
٢٠٢١ ،نورخاو د#ع   

JHE, 2021, 31(3): pp 161-192 . 56 اهتعا2ط متي
ةلجملل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج ،ة#فونملا ةعماج 7 .  

-
161

- 

 

 
 34456ملا داصتقالا ة)ل&

 
 34456ملا داصتقالا ةلجم

 Eم ،موCلا AB4بش ،ة)فونملا ةعماج
https://mkas.journals.ekb.eg 

 
  جيس\لاو سYالملا 

 ا#كرح قاعملا لفطلا سWالم تا#نقت ضعS دادعال ة#ق#بطت ةOؤر
 نام#لس j7ذ م#hاربا هناaOم ،ةدونش قحسا aOb6يا ،ەاللا د2ع فسوي الع ،د#ع [ع يدشر
 Eم ،موCلا AB4بش ،ة)فونملا ةعماج ،34456ملا داصتقالا ة)ل& ،جيس\لاو سYالملا مسق

 :صخلملا
 دارفألا نكمت ال ةجردل ةا)حلا تاgلطتمل درفلا ة)بلت nع ةردقلا مدع نم ةلاح نع ةراgع f ة)كرحلا ةقاعألا
 لافطألا سYالمل تام)مصت نم ةعومجم دادعا وه ةساردلا ماعلا فدهلاو .6|)بط لyشY مهماهم ءادأ نم AB4باصملا
 قرطلا .56امجلا بناجلا� ظافتحالا عم ة)ف)ظولا ة)حانلا قيقحت nع دعاس� ة�ا)ح تا)نقتب ا)كرح AB4يفاعملا

AB4 �4لوئسملاو تاهمألا ءارأ عالطتسإ ةرامتسا :تاودألاو
 مهأ د�دحتل ةصاخلا تاجا)تحالا يوذ تا)عمجلا 6

 ءارال ة��ئملا بس\لا ضافخنا نا)ب�سالا ل)لحت نم AB4بتو .مهسYالم را)تخأو ءادترأ �4 مهجاوت ��لا تالyشملا
 تا)نقت روحمو سYالملا را)تخأو ءا � روحمل بسانم 3Bغ را)تخالل تنا& ةعفترملا بس\لا نا ث)ح تاهمألا
�4 ةلضفملا تاgلطتملا روحمو ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ� ةصاخلا سYالملا

 .ةصاخلا تاجا)تحالا يوذ سYالم 6
�4 اهرفاوت بج� ��6لا ة)س¥لملا تاجا)تحالا مها د�دحت مت نا)ب�سالا جئاتن نمو

 و ا)كرح AB4قاعملا لافطألا سYالم 6
 AB4صصختملا AB4مyحملا ءارا سا)قل نا)ب�سا ةرامتسا دادعا متو. اهرفاوت بولطملا تا)نقتلا� ة)س¥لملا عطقلا دادعا

 طاgترا لماعم(:SPSS جمانرب مادختسا� ة)ئاصحإلا تالماعملا ءارج©و تانا)بلا ل)لحت مت تاهمألا ءارا سا)ق كلذكو
 نياgتلا ل)لحت, , )ةدوجلا لماعم(  حجرملا يوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا ,خاgنورك افلأ لماعم ,نوس3Bب
)ANOVA( .ب ام قافتالا تالماعم تحوارت  جئاتنلا مها  نموAB4 )100%( 77¸7( ، )14,9,2( تام)مصتلل%( 
 )100%( AB4ب ام قافتالا تالماعم تحوارت ام& م)مصتلا Âانع ف)ظوت قيقحت دكؤي امم )10,4( تام)مصتلل
 قافتالا تالماعم تحوارت س¥لملل ةمدختسملا تا)نقتلا ةgسانم دكؤي امم .)10( م)مصتلل )%71( ، )2( م)مصتلل
 .قاعملا لفطلل تام)مصتلا ةgسانم دكؤي امم )4( مقر م)مصتلل )%71( ،)1,2( تام)مصتلل )AB4 )100%ب ام
  ة�ا)حلا تا)نقت – قاعملا لفطلا سYالم – ة)كرحلا ةقاعإلا :ة)حاتفملا تاملÃلا

 :ةمدقملا
�4 داز

 تاهجلا تأدÆو ةصاخلا تاجا)تحالا يوذ� اهلاد�gسا مت  ��6لاو AB4قاعملا ةلyشم� مامتهالا ة3Bخالا تاونسلا 6
�4 ةلوئسملا

 ةا)ح نوشÉع� مهنأ� مهراعش©و مهــ�وذ نعو مهنع ءبعلا ف)فختل مهل ةgسانملا تامدخلا م�دقت 6
 .باgشلاو لافطالا ة)ق� لثم ة)ع)بط
 دع� ام)ف مهيلع قلطأ مث ،)نودعقملا( قباسلا نرقلا فصتنم 56اوح ��حو Ë4م ام)ف AB4قاعملا nع قلط� نا& دقل
 ،للشلا� AB4باصملا وأ فارطألا يروتبم nع ةئفلا كلت راصتخا� يوحت دعقملا ةمل& نأ راgتعا nع )تاهاعلا يوذ(
 .ةم�دتسملا ة�اصإلا لولدم� ة)لومش �3Îأ Í6ف ةهاعلا امأ
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 نمضتتو ة)ندgلاو ة)مسجلا تاقاعإلا يوذ 5إ Ï6ت\ت ث)ح ،ةصاخلا تاجا)تحالا يوذ فانصأ نم فنص ةقاعإلاف
 امم ة�داع ةفص� ةكرحلاو لقنتلا nع اهتردق نم دحت ��6لا مسجلا ةزهجأ بÉصت ��6لا تاقاعإلا عاونأ نم د�دعلا
�4 قاعملا ءادأ nع اgلس رثؤي

 nع بلغتلا ه)لع 5وألا :AB4ترم براح� نأ قاعملا nع متحتي امم تالاجملا ��ش 6
 اهب هلgقتي نأ بج� ��6لا ة)ف)Cلا nع بلغتلا ه)لع ة)ناثلاو ة)مسجلا هتلاح ب¥سY ه)لع ةضورفملا تاددحملا
 .نورخآلا
 سYالملا لyش ددح� ةقاعالا ناyم ناو ا�دسج AB4قاعملا سYالم را)تخا دنع انهجاوت باعصلا نم د�دعلا دجوي
 ةفرحلا ع�ن 5ا ةفاضالا� ةقاعالا ع�ن nع فرعتلا سYالملا ةذه عي\صتو م)مصت لgق بج� ام& ءادترالا ةق�Õطو
 . علخلاو ءادترالا دنع هلوهسلاو ةحارلا درفلا بسكتو امهال& عم سYالملا بسان�ت ��ح درفلا اهسرام� ��لا
 سYالم قوعملا درفلا ىدل نا& اذاو ةصاخلا مهلÖاشم عم مئالتت سYالم بلطتت AB4قاعملا سYالم م)مصت ة)لمع نإ
 nع هلوصحو ةتردق �4و ةسفنب ةتقث ةداعتساو ةدودحملا ةتكرح nع بلغتلا عيطتس× ةناف ءادترا ةلوهس3B Yغتت
 . ه)مويلا ةتا)ح �4 ىرخالا هتطشÙا �4 ەدعاس� ام& ةتاذ nع ةدامتعاو ة)لالقتسالا

 ەدعاسمو رهظملا� مامتهالا ق�Õط نع قوعملا صخشلا ىدل تاذلا ريدقت AB4سحت �4 دعاس� ةgسانملا سYالملاو
 سفنلا nع دامتعالاو لالقتسالا nع ةدعاس�و علخلاو ءادترالا ة)لمع دعاس� ةصاخ سYالم 3Bفوتو هسفنب ةقثلا �4
 . Üفنلاو ىدسجلا ل)هاتلا ة)لمع �4 قوعملا دعاس× امم
 لفطلا دعاس�ل سYالملا ەذه ذ)فنتل تا)نقت راyتبا عم ا)كرح قاعملا لفطلل سYالم دادعا متي ثحgلا لالخ نم
 . 56امج لyشY ءادترالا �4 ا)كرح قاعملا

 :ثح2لا ةلoشم
 : ة)تألا تالؤاس�لا �4 ثحgلا ةلyشم صخلتت

 ؟ةلوهسY سYالملا ءادترا nع ةدعاس� ة�ا)ح تا)نقت ا)كرح قاعملا لفطلل سYالم دادعا ة)ناyمإ ام -1
 .؟سYالملل ة)ف)ظولاو ة)لامجلا ة)حانلا AB4ب طاgترألا قيقحت ة)ناyمإ ام -2
 .؟ ةلوهسY مهسYالم ءادترإ nع AB4قاعملا لافطألا ةدعاسم nع ةمدختسملا تا)نقتلا ةردق f6 ام-3 

 .ثح2لا فادhأ
 . AB4قاعملا سYالمل ةgس\لا� مهجاوت ��لا تالyشملا �4 تاهمألا ءارا ةسارد .1
�4 اهرفاوت بجاولا تا)نقتلا مها د�دحت .2

  ا)كرح AB4قاعملا سYالم 6
 . ة)ف)ظولا ة)حانلا قيقحت nع دعاس� ة�ا)ح تا)نقتب لافطألا سYالمل تام)مصت نم ةعومجم دادعأ .3
 .) AB4قاعملا لافطألا عم AB4لماعتملا وأ – تاهمألا( ةمدختسملا تا)نقتلا AB4 �4ص)صختملا ءأرأ سا)ق .4

 :ثح2لا ة#مhأ
 . ا)كرح AB4قاعملا سYالمل تا�Æعصلا ل)لذت وحن ةاجتألا.1
 . مهل ةمئالم سYالم جاتنàب ةصاخلا تائفلا نم ةئف� مامتهألا .2
 .يرخأ ةصاخ تائف� مامتهألل باgلا ثحgلا اذه حتف� دق .3

  ثح2لا دودح
 . تاونس 9:3 نس نم ا)كرح AB4قاعملا لافطألا:  ة)عوضوملا دودحلا.1
   ة)فونملا ةعماج 3445ملا داصتقألا ة)ل& : ة)ناyملا دودحلا .2
 2018ä2021 : ة)نمزلا دودحلا.3
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 :ثح2لا جهنم

 . Õ��æجتلا هgش جهنملا و å4صولا جهنملا نم ل& ةساردلا عب�ت

 :ثح2لا ضورف
�4 ةذفنملا تام)مصتلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت •

 Âانع ف)ظوت 6
 .م)مصتلا
 تا)نقتلا ةgسانم ةح�3قملا تام)مصتلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي" •

 .س¥لملل ةمدختسملا
�4 تام)مصتلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي •

 تا)نقتلا ةgسانم 6
 .ا)كرح قاعملا لفطلل ةمدختسملا
 .لy& ةذفنملا عطقلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي •
 .ةذفنملا تام)مصتلا nع ة�اعرلا 5وئسمو تاهمألا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي •

  :ثح2لا تاحلطصم
 )(Vision: ة�ؤر
اض�أ fو بلقلاو AB4علا� راص�إلاو م)لس لyشY رومألا ة�ؤر اهنأ nع ة�ؤرلا فرعت

é
 ةسسؤملا ةردصت نا)ب نع ةراgع 

  لgقتسملا �4 ة)لع نوكت نأ ىونت امل
 ��لا ة)لقعلا تاضا�3فألاو لامآلاو تاحومطلاو تاروصتلا& ê4اعملا نم 3Bثك nع اهموهفم� اض�أ ة�ؤرلا لمتش�و
Ùفنزلا دمحأ(  . زاج�إلاو ةطاس¥لاو ح�ضولا� ة�ؤرلا فصتت نأ بج�و اهق)قحتل |سn – 2013( 
 ) (Knitting techniques : ة�ا)حلا ة)نقت

f6 عاونأو ة�ا)حلا زرغ نم عاونأ مادختسأ� رخآ جتنم يأ وأ س¥لملا ءازجأ عيمجتل ةم)لسلا ة)ملعلا ب)لاسالا 
  . جتنملا اذه بسانت ��لا ة�ا)حلا طويخ نم�3Îأ وأ دحاو ط)خ مادختسأ� ة�ا)حلا تالصو
 ةعطق 5إ ة�داع شامق ةعطق نم ةل��حتو ةحطس ءانب ةداع©و ةسملمو شامقلا لyش اهب 3Bغت ��لا ب)لاسألا fو
 . ة)سملم تا3Bثأتب ةفلتخم شامق
 �4 ةنورملاو ةوقلا nع لوصحلل قرطلا لضفا f لازتالو س¥لملا ءازجا عيمجتل ةعgتملا ةق�Õطلا f ة�ا)حلا
  . سYالملا
(Dias, TilakKithsiri, Kimberley Mitcham, and William Hurley – 2010) 
 )( disability Motor:ة#كرحلا ةقاعإلا

f6 صت تاقاعإلا نم ع�نÉەومن لقرعتو مسجلا ب Yشy�4 تاهوش� 5إ ةقاعإلا ەذه تدأ ءاوس ،6|)بط ل
 لy)هلا 6

�4 للشلا وأ ،Ï6ظعلا
 ام& ،6|)بط لyشY مهماهم ءادأ نم AB4باصملا دارفألا نكمت ال ةجردل تالضعلاو باصعألا 6

 " ةصاخ ة)ÕÆت 5إ جاتحت ةجردل ،ø6امتجالاو ،56اعفنالاو ،n6قعلا مهومن nع رثؤت
 )(child Disabled :  ا#كرح قاعملا لفطلا
 ضرم ةج)�ن 6|)بط لyشY ة)كرحلا هفئاظوب ما)قلا نم هعنم� يدسج قئاع ه�دل يذلا صخشلا وه ا)كرح قاعملا
�4 رومض 5إ تدأ ة�اصإ وأ

�4 اعم امهيل& وا ة)مسجلا وأ ة)كرحلا ةردقلا وأ تالضعلا 6
 انا)حأ ا)لعلاو nفسلا فارطألا 6

�4 لالتخا 5إ وأ
�4 �3ب وأ ù6رحلا نزاوتلا 6

 ة��ÕÆتو ة)عامتجاو ة)سفنو ة)بط جمارب 5إ صخشلا اذه جاتح�و ،فارطألا 6
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�4 هتدعاسمل ة)نهمو
 ، يواط üلا ز�ûعلا دgع( .ة)لالقتسالا نم نكمم ردق �3æأ� شÉعلاو ة)تا)حلا هفادهأ قيقحت 6

