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 معخخلص البدث:

تهدف الدراشة الخاليةة لىةإ لبةراد مةدى مصةافمة  اةالة املػلةك فةع الكتةو غة  امل اةو             

دراشةيا مة  ال يميةةو هدهرفةا فةع رغةةاخالهك مة  دةةيا  شةتياييبياه اليةإ خ ة افةةا فةع لدارة  صةةم ، 

ارشاه هأنتؿة يربوية هبيداغوحية، هحيى م  ديا ما خقدم  م  رغاخة ناصية لهةالءل هم  مم

يؿوير ألدالاتهك هياب ي لؿا اتهك، هي مية ملهاراتهك،  لىإامل او   ، الوخ  فك دائما بحاحة ماشة 

ةةالبالتصةةعيؼ هالةةةدغك  ةةإال ػزيةةةز امل اشةةةي، الةةةو  خزيةةد مةةة  غةةةزيمالهك، هيةةةد ػهك  هلغؿة الػمةةة   لىة

هاملثةةابرة، هال ح ةةع بةةرهف امل ا صةةةا  ةةلبا ةانةةف الغيرةةة الطةةاية غ ةةي مصةةعػة غ ةةإ بلةة  املصةة مر 

هبمػلةك ء خةةدرو دهرمل املر ةةز  فةةع لدارة ضةةا ، هاليةةإ يطهةر مةة  دةةيا ؾريقةةة يدر صةة  هيااغلةة  

ةة عي يا شةةلغيا غ ةإ نتةةاؾهك ال ػليلةإ، هداضةةة فةع املرحلةةة  ة ة ة الكيشةيي  الرهيييةإ مػهةةك،  ةد خةةالير ة

دراشةةة  لحةةرالمرحلةةة  ش كتةةاف مرحلةةة ال ػلةةيك  ب ةةداس ، هغليةة  شةة حاها  هىةةإلا ال ػليميةةة 

ةةاهل   الكتةةو ةةإ غي ةةة مةةة  أشةةايوة ال ػلةةةيك  ب ةةداس  بمدخ ةةةة املصةةيلة محة غةةة  دهر  ميدانيةةة غ ة

مةةا مةةدى  مةة  اصةارا رئةةيض ماةةادمل   اةالة املػلةةك فةع دغةةك ال يميةو امل اةةو    دراشةةيا، م ؿلقة  

  (ارغاخة ال يميو امل او    دراشيا فع املرحلة  ب دائية؟ مصافمة  االة املػلك فع

 ااملرحلة  ب دائية - الدراس إ ال اوق  -  االة املػلك - املػلك - الكاالة: كلماث مفخاخيت
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Abstract: 

   The current study aims to highlight the extent to which the teacher's 

competence contributes to revealing the academic excellence of pupils, and 

its role in caring for them through (1) management strategies that the teacher 

adopts in his department, (2) educational activities and pedagogical 

practices, and (3) through psychological feedback he provides to these 

excellent pupils. In fact, these pupils are always in dire need of developing 

their performances, exploding their energies, and developing their skills, 

with encouragement, support, and giving appropriate reinforcement that 

increases their determination and purposefulness, and drives them to 

continuous work, perseverance, and the spirit of competition. If the 

classroom environment is not encouraging, and with a teacher who does not 

realize his central role in managing his class apparently through his method 

of teaching and his classic routine interaction with his pupils, this may 

negatively affect their educational process, especially in the primary 

educational phase, which is the exploratory phase in the primary education 

level. Therefore, the present paper takes into account a sample of primary 

education teachers in the city of M'sila in order to analyze the role of the 

teacher's competence in supporting excellent pupils. It is based on the 

following question: To what extent does the teacher's competence contribute 

to the care of excellent pupils at the primary school level?.  

Keywords: competence, teacher, teacher’s competence, Academic 

excellence, primary level. 

 ملذمت:
دراشة  لىإح    لىإيػ بي ال اوق الدراس إ م  املوغوغاه اليإ يح اج م  ه ف 

هي قيي، ألفمية فوا املوغوع، فع ه   ا الخاىع، الو  يتهد م ا صة شرشة فع ميدا  

الػلك هاملػر ة، هغ إ غول ما يؿمح ل  املب مػاه م  جهػة هم  يؿور، هيحقيق ي مية 

م  ديا هحود نذغة ه يادة هضاوة، م  املوارد الةترية،  لءمص دامة، هفوا ء خعا  

القادرة غ إ يحقيق بل ، لوا يػد الخدخث غ إ امل او    هداضة فع املباا الدراس إ، 

م  أفك القػاخا الهامة ه الخصاشة اليإ يؿرف فع الاكر التيبو  ال  ط ي ، هاليإ لك 

ػلق بعلياه الكتو غ  فالءل ه ف مام هال قص إ، شوال ما ا يعدو حقها م  الدراشة

هشائ  هأشاليي رغاخالهك، أه ما اػلق بدراشة لاشغاب هالػوام ، اليإ  امل او   ، أه
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 –اصاغدفك هيذلق لدحهك الدا ػية لل اوق، الو  خقتي  بكث ي م  املحياه ) ةاملوفغة 

 الوةالاااالخ(ا - ب يار -إلابداع -الػغقرية

املريغؿة بالعاني  ح ماعع ه   طاد  هالثقافع أه ما اػلق بالػوام  املذ لاة، 

هالقدراه  إلاميانياهلألشرة، أه بالخطائظ الاردخة  للم اوق باي ، امل مثلة فع 

الػقلية، هاملهاراه هاملوافي اليإ خم لكها، أه ما ل  غي ة  بالغيرة املدرشية، هما يحوي  

الو  خلػي دهر محور  همر ز ، م  غ اضر مذ لاة همتتػغة، خعا  غ إ رأشها املػلك، 

فع الكتو غ إ فالءل امل او   ، هغ  يؿوير مهاراتهك املذ لاة، غ  ؾريق ما خقوم ب  

فع بل ، أه  لخباب م  ممارشاه هغملياه، هما خقدم  م  دبياه،  د اصافك بتي  

الكتو غ  يل  املمارشاه  لىإالػكض، هنح  م  ديا فومل الدراشة امليدانية، جهدف 

م  اػليمهك، مرحلة ال ػليك  لاهىإ، فع املرحلة هإلابداغيةيؿوير مهاراتهك الاكرية فع 

   ب داس ا
 : إلاشكاليت-1

مية، خ و و غلي  بدرحة اهية فع الػملية ال ػليمية ال ػليػ بي املػلك حعر الز            

  ز غ إ امل ػلك ، بالرغك مما ي اد  ب  التيبية الخدخثة بالتي لداا ها غ ية نباحها، أه 

