
 
 
 

النموذج البنائي للتفكري الكائم على احلكمة والركاء 
وفكًا لنظرية سترينربج وتوجهات أهداف اإلجناز  الناجح
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reaching a structural model which interprets the direct and 

indirect effects among thinking based on Wisdom, Sternberg's 

Successful Intelligence Theory and  Six Achievement Goals 

Orientations For University Gifted Students 
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      The study aimed at reaching a structural model which interprets                

the direct and indirect effects among thinking based on Wisdom, 

Sternberg's Successful Intelligence Theory and  Six Achievement Goals 

Orientations For University Gifted Students. The sample of the study 

consisted of (470) male and female students in the third year at the 

faculties of Education, Arts and Science at South Valley University. The 

tools of the study included a scale of thinking based on Wisdom, the 

Successful Intelligence Scale, and the six achievement goals orientations 

Scale (prepared by the researcher). The following statistical techniques 

were used: T-test, effect size, multivariate analysis of variance MANOVA, 

factorial analysis, multiple regression analysis and structural equation 

modeling. The results indicated there are statistically significant effects 

for gender (males/females), academic specialty (scientific/literary) and 

the bi-reactions among them on the thinking based on Wisdom, 

Successful Intelligence and Six Achievement Goals Orientations. The 

results also indicated that Six Achievement Goals Orientations can be 

predicted by Thinking based on Wisdom and Successful Intelligence. It is 

also indicated through comparing the factorial structures that the 

existence of differences among the four study groups on all goodness of 

fit Indexes. In addition, a general structural model was reached where 

Thinking based on Wisdom affects Successful Intelligence and Six 

Achievement Goals Orientations, Successful Intelligence also affects Six 

Achievement Goals Orientations and thus Successful Intelligence is 

considered as a mediator for the effects of Thinking based on Wisdom on 

Six Achievement Goals Orientations.  

Keywords: Structural Modeling, Thinking based on Wisdom,  Sternberg's  

Successful Intelligence Theory, Six Achievement Goals Orientations.     
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 :  يمذيخ 
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 يشكهخ انذساعخ : 
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 أهذاف انذساعخ:

 

 

 

 

 أهًُخ انذساعخ :
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 يصطهؾبد انذساعخ:
:  ًَىرط انًؼبدنخ انجُبئُخ  -1

    :انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ   -2
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      انزكبء انُبعؼ   -3
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 :انغذاعُخ  اإلَغبصرىعهبد أهذاف  -4

 :  انًزفىلىٌ أكبدًَُبً  -4
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 فشوض انذساعخ :

 

 

 

 

 إعشاءاد انذساعخ:  
 أوالً : ػُُخ انذساعخ: 

 ػُُخ رمٍُُ األدواد:  - 1
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 ػُُخ انذساعخ األعبعُخ:  - 2

 صبَُبً : األدواد انًغزخذيخ فً انذساعخ : 
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 صذق انزؾهُم انؼبيهٍ: -1 
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 (1عذول )
انغزوس انكبيُخ وانُغت انًئىَخ نزجبٍَ انؼىايم انًغزخهصخ يٍ انزؾهُم انؼبيهٍ نؼجبساد 

 يمُبط
 انًزؼبيذ)انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ( ثؼذ انزذوَش 

 انُغجخ انًئىَخ
نزجبٍَ انؼبيم

انغزس انكبيٍ رشرُت انؼبيم  سلى
انؼبيم

٪ 41.14انُغجخ انًئىَخ نهزجبٍَ انكهٍ نهؼىايم انغزخ انًغزخهصخ = 
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 (2عذول )
 يؤششاد عىدح انًطبثمخ نهًُىرط انًفزشض نًمُبط انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ

انًذي انًضبنٍ  لًُزه انًؤشش اإلؽصبئٍ و
 نهًؤشش
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 (3عذول )
 انىصٌ االَؾذاسٌ انًؼُبسٌ ألثؼبد يمُبط انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ

 انىصٌ االَؾذاسٌ انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ
 انًؼُبسٌ

