٖ ةشحسش ئلٔ ةى )

%( ضاطيذ ةًَ ٌٗرغٖ ضذسٗظ ة ال٘حش جلطشٌْلْؾ٘ح جلكْ٘ٗس 9310ةغلر٘س تر٘شز هي جلطاخ )

اط جلذسجعحش جلطٖ جُطوص ذطيْٗن تطد جلالْم جلك٘حض٘س لذسؾس ضعوٌِ٘ح للطاخح ٌُّحك ذ

( فٖ جلغاْدٗسح ٌُّحك ذاط جلذسجعحش جلطٖ 0229لليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س تذسجعس جلفِشٕ )

جألق٘ح  ذشل٘حش جلطشذ٘س ذؿحهاحش غضز لالن فٖ ل٘حط هغطْٓ فِن غلرس جلالْم جلاحهس جُطوص 

( جلطٖ ةتِشش ةى 0266ِن ًكُْح تذسجعس جللْلْ ّجلشكلْش )لليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّجضؿحُحض

 %ح 33 ةلل هي قذ جلشفحٗس هغطْٓ جلفِن لليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّجالضؿحُحش ًكُْح

 

 : ينهدٍخ انذساسخ

، لوٌحعرس رلك ه  هفشلطِح ّغر٘اطِح جلوغكٖ جعطخذهص جلذسجعس جلوٌِؽ جلْصفٖ

جلرحُشز هْظْع جلذسجعس ّصفحً دل٘يحً توح فٖ ّةُذجفِح، ئر ٗاطوذ جلوٌِؽ جلْصفٖ  لٔ ّصع 

 جلْجل  دّى ضذ ل جلرحقػ٘ي ّجلطار٘ش  ٌِح ذأسلحم تو٘س ضْظف هيذجسُحح

 يدتًغ انذساسخ وػٍنتهب :

 ػٍنخ انذساسخ:

هذسط ّهذسعس فٖ ( 032هي ) جلوط٘غشز جلوطشًْس جلذسجعس س ٌ٘ٗوػل هؿطو  جلذسجعس 

، ق٘ع لحم ضن ج ط٘حسُن ذطشٗيس  فْجت٘س ّجلطٖ هذٗشٗس ضشذ٘س جألًرحسضخصص  لن جالق٘ح  

( 020جألق٘ح  جعطشؾ  هٌِح ) لن  ( جعطرحًس  لٔ  ٌ٘س هي هذسعٖ هحدز 522جلرحقع ذطْصٗ  )

( جعطرحًس غ٘ش صحلكس للطكل٘ل ّذِزج 50جعطرحًس ّذاذ هشجؾاس جالعطرحًحش ضر٘ي ةى ٌُحك )

( ْٗظف ضْصٗ  ةفشجد 6ذّل )ؿجل، س( هذسط ّهذسع032لذسجعس هشًْس هي )ةصركص  ٌ٘س ج

               جلاٌ٘س ضراحً للوطغ٘شجش جلفخص٘سح

 (6ؾذّل )                                        

 (032ضْصٗ  ةفشجد جلاٌ٘س ضراحً للوطغ٘شجش جلفخص٘س )ى=             

 جلٌغرس جلوثْٗس جلطششجس جلوغطْٓ جلوطغ٘ش

 جلٌْع جالؾطوح ٖ 
 40.8 102 رتش
 59.2 148 ةًػٔ

 جلخرشز 
 52.8 132 عٌْجش  3ةلل هي 
 47.2 118 عٌْجش فأتػش  3

 2ح622 032 جلوؿوْع

 

 أداح انذساسخ :
ذاذ جألغاع  لٔ جألدخ جلطشذْٕ ، ّجلشؾْع ئلٔ جلذسجعحش جلغحذيس جلطٖ ضطالق        

؛ 0266جلوإهٌٖ ؛ قغٌ٘ي 6993ّذحليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّجألعطفحدز هٌِح تذسجعس ) صٗطْى ،

( Lysaghta, Rosenbergr & Kerridgea,2006؛ 0266، 0224جللْلْ  ّجلشكلْش

ق٘ع ضن ذٌح  هي٘حط لليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س جلوطعوٌس فٖ تطحخ  لن جألق٘ح   لٔ ّفق علن 

( فيشز، ًّيل 3( لعحٗح ست٘ظ ٗس ُٖ: جلطشحغش جلرفشٕ)4ل٘ش٘شش جلػاغٖ ذصْسز جلٌِحت٘س هي )

( 3( فيشز ، ّجٙفحش جالؾطوح ٘س )3( فيشز،ّجالهشجض ّغش  جلااؼ )4عح  )ّصسج س جأل 

 (ح  6فيشز ّضشْى ؾواِ٘ح هشضرطس ذحليعحٗح جلشت٘غ٘س ّها هَ إلغشجض جلذسجعس هلكق )

 األداح : صذق
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(  فيشز هْص س فٖ ةسذ  لعحٗح ست٘غ٘س ، 52ضشْى جلوي٘حط ذصْسز جألّل٘س هي )