 ) 1998 - يدامصلا  ل)مج
 د�دحت)2014(:د)عس ىولس ةسارد تفده ث)ح ة�ا)حلا تا)نقت ةق�اسلا تاساردلا تلوانت :ةق�اسلا تاساردلا
 لماوع لضفا 56ا لوصولاو , ةساردلا لحم ةشمقألا �4 ةني�املا طgضو ذ)فنتلا ةماخ كمسل ة)سا)قلا 3Bياعملا

 سYالملا ةعانص� AB4لماعلا دادماو ةربالإ ساقم , ساودلا nع طغضلا( ث)ح نم ةشمقألا ة�ا)حل ةني�ام طgض
 �4 لخدت ýل ةساردلا لحم ةشمقألا ة�ا)ح �4 ةمدختسملا زرغلاو تاني�املا عاونأ� ةقلعتم ة)ساسأ تامولعم�
 . ةني�ام لÃل ةفلتخملا طgضلا لماوعل اقgط ة�ا)حلل ةءافك لضفأ د�دحتو ةسفانملا

êþاهنلا جتنملا ەدوج عفر :5ا جئاتنلا تلصوتو
 فالتخا نع ةجتانلا ءاطخالا نم لالقإلاـ� ةصاخلا تائفلا سـ�المل 6

 ÿع� سا)قلا ةدحو �4 زرغ ددع لضفأل لصوتلا: 5ا تفده )2010(: مالسلا دgع AB4سح ةسارداما.ةني�املا طـض
 لصوتلا عم دعجتلاو قالزنألاو ة�ا)حلا ةءافكو ةلاطتسالاو دشلا ةوق ث)ح نم ة�ا)ح تالصول صاوخ لضفأ

 ة�ا)حلا ةءافكو ةلاطتسالاو دشلا ةوق  ث)ح نم ة�ا)حلا تالصول تافصاوم لضفأ ÿعت ةربإ ةرمن لضفأل
  تافصاوملا لضفأ ÿعت ةلصو ع�ن لضفأل لصوتلا و دعجتلاو قالزنألاو
 سا)قلا ةدحو �4 زرغلا ددع ث)ح نم 5اجرلا ص)مقلا تالصو ذ)فنتل لثمألا بولسألا nع فرعتلا: 5ا تلصوتو
  ةلاطتسالاو دشلا ةوق ث)ح نم تالصولا كلتل صاوخ لضفأ ققحت ��لاو ةربألا ةرمنو
 �4 ةمدختسملا å4صولاو ÃÏ6لا سا)قلا قرط AB4ب ةنراقم ةسارد لمع:5ا تفده )2008:(م)هاربا ءا)مل ةسارداما
 تاسا)قلا nع لمع� ل�د� نمآو د�دج ىEم ماظن حا�3قاو.ة�احملا تالصولاو ةشمقألا ة)ل�اقو ةدوج ريدقت
 ةق�Õط م�دقت نكم� ةق�اسلا م)يقتلا قرط مادختسا�. ة)ئاصحإ تاجلاعم نم ة)مÃلا تاسا)قلا نم ال�د� ة)فصولا

AB4 �4لماعلاو 3445ملا داصتقألا صصخت AB4 �4لماعلا بسانت ةد�دج
 . ةدوجلا ةgقارمو عيبلا لاجم 6

 4|لتالو ةÆردم ةلامع جاتحت الو لاملا وأ دهجلاوأ تقولل ةفلyم 3Bغو ةع�� ة)فصولا تاريدقتلا نأ : 5ا تلصوتو
 ال& نأ لوقلا نكم� ة)لعو تاسا)قلا ةحص تg"ت اهنأ ام& ةد�دع تاراgتخا �4 اهلحم لحت اهنCلو ة)مÃلا تاسا)قلا
 . ةلمعلا Íجو لثم امهف رخألا لم�y امهنم
 : ةصاخلا تاجا#تحألا ىوذS ةصاخ تاسارد ةقSاسلا تاسردلا تلوانتو
 ىوذ لافطالا ىدل سYالملا مادختسا)رثأ( ة)لعاف ىدم ةفرعم: 5ا)2016 ( ةللا دgع Íن ةسارد تفده ث)ح
��æ �4ردت جمانرب ءانÆو م)مصتو. مهتاردق ة)منت �4 ةصاخلا تاجا)تحألا

 ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ لافطا م)يقت 6
 ة)منت nع لمعلاو. مهتاراهم ة)منت �4و سYالملا مادختسàب مهتاردق د�دحتو مههجاوت ��لا تالyشملا د�دحتل
 نم دحلاو ة)مويلا مهتا)ح عم ف)كتلل ةمزاللا تاراهملا مهباس�او ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ لافطالا تاردق
  5إ ةساردلا جئاتن تلصوتو. ةقاعألا

 تاجا)تحألا ىوذ لافطألا ىدل ىدعgلاو gnقلا AB4سا)قلا تاجرد ÿسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو
 . ة)نادجولا ، ةراهملا ، ةفرعملا، بناوجلا �4 ىدعgلا سا)قلا حلاصل ةصاخلا

 اهئادترا دعÆو ةعوبطملا سYالملا ءادترإ لgق تا�اجتسإلا تاجرد ÿسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجوو
 .ثحgلا د)ق ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ لافطألا ىدل
 اهل ةمزاللا تاداشرألا م�دقت مت ��لا �ألل ة�دعgلاو ة)لgقلا تا�اجتسألا AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو
 . ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ مهلافطأل ة)مويلا ةا)حلا تاراهم ة)منتو ة�اعرل
 م)مصت ةطساوب مهسYالمل gEلا يدقاف ءا �و را)تخأ �4 ةدعاسملا: 5ا تفده)2013(: دمحم اهم ةسارد اما
 ةصاخلا تامولعملا مهأ 3Bفوت لالخ نم مهسYالم� ة�انعلا gE �4لا يدقاف ةنواعم و ل�ارب بولسا� ة�داشرا ةقاط�
�4 س¥لملا� ة�انعلا�

 سYالملا �4 تg"ت ��ح قرط ةددع� ة�داشرالا ةقاطgلا م)مصتو. ل�ارب بولسأ� ة�داشرا ةقاط� 6
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 سYالملا را)تخا �4 ءاس\لا نم �3Îأ لاجرلا تاناعم: 5ا جئاتنلا تلصوتو سYالملا ءادترا ماود� مودتو فلتت نا نود
 تالهؤملا ىوذ نم �3Îا ا)لعلا تالهؤملا ىوذ تاناعمو. ة�داشرالا ةقاطgلل الوبق �3Îأ ءاس\لا تنا&و اهب ة�انعلاو
  ة�داشرألا ةقاطgلل الوبق �3Îأ اض�أ مهو اهب ة�انعلاو سYالملا را)تخأ �4 ةضفخنملاو ةطسوتملا ة)ساردلا

 الوبق �3Îأ اض�أ مهو اهب ة�انعلاورا)تخأ �4 ا)ندلاو ةطسوتملا فئاظولا ىوذ نم لقأ ا)لعلا فئاظولا ىوذ تاناعمو
 ةقاطgلل الوبق �3Îأ اض�أ مهو اهب ة�انعلاورا)تخأ å4نسلا راgك نم �3Îا نسلا راغص تاناعمو.ة�داشرألا ةقاطgلل
 .ة�داشرألا
 ىوذ لافطأ ةقاعإ بسانت سYالمل ةح�3قم تام)مصت عضو: 5ا ةساردلا تفده)2010(: لاله Íن ةسارد اما
 ءألؤه ةجاوت ��لا لÖاشملا nعو ةقاعألا nع بلغتلا nع مهدعاس� ø4امدلا للشلا ةئف ةصاخلا تاجا)تحألا
 . ةقاعألا ءارج نم رومألا ءا)لوأو لافطألا

�4 ن�Õخآلا ةدعاسم 5إ ءوجللا نود مهسفنأ nع دامتعألا �4 لافطألا عيجش�و
 امم سYالملا علخو ءادترأ ة)لمع 6

 ةقاعألا nع بلغتلا nع رومألا ءا)لوأو لافطألا ءألؤه دعاس� ��لا تاداشرألا ضع� حيضوتو. نامألاو ةقثلا مهبسك�
 . ةقاعألا اهضرفت ��لا لÖاشملا ةهجاومو
 لافطأ ثحgلا ةنيع سYالمل ةح�3قملا تام)مصتلا AB4ب ة)ئاصحأ ةلالد تاذ قورف دوجو: 5ا ةساردلا تلصوتو
 ø4امدلا للشلا لافطأ ثحgلا ةنيعل ةذفنملا تام)مصتلا AB4ب ة)ئاصحأ ةلالد تاذ قورف دوجوو. ø4امدلا للشلا

 .اهعلخو اهءادترا قرط ÆAB4و
 ىدل تاذلا موهفمو Ü¥لملا قوذتلا ة)منتل جمانربدادعا:5ا ةساردلا تفده )AB4 :)2008نسح 3Bبع ةسارد اما
 ا)نهذ AB4قاعملا لافطألا ىدل قوذتلا ة)منتل ح�3قملا جمان3æلا ة)لعاف يدم nع فرعتلاو. ا)نهذ AB4قاعملا لافطألا
 ا)نهذ AB4قاعملا لافطألا ىدل تاذلا موهفم ة)منتل ح�3قملا جمان3æلا ة)لعاف يدم nع فرعتلاو. ملعتلل AB4ل�اقلا
  ا)نهذ AB4قاعملا لافطألا ىدل تاذلا موهفمو Ü¥لملا قوذتلا ة)منت : ةساردلا جئاتن نمو ملعتلل AB4ل�اقلا

 تا)نقت nع اهع)مج تزكر دقف اهلاجم �4 تفلتخأ ن©و ثحgلا ع�ضوم� ةق�اسلا تاساردلا طاgترا  دجن قبس اممو
 سYالم� ةصاخ ة�ا)ح تا)نقت لمع �4 ة)لاحلا ةساردلا ةق�اسلا تاساردلا تدافأ دقو دارفألا تاراهم ة)منتل ة�ا)حلا
 قيقحت �4) ا)كرح AB4قاعملا(  ةصاخلا تاردقلا ىوذ تا)عمجو ةصاخلا تاردقلا ىوذ د)فت ةصاخلا تاردقلا ىوذ
 ث)ح ةصاخلا تاردقلا ىوذ سYالم� ةطgترم ةصاخ تاسارد لوانت ê4اثلا ءزجلا امأ.سYالملا نم å4)ظولا ضرغلا
 ة)لاحلا ةساردلا تاساردلا ةذه تدافأو سYالملا م)مصتب اض�او سYالملا را)تخا قرط� تاساردلا ضع� تمتها

 لامجلا بناجلا اهيف رفوتي ) ا)كرح AB4قاعملا(  ةصاخلا تاردقلا ىوذل ةgسانم سYالم تام)مصت 5إ لوصولا �4
 ةضوملا عم  %امتتو å4)ظولاو
 : ىرظنلا راطإلا

 )2018 - ةشوش وبا �7ن( : ا#كرح قاعملا صئاصخ
 : ة#مسجلا صئاصخلا

�4 بارطضا .1
  يرقفلا دومعلاو AB4مدقلاو عباصألاو نيد)لا لمش� ��6لا مسجلا تالضع ومن 6

�4 بارطضا ب¥س&و روسCلاو م3B4تامورلا ب¥سY زجعلا� ة�اصملا تالضعلا ةنورم مدع .2
 . �æ6صعلا زاهجلا 6

 .n6ضعلا نهولا .3
�4 رز'تلا مدع .4

 . غضملاو ب üلا دنع ناسللاو ة�اتCلا دنع ملقلا لامعتساو تا&رحلا 6
 . اه3Bغو �3B4اyعلاو ة)عانصلا فارطألا� ةدعاسملا 56ا ةجاحلا .5
�4 صقن .6

 . مسجلا تا&رحل رز'تلا 6
  . لاقتنالاو ةكرحلا ةلق ةج)�ن ا)كرح قاعملا صخشلا ىدل ءاضعألا ضع� فعض .7



٢٠٢١ ،نورخاو د#ع   

JHE, 2021, 31(3): pp 161-192 . 56 اهتعا2ط متي
ةلجملل ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج ،ة#فونملا ةعماج 7 .  