 هلاشاس إأ  ن قظ م  الدهر الاػاا ا هنقؿة انؿي ها، هفوا ء يػيإ هحػل  محورف

هؾرق ال در ض اليإ  هلاشالييللمػلك، الو  خ و و غلي  الكث ي م  ديا ممارشاي  

ختغػها، هغ  ؾريق ما خقدم  م  دبياه مػر ية، هيو  ي امل اخ الػاؾا  ه ح ماعع، 

فع دلق الدا ػية هال حا ز هاصعيؼ الغحث هاملثابرة لدى ال لميو، هغ يفا  جهي  غ  دهرمل

ب يو ره غوام  للادرىا اليإ لها أفمية  طوى فع نباف ال لميو أه رشوب ،  لادهار م  

 أدرى مصاغدةا

 لك يػد دايا غ إ أحد بل  الدهر الو  خقوم ب  املدرس بال طر لل عي ياه             

خحدثها لدى ال يميو هاليإ ي ػكض غ إ املب مؼا  قد أضغح باإلميا  املذ لاة اليإ 

الخكك غ إ مص وى املدرشة م  ديا ميحطة مذ لو مطافر املب مؼ هدرحة يؿورمل 

همص وى هعع أ رادمل همواؾ ي ،  مهما اش حدي ا فع ال ػليك م  ؾرق ههشائ  همهما 

  م  ماا هأ م ا ل  أ ذك أغا ا م  موغوغاه حدخدة هؾورنا م  م اهع  هرضدنا ل

املغان  هدهدنافا بعحدث لاحهزة هالوشائ  ال ػليمية هلاياث امل اشي همهما  م ا 

هيطوراه م م زة،  ل  ة  فوا ء خمك  ا  خحقق أفدا   هء  بطياغة  لصااه
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نص ؿيؼ أ  نتيحم  لىإ موا و موغوغية هغي اه هيااغيه هدطائظ شلو ية لء 

 الو  يػ بي املوح  هاملحاز ل يميوملا (2222غوس، غ) غ  ؾريق املػلك

اليإ اػ بي م  افك الػوام  اليام ة،  لاد يةهالو  خذلق الدا ػية لدحهك، فاي  

فع يحا ز ال لميو، نحو ال باف هاملثابرة،  هإ بمثابة الدا ؼ  أفميةهرال ال اوق ملا لها م  

فع فوا  هلابحاث ي م  الدراشاه هاملوح  هاملرا ي الواا  ل ، هفوا ما أيغت   الكث

املباا، هم   خمك  ا ؾرف التصارا ال اىع  ما مدى مصافمة  االة املػلك فع رغاخة 

 ال يميو امل او    دراشيا فع املرحلة  ب دائية؟

 حعاؤالث الذساظت: -2

ما مدى مصافمة  االة املػلك فع رغاخة ال يميو امل او و   الدعاؤل الشئيس ي: 2-1 

 شيا فع املرحلة  ب دائية؟ادرا

 وجىبثم عً هزا الدعاؤل الدعاؤالث الفشعيت الخاليت:
ف  اػم  املمارشاه الطاية للمػلك غ إ يؿوير مهاراه ال اك ي لدى ال يميو  -

 امل او    دراشيا؟

لدى ال يميو  إلابداعف  اػم  املمارشاه الطاية للمػلك غ إ يؿوير مهاراه  -

 امل او    دراشيا؟

 :فشطياث الذساظت -3

 الفشطيت العامت: 3-1 

 لكاالة املػلك دهر فع رغاخة ال يميو امل او    دراشياا    

 الفشطياث الجضئيت:-
 اػم  املمارشاه الطاية غ إ يؿوير مهاراه ال اك ي لدى ال يميو امل او    دراشياا -

ال يميو امل او     اػم  املمارشاه الطاية للمػلك غ إ يؿوير مهاراه إلابداع لدى-

 دراشياا

 تهدف فومل الدراشة لىإ ما خ ع  :أهذاف الذساظت-4

الكتو غ  مدى مصافمة  االة املػلك فع رغاخة ال يميو امل او    دراشيا فع املرحلة   

 : ب دائية، م  ديا
ال ػرف غ إ مدى مصافمة املمارشاه الطاية للمػلك غ إ يؿوير مهاراه ال اك ي  - 

  يميو امل او    دراشياالدى ال
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لدى  إلابداعال ػرف غ إ مدى مصافمة املمارشاه الطاية للمػلك غ إ يؿوير مهاراه  -

 ال يميو امل او    دراشياا

   الذساظت أهميت-5

يكتصي فومل الدراشة أفميالها م  أفمية املوغوع اليإ يغحث  ي ، هالو  خر ز 

 لاد ي لهوا  ه يو خمك امل ػلك هاملػلك،  غ إ أفك ؾرفع الػملية ال ػليمية، هر  زتها

الطاية اليإ اػم   هلانتؿةال اوق الدراس إ هماهع املمارشاه  لىإالوضوا بال لميو 

 ( املذ لاةاإلابداغية-غ إ رغاخ   هيؿوير  االي  همهاراي  )الاكرية
 الذساظت:  مفاهيم-6

  لغت: الخفىق  6-1

هأشرف،  عن  ضره  و   فع  خقاا "  قف  ينا أ  ضره د يا م   هأغ إ 

"هالاائق الخيار  (55-52د ه  الزبيد ، ) املريغة هياوق غ إ  وم  ير ؼ غليهك هياوق"

 ، فوا فع الػربيةا (278، د ه  آباد  ")الا يهد م  ة  ش إل، هياوق ير ؼ

أبرفام لىإ ال ػارب املصرف فع اػريو مطؿلح ال اوق، حيث حمؼ  أشار  اضؿيحا  -

( مطؿلخا لل اوق غمنها بحثا دراشيا،  ام بلحرائ ا ه د يػكض 113) ىعأحد ؾيب  حوا

فوا مدى ح ية امل ذطط   فع املباءه التيبوية هال ػليمية فع يحدخد، ال اوق هاػريا  

 ا(125  2211مدحف،) هيقدخرمل هاػيي   همافي   ه نه  هفوي  

ال حطي   -) الوةال املباا  ليها الغاحث   هاملذ ط   فع فوالفك املحياه اليإ لعع أهم   

