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 .الوسائل التعليمية: األتجاهات،  الكلمات المفتاحية

 

 مستخلص البحث

  

الى التعرف علىى ااعىا اتجاهىات سد سىت الترايىة الر ا ىية   االمىدا س المتوسى ة  ىت  بحثال  دفه  

إعداد استبانة اتجاهات سد ست الترايىة الر ا ىية   سحا ظة األنبا  نحو الوسائل التعليمية  ت د اسهم ،سا

االمىىدا س المتوسىى ة  ىىت سحا ظىىة األنبىىا  نحىىو الوسىىائل التعليميىىة  ىىت د اسىىهم ات بي ىى  ، اسعر ىىة   ىىر 

لتىت تعتىرھ هىال التجراىة التحصيل العلمت االخبرة االعمر علىى اتجاهىاتهم اسعر ىة الئوائىد االم ى  ت ا

التحليلىىت  ىىت البحىىث املىىم ِلمم طستىىِ  ست لبىىات  -اا ىىا الحلىىوا لهىىا، ااعتمىىد الباجىىث المىى ه  الو ىىئت 

مىى ، اا ىىتمل سجتمىىا البحىىث ال لىىت علىىى   م سىىر سد سىىت الترايىىة الر ا ىىية 491البحىىث اإاراطات ( سد سىىا

ث اال ر  ىة العمد ىة ،اتىم إاتيىا  عي ىة االمدا س المتوس ة  ت سحا ظة األنبا  ، اتم تحد د سجتمىا البحى

ااست ت  الباجث  اىنن اسسىتبانة نانىا  ىالحة ل يىاس .  %411البحث اال ر  ة الع وائية ،ا مثلون نسبة 

اتجاهىىات سد سىىت الترايىىة الر ا ىىية نحىىو اسىىتخدات الوسىىائل التعليميىىة  ىىت المىىدا س المتوسىى ة امحا ظىىة 

ائل التعليمية  ت التعلىيم نم ظوسىة تعلىيم ست اسلىة ،ا ن للوسىائل األنبا  ،ااجب  ن   ظر إلى استخدات الوس

التعليميىىة دا ام نبيىىرام  ىىت المسىىاعدة اعمليىىة التعلىىيم  هىىو  تميىى  ا ىىد ة نبيىىرة سىىر جيىىث السىىرعة االدعىىة 

االسي رة  ت ت د م المادة التعليمية ،ا ا ى على ازا ة التراية ز ادة الدعم المىالت لتط يىة نئ ىات تىو ير 

ئل التعليمية  ت المدا س المتوس ة ألهميتهىا  ىت ز ىادة الئهىم االتعلىيم ،ا ىرا ة نتوليوزا ةالتراية الوسا

اسىىتخدات الوسىىائل التعليميىة  ىىت  د اس الترايىىة الر ا ىىة  االمىىدا س  ااأل ىراف اساتصا ىىت سو ىىو 

 .المتوس ة   ت عموت العراق  همية اا ة 
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trendsTowards educational means with physical education lessons 
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Abstract 

The mission aimed to identify the reality of the attitudes of physical education 

teachers in middle schools in Anbar governorate towards the educational means 

in their lessons, while preparing a questionnaire of the attitudes of physical 

education teachers in middle schools in Anbar governorate towards the 

educational methods in their lessons and its application, and knowing the impact 

of educational attainment, experience and age on their trends and knowing the 

benefits The researcher adopted the descriptive-analytical approach in the 

research due to its suitability to the research requirements and procedures, and the 

overall research community included (194) teachers from physical education 

teachers in middle schools in Anbar province, and the research community was 

determined by an intentional method. The selection of the research sample is 

random, and they represent 100%. The researcher concluded that the 

questionnaire was suitable for measuring the attitudes of physical education 

teachers towards the use of educational aids in middle schools in Anbar 

Governorate, and that the use of educational aids in education should be viewed 

as an integrated education system, and that educational aids have a major role in 

helping the education process, as it is characterized by a great capacity in terms of 

speed. Accuracy and control in providing educational material, and I recommend 

that the Ministry of Education increase financial support to cover the expenses of 

providing educational aids in middle schools due to its importance in increasing 

understanding and education, and the need for the Ministry of Education and 

specialist supervision to give special importance to the use of educational aids in 

sports education lessons in middle schools throughout Iraq. . 
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Key words: trends, teaching aids. 