-
166

- 

�4 ة�Æغرم 3Bغ تا3Bغت ثودح .8
 . ا)كرح قاعملل Ï6سجلا رهظملا 6

�4 تا�Æعص .9
 .لاقتنالاو ةكرحلا 6

  . ةنيعم لامعا ةسرامم nع ةردقلا مدع.10
 : ة#سفنلا صئاصخلا

 . ة)نودلا وأ صقنلا� روعشلا .1
 . نمألا مدع� روعشلا .2
  ةنيعم ءا)شأ كاردأ nع قاعملا ةردق نم دحلا .3
 . ملؤم طغاض 3Bصم& ةقاعألا� روعشلا .4
 . ن�Õخآلا نم ةرمتسملا ةgقارملا نم فوخلا .5
  : ة)كولسلاو ة)عامتجألا صئاصخلا .6
 . ة)نودلاو صقنلا� ا)كرح قاعملا راعشإ .7
 . لما& لyشY ا)كرح قاعملل عمتجملا لgقت مدع .8
 . عمتجملل ءامتنإلا� روعشلا فعض .9

 . ø6امتجإلا قفاوتلا ءوس .10
 : ��6قاعملا تاف#�صت

�4 ةفرعملا روطت 56إ كلذ عجر�و ةقاعإلا تاف)\صت تددعت
 ف)\صت وأ م)سقت نكم�و AB4قاعملا ة�اعر لاجم 6

 : ة)لاتلا لماوعلا ءوض ف AB4قاعملا
 : لثم ةقاعإلا ب�س ث#ح نم

 ءا�آلاو دادجألا نم تاهاعلاوأ ضارمألا ضع� لاقتنا ق�Õط نع ة)قلخ وأ ة)ثارو لماوع 5إ مهتقاعإ عجرت AB4قاعم
 . عضولا وأ لمحلا ءانثأ AB4نجلا ة�اصإ ةج)�ن وأ ءانبألا 56إ
 ثداوحلاو ة�دعملا 3Bغو ة�دعملا ضارمألا لثم) ة)ثارو 3Bغ ةgس�كم( ة)ئ+ب لماوع 5إ مهتقاعإ عجرت AB4قاعم
 . تا�اصألاو
 :لثم نمزلا لماع ث#ح نم

 . ردانلا ل)لقلا �4الإ اهؤافش æ,ري ال ��لاا ةنمزملا تاقاعإلا ىوذ AB4قاعملا
 ) 2015 - راش\لا ءالجن(         . ءافشلل ل�اقلا ئراطلازجعلاىوذ AB4قاعملا

 : ةقاعإلا روهظ ث#ح نم
 . فارطألا ىروتبمو مصلاو نيدعقملاو AB4فوفكملا لثم :رهاظ زجع باحصأ
 . ىولÃلا لشفلاو ركسلاو بلقلاو وÕÆلاو نردلا ضرم لثم : رهاظ 3Bغ زجع باحصأ

 : ةقاعإلا ع ن ث#ح نم
v ة)سح ةقاعإ  
v ة)مسج ةقاعإ 
v ة)ضرم ةقاعإ 
v ة)نهذ ةقاعإ  

 مل اض�أو ة)سحلا ةقاعإلا تحت جردتت اهنأ عم ةقاعإلا عاونأ دحأ ة)ضرملا ةقاعإلا  3æتعا ف)\صتلا اذه نأ الإ
 ) 2018 - ةشوش وبا Íن( . ة)عامتجالا ةقاعإلاو ة)سفنلا ةقاعإلا 5إ ةراشإ ىأ ف)\صتلا اذه رهظ�
 : ة#كرحلا ةقاعألا عاونأ
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 :اراش�نا ة)كرحلا ةقاعإلا عاونأ �3Îأل اضرع �n ام)فو
 بورك)ملا نوك� نأ دع� ةئجافم ةق�Õط� لافطألا نم 3Bثك مهاد� وهف بعص ضرملا اذه :لافطألا للش )1
�4 رقتساو للس� دق قيقدلا

 لازام بطلا نإف هلاصئ�سا ة)ناyما �4 مدقتلا مغر اننأ ضرملا اذه ة�Æعص نمو مسجلا 6
�4 رارقتسألا �4 بورك)ملا حجني AB4ح ةصاخو، اهنع ب¥س�ي ��6لا لÖاشملا لح نع آزجاع

  دشارلا وأ لفطلا مسج 6
 رارمتسألا نم د�ال كلذ عمو،  ü¥ي ام روهظ نود تاونسل رمتس× نمز 56ا جاتح� لافطألا للش نم جالعلا نإ

 لجعت �4 آ3Bثك قلق� ال ��ح 'ئيط� نوك� دق ةمدقت نأ دعقملا ملع� نأ د)فملا نمو، جالعلا لجأ نم لمعلا ةع�اتمو
 – ةشوش وبا Íن(     .لgقتسملا� آلمأ زوفلا لجأ نم ةعجشو ه� ةملعأ مدقتلا نم ص)ص� رهظ� املاطو، ءافشلا�

2018 ( 
 ءاوس مسجلل ة)لخادلا ءاضعألا ضع� ةف)ظو �4 زجع� لصتت ��لا ة)مسجلا تاقاعألا دحأ لافطألا للش 3æتع�
 .AB4تئرلا وأ بلقلا& ة)جولويبلا ةا)حلا ة)لمع� ةلصتم ءاضعأ وأ لصافملا وأ فارطألا&  ةكرحلا� ةلصتم ءاضعأ تنا&
�4 لافطألا للش عاونأ ددحتتو

6 : 
 . مسجلا تالضع ة�اصإ •
 . نطgلا وأ سفنتلا تالضع ة�اصإ •
 )  2015 - راش\لا ءالجن( . ةرجنحلاو علgلا تالضع ة�اصإ •
ø4امدلا للشلا )2

 تالضعلا �4 مyحتلاو ةرط)سلا نادقف 5إ يدؤي �æصعلا زاهجلا �4 تا�ارطضا نع ةراgع وه : 6
 . ùرح نزاوت مدع وأ فعض وأ للش ةروص �4 رهظ� ام اgلاغو ùرح زجع 5إ ىدؤتف مسجلا ءازجأ ضعgل ة�دارإلا

 ةدمتعملا ةراش�نا ةgسÙو لفطلا ىدل ومنلا رهاظم فلتخم n6ع اgلس رثؤ�و |)بطلا ومنلل ةقاعإ ø4امدلا للشلاو
 )2018 - ةشوش وبا Íن( لفط )100(لÃل)5( 5إ ة)مانلا لودلا� لصتو لفط )100( لÃل)3(
 ماع ùرح فعض ةروص nع رهظ� ام 'gلاغو ø4امدلا فلتلا� طgتري ùرح بارطضا وه ط)س¥لا ø4امدلا للشلا

 نم ط)س¥لا ø4امدلا للشلا فعض� دق غامدلا �4 ة)كرحلا فئاظولا نع ةلوئسملا قطانملا �4 فلتو نزاوتلا مدعو
 - راش\لا ءالجن( . AB4قاعملا 3Bغل ةمدقملا ة��3�Æلاو ة)نهملا ططخلاو جما3æلا نم ةدافتسألا nع صخشلا ةردق

 : 5إ للشلا� ةرثأتملا ءازجألل اقفو ø4امدلا للشلا مسق�و ،)2015
 لyشY اهتف)ظو ا)لعلا فارطألا ىدؤت AB4ح �4 طقف ة)لفسلا فارطألا للشلا� رثأتتو : nفسلا å4صنلا للشلا •
 . لضفأ
 �4و اعم nفسلاو ىولعلا فرطلا انمضتم مسجلا نم دحاو بناج للشلا� رثأت�و : �æناجلا å4صنلا للشلا •
  . نم�ألا بناجلا رثأتي بلاغلا
 . عارذو AB4لجر ةداعلا �4 نوكت فارطا ةثالث للشلا� رثأتي : êÎالثلا للشلا •
 .')2سÙ ثودحلا ردان وهو، دحاو فرط للشلا� رثأتي :ىداحألا للشلا •
 . مسجلل ةعÆرالا فارطألا عيمج للشلا� رثأتت : ø6اÕÆلا للشلا •
 ة��مدلا ة)عوألا دحأ راجفنأ ةج)�ن ثدح�و، ملاعلا �4 ة)كرحلا تاقاعألل ب¥سم �3Îأ دحأ وهو: å4صنلا للشلا)3
 غامدلا� ف�ûن وأ، AB4يا üلا بلصت وأ ىركسلا ضرملا وأ طغضلا �4 عافترا ةج)�ن غامدلا تا3Bجح �4 ة�ذغملا

 أدgت ا)ج�ردت مث نمو ىوخر لyشY ةداحلا ةلاحلا �4 للشلا أدgي، مسجلا نم ةدحاو ةهج �4 للش ىدؤي ةج)�نلاÆو
 دع� ض�Õملا نسحتي دق، ة�دارإ 3Bغ تا&رح ىدؤت دقوا)ل& ةس¥يتم ة�اصملا فارطألا حبصتو س¥يتلا� تالضعلا
  . لماÃلا نسحتلا 5إ لصت ال دقو ةئيط� نسحتلا ةgسÙ نCلو ة�اصألا
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 قلختلا لحارم ءانثأ ة)2صعلا ةانقلا دادسÙا نع جت\ي ةروطخلا غلا� ىدالو ةوش� 3æتع�و: ح�تفملا ىرقفلا دومعلا )4
Yشyبط ل(| ،وÙسgةراش�نا ة )2( لÃل )لفط )1000 . 
 n6ع ة3Bطخ ة)بلس تا3Bثأت اهل نوك� دق ��لاو ىرقفلا دومعلل تانحنالا نم د�دعلا كانه: ىرقفلا دومعلا ءانحنا)5
 )2015 - راش\لا ءالجن( خ3æ4لا، بدحلا، رعصلا لثم وهو مسجلا فئاظو
 غامدلا تا3Bجح عسوت 56إ ىدؤ�و ، غامدلا ù6 �4وشلا 34ملا لئاسلل |)بط 3Bغ عمجت: ø4امدلا ءاقس�سألا)6
 . ة)جنش�لا  تا�Æنلاو للشلاو n6قعلا فلختلا دوق� امم غامدلا فلت 5اتلاÆو ة)2صعلا ا� الخلا n6ع طغضلاو
 ثداوحل ةج)�ن نوك� دقو اgس�كم وأ ا�دالو نوك� نأ امإ اهنم ءزج وأ فارطألا ومن مدعوأ ةلازإ �3بلا� دصق�و: �3بلا )7
 ناطüلا لثم ةث+بخلا ضارمالاو ماروالا و لزالزلاو �AB4ا3æلا( لثم ة)ع)بطلا ثراوCلا وأ اه3Bغو قئارحلا وأ قرطلا
 )2018 - ةشوش وبا Íن(
 ةف)ظولا ةذه ناسÙإلا دقفأ 5اتلاÆو ةسفن وضعلا دوجو مدع اهيلع بت�3ي ��لا ة)مسجلا تاقاعالا دحأ 3æتع� �3بلاو
 ة)نهملاو ة)عامتجألاو ة)صخشلا ةتا)ح n6ع رثؤي امم وضعلا اهلجأ نم دجو ��لا

 ءا)عإلاو بعتلا� روعشو ة�دارإلا تالضعلا �4 د�دش فعض ه)ف ثدح� n6ضع �æ6صع بارطضا: n6ضعلا نهولا)8
 باgسألا فرعت الو درف فالا ة üع ل& نم دحاو )10,000( لÃل)1( ةراش�نا ةgسÙو، ام طاش\ب ما)قلا دع� ةصاخÆو
  . هنع ةلوئسملا

 دحاو بÉص� ردان ضرم وهو AB4تو3æلل ماظعلا راقتفأل Cüلل ماظعلا ة)ل�اق ضرملا ضارعأ نمو: ةشهلا ماظعلا)9
 . فلأ AB4عÆرأ لÃل

 تالاح اهنع مجن ��لا ùوشلا عاخنلا تا�اصإل صاخشألا نم فآلآلا تائم ضرعتي : ùوشلا عاخنلا تا�اصإ)10
 نع جت\�و كلذ 3Bغو ة�رانلا تارا)علاو قرطلا ثداوح وأ ة)ضا�Õلا ثداوحلا ب¥سø YاÕÆلا وأ nفسلا للشلا
 AB4باصملا ءالؤه نم �3æألا ددعلا نأ ەا�gنألل تفلملا نمو، ة)قلخلا تاهوش�لا وأ êþاحسلا باهتلالا لثم ضارمألا
 .  عمتجملا وأ درفلا n6ع ءاوس ة3Bبك ة)عامتجأو ة)سفن بقاوع هل نوك� امم AB4قهارملا  نم

 درفلل ة)كرحلا ةقاعألا رهاظم نم ا3B4مم رخآ آرهظم يرقفلا دومعلا تا�ارطضا تالاح لثمت :ىرقفلا دومعلا تا�ارطضا)11
 للخلا كلذ يرقفلا دومعلا تا�ارطضا� دصق�و درفلل ة)كرحلا ةردقلا �4 للخ نم  بارطضالا اذهب لصتي امل ةج)�ن كلذو
 . يرقفلا دومعلا ة�اهن ��ح سأرلا ةقطنم نم يرقفلا دومعلل ىوسلا ومنلا بÉص� ىذلا

 ضوحلاو لحاÃلاو ةgكرلا ةصاخو لصافملا nعرثؤي نمزم Ïظع بارطضا : 3B446تامورلا لصافملا بارطضا)12
 Íن( تاهوش�لا نم ة�اقولل 6|)بطلا جالعلل صخشلا جاتح� ام اgلاغو روكذلا نم �3Îأ ثانإلا بÉص�و، غسرلاو
 )2018 - دمحم
 :سWالملا م#مصت
 اضرلا� روعشلاو عتمتلا ةصرف مهل حي�ت ث)ح ةصاخلا تاجا)تحالا يوذ لافطأ ىدل ا5ماه ارود سYالملا يدؤت
 ەدعاس�و ،هئاوطناو هتلزع نم لفطلا جارخإ nع لمعت ،ة�اذجو ةح�Õم تام)مصت لمع ق�Õط نع ة)سفنلا ةحارلاو
�4 يوسلا لفطلا عم ةاواسملا� روعشلا nع

 .ةا)حلا 6,اون فلتخم 6
 nع ةلاع هنأ� ەرعش× ال لyشY هتا)ح ةسرامم nع ەدعاس6و ،ةقاعإلا ع�ن عم بسان�ي يذلا وه د)جلا م)مصتلاف 
�4 ةدعاسملا بلط نع �46غ�و ن�Õخآلا

 .ناyمإلا ردق� هسYالمل علخلاو ءادترالا ة)لمع 6
  ) م 2003 - حلاص د)حو(
 : سWالملا ءازجا

 Blouse      ص)مقلا وأ ةزولgلا .1
 Dress         ناتسفلا .2
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 Jacket    ت)�اجلا .3
 Skirt       ةلنوجلا .4
 Trousers      نولطنبلا .5

 : قلغلا تاودأ عاونأ مhأ
 Button and Buttonholes ىوارعلاو رارزألا
 AB4 SnapsساCgلا
 Hook and eyes ش¥Cلا
 Zipper  تا�yاحلا ةقل344ملا
  Rubber ك)�سألا طاطملا
  Velcro ط� üلا نشخلا
   )2009 – دمحأ ءالع ، دمحم اهم ، ف)طللا دgع نسوس(
     ة#ق#بطتلا ةساردلا
 د�دحتل ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ نع تا)عمجلا AB4 �4لوئسملاو تاهمألا ءارأ عالطتسإل نا)ب�سإ ةرامتسإ لمع مت
 ت)�اج( س¥لملا ع�ن ث)ح نم ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل سYالملا را)تخأو ءادترأ �4 مهجاوت ��لا تالyشملا مهأ

 ث)ح نم ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ سYالمل ذ)فنتلا تا)نقت كلذكو ) ناتسف – ةلنوج – نولطنب – ةزول� –
 ىوذ سYالم �4 ةلضفملا تاgلطتملا كلذكو ءادترألاو علخلا ةق�Õطو ) مامÖألا – لاو�ألا – تادرملا – تاحتفلا(
 . ةصاخلا تاجا)تحألا