 محياه م ػددة(ا -الدراس إ

 نصغة الوةالا أشاساغ مد القائل   بهوا املح  غ إ  دالوةال   ق غالنصغة ملح   -

 اإلانباد أهبالنصغة ملح  ال حطي  الدراس إ   قد اغ مدها غ إ ال حطي   أما -

 هبالنصغة للمحياه امل ػددة  -

دم    اال، بمح  بػي   ل ػريو حيث رأى بػؼ الغاحث   غرهرة غ

 هآرالال اوق، ب  هحوب  غ ماد غ إ أ ثي م  مح ، أه مػيار مث  الوةال، هال حطي ، 

 لىإاملدرش  ، هسعيه املدرشة، هاد غاراه القدراه الخاضة، هالقدراه  ب يارية، هما 

 ا(126  2211 مدحف،) بل 

ال عدر  ،الات  أه ال باف  ،الوةال ،فغةهاريغـ فوا املاهوم بماافيك  ث ية منها املو 

ـ ال حطي عا إلا راؽ ،الدراس إ   هال اري
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ةةةةةهيطهر ال اوق فع حواني م ػددة، هفع ضور مذ لاة م  ة  إ ةةةغ لاييةاءه ةةةةةها املبة

  (129-128  2211 مدحف،) شةي  املثاا

 املباءه الػقليةا - 

 رهاخة، هالقطة(ا، هالهلادبمث  )التػر،  إلابداععاملباا  -

مطادر الؿا ة  ها تتاف-هال ك ولوحيةاملباا الػللإ مث  ) دتياغاه الػلمية  -

 العدخدة(ا

 املباا اله دس إ هاملييانيي ا-

 –ه  و  املصرف  ،الزدر ة ،الػمارة ،ال طوير ،ال حف ،الرشكاملباا الايإ مث  ) -

 هالصي مائية(ا إلاباغيةهالا و  

العزائرية، ا  مح  ال حطي  الدراس إ هالخطوا غ إ ن ائج هامليحظ فع املدرشة 

 اغ مادا  يهاا لا ثي دراشية غالية فو 

 وجلصذ الذساظت: 

بال يميو امل او    فك الوخ  يحطيلهك حيد هيحققو  ن ائج دراشية غالية مقارنة  

 ا ما  وق  22م  16هييو  ن ائبهك م  بزميئهك فع الػمر هفع ناض الاط  الدراس إ

 :املعلم-6-2
يػرف بعن  "املرب  الو  خقوم ب در ض ة  أه مػطك املواد الدراشية، خريكز  

دهرمل فع تهيرة الطرهف ال ػليمية هالػلمية امل اشغة ل يميومل، بهدف م ابػة نموفك، 

، هآدره شخاية ) الغدن   ح ماعع ال اس إ لاديقع العماىع الخس إ، الػق ع، الغدن ،

لي  حدخثا لاش اب أه املدرسا هحدخث ا غ  املػلك فع فومل غهيؿلق ا (173  2223

 افع مرحلة ال ػليك  ب داس  مباا الدراشةاملػلك  الدراشة، فو حدخث ا غ 

  :كفاءة املعلم 6-3
هع مبموغة الاػالياه هاملمارشاه التيبوية هال ػليمية اليإ خقوم بها املػلك " 

ة هنموفك هيؿورفك الػرفع ه ح ماعع هي ػكض أير فومل الاػالياه غ إ اػلك الؿلغ

ه ناػاىع هالعصلإ، ه ػد املػلك الكاال أحد الوشائـ املهمة اليإ خمك  أ  اصهك 

باػالية فع يحقيق ال ػلك الطا ، هميحطة شلوو الؿلغة هال ػرف غ إ متكيتهك 

 هيو  ي حو م اشي يصاغد فع ر ؼ  ااخة اػلك الؿلغة ه صافك بول  فع يحقيق بهاتهك

 (ا391، ص 2215  ) ؾارق غغد الررهف غامر هيؿور شخطيالهك
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مدى  دري  غ إ لدارة ضا ، هاليإ يطهر م  ديا بكاالة املػلك  وجلصذ الذساظت: 

ممارشاي  الطاية هاليإ اصافك فع رغاخة امل او    م  ديا يؿوير مهاراه ال اك ي 

 همهاراه  بداع لدحهكا

 الىظشي للذساظت: إلاطاس . 7
 الذساظاث العابلت: 1.7

 :(316: 2111سياوي،)دساظت  -
بػ وا  " لانتؿة الػلمية غ ي الطاية هدهرفا فع رغاخة املوفوب   باملرحلة  

ال ػرف غ إ لانتؿة غ ي الطاية  لىإالثانوية" بمكة املكرمة، فدف الغاحث م  هرائها 

  لانتؿة املوحودة، اليإ اصافك فع رغاخة الؿيب املوفوب   باملرحلة الثانوية م  ب 

ه وا ال ػرف غ إ لادهار اليإ يقوم بها لانتؿة الػلمية غ ي الطاية فع رغاخة الؿيب 

الكتو غ إ الطػوباه هاملػو اه اليإ يحوا  لىإاملوفوب   باملرحلة الثانوية،  ما فدف 

حث ده  يحقيق لانتؿة الػلمية غ ي الطاية لدهرفا فع رغاخة املوفوب  ، اش ذدم الغا

امل هج الوضا ، هاش ملف الدراشة غ إ غي ة  م  الاراه ال الية  الؿيب املوفوب   

 لىإ( متر   ،  هيوضلف الدراشة 5( مترفع رغاخة املوفوب  ، ه)7( ؾالغا، )16 دره ب)

  أ  ألنتؿة الػلمية غ ي الطاية دهر فع رغاخة املوفوب   باملرحلة الثانويةا

  :(2117/2118غفالي، )دساظت  -

 لىإ"الػوام   ح ماغية هيعي يفا غ إ ال اوق الدراس إ" فد ف الدراشة  بػ وا 

هضو هيحلي  الػوام   ح ماغية املاليرة غ إ ال اوق الدراس إ لل يميو م  ديا أدو 

ـ ملدخ ة باي ة م  ديا   نموبج م  ييميو مدارس مرحلة ال ػليك امل وش

ال نترة  ح ماغية اليإ اصاغد ال لميو غ إ   ؾيع غ إ الدهر التيبو  ملالشصاه - 

  ش مرار فع ال اوق دراشياا

  ؾيع غ إ فومل ال عي ياه همدى انػياشها غ إ ال حطي  الدراس إا -

 الو وف غ إ املالشر ال حطي ع لل لميو فع املواد الدراشيةا -

ييث مدراس  غي ة  طدخة م  يك لادوامل هج الوضا ،  لحرالاهغ إ   ا الغاحث مداغ 

 ال  ائج ال الية  لىإ( يلميو م او ا، هيوضلف الدراشة 139اب دائية  دره ب )
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أ  ف او غي ة ب   املص وى ال ػليلإ هاملنهإ للوالدخ  هياوق أب ائهك دراشيا،  هإ  -  