جأل عح  ّجألهشجض ّغش  جلااؼ ّجٙفحش جالؾطوح ٘س ، جلطشحغش جلرفشٕ ًّيل ّصسج س 

ّ شض جلوي٘حط  لٔ  وغس هي ة عح  ُ٘ثس جلطذسٗظ ضخصص هٌحُؽ  لْم فٖ تل٘س جلالْم 

جلطشذَْٗ ؾحهاس آل جلر٘صح ّذاذ جالغاع تل هٌِن  لٔ فيشجش جلوي٘حط، ّذٌح جً  لٔ هاقرحش 

اطٖ جلفششز ًفغِح، ّةتِش جلوي٘حط جلوكشو٘ي قزفص ذاط جلفيشجش ّدهؿص جلفيشجش جلطٖ ض

( ٗري ةُن جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س جلوطعوٌس فٖ تطحخ  0( فيشزح ّؾذّل )05ذصْسز جلٌِحت٘س هي )

  لن جألق٘ح  ّجلوغطخذهس فٖ ةدجز جلذسجعسح  

 انفمشاد انتً تى حزفهب :

 ٗغح ذ جلطلي٘ف جلصٌح ٖ فٖ قل هفشلس جألًؿحخ ح  -1

 حغش صك٘س  لٔ جألمحةعطكذجم هْجً  جلكول ٗغرد هخ -2

 ضاطرش  ول٘س صج س جلخصٔ لألًغحى تااؼ للاين ح -3

 .ترذٗل  ي  ول٘س جالًؿحخ  جلٔ جالعطٌغحللذ ٗطن جللؿْ   -4

 ضكل هفشلس جلاين  ي غشٗق جغفحل جالًحذ٘د ح -5

 .هي جلووشي صسج س ج عح  غ٘ش ذفشٗس لألًغحى  -6

 .جعطخذجم غد جال فحخ ذذٗل للطد جلكذٗع -7
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(0ؾذّل )  

 جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س جلشت٘غ٘س ّجلفش ٘س
 انفمشاد انفشػٍخ د انشئٍسً انًدبل 

ي
شش

نج
شا

بث
تك

ان
 :

ال
و
أ

 

 تمنٍخ األخصبة انصنبػً 1

 تحذٌذ خنس اندنً 2

 تأخٍش األسحبو 3

 تمنٍخ األخهبض  4

 تمنٍخ تنظٍى اننسم  5

 صواج األلبسة  6

 بػٍخدوس األسالو ين األخصبة انصن 7

 

و 
ااذ
ان
م 

ماا
 ن

بً:
نٍاا

ثب

  
اخ

اااا
اااا

اااا
ااااا

ػ
سا

وص

ء
ضب

ػ
أل
ا

 

 انتجشع ثبنذو  1  

 انتجشع ثبألػضبء انجششٌخ  2

 اننظشح انششػٍخ نضساػخ األػضبء 3

 تدبسح األػضبء 4

ق 
اش

طاا
و
ض 

شا
يااا

أل
 ا
ب:

ثااا
بن
ث

ج
ال

نؼ
 ا

 األيشاض انىساثٍخ 1

 انطفشاد انىساثٍخ 2

 انفحص انطجً لجم انضواج 3

 نسشٌخ ننتبئح انفحص انطجً األيبنخ انؼهًٍخ وا 4

 انحدبيخ ثبنطت 5

 انًسججبد انكًٍٍبوٌخ وانفٍضٌبوٌخ نأليشاض 6

 أستخذاو طت األػشبة 7

 

ٍخ
ػ

ًب
خت

أل
 ا
د

فب
َ

 ا
بً:

ثؼ
سا

 

 انتذخٍن وأضشاسح انصحٍخ 1

 انًخذساد وانًسكشاد 2

 األثش األلتصبدي نهًخذساد 3

 ٍخدوس األسالو فً تحشٌى األفبد األختًبػ 4

 دوس األسشح ين األفبد األختًبػٍخ 5

 

 

 ثجبد أداح انذساسخ :

جعطخذم جلرحقع هاحهل ق٘ع  لحم جلرحقع ذططر٘ق ةدجز جلذسجعس طرحس هذٓ جال طوحدٗس ّإل

ًغىىرح ؾ٘ىىذز  ذ( ُّىىٖ ضاىى25ح2لاضغىىح  جلىىذج لٖ، ّلىىذ ذلغىىص ل٘وىىس تشًّرىىحل جلفىىح ) لفىىحةتشًّرىىحل 

( ْٗظىىف هاىىحهاش جلػرىىحش لوطغ٘ىىشجش 5، ّجلؿىىذّل )سلكحل٘ىىألغىىشجض ضاوىى٘ن ًطىىحتؽ جلذسجعىىس ج

 جلذسجعسح
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 (5جلؿذّل )                                  

 هاحهاش جلػرحش )تشًّرحل ةلفح( لؿو٘  فيشجش هؿحالش جلذسجعس ّجألدجز تشل            

 هاحهل )تشًّرحل ةلفح(  جلوؿحل جلشلن

 23ح2 جلطشحغش جلرفشٕ 6

 20ح2  س جال عح ًيل جلذم ّصسج 0

 26ح2 جألهشجض ّغش  جلااؼ 5

 32ح2 جٙفحش جالؾطوح ٘س 4

 25ح2 جألدجز تشل

 

( ةى ل٘ن هاحهاش غرحش )تشًّرىحل ةلفىح( لوؿىحالش جلذسجعىس ضشجّقىص ذى٘ي 5)ٗرِش هي جلؿذّل 