 اهيف رفاوتت نأ g|4\ي ��لا لفطلا بسانت ��لا سYالملل اهذ)فنتو تام)مصتلا نم ةعومجم دادعأ� ةسرادلا تماق -
 نوكت ýلو ةكرحلا ة�Õح مسجلا ءاطعإ اض�أو لفطلا ة� موق� ىذلا ùرحلا ءادألا فورظ اهيضتقت ةصاخ تاgلطتم
 بسانملا م)مصتلاو ةطاس¥لاو م)لسلا قوذلا اهيف رفوتي نا د�ال ةgسانم سYالملا
 ةذفنملا تام#مصتلا
 لوألا م#مصتلا

  

 لوالا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )1( لودج

 6¥صولا ل#لحتلا تانا#بلا
  �êانب ت)�اج ل�دوملا
  تاونس 9:6 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ةئفلا ة�Õمعلا ةئفلا
  ة��لعلا فارطألل ة)كرحلا ةقاعإلا ةقاعإلا ع�ن
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 ةgقرلا ةدرح نم مامألا فصتنم طخ حتف� مامألا نم درمو ةل��ط مامÖأو ةلوك� ت)�اج م)مصتلا فصو
å4لخ درم اض�ا هÆو رارزألا� قلغ�و ت)�اجلا ة�اهن ��ح ة)مامألا

 فصتنم طخ حتف� 6
 ��6يلمع ةلوهسل ة�Õحس ةتسوس ةطساوب ت)�اجلا ة�اهن ��حو ةلوCلا دع� نم فلخلا
 رارزأ� بكر�و علخ� وشÉبا& nع يوتح�و علخلاو ءادترالا

�4 ىوارعو ريارز درم  ةمدختسملا تا)نقتلا
  مامألا فصن طخ 6

  ة�Õحس ةتسوس ةطساوب ح�تفم فلخلا فصن طخ
  ة�انعلا ةلوهسل كلذو 3BتسÉلوب %30 نطق %70  ةمدختسملا ةماخلا

 

6¦اثلا م#مصتلا
7 

  

6¦اثلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )2( لودج
7 

 6¥صولا ل#لحتلا تانا#بلا
  56افطأ ت)�اج ل�دوملا
 تاونس 9:5 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة��لعلا فارطألل ة)كرح ةقاعإ ةقاعإلا ع�ن
 AB4تüكو AB4م� AB4تüك دجوي مامألا فصن طخ نمو ة)مامأ ةتسوسو ةقا� فصن ت)�اجلا م)مصتلا فصو

 AB4لصفنم AB4يئزج 5إ ت)�اجلا لصفت ةتسوسY ح�تفم فلخلا اض�او ت)�اجلا عيسوتلراس×
AB4 �4تüك اض�ا هÆو علخلاو ءادترالا ��6يلمع ةلوهسل امامت

 س¥للا ءانثأ ةحارلل فلخلا 6
 .ه)لا ةجاحلا دنع بكر�و علخ� وشÉبا& ه� دجو�و ةروسأ� Í6ت\تو عيسوت اهب مامÖألاو

 AB4يئزجل ت)�اجلا مسقت تسوس ةطساوب AB4حوتفم فلخلا فصن طخو مامألا فصن طخ  ةمدختسملا تا)نقتلا
 AB4لصفنم

å4)ظولا ضرغلاو ة)س¥لملا ةحارلا قيقحتل كلذو %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا
6  

 :ثلاثلا م#مصتلا
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 ثلاثلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )3( لودج

 6¥صولا ل#لحتلا تانا#بلا
  يدالوأ ص)مق ل�دوملا
 تاونس 9:4 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ةئفلا ةئفلا
  ة��لعلا فارطألا ةقاعإ ةقاعإلا ع�ن
 ةدرح نم رارزأ ةطساوب قلغ�و حتف� 46امأ درم ه� ص)مقلاو 3æنرفأ لوك� ص)مق م)مصتلا فصو

 ص)مقلل �æ6ناجلا طخلاو رارزب قلغت ةروسأ اهب مامÖألاو ص)مقلا ة�اهن 5©و ةgقرلا
 ءادترالا ��6يلمع ةلوهسل ةتسوس ةطساوب قلغتو ةحوتفم ةروسألا دع� نم مامÖألاو
 .علخلا

  اض�ا ةروسألاو ىوارعو ريارز درم ص)مقلل 46امألا درملا ةمدختسملا تا)نقتلا
 بنجلا ة�اهن 5©و ةروسألا دع� نم أدgت ةتسوس امهب مÃلاو �æ6ناجلا طخلاو

�4 ةحارلل كلذو %100 نطق ةمدختسملا ةماخلا
 لامعتسالا 6

 

 عبارلا م#مصتلا
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 عبارلا م#مصتلا ف#صوت )4( لودج

 6¥صولا ل#لحتلا تانا#بلا
  �êانب ةزول� ل�دوملا
  تاونس 8:6 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا ةئفلا
  ة��لعلا فارطألل ة)كرح ةقاعإ ةقاعإلا ع�ن
 مÃلا ة�اهن ��ح دتم� فتCلا nع درم اهــÆو ةل��ط مامÖأÆو ة�Õئاد ةgقر ةدرح� 344يج ةزول� م)مصتلا فصو

 علخلاو ءادترالا ةلوهس nع دعاس� ةتسوس اهيلع بكر�و
�4 سÉسÙرب ةصق اهــÆو

 لصفت ةزولgلا ة�اهن ��حو فتCلا فصتنم نم دتمت ةزولgلا ردص 6
 حتفت م)سكتلل ة�Õحس ةتسوس ةطساوب قلغتو فلاخم نول� شامقلا نم هعطق كاحتو
 56امجلا لyشلا ءاطعأل م)سكتلل س¥للا دع� قلغتو علخلاو ءادترالا ةلوهسل ءادترالا دنع
   م)مصتلل

 تا)نقتلا
 ةمدختسملا

�4 كاحت ة�Õحس ةتسوس 2
  م)سكتلاو عيسوتلل ةزولgلا ردص 6

 فلخو مامأ AB4لصفنم AB4تعطق 5إ ةزولgلا لصفت مÃلاو فتCلا nع بكرت ةتسوس 2
  å4)ظولا ضرغلا قيقحتل كلذو )344يج( %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا

 

 سماخلا م#مصتلا

  
 سماخلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )5( لودج

 6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  �êانب ةزول�  ل�دوملا
 تاونس 7:4 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
 ) ىÉüلا د)لا( ة��لعلا فارطألا دحأ  ةقاعإلا ع�ن
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 أدgت ةزولgلا ردص �4 نالجر ةصق اهــÆو ة�Õئاد ةgقر ةدرح� 5افطأ ةزول�  م)مصتلا فصو
 ش�وكسألا ةطساوب قلغتو حتفت بنجلا طخ ة�اد� ��ح دتمتو ةgقرلا فصتنم نم
 ش�وكسألا� قلغتو AB4حوتفم مÃلاو ةزولgلل ü×ألا بناجلاو ءادترألا ة)لمع لهس�ل
 طÕÆي ناتس ط� � nع ةلخاد� ىوتح� رم& اهب ةزولgلا ة�اهنو ةزولgلا ءادترا ةلوهسل
 مامÖأ اهــÆو ةزولgلا ردص �4 ب)ج nع ىوتحت ةزولgلاو ةحارلا بسح عيسوتلاو م)سكتلل

  ةل��ط
  ش�وكسأ امهب مÃلاو ü×ألا بناجلا  ةمدختسملا تا)نقتلا

  اض�أ ش�وكسأ اهب ةزولgلا ردص �4 نالجرلا ةصقلا
  نطقلا صاوخ AB4سحتل كلذو �3سا 5وب %30 نطق %70  ةمدختسملا ةماخلا

 

 سداسلا م#مصتلا

  

 سداسلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )6( لودج

 6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا

 ةلنوج  ل�دوملا
  تاونس8:5 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة)لفسلا فارطألا ةقاعإ  ةقاعإلا ع�ن
 nع نيدعقملا لافطألل ءادترألا ءانثأ ةحارلا ÿعتل نطق ةماخ نم 5افطأ ةلنوج  م)مصتلا فصو

 �4 تاüك ثالث اهــÆو ة�زاورك درم نع ةراgع م)مصتلاو ةل��ط تا�3فل ةكرحتملا %ارCلا
 2 ةطساوب قلغتو ءادترألا دنع ةحارلل مزأللا عيسوتلا ÿعتل ةلنوجلا نم 4امألا ءزجلا
 ةدورفم شامق ةعطق نع ةراgع ةلنوجلا حبصتو رارزالا حتفتو رمÃلا nع)رارزالا نم
 رارزالا قلغتو مسجلا لوح فلت

  رمÃلا nع ىوارعو ريارز درم  ةمدختسملا تا)نقتلا
  لامعتسألا دنع ة)س¥لملا ةحارلاو å4)ظولا ضرغلا قيقحتل %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا
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 عباسلا م#مصتلا

  
 عباسلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )7( لودج

 å4صولا ل)لحتلا تانا)بلا
  5افطأ ةلنوج ل�دوملا
  تاونس9:5 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا ة�Õمعلا ةئفلا
  ة)لفسلا فارطألا دحأ ةقاعإ ةقاعإلا ع�ن
 بناجلا نم قلغ�و طسولا nع ض�Õع رم& اهب تانبلل ةلنوج نع ةراgع م)مصتلا م)مصتلا فصو

 ثالث اض�او مامألا �4 تانولا& ثالث nع ةلنوجلا ىوتحتو ةش¥ك ةطساوب ü×ألا
 ��لا لافطألل ةكرحلا ة�Õح ÿعتل ةلنوجلا عيسوت nع لمعت فلخلا �4 تانولا&
 رمÃلا دع� نم ةتسوس  ةطساوب قلغ�و ح�تفمü×ألا بنجلا طخو تازاyعلا مدختس�
  علخلاو ءادترألا ��يلمع �4 ةحارلاو ةلوهسلا nع لمعت ةلنوجلا ة�اهن ��حو

  ةش¥ك ةطساوب قلغ� رمÃلاو ةتسوس ةطساوب قلغم ü×ألا بنجلا طخ ةمدختسملا تا)نقتلا
 نطقلا صاوخ AB4سحتل كلذو �3سا 5وب %30 نطق %70  ةمدختسملا ةماخلا
 

 نماثلا م#مصتلا
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 نماثلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )8( لودج

  6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  ةلنوج  ل�دوملا
 تاونس 4:8 نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة)لفسلا فارطألا دحأ ةقاعإ  ةقاعإلا ع�ن
 قلغتو ü×ألا بناجلا نم ح�تفم رم& اهب تانبلل ةلنوجل ط)سY م)مصت ل�دوملا  م)مصتلا فصو

 عيسوتلا ÿعتل فلخلاو مامألا نم تاüك نع ةراgع ةلنوجلاو ش�وكسا ةطساوب
 ��حو طسولا نم ح�تفمü×ألا بناجلاو تازاyعلا 4دختسمل ةكرحلا ة�Õحل مزأللا
  علخلاو ءادترألا ��يلمع لهس�ل ش�وكسألا ةطساوب قلغ�و ةلنوجلا ة�اهن

 طسولا نم س¥للا ة)لمع ةلوهسل قصاللا ط� üلا ةطساوب ح�تفم ü×ألا بنجلا طخ  ةمدختسملا تا)نقتلا
  ةلنوجلا ة�اهن ��حو

  å4)ظولا ضرغلاو ة)س¥لملا ةحارلا قيقحتل كلذو %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا
 

 عساتلا م#مصتلا

  

 عساتلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )9( لودج

  6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  5افطأ نولطنب  ل�دوملا
 تاونس6:9 نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة)لفسلا فارطألا ةقاعإ  ةقاعإلا ع�ن
 ىوتح�و طسولا nع فلخلا �4 كتسأÆو  مامألا نم رم& ة� 344يجلا شامق نم نولطنب  م)مصتلا فصو

 درمو نولطنبلل لجر ل& �4 نولطنبلا ردص AB4 �4تüك nع اض�أو AB4بناج AB4بيج nع
 ��حو طسولا نم بنجلا طخ حتف� AB4بناجلا �4 رخأ درمو ) ةتلتبلا( نولطنبلا �4 4امأ
  علخلاو ءادترألا ة)لمع لهس�ل تسوسلا ةطساوب ناقلغ�و ل�>لا ة�اهن

 علخلاو ءادترألا ة)لمع ةلوهسل AB4بناجلا AB4 �4تسوس م)مصتلا �4 ةمدختسملا تا)نقتلا  ةمدختسملا تا)نقتلا
  ءادترألا دنع طسولا مجح �4 مyحتلل رمÃلا �4 ىوارع� كتسأو
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 ةلجأ نم تممص ��لا å4)ظولا ضرغلاو ة)س¥لملا ةحارلا قيقحتل كلذو %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا
 

 ̄®اعلا م#مصتلا

  

 ̄®اعلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )10( لودج

  6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  5افطأ نولطنب  ل�دوملا
 تاونس3:6 نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة)لفسلا فارطألل ة)كرح ةقاعإ  ةقاعإلا ع�ن
 nخادلا طخلاو AB4بناج AB4بيجو طسولا �4 كتسأ� نيد3æجلا شامق نم نولطنب  م)مصتلا فصو

 ةطساوب قلغت ةتلتبلا 4امأ درم دجو�و AB4ساCgلا� قلغ�و ح�تفم درم ة� نولطنبلل
  قصاللا ط� üلا ةطساوب قلغ� درم ة� اض�ا å4لخلا رجحلا طخو قصاللا ط� üلا

  AB4ساCgلا ةطساوب قلغم نولطنبلل nخادلا طخلا  ةمدختسملا تا)نقتلا
  قصاللا ط� üلا ةطساوب قلغ� å4لخلاو 4امألا رجحلا طخو

  å4)ظولا ضرغلاو ة)س¥لملا ةحارلا قيقحتل كلذو %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا
 

 ̄°ع يداحلا م#مصتلا
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 ̄°ع يداحلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )11( لودج

  6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  5افطأ نولطنب  ل�دوملا
  تاونس 9:5 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة)لفسلا فارطألا دحأل ة)كرحلا ةقاعإلا  ةقاعإلا ع�ن
 AB4بيج دجو�و فلخلا نم كتسأو مامألا نم رم& ة� نيد3æجلا شامق نم نولطنبلا  م)مصتلا فصو