 اليإ يغده ميئمة للدراشةا يو ر الطرهف    طادخة ه ح ماغية )مادخة، مػ وية(،
ه لاشرية العيدة، هليغاع لاشاليي الصوية فع يربية لاب ال يػ بيا  غامي ل  الػي ا -

 ماليرا غ إ امل اوق فع دراش  ا 

غي ة الوشـ املدرس إ ب اوق ال يميو،  ؿريقة املػاملة اليإ خ لقافا امل اوق م  - 

 احتيام هاصعيؼ يالير غلي  هيحازمل غ إ الدراشةا

دهرا مهما فع ال اوق،  هإ مالشر بالغ لافمية م   ؾريقة للقال لاش اب للدرس يلػي -

 ديا لخطاا املػلوماه الػلمية بؿريقة يربوية مصاغدة غ إ الدراشةا

شرغة لاشايوة فع لجهال املنهاج الدراس إ بصةي ؾولها خ ػكض شلغا غ إ ال يميو فع  -

اهج الدراشية  هك هاشتيػاب ةا ة املػلوماه املحددة  ي ، هبال اىع خنغغع مراحػة امل 

 ل يو  ميئمة للغيرة  ح ماغية اليإ يػيش  يها ال لميوا

ف او يعي يا م   غ  حماغة الر اق الخص ة غ إ امل اوق فع الدراشة بال ػاه  فع  -

 مراحػة الدرهس هال  ا ض غ إ املرايي الدراشية الػلياا

 كفاءة املعلم ودوسها في سعاًت الخالميز املخفىكين دساظيا: 7.7

ل  شخطية املػلك غغارة غ  مبموغة م  الػاداه هلا ػاا اليإ خطهرفا أي ال 

يااغل  مؼ آلادر، ه يام  بلنباد مهام ه ػالياه مذ لاة يتيو أيرفا هاضخا فع شلوو 

هال ػلك م   أه ر ؼ ما خقوم ب  م   لاغمااالؿيب هأغمالهك، هل غالهك غ إ فومل 

 ا(172  2212نطر هللا، )ليإ خقوم ب ػليمهااػليك هغدم الرغغة فع اػلك املواد ا

هيلػي املػلك دهر  غ ي فع ا تتاف الؿيب املوفوب   هامل او    دراشيا هفع رغاخالهك   

ال ػزيز امل اشي لهك هحثهك باش مرار غ إ الػم   هلغؿالهدغمهك هر ؼ مص وافك الػللإ 

ة، الخصاشية للمتكيه، الدرهب هاملثابرة، ه اصعيػهك غ إ الؿي ة، املرهنة، لاضال

 ( 326-325د ه  ريان ، ة  )القيام ب لىإ لغا ة

  بوا ػي   أفدا  اػزيز يقة الؿالي ب اص  هيقدخر باي  هيقييك  دراي  هيحدخد

 ه ش ػداداه لغوا العهد املؿلوبا لافدافهمصاغدي  فع الصعع نحو يل  

  الو ف هالعهد فع مصاغدة الؿالي غ إ ي طيك ه    هيرييي أهلوياي  هيوظيو

 شةي  ما خحقق مطلخ  ، ه ػود بال اؼ غلي  هغ إ مب مػ ا
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   ي مية رهف املغادرة لدى الؿالي هر ؼ مػ وياي  بحيث ء يصتصلك فع حالة

 مو و غ ي ناجح فع حياي ا أه مرهرمل ب بربة  ت  

   يو  ي الغيرة التيبوية اليإ يحاز الؿالي ملزيد م  ال ػلك الهادف املتوق بحيث

 مك  ميحطة  دراه الؿالياخ

      اغ ماد اشتياييبياه ال در ض القائمة غ إ ي مية ياك ي الؿالي همتار

 فع غملية ال ػلك هاػليم   يو خ ػلكا إلاخبابية

   أ  يقوم املدرشة بلياحة دبياه يربوية داضة للؿيب م  اح  يدريبهك مهارة

 ح  املتكيه هغدم ال قيد باملواغيؼ الدراشيةا

   يي املوا و ال ػليمية بحيث ي حدى  دراه الؿالي هيبيد مهاراي  فع ير

 ال اك ي هح  املتكيها

   يقدخك البيامج  يرائية امل اشغة لقدراه الؿالي شوال داد  الخطة

 الدراشية أه دارحها، هي و ؼ فومل البيامجااا

  ةةةةاػويد الؿالي غ إ د ة امليحطة هحث ة ة ةةةة  غ إ ال ة ة ة ة ةةةةلطا لىإطر ة  وافر هالغحث غ  ة

 املعلو ة د ائق هأشرارا غ ي معلو ةا لاشيالهالصعع ء  خرى فع  أشغابها

 الذساظت امليذاهيت: .8

   املىهج 1.8 

امل هج الوضا   لحرالاهاغ مدا الغاحثا  للوضوا لىإ يحقيق أفداف الدراشة 

 هالو  خ ماش ى مؼ ؾغيػة املوغوع املدرهسا
 واملكاوي للذساظت:إلاطاس الضماوي - 2.8

أحريف الدراشة امليدانية غ إ مص وى ة  م  اب دائية شاللإ الةت يه  

 ا2218ملصيلة، هبل  ديا شهر حانا بلقاشلإ املصػود احدى اب دائياه مدخ ة ا

 :أداة الذساظت - 3.8
(  قرة م ودغة غ إ 21اغ مده الدراشة غ إ اش مارة اش ةيا  خ علو م  ) 

ق باملمارشاه الطاية هدرفا فع يؿوير املهاراه الاكرية، هي ػم  بػدخ ، بػد امل ػل

هاح وى غ إ  إلابداغية(  قراه، هبػد باملمارشاه الطاية هدرفا فع يؿوير املهاراه 29)

 اأربؼ أشرلةدطائظ الػي ة هاليإ دطظ لها  لىإ(  قراه، باإلغا ة 28)
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  عيىت الذساظت: 4.8
( ما 38   ب دائي ا  هالغالغ غددفك )امل  م   لهوا لاشايوة يػم ف حميؼ

اش مارة  قـ، ليطغح الػدد  36ب   أش اب هأش ابة )ؾريقة املسح التام (ا اشتيحػ ا 

 ( ماردة، نحاها  يما بػد يقدخك دطائطهاا36الخقيق  للػي ة ب)
 خ ع  يتصك غي ة الدراشة بػدة شماه شي ك يوغيحها  ما :خصائص العيىت 5.8

 عيىت خعب الجيغ:جىصيع أفشاد ال-أ
 : ًبين جىصيع أفشاد العيىت خعب مخغير الجيغ. (12الجذول سكم)