انزفكُش انمبئى ػهً 
 انؾكًخ

انىصٌ االَؾذاسٌ 
 انًؼُبسٌ
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 انًُىرط انًفزشض نًمُبط انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ (1شكم )

  انمبئى ػهً انؾكًخ:صجبد يمُبط انزفكُش

يؼبيالد انضجبد ثطشَمخ إػبدح انزطجُك وانزغضئخ انُصفُخ ورؾهُم انزجبٍَ نًمُبط انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ  (4عذول )
 وانذالنخ اإلؽصبئُخ نًؼبيالد انضجبد

 
 و

 انًؼبيم                             
 

 انزفكُش انمبئى 
 ػهً انؾكًخ 

إػبدح 
 انزطجُك

 يؼبيم انزغضئخ انُصفُخ
 أنفب كشوَجبؿ

 ( ) 
 -) عجُشيبٌ 

 عزًبٌ ثشاوٌ (
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 1.41 1.46 1.44 1.45 انذسعخ انكهُخ نهًمُبط
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 -141- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد







 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -144- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 

 (5عذول )
انزشجؼبد راد انذالنخ ػهً كم ػبيم يٍ يصفىفخ انًكىَبد انشئُغُخ نؼىايم االخزجبساد انزغؼخ 

 انفشػُخ نهزكبء انُبعؼ ثؼذ انزذوَش انًزؼبيذ
  و

 انًزغُشاد
 انؼىايم

انشُىع  انضبنش انضبٍَ األول



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -144- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -143- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (6عذول )
 يؼبيالد رًُُض يفشداد اخزجبس انزكبء انُبعؼ وفمبً نُظشَخ عزُشَجشط

 انمذسح اإلثذاػُخ انمذسح انؼًهُخ انمذسح انزؾهُهُخ

ُض
زًُ

ان
شدح 

نًف
ا

ُض 
زًُ

ان
شدح 

نًف
ا

ُض 
زًُ

ان
شدح 

نًف
ا

ُض 
زًُ

ان
شدح 

نًف
ا

ُض 
زًُ

ان
 

≥≤



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -142- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 

 (7عذول )
 يؼبيالد انضجبد ثطشَمخ إػبدح انزطجُك وانزغضئخ انُصفُخ ورؾهُم انزجبٍَ الخزجبس انزكبء

 انُبعؼ وفمبً نُظشَخ عزُشَجشط وانذالنخ اإلؽصبئُخ نًؼبيالد انضجبد
 
 

 
 انًؼبيم

 
 انزكبء انُبعؼ    

 
إػبدح 
 انزطجُك

 

 انزغضئخ انُصفُخ
-كُىدس

 -) عجُشيبٌ  سَزشبسدعىٌ
 عزًبٌ ثشاوٌ (

 1.70 1.45 1.47 1.43 انذسعخ انكهُخ نإلخزجبس       



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -144- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد







 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -131- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 







 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -130- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (4عذول )
 انغزوس انكبيُخ وانُغت انًئىَخ نزجبٍَ انؼىايم انًغزخهصخ يٍ انزؾهُم انؼبيهٍ نؼجبساد يمُبط

 )رىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ( ثؼذ انزذوَش انًزؼبيذ
 انُغجخ انًئىَخ
نزجبٍَ انؼبيم

انغزس انكبيٍ رشرُت انؼبيم  سلى
انؼبيم

٪ 41.35انُغجخ انًئىَخ نهزجبٍَ انكهٍ نهؼىايم انغزخ انًغزخهصخ = 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -138- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (0عذول )
 يؤششاد عىدح انًطبثمخ نهًُىرط انًفزشض نًمُبط رىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ

 انًذي انًضبنٍ نهًؤشش لًُزه انًؤشش اإلؽصبئٍ و



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -133- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (11عذول )
 انىصٌ االَؾذاسٌ انًؼُبسٌ ألثؼبد يمُبط رىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ

 انىصٌ االَؾذاسٌ انغذاعُخ اإلَغبصرىعهبد أهذاف 
 انًؼُبسٌ

 اإلَغبصرىعهبد أهذاف 
 انغذاعُخ

انىصٌ االَؾذاسٌ 
 انًؼُبسٌ



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -131- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (2شكم )
 انغذاعُخ اإلَغبصانًُىرط انًفزشض نًمُبط رىعهبد أهذاف 

 

يؼبيالد انضجبد ثطشَمخ إػبدح انزطجُك وانزغضئخ انُصفُخ ورؾهُم انزجبٍَ نًمُبط  (11عذول )
 رىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ وانذالنخ اإلؽصبئُخ نًؼبيالد انضجبد

 
 
 
 و

 
 انًؼبيم                            

 
 رىعهبد أهذاف  

 اإلَغبص انغذاعُخ

 
إػبدح 
 انزطجُك

 

 انزغضئخ انُصفُخ
 يؼبيم

 أنفب كشوَجبؿ
 ( ) 

 -) عجُشيبٌ 
 عزًبٌ ثشاوٌ (



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -134- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 1.41 1.46 1.44 1.43 انذسعخ انكهُخ نهًمُبط   

 صبنضبً : انًؼبنغخ اإلؽصبئُخ نهذساعخ:

η

 رزجغ انذساعخ انؾبنُخ انًُهظ انىصفٍ انًمبسٌ. ساثؼبً: يُهظ انذساعخ
 َزبئظ انذساعخ ورفغُشهب: 

 َزبئظ انفشض األول ورفغُشهب:  -[  1] 

η



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -134- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

ػهً  َزبئظ االخزجبساد انًزؼذدح ػُذ دساعخ رأصُش انُىع وانزخصص األكبدًٍَ وانزفبػم ثُُهًب (12عذول )
 انغذاعُخ ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ وانزكبء انُبعؼ وفمبً نُظشَخ عزُشَجشط

انًزغُش 
دسعبد "ف" انمًُخاعى االخزجبس انًغزمم

انؾشَخ
دسعبد ؽشَخ 

ηانذالنخانخطأ 

η
                                                           

 

 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -133- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (13عذول )
( نزأصُش كم يٍ                    2( رٌ انزصًُى انؼبيهً )رؾهُم انزجبٍَ يزؼذد انًزغُشاد انزبثؼخ )

انُىع وانزخصص األكبدًٍَ وانزفبػالد انضُبئُخ ثُُهًب ػهً انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ                       
 انُبعؼ ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخوانزكبء 

يصذس 
يغًىع انًزغُش انزبثغانزجبٍَ

يزىعظ د.ػانًشثؼبد
انًشثؼبد

لًُخ 
 ؽغى ηانذالنخ"ف"

انزأصُش



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -132- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -134- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -121- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -120- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 

 

 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -128- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -123- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 َزبئظ انفشض انضبٍَ و رفغُشهب : -[  2]  



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -121- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 
 (14عذول )

رؾهُم رجبٍَ االَؾذاس انًزؼذد نهزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ وانزكبء انُبعؼ وفمبً نُظشَخ عزُشَجشط 
 انغذاعُخ نذي طالة انغبيؼخ انًزفىلٍُ أكبدًَُبً ػهً رىعهبد أهذاف اإلَغبص 

  وتائح       
 تحليل

               
 االوحداز
 المتغيس التابع

يصذس 
 انزجبٍَ

يغًىع 
 انًشثؼبد

دسعبد 
 انؾشَخ

يزىعظ 
 انًشثؼبد

 لًُخ
 " ف "

 يغزىي
   انذالنخ



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -124- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

دالنخ يؼبيالد االَؾذاس انغضئٍ فً انًؼبدنخ انزُجؤَخ نزىعهبد أهذاف اإلَغبص (15عذول )
 انغذاعُخ

 نذي طالة انغبيؼخ انًزفىلٍُ أكبدًَُبً 
          

 المتغيسات 
          
 المستقلة

 
 المتغيسات

 التابعة 

لًُخ 
 انضبثذ

 انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ
 إصذاس األؽكبو انزفبػم وانًشبسكخ االَفؼبنٍانضجظ  انؾظ انزارٍ