 الفصل األول

 التعريف بالبحث:   -2

 مقدمة البحث وأهميتُهُ: 2 - 2

تحتل استجاهات  همية نبيرة لدى المتخصصير  ت التراية البدنية اعلوت الر ا ة  لما لها سر   ر سهم      

اية الر ا ية  ت جياتهم ا  ل عات ، اجياتهم المد سية ا  ل ااص ، اهت ااا ح على سلوك سد ست التر

 سر  هم المو وعات التت  هتمون اها ا الياط األسو  االمهتمون  ت سجاا التراية االتعليم لتواي  سلونهم

اسلوك ط اهم عر طر ق سعر ة اتجاهاتهم نحو المو وعات التت تهمهم اتستهو هم لمعر ة سدى تح يق 

  هم سر ا ا التعرف على اسباب الئ ل  ن جصل لهم لتحو ل  الى نجاح .  هدا

التراية الر ا ية تهدف الى ت مية ال  ب ت مية  اسلة است نة  ت الجوانب الع لية االبدنية  اسا  ن

ر اال ئسية ااساتماعية ،نما  نها تسهم  ت تعد ل سلونهم ات يئهم سا البئية التت  عي ون  يها، ال ت  تم 

التراية الر ا ية سر تح يق األهداف الساسية ساد سر اعتمادهم على األساليب العلمية االت  ولواية  سد سوا

الحد ثة  ت سيدان التراية الر ا ية للو وا الى الت مية ال اسلة االمت نة ائاعلية عالية سر ا ا استخدات 

م، إم الوسائل التعليمية، ألن العالم  اليوت  عيش  و ة علمية ت م اسعلوساتيا   ولواية، ا  هد انئجا ام سعر يا

  بحا التطيرات التت  مر اها العالم سرتب ة االتد ق السر ا  ت المعلوسات ااإلس انات الهائلة لتخ   ها 

  .اسعالجتها

م سر نوات  الت دت العلمت االت  ت المعا ر، نما تمعد  ت الوعا مات         جدى اتمعد الوسائل التعليمية ناتجا

الدعائم التت ت ودنا  الى الت دت، سما اعلها   ت اآلانة األايرة سحو  اهتمات المد سير االمهتمير االعمليات 

التراو ة االتعليمية االتد  سية ، اعد اهتما ال ظم التراو ة االوسائل التعليمية ، ادعا إلى استخداسها  سواط 

 نان ملم االتعليم  ا التد  س .   

لمعظم سستخدست الوسائل التعليمية االتجراة الميدانية العملية  ت نثير سر الداا المت دسة  ن ا با     

التعليم إما سا استخدت  ت الم ان اال سان الم اسبير  م ر  ن  ح ق نتائ  ستمي ة  ت الصف الد است، اهاا 

م سر ا ا الخ ط الم اسبة ادا ل  تضمر تد  ب المد سير على اسستخدات األسثل لهال الت  ية جتى  م  ه

المختلئة االم وعة،  بعضها تت لب اسائل تعليمية اا ة نما  ت ال رة للو وا اهم إلى إت ان المها ات 

اهاا سا  جب  ن   دت الي  سد سوا التراية الر ا ية اتضمير ال ائرة انرة السلة اغيرها سر األلعاب ، 

اعلي    نن ،د اسية  لتح ي ها  ت اعا  ااهد  عل اااتجاهات ا اطةالح ائق العلمية االمئاهيم التت لم ر اتهم ال