 الجيغ الخكشاساث املئىيت اليعبت

 ركش 07 %19.44

 أهثى 29 %80.55

 الجمىع 36 %100

 جىصيع أفشاد العيىت خعب مخغير العً:-ب

 ( ًبين جىصيع أفشاد العيىت خعب مخغير العً.13الجذول سكم) 
 العً الخكشاساث ئىيتامل  اليعبت

 29 إلى 21مً  06 %16.66

 39 إلى 31مً   15 %41.66

 49 إلى 41مً  12 %33.33

 أكثر 51 03 %8.33

 املجمىع 36 %100

( هامل ػلق بص  املغحوي  ، أ  الارة 23يغ   املػؿياه املبمػة فع العدها ر ك )

(،  39 - 32ب    الخاضلة غ إ أغ إ نصغة هع  رة املغحوي   اليإ يتياهف أغمارفك )ما

 ا 32ش ة(، بنصغة  دره ب  52، يليها  رة )أ ثي م  42هاملقدرة ب 

 ىيت:جىصيع أفشاد العيىت خعب مخغير الخبرة امله -ج

 :( :ًبين جىصيع أفشاد العيىت خعب مخغير الخبرة املهىيت14) الجذول سكم
 في العمل ألاكذميت الخكشاساث اليعبت املئىيت

%22.22 08  ً  ظىىاث 5أكل م

 ظىىاث11 إلى 6مً  11 %30.55

 ظىت 15إلى  11مً  05 %13.88

 ظىت 15أكثر مً  12 %33.33

 املجمىع 36 %100
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 لىخائج:عشض وجدليل ا. 9

 عشض هخائج الذساظت:

اػم  املمارشاه الطاية للمػلك غ إ يؿوير  : امفاده لفشطيت ألاولى والتي باليعبت ل -

 مهاراه ال اك ي لدى ال يميو امل او    دراشيا"ا 

 هحاله ن ائب   ما فو مغ   فع العدها ال اىع 

في جطىيش مهاساث ( : ًبين مذي إظهام املماسظاث الصفيت  للمعلم  15حذول سكم: )

 الخفكير لذي الخالميز املخفىكين دساظيا.
 الرقم العبارات الخكشاساث

 أبذا هادسا أخياها غالبا دائما

% % % % % 

 01 أشعؼ ال ػلك الواا  لدى ال لميو امل اوق  03 00 06 09 18
%50 %25 %16.66 %00 %8.33 

بياه الارهق أراعع فع يقدخلإ للمػارف هالخ 02 00 01 05 28

 الاردخة ب   ال يميو

02 
%77.77 %13.88 %2.77 %00 %5.55 

بلميان  ال و يق ب   ال يميو امل او    ه  00 01 19 10 06

 غ يفك م  ال يميو فع القصك"

03 
%16.66 %27.77 %52.77 %2.77 %00 

اشرو ال لميو  فع ش ي الخطة هداضة  25 02 13 05 11

 امل او    منهك

04 
 88ا%13 %5.55 %36.11 %13.88 %30.55

 05 ايغؼ ؾريقة الخوار هامل ا تة مؼ ال يميو 00 02 03 08 23
%63.88 %22.22 %8.33 %5.55 %00 

ايغؼ أشلوب امليا عة مؼ ال يميو م  أح   00 01 08 11 16

 يحا زفك غ إ ال اوقا

06 
%44.44 %30.55 %22.22 %2.77 %00 

 ي مية  دراه ال اك ي امل اوق فع أغم  غ إ 00 01 05 15 15

 ح  املتكيه الدراشية اليإ اػتيغ 

07 
%41.66 %41.66 %13.88 %2.77 %00 

ال لميو امل اوق مػاملة داضة غ  باقع  أغام  20 06 10 00 00

 دميئ  نتيبة ياو  

08 
%00 %00 %27.77 %16.66 %55.55 

يش ػانة بعشاليي يدر ض العع باش مرار ل 10 05 12 04 06

 ي ماش ى مؼ  دراه ال لميو امل اوق 

09 
 27.77% 13.88% 55ا%32 %11.11 %16.66

 الخعليم:

يطهر التوافد الكمية املغي ة فع العدها أغيملا أ  أغ إ نصغة هاليإ  دره              

ماادفا " ( هاليإ 2(، لطالح القائل   ب)دائما (حاده غليها الػغارة ر ك )%77ا77ب)

ال لميو امل اوق مػاملة داضة غ  باقع دميئ  نتيبة ياو  "، مقاب  نصغة  أغام 
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(  لطالح القائل   ب)أبدا(، هفوا يػيإ أ  أغلي املغحوي  ، خراغو  الارهق %55ا5)

الاردخة فع يقدخك الدرهس ب   ال يميو هيحاهلو  ال و يق ب   مذ لو الاراه فع 

خبيد أ  مه ة ال ػليك مه ة مػقدة هم دادلة، هي ؿلي القصك، هفوا مما ش   ي  

مهاراه ه  ياه، هحص  يطرف فع املوا و املذ لاة، " هلقد يةف بطورة  اؾػة م  

ن ائج الدراشاه املػاضرة أ  نباف غملية ال ػليك يػ مد غ إ املػلك هحدمل بنصغة 

ال ػليمية  نتؿةهلاهالنصغة الغا ية يرحؼ لىإ امل اهج هالك ي هإلادارة  %62ياوق 

هفوا خثةف أ  للمػلك دهر فع  ( 174  2212)نطر هللا، لادرى اليإ يحدث فع املدرشة" 

يحطي  ييميومل هداضة امل او    منهك، هلك   د يواحه  مػو اه فع بل  حصي 

املقابيه اليإ أحريف مػهك،  كثا ة امل اهج الدراشية هغيق ه ف الخطة، ديادة غ إ 

ه  املص وى امل وشـ هامل ذاؼ هالوخ  يػانو  م  ضػوباه فع هحود ييميو م  ب

الاهك، ما خالير غ إ غ يفك م  امل او   ، بالرغك م  أ  أغلبهك خال د غ إ أن  خراعع 

فالءل امل او    ه ػم  غ إ يؿوير مهاراتهكا، هفوا يػيإ أ  أغلي املغحوي  ، خراغو  

هيحاهلو  ال و يق ب   مذ لو الاراه الارهق الاردخة فع يقدخك الدرهس ب   ال يميو 

( هاليإ يحث غ إ " بلميان  ال و يق ب   ال يميو 23فع القصك ، هيعا  الػغارة ر ك )

( م  املغحوي   %77ا52امل او    ه غ يفك م  ال يميو فع القصك"  ل غ   أ  ما نصة   )