 بنجلا طخ حتف� رخأ درمو ةتسوسY لفق� نولطنبلا ردص �4 4امأ درم ةلو AB4بناج
 عيسوت ÿعت ةشكشك اهب نولطنبلا لجر ة�اهنو نولطنبلا ة�اهن ��حو طسولا نم
 �4 دجو�و تازاyعلا 4دختسم لافطألل ةكرحلا �4 ة�Õحو ةلوهسل نولطنبلا لجرل
  فارطألا دحأ ةقاعأ عم ةكرحلا ةلوهسل رارزو ةورع� قلغت ةروسأ نولطنبلا لجر ة�اهن

 ردص �4 ةتسوس اض�أ ةÆو علخلاو ءادترألا ة)لمع لهس�ل ةتسوس ة� بنجلا طخ  ةمدختسملا تا)نقتلا
 نولطنبلا لجر ة�اهن �4 رارزب ةروسأو نولطنبلا

  ةلجأ نم تممص ��لا å4)ظولا ضرغلاو ة)س¥لملا ةحارلا قيقحتل كلذو %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا
6¦اثلا م#مصتلا

 ̄°ع 7

  

6¦اثلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )12( لودج
 ̄°ع 7

  6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  �êانب ناتسف  ل�دوملا
  تاونس  8:5 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة��لعلا فارطألا دحأ ةقاعإ  ةقاعإلا ع�ن
 طاÆرو nعأ نم ةشكشك ه� م& فصنو7 لyش nع ةgقرلا ةدرح ط)سY ناتسف م)مصت  م)مصتلا فصو

 ة�اهن ��ح فتCلا فصتنم نم سÉسÙرب ةصق ة� ناتسفلاو مÃلا فصنلا ة�اهن نم
 ساحن ةتسوس ةطساوب ح�تفم ü×ألا بناجلاو نم�ألا بناجلا �4 كاحت ناتسفلا
 دنع عيسوت ة� ناتسفلاو ةنوس¥ك ةطساوب قلغ� فتCلاو علخلاو ءادترألا ��يلمع لهسÉل
 5امجلا رهظملا ÿع)ل ةكنويف لyش nع طÕÆي طسولا nع مازح دجو�و ل�ذلا
 بولطملا

  فتCلا قلغت ةنوس¥كو ساحن ةتسوس ةطساوب قلغت ü×ألا بناجلا �4 سÉسÙرب ةصق  ةمدختسملا تا)نقتلا
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  اهي ة�انعلا ةلوهسو ةشمقألا صاوخ AB4سحتل كلذو �3سÉلوب%30و نطق % 70  ةمدختسملا ةماخلا
 

  ̄°ع ثلاثلا م#مصتلا
    

 ̄°ع ثلاثلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )13( لودج

  6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  �êانب ناتسف  ل�دوملا
  تاونس 9:6 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة��لعلا فارطألل ة)كرحلا ةقاعإلا  ةقاعإلا ع�ن
 �4 شÉنروك� Íت\تو ةل��ط مامÖأو ة�Õئاد ةgقر ةدرح� ل��ط ناتسفل ط)سY م)مصت  م)مصتلا فصو

 فلخلا فصن طخو ل�ذلا دنع عيسوتو طسولا دنع ةشكشك� ناتسفلاو مÃلا ة�اهن
 nع مازح دجو�و AB4ساgك� قلغ�و ل�ذلا ��حو ة)فلخلا ةgقرلا ةدرح نم درم� ح�تفم
  طسولا

  AB4ساCgلا ةطساوب ح�تفم فلخلا فصن طخ  ةمدختسملا تا)نقتلا
 ةشمرCلا ةمواقمو ةشمقألا صاوخ AB4سحتل كلذو �3سÉلوب%30و نطق % 70  ةمدختسملا ةماخلا

 

 ̄°ع عبارلا م#مصتلا
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 ̄°ع عبارلا ذفنملا م#مصتلا ف#صوت )14( لودج

  6¥صولا ل#لحتلا  تانا#بلا
  �êانب ناتسف  ل�دوملا
  تاونس 6:3 نم نس م)مصتلل ةgسانملا ة�Õمعلا ةئفلا  ة�Õمعلا ةئفلا
  ة��لعلا فارطألا دحأ ةقاعإ  ةقاعإلا ع�ن
 7 لyش nع ة)تلوك�دلا ةدرحو تك ناتسفلاو نطقلا شامق نم ع�نصم ناتسف  م)مصتلا فصو

 حبص�و طاÕÆلا حتف� ط�ألا ةدرح لفسأ طاÆرو ة�زاورك درم� مامألا نم ح�تفم ناتسفلاو
  علخلاو ءادترألا ��يلمع ةلوهسل ةدورفم ةعطق ناتسفلا

  ة)س¥لملا ةحارلاو å4)ظولا ضرغلا قيقحتل كلذو %100 نطق  ةمدختسملا ةماخلا
 ةــــــــــــصاخلا تاــــــــــــجا)تحالا ىوذ نــــــــــــع تاــــــــــــ)عمجلا AB4 �4لوئــــــــــــسملاو تاــــــــــــهمألا ءارأ عالطتــــــــــــسا ةرامتــــــــــــسا دادــــــــــــعا مــــــــــــت
  ةصاخلا تاجا)تحالا ىوذل سYالملا را)تخاو ءادترا �4 مههجاوت ��6لا تالyشملا مهأ د�دحتل
 س6ردتلا ةئيه ءاضعأ� صاخ ةذفنملا عطقلا م)يقت ةرامتسا •
  ةصاخلا تاجا)تحالا ىوذ نع تا)عمجلا AB4 �4لوئسملاو تاهمألا� صاخ ةذفنملا عطقلا م)يقت ةرامتسا •
 مهأ د�دحتلةــــــصاخلا تاجا)تحألا ىوذ نع تا)عمجلا AB4 �4لوئــــــسملاو تاهمألا ءارأ عالطتــــــسإ ةرامتــــــسإ : ًالوأ •

 ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل سYالملا را)تخأو ءادترأ �4 مهجاوت ��لا تالyشملا
  -: ة)لوألا هتروص �4 نا)ب�سالا عضو
 ê4اثلا روحملا ، )دونب 6( نم نوكتي لوألا روحملا،رواحم)3(نم نوكتي وهو ة)لوألا هتروص �4 نا)ب�سالا عضو مت
  )دنب 15(نم نوكتي ثلاثلا روحملا ، ) دونب 7( نم نوكتي
  -: ) نا)ب�سالا طgض ( نا)ب�سالا AB4نقتو ب�Õجت
 : �êأ� ام& هل تاgثلاو قدصلا AB4يعتب كلذو نا)ب�سالا AB4نقت مت
  : نا)ب�سالا قدص : ًالوأ

 : )AB4صصختملا قدص(ىرهاظلا قدصلا  .1
  مهئارأ ءاد�إل كلذو AB4مyحم )10(مهددعو AB4صصختملا nع ة)لوألا هتروص �4 نا)ب�سالا ضرع مت

56 ةرا2ع ل³ ة#حالص [ع ��6مoحملا ��6ب قافتالا بس² )15( لودــج
 نا#ب´سالا 7

 )%( ة2س�لا ��6قفتملا ددع ةرا2علا مقر )%( ة2س�لا ��6قفتملا ددع ةرا2علا مقر
1 10 100% 15 9 90% 
2 9 90% 16 10 100% 
3 10 100% 17 9 90% 
4 8 80% 18 10 100% 
5 9 90% 19 10 100% 
6 10 100% 20 10 100% 
7 10 100% 21 10 100% 
8 9 90% 22 9 90% 
9 5 50% 23 10 100% 

10 10 100% 24 10 100% 
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 )%( ة2س�لا ��6قفتملا ددع ةرا2علا مقر )%( ة2س�لا ��6قفتملا ددع ةرا2علا مقر
11 8 80% 25 10 100% 
12 9 100% 26 9 90% 
13 8 80% 27 9 90% 
14 10 100% 28 10 100% 

 ددع نم )�3Îأف %80( قافتإ ةgسn Ùع تلصح ��لا دونبلا nع ةسرادلا تق�gسا AB4صصختملا قافتإ ءوض �4و
 ةداعإ مت دقو AB4مyحملا ددع نم )%80( نم لقأ قافتإ ةgسn Ùع تلصح ��لا دونبلا فذح متو ، AB4مyحملا

yحملا تاظحالم  nع  اءانب اهيلع تال�دعتلا ضع� لخدأو تاراgعلا ضع� ةغا)ص         é   6             مA  .   B4  
  ه#لإ 7̧ت�ت يذلا روحملل ة#ل·لا ةجردلاو ةرا2ع ل³ ةجرد ��6ب طا2ترالا لماعم )16( لودج

 ةلالدلا طا2ترالا لماعم ةرا2علا ةلالدلا طا2ترالا لماعم ةرا2علا
 0¸000 **0¸934 13 لوألا روحملا

1 820¸0** 000¸0 14 880¸0** 000¸0 
2 845¸0** 000¸0 15 936¸0** 000¸0 
3 830¸0** 000¸0 16 815¸0** 000¸0 
4 881¸0** 000¸0 17 882¸0** 000¸0 
5 815¸0** 000¸0 18 802¸0** 000¸0 
6 745¸0** 000¸0 19 845¸0** 000¸0 
 0¸000 **0¸934 20 6             ¦اثلا روحملا

7 634¸0** 000¸0 21 767¸0** 000¸0 
8 767¸0** 000¸0 22 896¸0** 0.000 
9 737¸0* 000¸0 23 894¸0** 0.000 

10 594¸0** 000¸0 24 845¸0** 000¸0 
11 591¸0** 000¸0 25 942¸0** 0.000 
12 815¸0** 000¸0 26 815¸0** 000¸0 

 0¸000 **0¸767 27   ثلاثلا روحملا
 )0¸01( ىوتسم دنع ا)ئاصحإ لاد *

       B                نأ 5إ  3ــش× اذهو ،ةقثلا نم )0¸01( ىوتــسم دنع ا)ئاــصحإ ةلاد طاgترالا تالماعم عيمج نأ لودجلا نم ظحال�و
.اهنمضتي يذلا روحملا 5إ ةراgع ل&  Ïت\تو ،ةكسامتم نا)ب�سالا تاراgع            6                                  
ا)ناث

é
 -:نا)ب�سالا تاgث : 

  )��6مoحملا نا#ب´سا رواحمل خا2نورك افلأ تا2ثلا لماعم )17( لودج
 تا2ثلا لماعم ةم#ق رواــــــــــــــــحملا

 0¸904 سYالملا را)تخأو ءا �
 0¸936 ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ� ةصاخلا سYالملا تا)نقت
 0¸797   ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ سYالم �4 ةلضفملا تاgلطتملا م)مصتلا Âانع ف)ظوت 
 Ãn6 879¸0لا ةادألا تاgث
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�4و
 يأ فذح متي مل ،قباسلا لودجلا� ةحضوملا ةسÉئرلا ةعÆرألا نا)ب�سالا رواحمل تاgثلا تالماعم جئاتن ءوض 6
�4 ةعفترم تاgثلا تالماعم تنا& ث)ح ،رواحملا نم روحم

 ام& ،0¸768 و  AB4  936¸0بام تحوارتو ،رواحملا ل& 6
 هتروص �4 نا)ب�سالا ةغا)ص ةلاد اهع)مجو ، Ãn6 879¸0لا نا)ب�سالا تاgث لماعم نأ )3( مقر لودجلا نم حضتي
  :ة)ئاهنلا
 ، )دونب 6( نم نوكتي لوألا روحملا  : fو رواحم )3( نم نوكتي وهو ة)ئاهنلا هتروص �4 نا)ب�سالا عضو مت
 )دنب 15(نم نوكتي ثلاثلا روحملا ، ) دونب 6( نم نوكتي ê4اثلا روحملا
ا)ناث

é
 ةذفنملا عطقلا AB4 �4ص)صختملا AB4مyحملا ءارأ عالطتسأ ةرامتسا : 

  : نا)ب�سالا قدص : ًالوأ
56 ةرا2ع ل³ ة#حالص [ع ��6مoحملا ��6ب قافتالا بس² )18( لودــج

  نا#ب´سالا 7
 )%( ةgس\لا AB4قفتملا ددع ةراgعلا مقر )%( ةgس\لا AB4قفتملا ددع ةراgعلا مقر

1 10 100% 9 7 70% 
2 9 90% 10 10 100% 
3 10 100% 11 9 90% 
4 7 70% 12 10 100% 
5 9 90% 13 10 100% 
6 10 100% 14 10 100% 
7 10 100% 15 10 100% 
8 9 90% 16 9 90% 

 ددع نم )�3Îأف %80( قافتإ ةgسn Ùع تلصح ��لا دونبلا nع ةسرادلا تق�gسا AB4صصختملا قافتإ ءوض �4و
 ةداعإ مت دقو AB4مyحملا ددع نم )%80( نم لقأ قافتإ ةgسn Ùع تلصح ��لا دونبلا فذح متو ، AB4مyحملا

yحملا تاظحالم  nع  اءانب اهيلع تال�دعتلا ضع� لخدأو تاراgعلا ضع� ةغا)ص     é   6             مA  .   B4  
  -: ) nخادلا سÙاجتلا ( êþانبلا قدصلا .1

 ةرا2علا ه#لإ 7̧ت�ت يذلا روحملل ة#ل·لا ةجردلاو ةرا2ع ل³ ةجرد ��6ب طا2ترالا لماعم )19( لودج
 ةلالدلا طا2ترالا لماعم ةرا2علا ةلالدلا طا2ترالا لماعم ةرا2علا

 ثلاثلا روحملا لوألا روحملا
1 815¸0** 000¸0 9 880¸0** 000¸0 
2 882¸0** 000¸0 10 936¸0** 000¸0 
3 830¸0** 000¸0 11 830¸0** 000¸0 
4 881¸0** 000¸0 12 882¸0** 000¸0 

 ê             4 13 934¸0** 000¸0اثلا روحملا
5 634¸0** 000¸0 14 767¸0** 000¸0 
6 767¸0** 000¸0  

 7 737¸0* 000¸0 
8 594¸0** 000¸0 

 )0¸01( ىوتسم دنع ا)ئاصحإ لاد *
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       B                نأ 5إ  3ــش× اذهو ،ةقثلا نم )0¸01( ىوتــسم دنع ا)ئاــصحإ ةلاد طاgترالا تالماعم عيمج نأ لودجلا نم ظحال�و
.اهنمضتي يذلا روحملا 5إ ةراgع ل&  Ïت\تو ،ةكسامتم نا)ب�سالا تاراgع               6                                  
ا)ناث