اإلس انات التت ت دسها الوسائل التعليمية  ت اميا المجاست تت و  اصو ة سستمرة ، العل  جد  هم 

اإلس انات الوااب تسليط الضوط عليها هو استخداسها  ت د اس التراية الر ا ية  االمدا س  المتوس ة  

األنبا  ، ألن البراس  المت و ة إلعداد الد اس التت تحتاج إلى تد  ب س ثف ااهد نبير سر   ت سحا ظة 

م سر سوااهةالعوائق  ت توظيف الوسائل التعليمية     اط  سد س التراية الر ا ية  إلت انها اما  جعل  ستم  ا

التراية الر ا ية  نحو الوسائل تد  س التراية الر ا ية ، لاا تم إعداد هاا البحث  ت عياس إتجاهات سد ست 

  .التعليمية اد اسهم للمرجلة المتوس ة  ت سحا ظة األنبا 
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ااستخدات الوسائل التعليمية داال الد س الاھ  معد  سوانبة  للت و  الت  لوات ات مر  همية البحث      

اا صاا المعلوسات  الاھ دال  ت نل سجاست  الحياة ، اهو  سلوب تد  ست ل  ال د ة على ن ل الخبرات

لل لبة المتعلمير ا ر  ة  سهل ااسر  اادق ، إما سا استخدسا الوسائل التعليمية ا ق ا وات سد اسة 

ا ن د اسة  اعياس إتجاهات المد سير   معد  سرام  ت غا ة األهمية،   د تئيد  اسخ ط لها اصو ة ايدة ،

ات بيق هال التجراة  ت العراق نما اباعت الداا نتائ  هال الد اسة المتخصصير  ت الم اه  على التئ ير 

العراية سر ا ا إعداد دا ات تد  بية لمد ست هال المرجلة، االبحث عر   ضل السبل إلنجاح دا هم 

االمدا س المتوس ة ات ا دهم ان ضل سها ات التد  س املم اإستخدات الوسائل التعليمية المم  ة لطرض 

التعلم االتعليم  اس ها جاسة البصر االسما االلمس، ا ن استخدات هال  ا راك انثر سر جاسة  ت عمليات

الوسائل  ت الد اس  ثرھ المواعف التعليمية ا  مت عد ات المد سير نالم جظة االتئ ير اال  د االت و م 

م  ت ت و ر ات مية سيولهم ااتجاهاتهم سر ا ا التوظيف الجيد سستخدات الوسيلة  نما تؤدھ دا ام سهما

التعليمية نونها تؤدھ اداا ام ست وعة  ت عمليات التعلم االتعليم، ا ختلف دا ها  ااات ف الطرض االحااة 

 التت تستعمل سر االها.

 مشكلة البحث:  2-1

تمعد الوسائل التعليمية اسائل ت  د سر  غبة  سد ست التراية الر ا ية ات مت لد هم الخياا اال د ة على  

ا د اسهم ، اتتيح لهم الئر ة للم ا نة  ت العملية التعليمية ، سا اسعتماد على التوا ل الئعاا  ت ت ئي

الاات  ت نيئية الحصوا على المعلوسة سر ا ا تئاعلهم سا الوسائل التعليمية ااألاه ة انيئية إستخداسها ، 

ھ  ن ه الم نئو  سر العاسلير  ت المجاا التراوماسر سجظ الباجثان اااعتبا هاعد از ادة عد تهم اسها اتهم

عبل سد ست التراية الر ا ية  ت استخدات الوسائل التعليمية احجة عدت تو رها اه ا عمد الى  ياغة س  لة 

عياس إتجاهات سد ست التراية الر ا ية  نحو الوسائل التعليمية اد اسهم للمرجلة البحث  الرئيسة اهت 