وا خال د ما  ي  للوخ  أدلوا ب) غالغا( هف   (%77ا27يليها نصغة ) ضرحوا ب)أحيانا(

شابقا، أ  املغحوي   خحاهلو   در املص ؿاع مراغاة الارهق الاردخة ب   ال يميوا هفع 

ال لميو امل اوق مػاملة داضة  أغام ( هاليإ ي ظ غ إ" 8ناض امل حإ يعا  الػغارة ر ك)

( هبنصغة يقدر ابدأغ  باقع دميئ  نتيبة ياو  " هاليإ خقرها أغلبهك حولها ب)

املغحوي   خقره  بعجهك ء يػاملو  امل او    مػاملة  (  هفوا يػيإ أ  أغلي.55%55ب) 

غ يفك م  ال يميو، هداضة فالءل الوخ  يػانو   لفمااداضة، هفوا  د يػود لػدم 

، ب   م اق لافميةم  ضػوبة فع الاهك ه شتيػاب، هفوا خؿرف مصعلة فع غاخة 

داضة بهك، حيى ءنق    يهك الخماس، همػارع لوغؼ فالءل امل او    فع أ صام 

هنؿور م  مهاراتهك ه دراتهك، هفع ناض الػغارة نبد م  املغحوي   م  أحاب ب)أحيانا( 

(، هفوا يػيإ أ  ف او مي  م  ؾرف املغحوي   فع املػاملة %77ا27ب) هبنصغة يقدر

ايغؼ أشلوب » إ ( هاليإ يحث غ5لل يميو امل او   ا هفع ناض  يبامل هيعا  الػغارة ر ك )

الخوار هامل ا تة مؼ ال يميو" هاليإ خقر أغلي املغحوي   حولها بلحابالهك ب) دائما( 
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( لطالح القائل   ب) غالغا( هفوا خدا %22ا22(،  هنصغة )%88ا63هبنصغة  دره ب)

غ إ أ  أغلي املػلم   خحاهره  ييميوفك هيا حو  مػهك باب امل ا تة، ه ص مػو  

ه أل يارفك الوخ  خؿرحوجها، هفوا غام  م  الػوام  اليإ اغرس الثقة ءنتغاءتهك، أ

بال اض لدى ال لميو هاتػرمل بال قدخر، ه ف مام، هاصاغد غ إ يولي  الطػوباه 

أمام ،  هاصعػ  غ إ الغحث هال قص إ الػللإ، هفومل حاحة م  حاحياه ال لميو 

 ـاامل اوق،  ما يػ بي فوا أشلوب م  أشاليي ال ػلك النت

( هاليإ ي ظ غ إ "أشعؼ ال ػلك الواا  لدى ال لميو 21هيعا  الػغارة ر ك )             

 امل اوق" ل طهر أ  أغلي املغحوي   يػملو  غ إ بل  ب طريحهك ب)دائما( هبنصغة يقدر

( للوخ  أدلوا ب)غالغا( هفوا خدا غ إ أ  املغحوي   خدرةو  %25( يليها نصغة )%52ب)

فع فوا املباا يحث غ إ بل ، أ  اصعيؼ ال لميو  هلابحاثالدراشاه أفمية بل ، أل  

هداضة امل اوق غ إ الغحث غ إ املػلومة  ها تتاف الخقائق، ليؿور م  مهاراي ، 

ه تغؼ  ػول ، هفومل اشتياييبية م  اشتياييبياه ال ػلك النتـ، ه ق املقارباه 

امل ػلك النتـ غ إ أن  أ   لىإ 1996الخدخثة فع ال در ض، حيث" خ طر حي صو 

الؿالي الو  خ حم  املصالهلية الكبيى فع أ  يػلك ناص ، بحيث خقوم بدهر أ ثي حيوية 

املذ لاة، همابا خنغغع غلي   هلاشيال لامور  لىإفع ل رار  يو همابا خح اج حيى خ ػرف 

 ا(32  2211)شػادة هأدره ، أ  خاػ  لدالفا"

( هاليإ ي ظ غ إ "أيغؼ أشلوب امليا عة مؼ 6الػغارة ر ك)هفع ناض امل حإ يعا               

 ال يميو م  أح  يحا زفك غ إ ال اوق" ليقر أغلي املغحوي   ب)دائما( هبنصغة يقدر

أشاليي  ( للوخ  ضرحوا ب)غالغا(، هفوا أشلوب م %55ا32( يليها نصغة )%44ا44ب)

حلة ال ػليك  ب داس ، اليإ مر  لاهىإال حا ز هالتصعيؼ هداضة فع املراح  ال ػليمية 

داضة  لخباب فومل املمارشاه م  ؾرف مػلمي ، هيتيو لدخ  أير  خح اج  يها ال لميو ملث 

( هاليإ يحث غ إ" العع باش مرار 9الػغارة ر ك) لاد ي لدى امل او    منهكا هيعا  فع 

ش باباه ليش ػانة بعشاليي يدر ض ي ماش ى مؼ  دراه ال لميو امل اوق" حاله اغلي ا

ػو  ييص ؿ (، ما خغ   أ  املغحوي   ء%55ا32املغحوي   ب)أحيانا( هبنصغة يقدر ب)

دائما ال ػام   قـ مؼ ال يميو امل او   ، هفوا  د خالير غ إ حماشهك هغ إ شغاهك فع 

املزيد م  املػر ة ه ش كتاف فع ظ  أشاليي يدر صية ء يراعع حاحاه فومل الارة، 

 الاشالييدر م  يل  آ لىإ  و ؼ م  ه ف لوا غ إ املػلك ال
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" اػم  املمارشاه الطاية للمػلك غ إ  :اوالزي مفاده تالثاهيفشطيت باليعبت لل -

 لدى ال يميو امل او    دراشيا"  إلابداعيؿوير مهاراه 

( ًبين مذي إظهام املماسظاث الصفيت للمعلم في جطىيش مهاساث 16حذول سكم: )

 املخفىكين دساظيا. لذي الخالميز إلابذاع
 العباساث الخكشاساث

 ك
لر

ا
 

 أبذا هادسا أخياها غالبا دائما

% % % % % 

أخث الخالميز املخفىكين باظخمشاس على املثابشة  00 00 03 05 28

 والاحتهاد

01 

%77.77 %13.88 %8.33 %00 %00 

اعمل باظخمشاس على إكعاب الخالميز املخفىكين  00 02 06 14 14

 اساث الخكيف مع املىاكف الخعليميت املخخلفتمه

02 

%38.88 %38.88 %16.66 %5.55 %00 

الخالميز املخفىكين على  00 01 08 06 21 اعمل على معاعذة 

 خعً اظخخذام املصادس العلميت املخخلفت

03 

 00% 2.77% 22.22% 16.66% 33ا%58

املخفىق اعمل باظخمشاس على إكعاب الخلميز  01 02 03 11 19

 سوح املبادسة  

04 

%47.22 %30.55 %8.33 %5.55 %2.77 

الخالميز الحشيت في الخعبير على كذساتهم  أعطي 00 00 06 14 16

 وإمكاهاتهم

05 

%44.44 %38.88 %16.66 %00 %00 

اعمل باظخمشاس على اظدثماس مىاهب الخالميز  00 00 16 06 14

 املخفىكين 

06 

%38.88 %16.66 %44.44 %00 %00 
اعمل باظخمشاس على إكعاب الخلميز املخفىق  00 01 17 05 13