é
 -:نا)ب�سالا تاgث : 

 )��6مoحملا نا#ب´سا رواحمل خا2نورك افلأ تا2ثلا لماعم )20( لودج
 تا2ثلا لماعم ةم#ق رواــــــــــــــــحملا
 0¸804 م)مصتلا Âانع ف)ظوت
 0¸906 س¥لملل ةgسانم ةمدختسملا تا)نقتلا
 0¸722    ا)كرح قاعملا لفطلل ةمدختسملا تا)نقتلا ةمئالم
 Ãn6 810¸0لا ةادألا تاgث
�4و

 يأ فذح متي مل ،قباسلا لودجلا� ةحضوملا ةسÉئرلا ةعÆرألا نا)ب�سالا رواحمل تاgثلا تالماعم جئاتن ءوض 6
�4 ةعفترم تاgثلا تالماعم تنا& ث)ح ،رواحملا نم روحم

 ام& ،0¸722 و  AB4  906¸0بام تحوارتو ،رواحملا ل& 6
 �4 نا)ب�سالا ةغا)ص ةلاد اهع)مجو ، Ãn6 810¸0لا نا)ب�سالا تاgث لماعم نأ )   6   ( مقر لودجلا نم حضتي

 :ة)ئاهنلا هتروص
 روحملا ، )دونب 4( نم نوكتي لوألا روحملا  : fو رواحم )3( نم نوكتي وهو ة)ئاهنلا هتروص �4 نا)ب�سالا عضو مت
  )دنب 6(نم نوكتي ثلاثلا روحملا ، ) دونب 4( نم نوكتي ê4اثلا
�4 تمدختسا ��6لا ة)ئاصحإلا تالماعملا

 :تانا)بلا ل)لحت 6
 �n6 ام)فو جئاتنلا جارختسال spss جمانرب مادختسا� ة)ئاصحإلا تالماعملا ءارج©و تانا)بلا ل)لحت مت

 :ةمدختسملا ة)ئاصحإلا ب)لاسألا ضع�
  قدصلا باسحل نوس3Bب طاgترإ لماعم .1
 تاgثلا باسحل خاgنورك افلأ لماعم .2
 )ةدوجلا لماعم( حجرملا يوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا .3
 يرا)عملا فارحنالاو êæ6اسحلا طسوتملا .4
  )ANOVA( نياgتلا ل)لحت .5
 ��لا تالyشملا مهأ د�دحتل ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ نع تا)عمجلا AB4 �4لوئسملاو تاهمألا ءارأ عالطتسإ :الوأ
 ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل سYالملا را)تخأو ءادترأ �4 مهجاوت

 ءا̄® لوألا روحملا تاجا#تحألا ىوذ نع تا#عمجلا 56 ��6لوئسملاو تاهمألا ءارأ ةO ئملا بس�لا )21( لودج
 سWالملا را#تخأو

 بسانم �¾غ امدح ¼إ بسانم دونبلا
 %ة2س�لا ددعلا %ة2س�لا ددعلا %ة2س�لا ددعلا

 72.73 8 9.09 1 18.18 2  ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل قاوسألا �4 سYالم رفاوتت -1
 å4  2 18.18 1 9.09 8 72.73)ظولا ضرغلا� å4ت ةدوجوملا سYالملا -2
 54.55 6 18.18 2 27.27 3  ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل ةgسانم سYالملا ناولأ -3
 72.73 8 9.09 1 18.18 2  ة�Õمعلا ةلحرملل ةgسانم سYالملا تاماخ -4
 81.82 9 9.09 1 9.09 1   ةقاعإلا ع�نو ة�Õمعلا ةلحرملا مئألت س¥لملا طوطخ -5
 81.82 9 9.09 1 9.09 1  ةضوملا طوطخ عم قفاوتت سYالملا لاyشأ -6
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Ù�4 تاهمألا ءارال ة��ئملا بسلا ضافخنا ) 21  ( لودج م صلختس
 سYالم ءا Yü صاخلا لوألا روحملا Âاع 6

��اعملا لافطألا
 سYالم رفاوتت لوألا دنبلل نا& ث)ح بسانم 3Bغ را)تخالل تنا& ةعفترملا بس\لا نا ث)ح ا)كرح 6

 ضرغلا� å4ت ةدوجوملا سYالملا ê4اتلا دنبلا اما )%72.73( ةgس\لا تنا& ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل قاوسألا �4
 ةgس\لا تنا& ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل ةgسانمسYالملاناولأ ثلاثلا دنبلا اما )%72.73( ةgس\لا تنا& å4)ظولا
 سماخلا دنبلا اما )%72.73( ةgس\لا تنا& ة�Õمعلا ةلحرملل ةgسانم سYالملا تاماخ عبارلا دنبلا اما )54.55%(

 سYالملا لاyشأ سداسلا دنبلا اما )%81.82( ةgس\لا تنا& ةقاعإلا ع�نو ة�Õمعلا ةلحرملا مئألت س¥لملا طوطخ
�4 ةق�اسلا دونبلا ققحت مدع  nع لد� امم )%81.82( ةgس\لا تنا& ةضوملا طوطخ عم قفاوتت

 ةحاتملا سYالملا 6
 . رفاوتم وه امل تاهمألا ىدل اضرلا ةجرد ضافخناو ا)كرح AB4قاعملا لافطألل

 : 6¦اثلا روحملا تاجا#تحألا ىوذ نع تا#عمجلا 56 ��6لوئسملاو تاهمألا ءارأ ةO ئملا بس�لا  )22( لودج
 ةصاخلا تاجا#تحألا ىوذS ةصاخلا سWالملا تا#نقت

 بسانم �¾غ ام دح ¼إ بسانم دونبلا
 %ة2س�لا ددعلا %ة2س�لا ددعلا % ة2س�لا ددعلا

 81.82 9 0.00 0 18.18 2  علخلاو ءادترألا ةلوهسل اهعاس�إ ىدمو ةgقرلا ةدرح -1
 100.00 11 0.00 0 0.00 0  ةقاعألا ع�نل اهتمئالم ىدمو مامÖألا -2
 81.82 9 9.09 1 9.09 1  ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل ةgسانم ة�ا)حلا طخ -3
 ءادترألا ةلوهسل اهت2سانم ىدمو سYالملا تاحتف -4
  علخلاو

0 0.00 0 0.00 11 100.00 

 90.91 10 0.00 0 9.09 1 هل لفطلا ءادترا ة)ناyمإ ىدمو نولطنبلا -5
 100.00 11 0.00 0 0.00 0  ة�Õمعلا ةلحرملاو ةقاعإلا ع�نل اهتمئالمو بويجلا -6
Ùاثلا روحملا تاهمألا ءارال ة��ئملا بس\لا ضافخنا ) 22  ( لودج م صلختسê4 : الملا تا)نقتYىوذ� ةصاخلا س 
 �4 سYالم رفاوتت لوألا دنبلل نا& ث)ح بسانم 3Bغ را)تخالل تنا& ةعفترملا بس\لا نا ث)ح ةصاخلا تاجا)تحألا
 )%81.82( ةgس\لا تنا& علخلاو ءادترألا ةلوهسل اهعاس�إ ىدمو ةgقرلا ةدرح ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل قاوسألا
 ةgسانم ة�ا)حلا طخ ثلاثلا دنبلا اما )%100( ةgس\لا تنا& ةقاعألا ع�نل اهتمئالم ىدمو مامÖألا ê4اتلا دنبلا اما
 ةلوهسل اهت2سانم ىدمو سYالملا تاحتف عبارلا دنبلا اما )%81.82( ةgس\لا تنا& ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل
 ةgس\لا تنا& هل لفطلا ءادترا ة)ناyمإ ىدمو نولطنبلا سماخلا دنبلا اما )%100( ةgس\لا تنا& علخلاو ءادترألا
 لد� امم )%100( ةgس\لا تنا& ة�Õمعلا ةلحرملاو ةقاعإلا ع�نل اهتمئالمو بويجلا سداسلا دنبلا اما )90.91%(
�4 ة�Æلطملا تا)يقتلا ققحت nع

 تاهمألا ىدل اضرلا ةجرد ضافخناو ا)كرح AB4قاعملا لافطألل ةحاتملا سYالملا 6
 . رفاوتم وه امل

 : ثلاثلا روحملا تاجا#تحألا ىوذ نع تا#عمجلا 56 ��6لوئسملاو تاهمألا ءارأ ةO ئملا بس�لا  )23( لودج
  ةصاخلا تاجا#تحألا ىوذ سWالم 56 ةلضفملا تا2لطتملا

 بسانم �¾غ ام دح ¼إ بسانم دونبلا
 %ة2س�لا ددعلا %ة2س�لا ددعلا %ة2س�لا ددعلا

 علخلاو ءادترألا ةلوهسل كلفط سYالم AB4 �4لضفت
  تاحتفلا
  ة)مامألا •

 
 

10 

 
 

90.91 

 
 
0 

 
 

0.00 

 
 
1 

 
 

9.09 
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  100.00 11 0.00 0  0.00 0  ة)فلخلا •
 : نوكت ��لا ةgقرلا تاحتف كلفط سYالم AB4 �4لضفت
  ة�Õئاد •
 )7( لyش nع •

 
11 
0 

 
100.00 

0.00 

 
0 
2 

 
0.00 

18.18 

 
0 
9 

 
0.00 

81.82 
        كلفط سYالم AB4 �4لضفت
  ل��طلا مÃلا •
  3Bصقلا مÃلا •

9 
3 

81.82 
27.27 

1 
1 

9.09 
9.09 

1 
7 

9.09 
63.64 

 ءا üلا دنع كلفطل ةلضفملاسYالملا
  ص)مقلا وأ ةزولgلا •
  نولطنبلا •
  ت)�اجلا •
  ناتسفلا •
  ةلنوجلا •

 
9 

10 
8 
8 
9 

 
81.82 
90.91 
72.73 
72.73 
81.82  

 
2 
1 
3 
3 
2 

 
18.18 
9.09 

27.27 
27.27 
18.18 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

  ةسYالم را)تخأ دنع لفطلا لضف�
  ةماخلا •
  ل�دوملا م)مصت •

 
8 

10 

 
72.73 
90.91  

 
3 
1 

 
27.27 
9.09 

 
0 
0 

 
0.00 
0.00 

  ةسYالم ءادترا �4 لفطلا لضف�
  ةعساولا سYالملا •
  ةكgحملا سYالملا •

 
8 
3 

 
72.73 
27.27  

 
3 
0 

 
27.27 
0.00 

 
0 
8 

 
0.00 

72.73  
  قثوم ىأ nع كلفط سYالم ءاوتحا AB4لضفت
  تسوسلا •
  قصاللا ط� üلا •
  نوس¥Cلا •
  قبسام عيمج •

 
9 

10 
8 

11 

 
81.82 
90.91 
72.73 

100.00 

 
2 
2 
3 
0 

 
18.18 
18.18 
27.27 
0.00 

 
0 
0 
0 
0 

 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

 0.00 0 0.00 0 100.00 11  بويجلا nع يوتحت ��لا سYالملا لفطلا لضف�
 AB4ع)بطلا لافطألا لثم ةسYالم م)مصت لفطلا لضف�
  قثوملا ناyم فالتخأ�

11 100.00 0 0.00 0 0.00 

 ةلوهس nع nع لفطلا دعاس� ��لا سYالملا AB4لضفت
  علخلاو ءادترألا

11 100.00 0 0.00 0 0.00 

 ءادترألا ةلوهس nع لفطلا دعاس�ارك)للا ةشمقألا -
 علخلاو

11 100.00 0 0.00 0 0.00 

 0.00 0 9.09 1 90.91 10  ةحارلل لفطلا سYالم �4 ة)نطقلا سYالملا AB4لضفت-
 ةلوهسل لفطلا سYالم �4 ة�زاورCلا درملا AB4لضفت -
  علخلاو ءادترألا

9 81.82 2 18.18 0 0.00 

 0.00 0 18.18 2 81.82 9  لفطلا ةحارل نولطنبلا طسو �4 كتسألا AB4لضفت
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 لضف)ف لفطلا ة)سفن �4 مهم رود ناولألا بعلت -
  ناولألا لفطلا
  ةحتافلا •
  ةمتاقلا •

 
 
8 
1 

 
 

72.73 
9.09 

 
 
2 
2 

 
 

18.18 
18.18 

 
 
1 
8 

 
 

9.09 
72.73 

Ùلطتملا )  23 ( لودـج نم صلختـــــــــــــــسgالم �4 ةـلـــــــــــــــضفملا تاـYبـــــــــــــــس\لا نا ثـ)ح ةـــــــــــــــصاـخلا تاـجاـ)تحألا ىوذ س 
 علخلاو ءادـترألا ةـلوهـــــــــــــــسل كــلفط سYالم AB4 �4لـــــــــــــــضفت لوألا دــنبلل ناـ& ثــ)ح بــــــــــــــــساــنم راــ)تخالل تـناـ& ةــعفترملا
 نوكت ��لا ةgقرلا تاحتف كلفط سYالم AB4 �4لـــــــــضفت ê4اتلا دنبلا اما )%90.91( ةgـــــــــس\لا تنا&   ة)مامالا تاحتفلا
  كلفط سYالم AB4 �4لضفت ثلاثلا دنبلا اما )%100( ةgس\لا تنا& ة�Õئاد
 ءا üلا دنع كلفطل ةلضفملاسYالملا عبارلا دنبلا اما ل��طلا مÃلا )%81.82( ةgس\لا تنا&
 )%72.73( ةـgـــــــــــــــس\لا تـناـ& نولطنبلل )%90.91( ةـgـــــــــــــــس\لا تـناـ& ص)مقلا وا ةزولgلل  )%81.82( ةـgـــــــــــــــس\لا تـناـ&
 قبسام ل& رفاوت ةروÂ4 دكؤي امم ةلنوجلل  )%81.82( ةgس\لا تنا& ناتسفلل )%72.73( ةgس\لا تنا& ت)�اجلل
  ةسYالم را)تخأ دنع لفطلا لضف� سماخلا دنبلا اما
 لفطلا لــــضف� سداــــسلا دنبلا اماو ل�دوملا م)مــــصتل )%90.91( ةgــــس\لا تنا&  ةماخلا )%72.73( ةgــــس\لا تنا&

  ةسYالم ءادترا �4
 كلفط سYالم ءاوتحا AB4لـــــضفت عباـــــسلا دنبلا اما  )%72.73( ةعـــــساولا سYالملل ةgـــــس\لا تنا& ةعـــــساولا سYالملا