( ق٘ع تحى ة اُح لوؿحل " جلطشحغش جلرفشٕ "، ذٌ٘وح تحى ةدًحُح لوؿىحل" جٙفىحش 23ح2-32ح2)

ؾطوح ٘س " ّٗاْد جلغرد فٖ رلك ئلٔ ضرحٗي ئؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س قْل فيشجش ُىزٍ جلوؿىحالش، جال

 ُّٖ ل٘ن هشضفاس ألغشجض جلططر٘قح

 أخشاءاد انذساسخ:

 نمذ تى إتجبع اإلخشاءاد انتبنٍخ فً أثنبء تطجٍك انذساسخ :

 ص٘حغس هفشلس جلذسجعس، ّضكذٗذ ةُذجفِح ّةُو٘طِح ح -6

فٖ تطحخ  لن جألق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ فٖ  ال٘س جلوطعوٌسٗذ جليعحٗح جلرْ٘ة ضكذ -0

 جلاشج  لغشض ضكي٘ق ًطحؾحش جلطالنح

ئ ذجد جإلغحس جلٌرشٕ ذك٘ع ٗغطْفٖ جلوْظْ حش ّجليعىحٗح جلرْ٘ة ال٘ىس هىي جلٌحق٘ىس  -5

 جلطشذْٗس ّجلالو٘سح

 ضكذٗذ هؿطو  جلذسجعس ّ ٌ٘طِحح -4

 ِححئ ذجد ةدجز جلذسجعس، ّجلطأتذ هي صذلِح ّغرحض -3

 ضطر٘ق ةدجز جلذسجعس  لٔ ةفشجد  ٌ٘س جلذسجعس جلوط٘غشزح -3

عىىطخشجؼ جلٌطىىحتؽ ّضكل٘لِىىح هاحلؿطِىىح جقصىىحت٘حً، ّج، ّضفشٗىىم جلر٘حًىىحش ّجالعىىطرحًسؾوىى   -3

 ّهٌحلفطِحح

 : ػشض اننتبئح

جليعىحٗح جلرْ٘ة ال٘ىس ةُىن  طعوي  شض ًطىحتؽ جلذسجعىس جلطىٖ ضِىذف ئلىٔ جلطاىشف  لىٔ "ض     

جألق٘ىىح   لىىن جألق٘ىىح  للصىىع جلػحلىىع جلوطْعىىػ هىىي ّؾِىىس ًرىىش هذسعىىٖ س فىىٖ تطىىحخ ٌجلوطعىىو

 ذحلاشج "، ّع٘طن  شض جلٌطحتؽ ّفيح لوح ضٌحّلطَ جلذسجعس هي ةعثلسح

هىىح جليعىىحٗح جلرْ٘ة ال٘ىىس جلْجؾىىد ضْجفشُىىح فىىٖ  أوالً: اننتاابئح انًتؼهمااخ ثبنسااوال األول: -

جألق٘ىىح   لىىن  جألق٘ىىح  للصىىع جلػحلىىع جلوطْعىىػ هىىي ّؾِىىس ًرىىش هذسعىىٖ لىىن تطىىحخ 

 ذحلاشج ؟
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لإلؾحذس  ي ُزج جلغإجل لحم جلرحقع ذوشجؾاىس جألدخ جلطشذىْٕ ّجلذسجعىحش جلغىحذيس رجش 

ذْ٘ة ال٘س صٌفص ئلٔ  ( لع٘س 05جلصلس ذوؿحالش جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّضن جلطْصل ئلٔ )

 ُّٖ: جلطشحغش جلرفشٕ، ًيل جلذم ّصسج س جال عح ، جألهشجض ّغىش  ةسذ  لعحٗح ست٘غَ٘

جلااؼ، جٙفحش جالؾطوح ٘س، ّذاذ رلىك ضىن  شظىِح  لىٔ لؿٌىس هىي جلوكشوى٘ي ّجلوخطصى٘ي 

للطكيىىق هىىي هٌحعىىرس ّّظىىْـ جلوا٘ىىحس ّجلوؿىىحالش جلطىىٖ جشىىولص  لِ٘ىىح ّذٌغىىرس جضفىىح  هىىي 

 %ح22جلوكشو٘ي ذلغص 

جألق٘ىح  للصىع جلػحلىع  لن هح هذٓ ضعو٘ي تطحخ  ثبنٍبً: اننتبئح انًتؼهمخ ثبنسوال انثبنً : -

 جألق٘ح  ذحلاشج ؟ لن وطْعػ لليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س هي ّؾِس ًرش هذسعٖ جل

لإلؾحذس  ي ُىزج جلغىإجل ضىن جعىطخشجؼ جلوطْعىطحش جلكغىحذ٘س ّجالًكشجفىحش جلوا٘حسٗىس 

 ( ْٗظف رلكح4) جلذسجعس ّجألدجز تشل، جلؿذّل  إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي هؿحالش

 (4)  اندذول                                  

جلوطْعطحش جلكغحذ٘س ّجالًكشجفحش جلوا٘حسٗس إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي هؿحالش جلذسجعس ّجألدجز 