 لًُخ
  

 يؼبيم  
 

 لًُخ 
 "د"

 لًُخ
  

 يؼبيم  
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
  

 يؼبيم  
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
  

 يؼبيم  
 

 لًُخ
 "د"

 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -124- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

دالنخ يؼبيالد االَؾذاس انغضئٍ فً انًؼبدنخ انزُجؤَخ نزىعهبد أهذاف اإلَغبص (15ربثغ عذول )
 نذي طالة انغبيؼخ انًزفىلٍُ أكبدًَُبً انغذاعُخ

           
 المتغيسات 

          
 المستقلة

 
 المتغيسات

 التابعة 

 انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ
 االعزؼذاد نالخزجبس انشغجخ فٍ انزؼهى انزًُض وانغذاسح انًهبساد انؾُبرُخ

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"

           
 المتغيسات 

          
 المستقلة

 
 المتغيسات

 التابعة 

 

    

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"

 لًُخ
 

 يؼبيم
 

 لًُخ
 "د"



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -123- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

ثبنُغجخ نزىعه أهذاف اإللذاو/انًهًخ:    -1



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -122- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

:اإللذاو/انزادنزىعه أهذاف ثبنُغجخ  -2

ثبنُغجخ نزىعه أهذاف اإللذاو/اِخشٍَ: -3



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -124- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 ثبنُغجخ نزىعه أهذاف اإلؽغبو/انًهًخ: -4



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -141- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 أهذاف اإلؽغبو/انزاد:  نزىعهثبنُغجخ  -5



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -140- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

أهذاف اإلؽغبو/اِخشٍَ:    نزىعهثبنُغجخ  -6



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -148- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 َزبئظ انفشض انضبنش و رفغُشهب:  -[  3]  



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -143- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

≥≤

 انًذي انًضبنٍ نهًؤشش  لًُخ انًؤشش انًؤشش اإلؽصبئٍ و

                                                           



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -141- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -144- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (0شكم )
 انُهبئٍ نهزأصُشاد انًجبششح وغُش انًجبششح نهزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ وانزكبء انُبعؼانًُىرط 

 ػهً رىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -144- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (17عذول )
 َغجخ انزجبٍَ انًفغش نهزكبء انُبعؼ ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ

 وانزٍ رشعغ إنً انزأصُشاد انذانخ نهزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ
 َغجخ انزجبٍَ انًزغُش َغجخ انزجبٍَ غُشانًز



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -143- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (14عذول )
 يؼبيالد االَؾذاس انًؼُبسَخ وغُش انًؼُبسَخ ودالنزهب اإلؽصبئُخ

 نهزأصُشاد راد انذالنخ فً انًُىرط انُهبئٍ
 

 انجُبٌ                                         
 انًزغُشاد 

 

يؼبيالد 
 االَؾذاس

انًؼُبسَخ ) 

يؼبيالد 
االَؾذاس 

غُش 

انخطأ   
انًؼُبس

ٌ 

انُغجخ 
 انؾشعخ

يغزى
ي 

 انذالنخ



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -142- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

انًزغُش 
 انًزغُش انزبثغ انًغزمجم

β ) انًؼُبسَخ 
 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -144- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -411- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 َزبئظ انفشض انشاثغ و رفغُشهب:  -[  4]  



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -410- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 

 (10عذول )
انزشجؼبد راد انذالنخ ػهً كم ػبيم يٍ يصفىفخ انًكىَبد انشئُغُخ نؼىايم انزفكُش انمبئى ػهً 

وفمبً نُظشَخ عزُشَجشط ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ ألفشاد انؼُُخ انؾكًخ وانزكبء انُبعؼ 
 يٍ انزكىس

  و
 انًزغُشاد

 انؼىايم
انشُىع  انخبيظ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -418- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 

 (21عذول )



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -413- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