 اهت  :  لة تساؤست  رعية المتوس ة  ت سحا ظة األنبا ، اتتئر  سر هال الم 

ساهت إتجاهات سد ست التراية الر ا ية  نحو استخدات الوسائل التعليمية اد اسهم للمرجلة المتوس ة  .4

  ت سحا ظة األنبا  ؟  

ال  ف عر العبا ات التت تح  ها هال التجراة االم   ت التت تعترض طر  ها ا وسم إلى ت و ر تلم  .2

 ا ال زسة لها.التجراة ل ت  تم ا ا الحلو

 ل ااسس ان إعداد سد سير عاد  ر على إستخدات الوسائل التعليمية؟ه .3

 هدفا البحث:  2-0

.التعرف على ااعا اتجاهات سد ست التراية الر ا ية   االمدا س المتوس ة  ت سحا ظة األنبا  نحو 4

 استخدات الوسائل التعليمية  ت د اس التراية الر ا ية .

اتجاهات سد ست التراية الر ا ية  االمدا س المتوس ة  ت سحا ظة األنبا  نحو .ا اطات بيق استبانة 2

 استخدات الوسائل التعليمية  ت د اس التراية الر ا ية .

 جاالت البحث:4 -2

سد ست التراية الر ا ية للمراجل المتوس ة  ت سحا ظة األنبا  للعات الد است المجال البشري :  2-4-2

2149 - 2121  . 

 . 2121/  8/   31إلى   2149/ 41/ 29للمدة سر مجال الزماني : ال 2-4-1

 إدا ات المدا س المتوس ة  ت سحا ظة األنبا .المجال المكاني :  2-4-0
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 الفصل الثاني

 منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :-1

 منهج البحث : 1-2

 طستِ  ست لبات البحث  ت البحث املم ِلمم ااألسلوب المسحت اعتمد الباجثان الم ه  الو ئت 

 الم ه  الو ئت هو التصو  الدعيق للع عات اس تباطية اير عيّ ة المجتما"  ،اإاراطاتم  الميداني  

عاِ رة للمجتما  د س الواعا ا سعى الى اما البيانات سر   راد المجتما لمحاالة تحد د الحالة المم
  1). 

 مجتمع البحث وعيّنتِه: 1-1

م سر سد ست التراية الر ا ية االمدا س المتوس ة  ت 294ث ال لت على  ا تمل سجتما البح  ( سد سا

م ا بيعة البحث المناومة س   نونها تمثل  سحا ظة األنبا  ، اترتبط عملية ااتيا  العي ة ا تباطا ا ي ا

اا   د تم ، ااه (2 الج ط سر المجتما التت  جرھ ااتيا ها على  مسس علمية تممثل المجما تمثي م  حيحام"

م للتراية (  491  تم إاتيا  عي ة البحث االتيتت ون  سر اتحد د سجتما البحث اال ر  ة العمد ة ، سد سا

 اعد عسما  العي ة ناآلتت: ،  %411 مثلون نسبة الر ا ية اال ر  ة الع وائية 

 عيّنة البناء: اوالً : 

( 91ااألعداد جيث ا تملا عيّ ة اسعداد على  سر  ال اعداد األستبانة تََ لََب العمل ااود عيّ ة اا ة 

م للتراية الر ا ية تم ااتيا هم اصو ة ع وائية سوزعير على المدا س المتوس ة  ت سحا ظة  سد سا

( 81  د الطا عيّ ة اسعداد   االما، ( استما ات املم لعدت إنماا اإلاااة عليها 6اتم استبعاد   ،األنبا 

م للتراية الر ا ية    (  بير ملم.4-3( سر سجتما البحث ال لت، االجداا  %43.30 مثلون نسبة  سد سا

 (2-0جدول )