 مهاساث الخفكير الابخكاسي 

07 

%36.11 %13.88 %47.22 %2.77 %00 

اعمل باظخمشاس على جلبيت خاحاث الخالميز  02 04 11 08 11

 املخفىكين

08 

%30.55 %22.22 %30.55 %11.11 %5.55 

 الخعليم:
يغ   التوافد املغي ة فع العدها أغيمل أ  أغلغية اش باباه املغحوي   حوا             

املحور الثان ، هامل ػلق "بمدى مصافمة املمارشاه الطاية للمػلك فع يؿوير مهاراه 

لدى ال يميو امل او    دراشيا"ا  يال د أ  للمػلك دهر فع ي مية هيؿوير يل   إلابداع

  ديا اش باباتهك حوا غغاراه فوا املحور اليإ شاره فع املهاراه، هي طح فوا أ ثي م

( هاليإ ماادفا "أحث 21فع أغلبها، حيث نبد مثي فع الػغارة ر ك ) إلاخباب  يبامل 

ال يميو امل او    باش مرار غ إ املثابرة ه حالهاد "باش مرار غ إ املثابرة ه حالهاد" حيث 

للمطرح   %  88ا13نصة  ،    ب)دائما( هماللقائل   %77ا77بلغف نصغة املغحوي   
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ب)غالغا(ا هفوا خغ   مدى حرص املػلك غ إ اصعيؼ ال يميو امل او    غ إ  حالهاد 

 هاملثابرة، م  أح  يحا زفك هيقدخك لهك الدغك ال اس إ لهك، ل حقيق ن ائج  غاليةا

" أغم  باش مرار ( هاليإ ي ظ غ إ 23هفع ناض  يبامل حاله الػغارة ر ك )            

ال يميو امل او    غ إ حص  اش ذدام املطادر الػلمية املذ لاة"" ضرف  ل صابغ إ 

لقائل   ل %22ا22يليها نصغة  %33ا58ة) دائما( هبنصغة  دره بةأغلي املغحوي   ب

)أحيانا(، هفوا خطهر مدى اف مام املغحوي   ب يميوفك، هالخرص غ إ يقدخك املصاغدة ةب

  يما خ ػلق بحص  اش ذدام املراحؼ هاملطادر اليإ ي لإ  دراتهك هلمياناتهكلهك هداضة 
هيؿور مهاراتهك املذ لاة هيثي  مػار هك، داضة يل  امل ػلقة بالغحث الػللإ، هالوضوا 

 الخقائق الػلمية، هفومل م  أفك الػوام  اليإ اصاغد ال لميو غ إ ال اوقا لىإ

اض  يبامل هاليإ ماادفا" أغم  باش مرار ( ل طي فع ن24هيعا  الػغارة ر ك)   

غ إ ل صاب ال لميو امل اوق رهف املغادرة" حيث أشاره اش باباه املغحوي   حوا فوا 

يليها % 22ا47الغ د  يام اغلي املػلم   بول ، حيث بلغف نصغة القائل   ب)دائما( 

مية  اصعيؼ للمطرح   ب)غالغا(، هفوا يػيإ أ  املػلم   خدرةو  أف%  55ا32نصغة  

ال يميو غ إ املغادرة، م  ديا اصعيػهك غ إ ؾرف أ يارفك أه ا تياحاتهك حوا 

، أه يقدخك حلوا للموا و ال ػليمية هلشياءهالدرهس املقدمة هما يحمل  م  مػارف 

اليإ يطاد هك، هغ إ ال لميو ادراو بل  بمصاغدة مػلم ، م  ديا ما خقوم ب  م  

 م  م  مػارف ا ممارشاه خومية، هما خقد

( والتي جظهش بذوسها الاججاه 8( و)7( و)6( و)5وهى الحال باليعبت للعباساث )

خىل املماسظاث الصفيت للمعلم في معاعذة الخلميز املخفىق على جطىيش  إلاًجابي

 لذًه. إلابذاعمهاساث 
 هخائج الذساظت:-
اية للمػلك غ إ يؿوير ظ غ إ " اػم  املمارشاه الطي  يإهال :لفشطيت ألاولىهخائج ا  -

 مهاراه ال اك ي لدى ال يميو امل او    دراشيا"ا 

 قد أشاره ن ائج يحلي  هم ا تة التوافد  مبيخقية، أ  يطوراه املػلم   حوا فوا 

التصارا اخبابية فع أغلبها، هيطهر بع  للمػلك دهر فع يؿوير مهاراه ال اك ي لدى ال يميو 

  امل او    دراشيا، م  ديا
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مراغاي  فع يقدخك الخبياه هاملػرف الارهق الاردخة ب   ال يميو، هفوا ل ااهه درحة  -

الاهك ه شتيػاب بينهكا ه وا اصعيؼ ال ػلك الواا  لدى ال لميو امل اوق، باءغ ماد 

غ إ هشائـ اػليمية أدرى هداضة الر مية منها هاش غيا  ول  املك غاه ه وا ايغاع 

هك م  أح  يحا زفك، جهي  غ إ ايغاع أشلوب الخوار هامل ا تة امليا عة مػ أشلوب

فع ش ي الخطة، م  أح  ي مية  دراه ال اك ي لدحهك، بغية  لشرا هكمػهك، ه وا 

ام يو مهاراه حص  ال ػام  مؼ املوا و ال ػليمية املذ لاة، هح  املتكيه الدراشية 

هؾرق يدر ض هبعشاليي يبياه اليإ اػتيغهك، هفوا ةل  فع لؾار  ش ػانة باشتياي

 حدخثة ه ػالة ي ماش ى مؼ مذ لو  راه ال يميوا

 " اػم  املمارشاه الطاية للمػلك غ إ يؿوير ي ظ غ إ يإ هال  تالثاهيفشطيت هخائج ال -

 "لدى ال يميو امل او    دراشيا إلابداعمهاراه 
ه املػلم   حولها أ  مػطك يطورا لىإيوضلف الدراشة  يما خذظ ن ائج فوا التصارا، 