 (032تشل هشضرس ضٌحصل٘حً )ى=

 جلوؿحل جلشلن جلشضرس
جلوطْعىىىىىىىىىىىىىىىىػ 

 جلكغحذٖ

جالًكىىىىىىىىىىىىىىىىىىشجف 

 جلوا٘حسٕ

دسؾىىىىىىىىىىىىىىس 

 جلطي٘٘ن

 هشضفاس 0.28 2.46 جألهشجض ّغش  جلااؼ 5 6

 هشضفاس 0.32 2.40 جلطشحغش جلرفشٕ 6 0

 هطْعطس 0.35 2.28 جٙفحش جالؾطوح ٘س 4 5

 هطْعطس 0.49 2.11 ًيل جلذم ّصسج س جال عح  0 4

 جألدجز تشل 
2.34 0.23 

ه

 ضْعطس

( ةى جلوطْعطحش جلكغحذ٘س إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي هؿحالش 4) ٗرِش هي جلؿذّل 

جألهشجض ّغش   ؿحل "(، ق٘ع ؾح  ذحلوشضرس جألّلٔ ه43ح0-66ح0جلذسجعس ضشجّقص ذ٘ي )

جلطشحغش  ، ّذحلوشضرس جلػحً٘س ؾح  هؿحل " هشضفاس( ّدسؾس ضي٘٘ن 43ح0جلااؼ " ذوطْعػ قغحذٖ )

جٙفحش  ، ّذحلوشضرس جلػحلػس ؾح  هؿحل " هشضفاس( ّدسؾس ضي٘٘ن 42ح0جلرفشٕ " ذوطْعػ قغحذٖ )

رس جلشجذاس ّجأل ٘شز ( ّدسؾس ضي٘٘ن هطْعطس، ّؾح  ذحلوشض02ح0جالؾطوح ٘س " ذوطْعػ قغحذٖ )

( ّدسؾس ضي٘٘ن هطْعطس ، ّذلم 66ح0ًيل جلذم ّصسج س جال عح  " ذوطْعػ قغحذٖ ) هؿحل "

( ذذسؾس ضي٘٘ن هطْعطس، ُّزج ٗذل  لٔ ةى هغطْٓ 54ح0جلوطْعػ جلكغحذٖ لألدجز تشل )

ِس تحى هطْعطحً هي ّؾ ع جلوطْعػ لليعحٗح جلرْ٘ة ال٘سجألق٘ح  للصع جلػحل  لن ضعو٘ي تطحخ

 جألق٘ح  فٖ جلاشج  ح  لن ًرشج هذسعٖ

توح ضن جعطخشجؼ جلوطْعطحش جلكغحذ٘س ّجالًكشجفحش جلوا٘حسٗس إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س 

 ( ضْظف رلكح 2-3 ي فيشجش تل هؿحل هي هؿحالش جلذسجعس  لٔ قذج، ؾذجّل )

 

 

 

 

 



 جملة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانوة

 

 ( 3العدد )

 1028( اولول)

 

  (533(  

 

 

(3جلؿذّل )  

 جلطشىحغش اٌ٘س  ي فيىشجش هؿىحل "جلوطْعطحش جلكغحذ٘س ّجالًكشجفحش جلوا٘حسٗس إلؾحذحش ةفشجد جل

 (032جلرفشٕ " هشضرس ضٌحصل٘حً )ى=

 جلفيشز جلشلن جلشضرس
جلوطْعىىىىىىىىىىىىىىػ 

 جلكغحذٖ

جالًكىىىىىىىىىىىىىىىىشجف 

 جلوا٘حسٕ

دسؾىىىىىىىىىىىىىس 

 جلطي٘٘ن

6 3 
دّس جإلعىىىىىىىام هىىىىىىىي جال صىىىىىىىحخ 

 جلصٌح ٖح
 هشضفاس 0.63 2.60

 هشضفاس 0.60 2.51  ول٘س ضٌر٘ن جلٌغلح 3 0

 هشضفاس 0.60 2.48 ضيٌ٘س جال صحخ جلصٌح ٖح 6 5

 هشضفاس 0.57 2.46 ضأ ٘ش جألسقحمح 5 4

 هشضفاس 0.66 2.41 ضيٌ٘س ضكذٗذ ؾٌظ جلؿٌ٘يح 0 3

 هشضفاس 0.57 2.41  ول٘س جإلؾِحضح 4 3

 هطْعطس 0.94 1.93 صّجؼ جأللحسخح 3 3

 هشضفاس 0.32 2.40 هؿحل " جلطشحغش جلرفشٕ " تشل

إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي فيشجش ( ةى جلوطْعطحش جلكغحذ٘س 3ٗرِش هي جلؿذّل )

 ( "3(، ق٘ع ؾح ش ذحلوشضرس جألّلٔ جلفيشز )32ح0-95ح6جلرفشٕ ضشجّقص ذ٘ي ) هؿحل جلطشحغش

( ّدسؾس ضي٘٘ن هشضفاس، ذٌ٘وح 32ح0جلصٌح ٖ " ذوطْعػ قغحذٖ ) جال صحخ هي جإلعام دّس

( ذذسؾس ضي٘٘ن 95ح6صّجؼ جأللحسخ " ذوطْعػ قغحذٖ ) ( "3ؾح ش ذحلوشضرس جأل ٘شز جلفيشز )