 بناءيبين تفاصيل عيّنة ال

 اسم المدرسة المتوسطة ت
عدد مدرسي التربية 

 الرياضية 

 1 الصادق االمين للبنين 2

 1 البصرة للبنين 1

 2 ابي ذر الغفاري للبنين 0

  2 االمل للبنين 4

  0 للبنين الرميلة  5

  2 غرناطة للبنين  6

 2 الثرثار المختلطة   7

 2 الطليعة للبنين 8

                                                
، ال ىاهرة، دا  البحىث العلمىت  ىت الترايىة الر ا ىية اعلىم الى ئس الر ا ىتسحمد جسر ع اھ ا مساسة ناسىل  اتىب:  )1(

 .439، ص4999الئ ر العرات، 
، الر ىىاض، ااسعىىة الملىىم سىىعود، عمىىا ة  ىىؤان تجىىا ب سعمليىىة  ىىت اظىىائف الجهىىد البىىدنتلهىى ا  :  هىى ا  سحمىىد ا( 2(

 .24، ص4992الم تبات، 
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 اسم المدرسة المتوسطة ت
عدد مدرسي التربية 

 الرياضية 

 0 ابن زيدون للبنين   9

 2 الغد االفضل المختلطة    23

 4 الرفاعي للبنين 22

 0 الخالدية للبنين 21

 1 المقاصد للبنين 20

 2 للبنين العمل الشعبي 24

 2 االعتزاز المختلطة 25

 2 لبنينل البشرى 26

 2 العابد للبنين   27

 2 للبنينعرفة   28

 2 الحسن بن علي عليه السالم للبنين 29

 0 التفوق المختلطة   13

 0 تبارك للبنين   12

 2 القدس للبنين   11

 1 الصقالوية للبنين 10

 2 1الرسول للتعليم االساسي ح 14

 2 1الخنساء للتعليم االساسي ح 15

 2 نينالعلياء للب 16

 2 المصير المختلطة 17

 1 الصادق للبنين 18

 1 ذي النورين المختلطة 19

 2 الحقالنية للبنين 03

 2 الفارابي للبنين 02

 2 بروانة للبنين 01

 1 هيت للبنين 00

  1 ابن سينا للبنين   04

  2 القصر المختلطة   05
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 اسم المدرسة المتوسطة ت
عدد مدرسي التربية 

 الرياضية 

 1 زياد المختلطة   06

 1 الشواطئ المختلطة   07

 4 ابن دريد للبنين 08

 1 كبيسة للبنين 09

 1 النواعير للبنين 43

 2 الشبل العربي للبنين 42

 2 الروابي للبنين 41

 2 حمورابي للبنين 40

 2 عمار بن ياسر للبنين 44

 1 الحضرة المحمدية للبنين 45

 1 العبيدي للبنين 46

 1 العنقاء للبنين 47

 1 الكرابلة للبنين 48

 2 ر المختلطةابن زه 49

 1 التحرير للبنين 53

 1 الجواد للبنين 52

 0  للبنين الحسن بن علي 51

 1  عنة للبنين 50

 2 الفارس العربي للبنين 54

 مدرساً  93 المجموع  

 

 عيّنة التطبيق:ثانياً : 

م للتراية الر ا ية  االمدا س المتوس ة  ت سح90ا تملا عيّ ة الت بيق على      ا ظة (  سد سا

ااالم ا تملا عيّ ة  ،( استما ة4اتم استبعاد اسستما ات التت لم ت تمل اإلاااة عليها، االبالطة   ،األنبا 

م، ا مثلون نسبة  86الت بيق اصو تها ال هائية على    ( سر عيّ ة البحث نما سبير  ت %44.30( تد  سيا

 (.2-3الجداا  

 (1-0جدول )

 يبين تفاصيل عيّنة التطبيق

 م  المدرسة المتوسطةاس ت
عدد مدرسي التربية 

 الرياضية 

 1 ابراهيم الخليل للبنين 2

 2 ابو ايوب االنصاري للبنين 1

 0 االمجاد للبنين 0
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 م  المدرسة المتوسطةاس ت
عدد مدرسي التربية 