 اما ةعفترم بـــسn Ùع نوـــس¥ك , قـــصال ط� � , تـــسوـــس نم ت)+ب"تلاو قلغلا تاودأ عيمج تناyف قثوم ىأ nع
 لــــــــــضف� عــــــــــساتلا دنبلا اما)%100( ةgــــــــــس\لا تنا& بويجلا nع يوتحت ��لا سYالملا لفطلا لــــــــــضف� نماثلا دنبلا
  �اعلا دنبلا اما )%100( ةgـــــــــــس\لا تنا& قثوملا ناyم فالتخأ� AB4ع)بطلا لافطألا لثم ةـــــــــــسYالم م)مـــــــــــصت لفطلا
 ىداحلا دنبلا اما)%100( ةgــــــــس\لا تنا& علخلاو ءادترألا ةلوهــــــــس nع nع لفطلا دعاــــــــس� ��لا سYالملا AB4لــــــــضفت

 AB4لضفت  üع ê4اثلا دنبلا اما)%100( ةgس\لا تنا& علخلاو ءادترألا ةلوهس nع لفطلا دعاـس�ارك)للا ةـشمقألا ـüع
 ة�زاورCلا درملا AB4لضفت  üع ثلاثلا دنبلا اما )%90.91( ةgس\لا تنا& ةحارلل لفطلا سYالم �4 ة)نطقلا سYالملا

 طـسو �4 كتـسألا AB4لـضفت ـüع عبارلا دنبلا اما )%81.82( ةgـس\لا تنا& علخلاو ءادترألا ةلوهـسل لفطلا سYالم �4
 لفطلا ة)ــسفن �4 مهم رود ناولألا بعلت  ــüع سماخلا دنبلا اما )%81.82( ةgــس\لا تنا& لفطلا ةحارل نولطنبلا
 ��6لا ة)ــس¥لملا تاجا)تحالا مها د�دحت مت قبــس اممو  ةحتافلا ناولالل )%81.82( ةgــس\لا ناولألا لفطلا لــضف)ف
�4 اــهرفاوت بــج�

 تاــ)نقتلاــ� ةــ)ـــــــــــــــس¥لملا عطقلا دادــعا مت قبـــــــــــــــس اــم لالخ نمو. اــ)كرح AB4قاــعملا لاــفطألا سYالم 6
 .قباسلا نا)ب�سالا جئاتنل اقgط اهرفاوت بولطملا
 15 = ن :)س6ردتلا ةئيه ءاضعأ( AB4صصختملا :ا)ناث
  ضورفلا ةحص نم ققحتلا
�4 ةذفنملا تام)مـــــــــــــــصتلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطـــــــــــــــسوتم AB4ب ة)ئاـــــــــــــــصحإ ةلالد تاذ قورف دجوت": لوألا ضرفلا

6 
 " م)مصتلا Âانع ف)ظوت
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 لوح ��6صصختملا ءارأل يرا#عملا فارحنالاو حجرملا يوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا )24( لودج
56 ةحÂ¾قملا تام#مصتلا

 .م#مصتلا Ãانع ف#ظوت 7

 روحملا
 لوألا

تلا
 م)مص

 تا �ؤملا تا��تسم

م
 نازوألا ع�مج

سوتملا
حجرملا ط  

نإلا
ارح

 ىرا)عملا ف

 طسوتملا
 جحرملا ىوئملا
 )ةدوجلا لماعم(

 م)مصتلا ىوتسم

سانم
 ب

سانم
إ ب

 ام دح 5

غ
3 B سانم

 ب

)ظوت
انع ف

Â تلا
 م)مص

 بسانم 95,5% 0,12 2,86 43 0 2 13 1
  بسانم 100% 0¸00 3¸00 45 0 0 15 2
  بسانم 95%¸7 0¸35 2¸87 43 0 2 13 3
  ام دح 5إ بسانم 77,7% 0,72 2,33 35 2 6 7 4
  بسانم 86%¸7 0¸51 2¸60 39 0 6 9 5
 بسانم 95%¸5 0¸35 2¸87 43 0 2 13 6
  بسانم 93%¸3 0¸41 2¸80 42 0 3 12 7
  بسانم 82%¸3 0¸52 2¸47 37 0 8 7 8
  بسانم 100% 0¸00 3¸00 45 0 0 15 9

  ام دح 5إ بسانم 77,7% 0,72 2,33 35 2 6 7 10
  بسانم 82%¸3 0¸52 2¸47 37 0 8 7 11
  بسانم 97,7% 0,03 2,93 44 0 1 14 12
 بسانم 95%¸5 0¸35 2¸87 43 0 2 13 13
  بسانم 100% 0¸00 3¸00 45 0 0 15 14

Ùـــــــصـــــــصختملا ةداـــــــسلا ءارأ قافتا )24( لودجلا نم صلختـــــــسAB4 م)يقت نأ دجن ث)ح ةح�3قملا تام)مـــــــصتلا لوح 
 لماعم nع اولــــــــصح تام)مــــــــصت )12( ددع نأ AB4بت ث)ح ةعفترم نوكت ةح�3قملا تام)مــــــــصتلل ةدوجلا تالماعم
�4 عق� ةدوج

�4 عق� ةدوج لماعم nع لصح م)مصت )2( ددع ،)بسانم( ىوتسم 6
 .)ام دح 5إ بسانم( ىوتسم 6

�4 ناعق�و )14,9,2( مقر م)مصتلل )AB4 )100%ب ام قافتالا تالماعم تحوارت •
 )%77¸7( ،بسانم ىوتسم 6

�4 عق�و )10,4( مقر نام)مصتلل
 م)مصتلا Âانع ف)ظوت قيقحت حضوي امم .بسانم ىوتسم 6

56 ��6صصختملا ةداسلا تاSاجتسا ��6ب قورفلا ةO نعم ةساردل نيا2تلا ل#لحت )25( لودج
 تام#مصتلا 7

56 ةحÂ¾قملا
 م#مصتلا Ãانع ف#ظوت 7

 تاجرد نياgتلا ردصم  لوالا روحملا
 ة�Õحلا

 ع�مجم
 تاعÕÆملا

 طسوتم
 ىوتسم ةلالدلا F تاعÕÆملا

 ةلالدلا
 ف)ظوت

 Âانع
 م)مصتلا

 0,932 12,114 13 تام)مصتلا AB4ب
 دنع ةلاد 0,000 5.074

 .184 36,000 196 تام)مصتلا لخاد )0,01(
  48,114 209 5امجإلا

Ù25    ( لودجلا نم صخلتس ( : 
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 nع AB4صصختملا ةداسلا تا�اجتسإ AB4ب )0,01( ةلالد ىوتسم دنع ه)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو
 ىوتسم نم لقأ ةلالدلا ىوتسمو 5.074 )ف( ةم)ق تغل� ث)ح م)مصتلا Âانع ف)ظوت �4 تا)م)مصتلا
 لوالا ضرفلا ققحت دكؤي امم . روحملا اذه �4 تام)مصتلا AB4ب قورف دوجو nع لد� امم ، )0,01( ة��نعملا

  ê4اثلا ضرفلا� ةقلعتملا جئاتنلا
 تا)نقتلا ةgسانم ةح�3قملا تام)مصتلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي"
 س¥لملل ةمدختسملا
 يرا)عملا فارحنالاو حجرملا يوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا باسح مت ضرفلا اذه ةحص نم ققحتلل

 AB4صصختملا ءارأل
 56 ��6صصختملا ءارأل ىرا#عملا فارحنإلاو حجرملا ىوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا ) 26( لودج

 . س�لملل ةمدختسملا تا#نقتلا ة2سانم
 روحملا
تلا ê4اثلا

 م)مص

م تا �ؤملا تا��تسم
 نازوألا ع�مج

سوتملا
حجرملا ط  

نإلا
ارح

ىرا)عملا ف  
 طسوتملا

 جحرملا ىوئملا
 لماعم(
 )ةدوجلا

 م)مصتلا ىوتسم

سانم
 ب

سانم
إ ب

5 
 ام دح

غ
3 B سانم

 ب

ا)نقتلا ةgسانم
ملا ت

تس
¥لملل ةمدخ

 س

 بسانم 88%¸8 0¸38 2¸66 40 1 3 11 1
 بسانم 100% 0 3 45 0 0 15 2
 بسانم 82%¸3 0¸52 2¸47 37 0 8 7 3
 ام دح 5إ بسانم 77,7% 0,82 2,33 35 3 4 8 4
 بسانم 97,7% 0,03 2,93 44 0 1 14 5
 بسانم 97%¸7 0¸07 2¸93 44 0 1 14 6
 بسانم 95,5% 0,12 2,86 43 0 2 13 7
 بسانم 84%¸3 0¸52 2¸53 38 0 7 8 8
 بسانم 97,7% 0,03 2,93 44 0 1 14 9

 ام دح 5إ بسانم 71% 0,83 2,13 32 4 5 6 10
 بسانم 84%¸3 0¸52 2¸53 38 0 7 8 11
 بسانم 93%¸3 0¸41 2¸80 42 0 3 12 12
 بسانم 84%¸3 0¸52 2¸53 38 0 7 8 13
 بسانم 95,5% 0,12 2,86 43 0 2 13 14

Ù26( لودجلا نم صلختس( 
 تام)مصتلل ةدوجلا تالماعم م)يقت نأ دجن ث)ح ةح�3قملا تام)مصتلا لوح AB4صصختملا ةداسلا ءارأ قافتا
�4 عق� ةدوج لماعم nع اولصح تام)مصت )12( ددع نأ AB4بت ث)ح ةعفترم نوكت ةح�3قملا

 ،)بسانم( ىوتسم 6
�4 عق� ةدوج لماعم nع لصح م)مصت )2( ددع

 )ام دح 5إ بسانم( ىوتسم 6
�4 عق�و )2( مقر م)مصتلل )AB4 )100%ب ام قافتالا تالماعم تحوارت •

 م)مصتلل )%71( ،بسانم ىوتسم 6
�4 عق�و )10( مقر

 س¥لملل ةمدختسملا تا)نقتلا ةgسانم دكؤي امم .بسانم ىوتسم 6
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56 ��6صصختملا ةداسلا تاSاجتسا ��6ب قورفلا ةO نعم ةساردل نيا2تلا ل#لحت )27( لودج
 تا#نقتلا ة2سانم 7

 س�لملل ةمدختسملا

6¦اثلا روحملا
 تاجرد نيا2تلا ردصم 7

 ةaOحلا
 ع مجم

 تاعaÄملا
 طسوتم
 ىوتسم ةلالدلا F تاعaÄملا

 ةلالدلا
 تا)نقتلا ةgسانم

 ةمدختسملا
 س¥لملل

 1,048 13,624 13 تام)مصتلا AB4ب
 دنع ةلاد 0,000 4.279

 .245 48,000 196 تام)مصتلا لخاد )0,01(
  61,624 209 5امجإلا

Ù27( لودجلا نم صلختس(: 
 تا)م)مصتلا nع AB4صصختملا ةداسلا تا�اجتسإ AB4ب )01,0( ةلالد ىوتسم دنع ه)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو
 )01,0( ة��نعملا ىوتسم نم لقأ ةلالدلا ىوتسمو 4.279 )ف( ةم)ق تغل� ث)حةمدختسملا تا)نقتلا ةgسانم �4
ê4اثلا ضرفلا ققحت دكؤي امم . روحملا اذه �4 تام)مصتلا AB4ب قورف دوجو nع لد� امم ،

6. 
 : ثلاثلا ضرفلا� ةقلعتملا جئاتنلا •

�4 تام)مصتلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي""  
 تا)نقتلا ةgسانم 6

 قاعملا لفطلل ةمدختسملا
 ة2سانم ��6صصختملا ءارأل يرا#عملا فارحنالاو حجرملا يوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا )28( لودج

 قاعملا لفطلل ةمدختسملا تا#نقتلا

 روحملا
 ثلاثلا

تلا
 م)مص

م تا �ؤملا تا��تسم
 نازوألا ع�مج

سوتملا
حجرملا ط  

نإلا
ارح

 ف
 ىرا)عملا

 ىوئملا طسوتملا
 جحرملا

 )ةدوجلا لماعم(
سانم م)مصتلا ىوتسم

 ب

سانم
إ ب

5 
 ام دح

غ
3 B سانم

 ب

ا)نقتلا ةgسانم
ملا ت

تس
ةمدخ قاعملا لفطلل   

 بسانم 100% 0 3 45 0 0 15 1
 بسانم 100% 0 3 45 0 0 15 2
 بسانم 84,3% 0,52 2,53 38 0 7 8 3
 ام دح 5إ بسانم 71% 0,83 2,13 32 4 5 6 4
 بسانم 80% 0,51 2,40 36 0 9 6 5
 بسانم 93,3% 0,41 2,80 42 0 3 12 6
 بسانم 95,5% 0,12 2,86 43 0 2 13 7
 بسانم 84,3% 0,52 2,53 38 0 7 8 8
 بسانم 95,5% 0,12 2,86 43 0 2 13 9

 ام دح 5إ بسانم 77,7% 0,72 2,33 35 2 6 7 10
 بسانم 80% 0,51 2,40 36 0 9 6 11
 بسانم 97,7% 0,03 2,93 44 0 1 14 12
 بسانم 93,3% 0,41 2,80 42 0 3 12 13
 بسانم 95,5% 0,12 2,86 43 0 2 13 14
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Ù28( لودجلا نم صلختس(  
 قاعملا لفطلل تام)مصتلا ةgسانم ةح�3قملا تام)مصتلا لوح AB4صصختملا ةداسلا ءارأ قافتا  

 اولصح م)مصت )12( ددع نأ AB4بت ث)ح ةعفترم نوكت ةح�3قملا تام)مصتلل ةدوجلا تالماعم م)يقت نأ دجن ث)ح
�4 عق� ةدوج لماعم nع

�4 عق� ةدوج لماعم nع لصح م)مصت )2( ددع ،)بسانم( ىوتسم 6
 بسانم( ىوتسم 6

  )ام دح 5إ
�4 عق�و )1,2( مقر نام)مصتلل )AB4 )100%ب ام قافتالا تالماعم تحوارت

 مقر م)مصتلل )%71( ،بسانم ىوتسم 6
�4 عق�و )4(

 قاعملا لفطلل تام)مصتلا ةgسانم دكؤي امم ام دح 5ا بسانم ىوتسم 6
56 ��6صصختملا ةداسلا تاSاجتسا ��6ب قورفلا ةO نعم ةساردل نيا2تلا ل#لحت )  29 ( لودج