هشضفاس ح ٗفغش ُّزج  ةى هؿحل ( ذذسؾس ضي٘٘ن 42ح0هطْعطس، ّذلم جلوطْعػ جلكغحذٖ للوؿحل تشل )

جلطشحغش فٖ هؿطواحضٌح جالعاهَ٘ ّهٌحُؿٌح ضشْى رجش جُوَ٘ ذكع ضأ ز تل جلؿْجًد جلطٖ ضعوي  ولَ٘ جلطشحغش 

هؿحل صّجؼ جاللحسخ ذحلوشضرَ جال ٘شٍ لشْى ُزٍ جلرفشٕ لوح لِزج جلوؿحل قغحعَ٘ فٖ هؿطواحضٌح ذٌ٘وح ج ز 

 جليعَ٘ لِح دّجف  ّسجغَ٘  ْفح هي تِْس جفشجد ضكول صفحش ؾذٗذٍ ح
 

(3ؾذّل )  

 جلذم ًيل جلوطْعطحش جلكغحذ٘س ّجالًكشجفحش جلوا٘حسٗس إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي فيشجش هؿحل "

 (032جال عح  " هشضرس ضٌحصل٘حً )ى= ّصسج س

جلىىىىىشض

 ذس
 لفيشزج جلشلن

جلوطْعىىىىىىىىىىىىىىػ 

 جلكغحذٖ

جالًكىىىىىىىىىىىىىىىشجف 

 جلوا٘حسٕ

دسؾىىىىىىىىىىىىىس 

 جلطي٘٘ن

 هشضفاس 0.61 2.55 جلٌرشز جلفش ٘س لضسج س جال عح ح 5 6

 هشضفاس 0.50 2.47 جلطرشع ذحال عح ح 0 0

 هطْعطس  0.95 1.82 جلطرشع ذحلذمح 6 5

 هٌخفعس 0.89 1.61 ضؿحسز جال عح ح 4 4

 هطْعطس  0.49 2.11 هؿحل " ًيل جلذم ّصسج س جال عح  " تشل

( ةى جلوطْعطحش جلكغحذ٘س إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي فيشجش 3) ٗرِش هي جلؿذّل 

(، ق٘ع ؾح ش ذحلوشضرس جألّلٔ 33ح0-36ح6ضشجّقص ذ٘ي ) جال عح  ّصسج س جلذم هؿحل ًيل

( ّدسؾس ضي٘٘ن 33ح0جال عح  " ذوطْعػ قغحذٖ ) لضسج س جلفش ٘س جلٌرشز ( "5جلفيشز )
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ضؿحسز جال عح  " ذوطْعػ قغحذٖ  ( "4ٌ٘وح ؾح ش ذحلوشضرس جأل ٘شز جلفيشز )هشضفاس، ذ

( ذذسؾس ضي٘٘ن 66ح0( ذذسؾس ضي٘٘ن هطْعطس، ّذلم جلوطْعػ جلكغحذٖ للوؿحل تشل )36ح6)

ُّزج ٗفغش ةى فيشز جلٌرشٍ جلفش َ٘ لضسج س جال عح  ج ززجلوشضرَ جالّلٔ لشْى ُزٍ هطْعطسح

ًيحر ق٘حز تػ٘شهي جلٌحط جهح فيشٍ ضؿحسٍ جال عح  فيذ ج زز جلوشضرَ جلفيشٍ ضشْى رجش جُوَ٘ فٖ ج

جال ٘شٍ ذِزج جلوؿحل ّرلك جالذطاحد جلٌحط  ي جلطاحهل ذطؿحسٍ جال عح  جلرفشَٗ جال للعشّسز 

 لشْى جلطاحهل ذطؿحسٍ جال عح  جلرفشَٗ الٗؿْص شش ح ح 
 

(7)اندذول   

 حذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي فيشجش هؿحل "جلوطْعطحش جلكغحذ٘س ّجالًكشجفحش جلوا٘حسٗس إلؾ

(032جألهشجض ّغش  جلااؼ " هشضرس ضٌحصل٘حً )ى=  

 جلفيشز جلشلن جلشضرس
جلوطْعىىىىىىىىىىىىىىػ 

 جلكغحذٖ

جالًكىىىىىىىىىىىىىىىشجف 

 جلوا٘حسٕ

دسؾىىىىىىىىىىىىىس 

 جلطي٘٘ن

 هشضفاس 0.46 2.71 جألهشجض جلْسجغ٘سح  0 6

0 4 
جألهحًىىىىس جلالو٘ىىىىس لٌطىىىىحتؽ جلفكىىىىص 

 0.51 2.66 جلطرٖح
 هشضفاس

5 3 
حش جلش٘وحّٗىىىىس ّجلف٘ضذحّٗىىىىس جلوغىىىىرر

 0.59 2.63 لاهشجض ح
 هشضفاس

 هشضفاس 0.77 2.58 جلطفشجش جلْسجغ٘سح  6 4

 هشضفاس 0.57 2.45 جلكؿحهس ذحلطدح 3 3

 هطْعطس  0.71 2.29 جلفص جلطرٖ لرل جلضّجؼح 5 3

 هطْعطس  0.87 1.89 جعطخذجم غد جأل فحخح 3 3

 هشضفاس 0.28 2.46 هؿحل " جألهشجض ّغش  جلااؼ " تشل

 