 الرياضية 

 0 الميثاق للبنين 4

 2 الزيتون للبنين 5

 4 البراق للبنين 6

 1 المهند للبنين 7

 2 الطالئع الثورية للبنين 8

 2 النخيب المختلطة 9

 1 1دار العلم للتعليم االساسي ح 23

 2 الجهاد للبنين 22

 1 1المأمون للتعليم االساسي ح 21

 1 االعراف للبنين 20

 1 السجارية للبنين 24

 2 المناهل للبنين 25

 1 الصديقية للبنين 26

 2 طرابلس للبنين 27

 2 النور للبنين 28

 2 العدنانية للبنين 29 

 2 المالحمة المختلطة 13

 2 االديب للبنين 12

 2 للبنين الفاروق 11

 2 الحكمة للبنين 10

 2 الجاحظ للبنين 14

 2 ابن خلدون للبنين 15

 2 نور االيمان للبنين 16

 1 التقدم للبنين 17

 2 االقتدار للبنين 18

 2 اوراس للبنين 19

 2 حيفا المختلطة 03

 1 الوفاق للبنين 02

 2 ةعمرو بن العاص المختلط 01

 2 جعفرالطيارللبنين 00

 2 ام المساجد للبنين 04

 2 الجمهورية للبنين 05

 1 االبتهال للبنين 06

 2 معاذ بن جبل المختلطة 07
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 م  المدرسة المتوسطةاس ت
عدد مدرسي التربية 

 الرياضية 

 2 الكرمة للبنين 08

 1 خالد بن الوليد للبنين 09

 1 الذهب االسود للبنين 43

 2 بني داهر للبنين 42

 2 االستقالل للبنين 41

 2 تلطةالهمم المخ 40

 2 عبد الرحمن بن عوف للبنين 44

 2 الثورة المختلطة 45

 2 الكرامة المختلطة 46

 1 العاصفة للبنين 47

 2 العدل للبنين 48

 2 المغانم المختلطة 49

 1 واحة الفكر للبنين 53

 1 الحلقة الثانية -الصمد للتعليم االساسي  52

 2 المستنصرية للبنين 51

 2 تلطةالنظامية المخ 50

 1 الخير للبنين 54

 1 الرطبة للبنين 55

 0 الرطبة النموذجية للبنين 56

 1 راوة للبنين 57

 1 الفرات للبنين 58

 2 الحرية للبنين 59

 2 االمام ابي يوسف للبنين 63

 1 ذات الصواري للبنين 62

ً  93 المجموع   مدرسا
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 ( يبين عينات البحث.0-0والجدول )

 (  0- 0جدول )

 يبين  عينات البحث

 

 

 

 

 

 

 
 

 :الوسائل واألدوات واألجهزة المستخدمة في جمع المعلومات للبحث 1-0

سر استخدات  داات  ااسائلِ  التت تمعد سر  هم سمحددات   لضمان اسعتماد على نتائ  البحث    بطت جم

انن " تتحدد األداة الم اسبة  ت  هداف البحث  (1  (1322عباس وآخرون، ساسيات البحث العلمت، إم  انر  

ها الباجث  ت جصولِ  على  االئر يات ااألسئلة التت  سعى اإلاااة ع ها ااألداات التت  ستخدسم

 المعلوسات"انانا هال الوسائل ااألداات ااألاه ة المستخدسة االبحث نما  نتت:

 . استبانة است    آ اط الخبراط االمتخصصير 

 .المصاد  العراية ااألا بية االمرااا العلمية 

  س المتوس ة  ت إستبانةإتجاهات سد ست التراية الر ا ية نحو إستخدات الوسائل التعليمية االمدا

 سحا ظة األنبا   .

 .)ب ة المعلوسات الدالية  األنترنا  

  2ساعة توعيا إل ترانية عدد.) 