  تام#مصتلا 7
 قاعملا لفطلل تام#مصتلا ة2سانم

 روحملا
 تاجرد نيا2تلا ردصم ثلاثلا

 ةaOحلا
 ع مجم

 تاعaÄملا
 طسوتم
 ىوتسم ةلالدلا F تاعaÄملا

 ةلالدلا
 ةgسانم

 تام)مصتلا
 قاعملا لفطلل

 1,205 15,662 13 تام)مصتلا AB4ب
 دنع ةلاد 0,000 5.534

 .218 42,667 196 تام)مصتلا لخاد )0,01(
  58,329 209 5امجإلا

Ù29  ( لودجلا نم صخلتس   ( : 
  تا)م)مصتلا nع AB4صصختملا ةداسلا تا�اجتسإ AB4ب )01,0( ةلالد ىوتسم دنع ه)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دوجو
�4
 قاعملا لفطلل تام)مصتلا ةgسانم 6

 AB4ب قورف دوجو nع لد� امم ، )01,0( ة��نعملا ىوتسم نم لقأ ةلالدلا ىوتسمو 5.534 )ف( ةم)ق تغل� ث)ح
 .ثلاثلا ضرفلا ققحت دكؤي امم . روحملا اذه �4 تام)مصتلا
 : عبارلا ضرفلا� ةقلعتملا جئاتنلا
 لy& ةذفنملا عطقلا nع AB4مyحملا ءارأ تاطسوتم AB4ب ة)ئاصحإ ةلالد تاذ قورف دجوي
 ءارأل يرا)عملا فارحنالاو حجرملا يوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا باسح مت ضرفلا اذه ةحص نم ققحتلل
  AB4صصختملا

 ل³o نا#ب´سإلل تام#مصتلا بÆترتو حجرملا يوئملا طسوتملاو حجرملا طسوتملا )30( لودج

 م#مصتلا

م تا̄®ؤملا تاO تسم
 نازوألا ع مج

سوتملا
 حجرملا ط

نإلا
ارح

 ف
 ىرا#عملا

 طسوتملا
 جحرملا ىوئملا

 لماعم(
 )ةدوجلا

 بÆترت
انم م#مصتلا ىوتسم تام#مصتلا

س
 ب

انم
س

إ ب
¼ 

 ام دح

غ
¾ انم �

س
 ب

 بسانم سداسلا 94.81% 0.18 2.84 128 1 5 39 1
 بسانم لوالا 100.00% 0.00 3.00 135 0 0 45 2
 بسانم عساتلا 87.41% 0.24 2.62 118 0 17 28 3
ê4اثلا 75.56% 0.61 2.27 102 9 15 21 4

 ام دح 56ا بسانم  üع 6
 بسانم نماثلا 88.15% 0.23 2.64 119 0 16 29 5
 بسانم سماخلا 95.56% 0.12 2.87 129 0 6 39 6
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 بسانم )م(سداسلا 94.81% 0.13 2.84 128 0 7 38 7
 بسانم  �اعلا 83.70% 0.26 2.51 113 0 22 23 8
ê4اثلا 97.78% 0.06 2.93 132 0 3 42 9

 بسانم 6
ê4اثلا 75.56% 0.56 2.27 102 8 17 20 10

 ام دح 56ا بسانم )م( üع 6
 بسانم  üع يداحلا 82.22% 0.25 2.47 111 0 24 21 11
 بسانم عبارلا 96.30% 0.10 2.89 130 0 5 40 12
 بسانم عباسلا 91.11% 0.20 2.73 123 0 12 33 13
 بسانم ثلاثلا 97.04% 0.08 2.91 131 0 4 41 14

Ùترت ) 30( لودجلا نم صلختسÉصصختملا ةداسلا تا�اجتسإ قفو ةح�3قملا تام)مصتلا بAB4 س\لا�gعيمجل ة 
 ، لوألا هg+ترتو )%100( ةgسÙو )3,00( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع )2( م)مصتلا لصح دقف رواحملا
ê4اثلا هg+ترتو )%97,78( ةgسÙو )93,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )9( م)مصتلا ه)ل�

 ه)ل� ، 6
 ه)ل� ، ثلاثلا هg+ترتو )%97,07( ةgسÙو )91,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )14( م)مصتلا
 ه)ل� ، عبارلا هg+ترتو )%30,96( ةgسÙو )89,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )12( م)مصتلا
 ه)ل� ، سماخلا هg+ترتو )%95,56( ةgسÙو )87,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )6( م)مصتلا
 ، سداسلا امهب+ترتو )%94,81( ةgسÙو )84,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع الصح )1,7( نام)مصتلا
 ، عباسلا هg+ترتو )%11,911( ةgسÙو )73,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )13( م)مصتلا ه)ل�
 مهيل� ، نماثلا هg+ترتو )%15,88( ةgسÙو )64,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )5( م)مصتلا مهيل�
 مهيل� ، عساتلا هg+ترتو )%41,87( ةgسÙو )62,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )3( م)مصتلا
 مهيل� ،  �اعلا هg+ترتو )%70,83( ةgسÙو )51,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )8( م)مصتلا
 ، üع يداحلا هg+ترتو )%22,82( ةgسÙو )47,2( حجرم طسوتم� بسانم ىوتسم nع لصح )11( م)مصتلا
 )%56,75( ةgسÙو )27,2( حجرم طسوتم� ام دح 56ا بسانم ىوتسم nع لصح )5,10( نام)مصتلا مهيل�
ê4اثلا هg+ترتو

 .  üع 6
56 ��6صصختملا ةداسلا تاSاجتسإ ��6ب قورفلا ةO نعم ةساردل نيا2تلا ل#لحت )31 ( لودج

 ل³o نا#ب´سإلل 7
 نا#ب´سإلا

³oتاجرد نيا2تلا ردصم ل 
 ةaOحلا

 ع مجم
 تاعaÄملا

 طسوتم
 ىوتسم ةلالدلا F تاعaÄملا

 ةلالدلا

 عيمج
 رواحملا

 0,899 11,685 13 تام)مصتلا AB4ب
 دنع ةلاد 0,000 5,067

 0,177 34,770 196 تام)مصتلا لخاد )0,01(
 - 46,455 209 5امجإلا

Ù31    ( لودجلا نم صخلتس  ( : 
 تا)م)مصتلا nع AB4صصختملا ةداسلا تا�اجتسإ AB4ب )01,0( ةلالد ىوتسم دنع ه)ئاصحإ ةلالد وذ قرف دجوي
 دوجو nع لد� امم ، )01,0( ة��نعملا ىوتسم نم لقأ ةلالدلا ىوتسم و 067,5 )ف( ةم)ق تغل� ث)ح ةح�3قملا
 . لy& نا)ب�سإلا �4 تام)مصتلا AB4ب قورف
 : ثح2لا تا#صوت

 ىوذ لافطألل ة)س¥لملا تاجا)تحالا عم مءالتت ث)ح� اهنم å4)ظولا فدهلاو سYالملا م)مصتب مامتهألا .1
 . øامتجألا ف)كتلا nع مهدعاس�ل ةصاخلا تاجا)تحالا
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 ةزهاجلا سYالملا عناصم لخاد جاتنإ طوطخ ص)صخت وأ ةصاخلا تاجاتحألا ىوذ سYالم جت\ت عناصم ةماقا .2
 . ةقاعإلا� روعشلا للقن كلذÆو سYالملا ةذه جت\ت

 �4 ةمهاسملاو ة)كرحلا ةقاعإلا جلاعت ��لاو ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذ� ةصاخلا ثوحgلاو تاساردلا� مامتهألا .3
 . اهنم انوناع� ��لا تالyشملا لح

 صئاصخ كلذكو 3445ملا داصتقألا تا)ل& لخاد اهذ)فنت قرطو سYالملا نم ة)عونلا ةذه س6ردتب مامتهألا .4
 .  ةصاخلا تاجا)تحإلا ىوذ سYالم

 nع لمعلاو قاوسألا لخاد ة)س¥لملا مهتجا)تحاو ةصاخلا تاجا)تحإلا ىوذ نم CAB4لهتسملا تاgلطتم ةسارد .5
  اهب ءافولاو اه3Bفوت

 عجارملا
 .)2013(-êæرعلا ركفلا راد–|ماجلا م)لعتلل 3æ)تا�3سألا ط)طختلا: nفنزلا دومحم دمحأ .1
 ةدوجو       ة�ا)حلا تالصو ل)غش� تاموقم AB4ب ةقالعلا ةساردل ح�3قم جمانرب " مالسلا دgع دمحم AB4سح .2

 .)2010(-ة)فونملا ةعماج - 3445ملا داصتقالا ة)ل& – ةاروتكد ةلاسر "جتنملا
 " سYالملا ةعانص �4 ةقل344ملا تا�yاحلا" رداقلا دgع دمحأ ءالع و كلام دمحم اهم و ف)طللا دgع نسوس .3

 .م )2009( عــــ�زوتلاو ü\لل بتCلا ملاع – ةرهاقلا – 5وألا ةعgطلا
 ضع� سYالمل å4)ظولا ءادألا ةدوج nع اهرثأو ةرواجتملا ة)جس\لا تاماخلا ة�ا)ح ة)ل�اق " د)عس مامإ ىولس .4

 .)2014(ة)فونملا ةعماج- 3445ملا داصتقالا ة)ل&- ةاروتكد ةلاسر " ةصاخلا تائفلا
 )1998( êæ6د، عــــ�زوتلا و  ü\لل حالفلا ةgتكم،1ط ، ة)حصلا و ة)مسجلا ةقاعإلا : يدامصلا  ل)مج ، ز�ûعلا دgع .5
 AB4قاعملا لافطألا ىدل تاذلا موهفمو Ü¥لملا قوذتلا ة)منتل ح�3قم جمانرب ة)لعاف  " AB4نسح ةللادgع 3Bبع .6

 .م)2008( - ة)فونملا ةعماج- 3445ملا داصتقالا ة)ل& - 3Bتسجام ةلاسر" ) م)لعتلل AB4ل�اقلا ةئف( ا)لقع
-تاهمألل ةجوم ىداشرا جمانرب لالخ نم ا�AB4 �Eقاعملا �ÆAB4هوملا لافطألا تاردق ة)منت " %وم دمحأ ةزع .7

 )2010( " ة)فونملا ةعماج – 3445ملا داصتقالا ة)ل& – 3Bتسجام ةلاسر
 ةمهاسملل gEلا يدقاف نم ةصاخلا تاجا)تحألا ىوذل ة�داشرا ةقاط� م)مصت ة)ناyمإ " دمحم ملاس nعاهم .8

 .م)2013( - ة)فونملا ةعماج- 3445ملا داصتقألا ة)ل& -3Bتسجام ةلاسر" اهب ة�انعلاو سYالملا را)تخأ �4
ا)كرح قاعملا ةجاوت ��لا تالyشملا " راش\لا دمحأ ىü× ءالجن .9

é
 -- ةاروتكد ةلاسر "ةا)حلا ةدوج� اهتقالعو 

  .م )2015(  - ة)فونملا ةعماج - 3445ملا داصتقألا ة)ل&
ا)كرح قاعملا مادحتسا " ةشوش وبا ةللادgع دمحم اهن .10

é
 تاقالعلا ل)عفت �4 اهرودو ةثيدحلا ا)جولونكتلا لئاسول 

 .م)2018( ة)فونملا ةعماج – 3445ملا داصتقالا ة)ل& – 3Bتسجام ةلاسر" ة)عامتجألا
 �4 ةمهاسملل ةصاخلا تاجا)تحالا يوذ لافطالا سYالمل ةح�3قم تام)مصت " لالهةللادgع م)لحلا دgع Íن .11
 .م)2010( - ة)فونملا ةعماج- 3445ملا داصتقالا ة)ل& - 3Bتسجام ةلاسر" ةقاعألا عم ف)كتلا

 ةلاسر "ةصاخلا تاجا)تحالا ىوذ لافطآلا تاردق ة)منت �4 سYالملا رود ل)عفت "  ةللا دgع م)لحلا دgع Íن .12
 .م)2016( . ة)فونملا ةعماج- 3445ملا داصتقالا ة)ل& -ةاروتكد
 ة)كرحلاو ة)جولويسفلا تاجا)تحإلا عم مءاوتت ة)ئانب تاgيك�3ب ةشمقأ م)مصت " حلاص دومحم فسوي د)حو .13
 .م )2003(– ناولح ةعماج– ة)ق)بطتلا نونفلا ة)ل& – ا)ند� AB4قاعملل ة)ضا�Õلا سYالملل

14. Dias, TilakKithsiri, Kimberley Mitcham, and William Hurley. "Knitting techniques." 
U.S. Patent No. 7,779,656. 24 Aug. 2010 
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Zaki Suleiman4 
Department of Clothing and Textile, Faculty of Home Economics, Menoufia University, Shibin El Kom, 
Egypt 

 
Abstract 
Mobility impairment is a state of inability to meet the individual’s requirements of life to 
the point where affected individuals are unable to perform their tasks normally. The 
general goal of the study is to prepare a group of clothing designs for children with 
mobility impairments with knitting techniques that help achieve the functional aspect 
while preserving the aesthetic aspect. Methods and tools: a questionnaire for the opinions 
of mothers and officials in associations with special needs to determine the most 
important problems they face in wearing and choosing their clothes. The analysis of the 
questionnaire revealed the low percentages of mothers' opinions, as the high percentages 
of selection were inappropriate for the axis of purchasing and selecting clothes, the axis 
of clothing techniques for people with special needs, and the axis of preferred 
requirements in clothes for people with special needs. Results, clothing needs that must 
be met in the clothes of children with mobility impairments were identified and the pieces 
of clothing prepared with the techniques required to be available.  questionnaire measure 
the opinions of specialized referees, (quality factor), (ANOVA). Among the most 
important results agreement coefficients ranged between (100%) for the designs (14.9.2), 
(77%) for the two designs. (10.4) Which confirms the achievement of employing the 
design elements, as the agreement parameters ranged between (100%) for the design (2), 
(71%) for the design (10  which confirms the suitability of the designs for the handicapped 
children. 
keywords: Mobility impairment - Disabled child's clothing - Knitting techniques 
 