( ةى جلوطْعطحش جلكغحذ٘س إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي فيشجش 3)ٗرِش هي جلؿذّل 

(، ق٘ع ؾح ش ذحلوشضرس جألّلٔ 36ح0-29ح6ضشجّقص ذ٘ي ) جلااؼ ّغش  هؿحل جألهشجض

( ّدسؾس ضي٘٘ن هشضفاس، ذٌ٘وح ؾح ش 36ح0جلْسجغ٘س " ذوطْعػ قغحذٖ ) جألهشجض ( "0جلفيشز )

( ذذسؾس ضي٘٘ن 29ح6جأل فحخ " ذوطْعػ قغحذٖ ) غد جعطخذجم ( "3 ٘شز جلفيشز )ذحلوشضرس جأل

ُّزج ٗفغش ةى فيشز حهشضفاس( ذذسؾس ضي٘٘ن 43ح0هطْعطس، ّذلم جلوطْعػ جلكغحذٖ للوؿحل تشل )

جالهشجض جلْسجغَ٘ ذِزج جلوؿحل ج زز جلوشضرَ جالّلٔ لشْى جالهشجض جلْسجغَ٘ لذ ة زش ق٘ض 

الق٘ح  للصع جلػحلع جلوطْعػ ذٌ٘وح لن جؾذ فٖ تطحخ  لن جالق٘ح  جٕ ّجع  فٖ تطحخ  لن ج

 ضطش  ذخصْص فيشز غد جال فحخ ح
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 (2جلؿذّل )

جٙفىحش  جلوطْعطحش جلكغحذ٘س ّجالًكشجفحش جلوا٘حسٗس إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي فيىشجش هؿىحل "

 (032جالؾطوح ٘س " هشضرس ضٌحصل٘حً )ى=

جلىىىىىشض

 ذس
 جلفيشز جلشلن

طْعىىىىىىىىىىىىىىػ جلو

 جلكغحذٖ

جالًكىىىىىىىىىىىىىىىشجف 

 جلوا٘حسٕ

دسؾىىىىىىىىىىىىىس 

 جلطي٘٘ن

 هشضفاس 0.59 2.67 جألغش جاللطصحدٕ للوخذسجش 5 6

 هشضفاس 0.51 2.66 جلطذ ٘ي ّةظشجسٍ جلصك٘سح 6 0

 هطْعطس 0.85 2.18 جلوخذسجش ّجلوغششجش 0 5

4 4 
دّس جإلعىىىىام فىىىىٖ ضكىىىىشٗن جٙفىىىىحش 

 0.77 2.14 جالؾطوح ٘س
 هطْعطس

 هطْعطس 0.87 1.74 ي جٙفحش جالؾطوح ٘سحدّس جألعشز ه 3 3

 هطْعطس 0.35 2.28 هؿحل " جٙفحش جالؾطوح ٘س " تشل

( ةى جلوطْعطحش جلكغحذ٘س إلؾحذحش ةفشجد جلاٌ٘س  ي فيشجش 2)ٗرِش هي جلؿذّل 

(، ق٘ع ؾح ش ذحلوشضرس جألّلٔ جلفيشز 33ح0-34ح6ضشجّقص ذ٘ي ) جالؾطوح ٘س هؿحل جٙفحش

( ّدسؾس ضي٘٘ن هشضفاس، ذٌ٘وح 33ح0حدٕ للوخذسجش " ذوطْعػ قغحذٖ )جألغش جاللطص ( "5)

دّس جألعشز هي جٙفحش جالؾطوح ٘س " ذوطْعػ قغحذٖ  ( "3ؾح ش ذحلوشضرس جأل ٘شز جلفيشز )

( ذذسؾس ضي٘٘ن 02ح0( ذذسؾس ضي٘٘ن هطْعطس، ّذلم جلوطْعػ جلكغحذٖ للوؿحل تشل )34ح6)

 هطْعطسح

 انتىصٍبد وانًمتشحبد: 

ز جلطْجصى فٖ دهؽ جليعحٗح جلرْة ال٘س ّجلوغطكذغحش جلكْ٘ٗس  لٔ هشج ح -6

 ةؾضج  تطحخ  لن جألق٘ح  ذك٘ع ٗرل جلطحلد هغطفاشجً لِح غْل ضاحهلس ه  جلشطحخ جلوذسعٖح

ةد حل جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّجلوغطكذغحش جلكْ٘ٗس ّةعطشجض٘ؿ٘حش ضذسٗغِح فٖ  -0

 ّذشجهؽ ضذسٗرس ةغٌح  جلخذهسح ذشجهؽ ة ذجد هذسعٖ  لن جألق٘ح  لرل جلخذهس، 

ضعو٘ي جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س فٖ تطحخ  لن جألق٘ح  جلطٖ ٗكذظ فِ٘ح ؾذل ذ٘ي  -5