لدى  إلابداعاخبابية، أ  أجهك يػملو  م  ديا ممارشاتهك اليومية غ إ يؿوير مهاراه 

 ال يميو امل او    دراشيا، م  ديا 
حثهك باش مرار غ إ املثابرة ه حالهاد، ه وا غ إ حص  ال ػام  مؼ املراحؼ هاملطادر 

ػهك، ءشتثمار ؾا اتهك، هال ػغ ي غ إ الػلمية املذ لاة، ه  ح باب الخوار هامل ا تة م

مهاراه  هل صابهكا ه وا اشتثمار موافبهك، هلميانياتهكاح ياحاتهك ل ؿوير  دراتهك 

لهومل الدراشة هفو  لارغية الػامةا م  إلاحابة غ إ اهفوا ةل  خمك   ال اك ي  ب يار ا

 أ  للمػلك دهر  غ ي فع رغاخة ال يميو امل او    دراشياا

 الذساظت: جىصياث -
 ب الا غ إ ن ائج الدراشة املص ذلطة نقتيف ال وضياه ال الية 

غرهرة يؿوير املػلك للممارشاي  هيصخيحها ه قا لقدراه هلمياناه امل ػلم    -

 داضة امل او    منهكا

ال  و ؼ باش مرار م  الوشائ  هالوشائـ ال ػليمية اليإ يزيد م  مهاراه  -

 ال يميو امل او   ا

تؿة امليئمة لخطوضية ه دراه ال يميو امل او    هداضة  يما يقدخك لان -

 خذظ اش غيا لانتؿة اليضاية إلبراد موافبهك هرغاخالهاا
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اصعيؼ مغادراه ال يميو هيحا زفك غ إ  بداع ه ب يار، هداضة امل او     -

 منهكا

هداضة  يما خ ػلق بحص  اش ذدام  املصاغدة هال وحي  باش مرار يقدخك  -

احؼ هاملطادر اليإ ي لإ  دراتهك هلمياناتهك هيؿور مهاراتهك املذ لاة هيثي  املر 

 امػار هك

يقدخك الدغك املاد  هاملػ و  هالث ال هال قدخر هال حا ز غ إ ال اوق هيحقيق  -

 ال  ائج العيدة باش مرارا

ام يو مهاراه هأشاليي ال در ض إلابداعع، الو  خحص  ال ػام  مؼ املوا و  -

ذ لاة لغا ة حص  ال دبر هال ػام  مؼ مذ لو  ره اه ال يميو، الطاية امل

 هداضة امل او    منهكا
اش ػماا أشلوب الخوار هامل ا تة هيغادا الرأ  مؼ ال يميو، ل ػرف غ إ  -

املتكيه الدراشية اليإ يواحههك ل وليلها هالخد منها، لغا ة اىإ ي مية ال اك ي 

 ال ا د هاملغدع لدحهكا 

 خاجمت:
أ  للمػلك دهر  غ ي فع رغاخة املوفوب  ، م  ديا  لاد ي هيمك  القوا فع                  

م  ديا لاشلوب الو  ختغػ  فع  ممارشاي  اليومية شوال داد  الطو أه دارح ،

ؾريقة ال در ض اليإ يبػ  م  ال لميو م ؿلق الاػ  التيبو  هأشاش ، هاصعيؼ 

غملية ال ػلكا هحػل  املحرو لاشاس إ هالػ طر الاػاا متار    الاػالة، هاملص مرة فع 

لاكرية فع الخطة الدراشية، ء م لق  همص مؼ، هفو القادر غ إ يؿوير مهاراي  هداضة ا

 اه ب يار إلابداعرهف هالػقلية،  ما خ لإ لدخ  

 :كائمت املشاحع  
رغاخة الؿيب  ب  حمد ناضر غيم  ريان ، لانتؿة الػلمية غ ي الطاية هدهرفا فع-1

غلمية محكمة يطدرفا  أبحاثاملوفوب   باملرحلة الثانوية،، غالك التيبية، شلصلة 

الػلمية هي مية املوارد الةترية بال ػاه  الػللإ مؼ رابؿة  ليشتتاراهاملالشصة الػربية 

   ا2211التيبية الخدخثة، الػدد الخامض هالثييو ، الص ة الثانية غترة، حويلية 
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، دار 1حمد شػادة هآدره ، ال ػلك النتـ ب   ال طرية هال ؿغيق،،ؽحوده أ-2

  2211الترهق للنتر هال ود ؼ غما ، 

، الدار املطرية هال اصية، مععك املطؿلخاه التيبوية هآدره حص  شخاية -3

  2223اللغ انية، القافرة 

ق للنتر ، دار التره 1ديد م  ي غغوس،  يبافاه الدخنية هامل طماه إلادارية، ؽ-4

 ا2222هال ود ؼ، غما ، لارد ، 

شمية غااىع، الػوام   ح ماغية هأيرفا غ إ ال اوق الدراس إ لل يميو، دراشة -5

ميدانية غ إ بػؼ م وشؿاه بلدخة باي ة، مو رة مكملة ل ي  شهادة املاحص  ي فع 

  2227/2228يذطظ غلك اح ماع التيبية، غ ي منتورة، حامػة محمد ديػر بصكرة، 

الػلوم  املاحص  ي، ةليةغادا درما ، الوشـ لاشر  هال اوق الدراس إ، رشالة -6

 ،حامػة م  ور  غلك  ح ماع هالدخمغرا يا،  ح ماغية،  صكإلانصانية هالػلوم 

 ا2225 ص ؿي ة ،

رغاخة الؿيب املوفوب    غ ي الطاية هدهرمل فع لانتؿةغ ع ب  ناضر غيم  ريان ، -7

 وية، غالك التيبيةباملرحلة الثان

أشغاب   املدرس إ،غمر غغد الرحيك نطر هللا، يدن  مص وى ال حطي  هإلانباد -8

  2212، لارد ، دار هائ  للنتر هالؿغاغة هال ود ؼ، 2هغيح ، ؽ

 ، دار الػلك للعميؼالغ ا -ب يهه، 3القاموس املحيـ، ج الا يهد آباد ،-9

لغ ا  ،منتوراه دار مك غة  -ب يهه ، 7محمد مريض إ الزبيد ، ياج الػرهس، م-12

  الخياةا

مدحف غغد الخميد، الصخة ال اصية هال اوق الدراس إ، دار املػر ة العامػية -11

 ا 2211،ةهال ود ؼ،  شك دريللنتر هالؿغاغة 

دار العوفرة للنتر هال ود ؼ، ، 1ؽؾارق غغد الررهف،  ػاخا يربوية مػاضرة، -12

 ا2215القافرة، مطر، 