ً كم ػبيم يٍ يصفىفخ انًكىَبد انشئُغُخ نؼىايم انزفكُش انمبئى ػهً انزشجؼبد راد انذالنخ ػه
انؾكًخ وانزكبء انُبعؼ وفمبً نُظشَخ عزُشَجشط ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ ألفشاد انؼُُخ يٍ 

 اإلَبس
  و

 انًزغُشاد
 انؼىايم

انشُىع  انخبيظ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -411- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 

 (21)عذول 
نزشجؼبد راد انذالنخ ػهً كم ػبيم يٍ يصفىفخ انًكىَبد انشئُغُخ نؼىايم انزفكُش انمبئى ػهً ا

 انؾكًخ وانزكبء انُبعؼ ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ ألفشاد انؼُُخ روي انزخصصبد انؼهًُخ
  و

 انًزغُشاد
 انؼىايم

انشُىع  انخبيظ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -414- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 

 (22عذول )
 انزشجؼبد راد انذالنخ ػهً كم ػبيم يٍ يصفىفخ انًكىَبد انشئُغُخ نؼىايم انزفكُش انمبئى 

ػهً انؾكًخ وانزكبء انُبعؼ ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ ألفشاد انؼُُخ روٌ انزخصصبد 
 األدثُخ

  و
 انًزغُشاد

 انؼىايم
انشُىع  انخبيظ انشاثغ انضبنش انضبٍَ األول



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -414- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -413- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 

 

 
 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -412- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 
 

انؼىايم انًزشبثهخ فً يصفىفزٍ انًكىَبد انشئُغُخ نؼىايم انزفكُش انمبئى ػهً (23عذول )
انزذوَش انًزؼبيذ ألفشاد انؼُُخ يٍ انؾكًخ وانزكبء انُبعؼ ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ ثؼذ 

 انزكىس واإلَبس

يؼبيم  يصفىفخ اإلَبس يصفىفخ انزكىس
 انذالنخ انزشبثه

انؼىايم انًزشبثهخ فً يصفىفزٍ انًكىَبد انشئُغُخ نؼىايم انزفكُش انمبئى ػهً انؾكًخ وانزكبء (24عذول )
 انُبعؼ ورىعهبد أهذاف اإلَغبص انغذاعُخ ثؼذ انزذوَش انًزؼبيذ نطالة انزخصصبد انؼهًُخ واألدثُخ

يؼبيم  يصفىفخ انزخصصبد األدثُخ انزخصصبد انؼهًُخيصفىفخ 
 انذالنخ انزشبثه



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -414- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -401- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد





 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -400- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

                                                           



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -408- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

Δχ

ΧΔ
Δ

Δ Δ

 (25عذول )
يؤششاد عىدح انًطبثمخ نهًُىرط انًمزشػ داخم يغًىػبد انذساعخ ودالنزهب اإلؽصبئُخ



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -403- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 (26) عذول
انفشوق فً يؤششاد عىدح انًطبثمخ نهًُىرط انًمزشػ داخم يغًىػبد انذساعخ ودالنزهب  

 اإلؽصبئُخ
 

يؤششا
د عىدح 
انًطبثمخ

انزكىس

نُخ
جى

نًم
اإلَبسا

نُخ
جى

نًم
انؼهًٍا

نُخ
جى

نًم
األدثٍا

نُخ
جى

نًم
ا





 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -401- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

انفشوقاألدثٍانؼهًٍانفشوقاإلَبسانزكىسانًؾك



Χ ΔΧ Δ

ΔΔ

ΔΔ

ΔΔ



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -404- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -404- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد

ΔΔΔ

ΔΔ

Δ

ΔΔ

Δ

ΔΔ

Δ

يشاعغ انذساعخ 



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -403- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -402- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -404- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف

 

 

 -481- 8102   ديسمبس                                                              والثالثىن  السابع العدد



 وتىخهات ستيسوبسج لىظسية وفقا   الىاخح والركاء الحكمة علً القائم للتفكيس البىائي الىمىذج
 د / ياسس عبدهللا حفىً حسه        أكاديميا   المتفىقيه الدامعة طالب لدي السداسية اإلوداش أهداف
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