 جلطلرس ًط٘ؿس أل طاف فٖ جلي٘ن جلذٌٗ٘س ّجألؾطوح ٘س ذ٘ي جلطلرَ فٖ جلوؿطو  جلْجقذح

ةؾشج  دسجعَ ضغأ جلٔ ضشحهل جلواشفَ جلرْ٘لْؾَ٘ ّجلذٌَٗ٘ ّجألؾطوح َ٘،ّضكذٗذ -4

 جلطلرَ ًكْ جلي٘ن جلرْ٘ة الَ٘ح ِن ّجضؿحُحش ّهْ٘لف

 انًصبدسبئًخ ل

فهم بعض (. أثر تدرٌس وحدة فً الجٌنوم على تنمٌة 2003) .أبو الفتوح, دمحم -1
المؤتمر العلمً السابع:  . القضاٌا البٌو أخالقٌة وبعض القٌم البٌولوجٌه لدى طالب المعلمٌن

 االسماعٌلٌة. ,ٌة المصرٌة للتربٌة العلمٌةالجمع ٌولٌو, 22-20 نحو تربٌة علمٌة أفضل
فً مجال األخالقٌات الحٌوٌة لدى طلبة  األخالقًالتفكٌر .(2005) .جرٌسات, رندا -2

غٌر منشورة,  دكتوراه .أطروحةالمرحلة الثانوٌة فً مدراس عمان وطلبة الجامعة األردنٌة
 .للدراسات العلٌا, عمان جامعة عمان العربٌة

الحٌوٌة عند معلمً  .األخالقٌات(2011) منً, ابراهٌم.والمو . حسنٌن, خولة -5
 ح6536-6544(، 4)52جلالْم جلطشذْٗس، ، دراسات.األحٌاء وكٌفٌة دمجهم لها فً التدرٌس
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دبً, دار . تدرٌس العلوم فً مراحل التعلٌم العام(. 1996الخلٌلً , خلٌل ٌوسف ) -4
 القلم. 

مدى وعً طلبة تخصص العلوم الحٌاتٌة  (.2016الدلٌمً, عامر و العدٌلً, عبد السالم)-5 
مجلة المنارة  فً الجامعات األردنٌة الرسمٌة للقضاٌا البٌوأخالقٌة فً ضوء لعض المتغٌرات.

 حقٌد النشر –للدراسات , االردن 

ترجمة: عبد النورعبد  .سلسلة عالم المعرفة .أخالقٌات العلم.(2005).رزنٌك, دٌفٌد -5
 للثقافة والفنون واآلداب, الكوٌت. المنعم, الكوٌت: المجلس الوطنً

(. القٌم األخالقٌة الحٌوٌة لدى طالب الثانوٌة العامة وعالقتها 1995زٌتون, كمال. ) -6
المؤتمر العلمً السابع , التعلٌم الثانوي وتحدٌات القرن الحادي بخلٌفتهم المعرفٌة . 

 .غسطس, الجامعة العمالٌة القاهرهأ 10 – 2,  والعشرٌن
(. فاعلٌة برنامج قائم على التعلم الذاتً فً تنمٌة فهم بعض 1999) سعودي, منى. -2

المستحدثات التكنولوجٌا البٌولوجٌة والقٌم واالتجاهات لدى الطلبة المعلمة )شبعه البٌولوجً ( 
 (, جامعة عٌن شمس.1)2, مجلة التربٌة العلمٌةبكلٌة البنات. 

العلمٌة فً ضوء مستحدثات (. توجهات البحث فً التربٌة  1992شبارة, أحمد. )  -8
 10 المؤتمر العلمً األول " التربٌة العلمٌة للقرن الحادي والعشرٌنالقرن الواحد والعشرٌن. 

 أغسطس, األكادٌمٌة العلمٌة للعلوم والتكنولوجٌا أبو قٌر, اإلسكندرٌة.
تقوٌم محتوى كتب األحٌاء بالمرحلة الثانوٌة فً ضوء (. 2009)دمحم. الشهري, -9

دٌنه القرى, الم. أطروحة دكتوراه غٌر منشورة, جامعة أم علم األحٌاء وأخالقٌاتها مستحدثات
 .ةمنورال

برنامج محوسب فً تنمٌة التنور البٌولوجً لدى   ة(فاعل2008ٌعلٌان ,حكمت .) -10
ولوجٌة .رسالة ماجستٌر غٌر طلبة المعلمٌن بجامعة االقصى واتجاهاتهم نحو المستحدثات البٌ

 ,جامعة االقصى . غزة ةربٌالت ,كلٌة ةمنشور
(. تقوٌم مناهج العلوم الفلسطٌنٌة للمرحلة العلٌا من التعلٌم 2004) .اللولو, فتحٌه -11

المؤتمر التربوي األول للتربٌة فً األساسً فً ضوء المستحدثات العلمٌة المعاصرة. 
  نوفمبر(,  الجامعة اإلسالمٌة, غزه. 24-23, )فلسطٌن ومتغٌرات العصر

مستوى فهم طلبة العلوم العامة واألحٌاء (. 2011تحٌة والكحلوت, عال. )اللولو, ف -12
مجلة الجامعة . بكلٌات التربٌة فً جامعات غزة للقضاٌا البٌو أخالقٌة واتجاهاتهم نحوها

  .159–112, (2)19)سلسلة الدراسات اإلنسانٌة(  اإلسالمٌة
 ليحُشز: دجس جلفشش جلاشذٖحججلطشذ٘س ّغيحفس جلطشٌلْؾ٘ح ،(ح 0225هذتْس ،  لٖ جقوذح ) -65

توجهات التربوٌٌن نحو تضمٌن قضاٌا األخالقٌات (. 1992مسعود, غسان. ) -14
. رسالة ماجستٌر غٌر منشورة, البٌولوجٌة فً مناهج األحٌاء للمرحلة الثانوٌة فً األردن

 جامعة الٌرموك, األردن.

 لتجهيز مقترحة استراتيجية فعالية) . ٢٠٠٢  (السيد رجب ، الميهي -15

 تخصص  التربية كليات طلبة لدى البيولوجية المستحدثات تدريس في المعلومات
 المصرية الجمعية, العلمية التربية مجلة ، المختلفة التعلم أساليب ذوي ،علوم

 الثاني، يونيو. المجلد الخامس ، العدد ، العلمية للتربية
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ثات البيولوجية أثر محتوى منهاج العلوم بمستحد). ٢٠٠٢ ( الدين عماد الوسيمي، -16
واثره في تنمية التنور البيولوجي لدى طالبات الصف الثامن االساسي. رسالة ماجستير 

 .ةغيرمنشورة للجامعة االسالمية، غز
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 (6هلكق )                                

 جلغحدز هكشوٖ جليعحٗح جلشت٘غ٘س ّجلفش ٘س ليعحٗح جلرْ٘ ة ال٘س 

 ؾحهاس جل جلر٘ص  -تل٘س جلالْم   -ةحد عحلن جلخْجلذٍ  -6

 ؾحهاس جل جلر٘ص  -تل٘س جلالْم  -جلال٘وحش ةحد لٖ -0

 ؾحهاس جل جلر٘ص  -تل٘س جلالْم   -ةحدعل٘وحى جليحدسٕ -5

 ؾحهاس جل جلر٘ص  -جلاذٗلٖ تل٘س جلالْم   -د  رذ جلغام -4

 ؾحهاس جل جلر٘ص -تل٘س جلالْم   سجلكشجقف -د تْغش  -3
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 (0هلكق )

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ل٘ىىس ّةُو٘ىىس ضعىىوٌِح فىىٖ  لىىن جألق٘ىىح  للصىىع جلػحلىىع جليعىىحٗح جلرْ٘ة ا جلوْظىىْعم هي٘ىىحط

 جلوطْعػ

 جألعطحر جلفحظل 

 جالعحضزز جلفحظلس

 جلغام  ل٘شن ّسقوس هللا ّذشتحضس ّذاذ:

جليعحٗح جلرْ٘ة ال٘س ّةُو٘ىس ضعىوٌِ٘ح فىٖ تطىحخ جألق٘ىح  للصىع ٗيْم جلرحقع ذذسجعس ذاٌْجى )

( تذسجعىس  لو٘ىس، ّجر ٗشؾىٔ هىٌشن زجلػحلع جلوطْعػ فٖ جلاشج  هىي ّؾِىس ًرىش هذسعىٖ جلوىحد

جالؾحذس  لٔ فيشجش جلوي٘حط ّٗإتىذ جلرحقىع ةى جلر٘حًىحش لىي ضغىطخذم جال لغحٗىحش جلركىع جلالوىٖ 

 فيػ جلشؾح  ضارثس جلر٘حًحش جلطحل٘س:

 

  أنثى  ركش ندنسا

                   

      

 سنىاد انخجشح
 فأكثشسنىاد  5ين  سنىاد 5لم ين أ

  

 

 انفشػٍخ انفمشاد د انشئٍسً انًدبل

أهًٍتهاااااااااااااب 

 ثذسخااااااااااااااااخ

 كجٍشح

 أهًٍتهاااااااااااااااااااب 

 ثذسخااااااااااااااااااااااخ

 يتىسطخ

 ثذسخخأهًٍتهب 

 لهٍهخ

ال
أو

 :\
ي

شش
نج

 ا
ثش

كب
نت

ا
 

    تقنية األخصاب الصناعي 1

    تحذٌذ خنس اندنٍن 2

    تأخٍش األسحبو 3

    تمنٍخ األخهبض 4

    تفنٍخ تنظٍى اننسم 5

    صواج األلبسة 6

    األسالو ين األخصبة انصنبػً دوس 7

 

 ً ٍااب
بن

ث
 :

  
نقةة
ة 
نيةة
تق

و 
ةةةةة
ع
 ا
و 
ا 
ةةر
لةةة
ا

اء
ض
عا
أل
ا

 

    انتجشع ثبنذو 1                                                    

    انتجشع ثأػضبء انجششٌخ 2

      اننظشح انششػٍخ نضساػخ األػضبء 3

    ألعضاءتدبسح ا 4

 
 

 ً ااب
نثاا

ثب
:

شا
ياااا

أل
ا

ق 
اش

اااا
طا

 و
ض نؼ

ا
ج

ال
  

 

 

     انطفشاد انىساثٍخ 1

     أيشاض وساثٍخ 2

    انفحص انطجً لجم انضواج 3
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    األيبنخ انؼهًٍخ وانسشٌخ ننتبئح انفحص انطجً 4

    يسججبد انكًٍٍبوٌخ وانفٍضٌبوٌخ نأليشاض 5

    انحدبيخ ثبنطت 6

    أستخذاو طت األػشبة 7

 

 ً ؼب
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 دوس األسشح ين اَفبد األختًبػٍخ

 

   