 . ر ق العمل المساعد  

 خطوات اعداد األستبانة وإجراءاتِها الميدانية : 1-4

 تحديد األستبانة : 1-4-2

  ل اا ح اسئهوت اواس ة تحد د اعد اسط   على الد اسات الساا ة جدد الباجثان   رة األستبانة ا   

إتجاهات سد ست التراية الر ا ية نحو إستخدات الوسائل التعليمية الظاهرة الم لوب عياسها المتمثلة 

                                                
، عّمىىان، دا  المسىىيرة لل  ىىر 3، طسىىدال الىىى س ىىاه  البحىىث  ىىت الترايىىة اعلىىم الىى ئسسحمىىد اليىىل عبىىاس اآاىىران:  (1(

 .232، ص2144االتوز ا اال باعة، 

 النسبة المئوية العدد العينة ت

 %7.20 14 العي ة اسست  عية 4

 %43.30 84 عي ة الب اط 2

 %5.20 10 عي ات سستبعدة 3

  % 44.30 86 عي ة الت بيق 1

 % 100 194 المجموع



 

 

 

 
 
 

 

141 

   (148) لىإ( 131) ص من الصفحات

 (03/21/1313ن )يوالعشر واحدال العدد  – خامسالمجلد ال –مجلة جامعة االنبار للعلوم البدنية والرياضية 

P- ISSN:2074 – 9465            E-ISSN:2706-7718                          
 

، ااعدها  جددا الهدف سر ا اط إعدادها ، اهو إ جاد اسيلة علمية  االمدا س المتوس ة  ت سحا ظة األنبا 

 خدات الوسائل التعليمية  ت سدا سهم .هال استجاهات نحو إستللتعرف على د اة 

 إعداد الصيغة األولية لألستبانة : 1-4-1

لطرض التو ل الى إستبانة تتوا ر  يها األسس العلمية الم لواة سر الخ وة األالى ألعدادها جتى   

 است ماا اميا المستل سات، عات الباجثان اإعدادها  على ا ق الخ وات العلمية اناآلتت:

 اإلستبانة :لعبارات إعداد الصيغة األولية أوالً :  

عبا ات اد دة لإلستبان  اعر اها على الخبير اللطوھ ، ااضعا ِلعدة ااتبا ات،  انا ا الباجث

ااهاا  عد الباجثان عبا ات اإلستبانة  الطرض س ها الو وا إلستبانة سم ئِمة ألهداف البحث الحالت،

ها اال ر  ة التت تصاغ اها العبا ات، اعد إطلا الباجثان على سعتمدان على طبيعة المواعف التت تتضم 

 سس  ياغة عبا ات اإلستبانة على  ن ت ون للعبا ة سع ى ااجد اسحدد،ات تب الطة سهلة ااا حة،ا ن 

إتجاهات ت ون العبا ات سمثلة للم ياس،اس ئمة لمستوى المستجيبير، اعلى  وط ملم  عدت إستبانة 

ااجتوت ،  ية نحو إستخدات الوسائل التعليمية االمدا س المتوس ة  ت سحا ظة األنبا سد ست التراية الر ا

اعتمدا على  سلوب  لي رت( لتصحيح  ازان البدائل الخمسة، االتت تعبر عر ،ا(  عبا ة 33على   

اِئل ( اد3ااست ادام الى ملم تم ا ا  سستو ات ستئااتة لر ھ المستجيب إزاط نل عبا ة تخص اسستبانة ، 

ج لإلاااة ع دسا ت ون  ج الخماست  معد   ضل تَدَ م لإلاااة على نل عبا ة سر عبا ات األستبانة ، االتَدَ م

( ، اعدها تم تحليل عبا ات اسستبانةألن 2-1-0-4-5. اتمع ى الد اات للعبا ات  (1  العيّ ة سر الرا د ر

، إم  ن تحليل العبا ات" هو الد اسة التت تعتمد التحليل اإلجصائت  معد ا وة  ساسية  ت إعداد  ھ إستبانة 

على التحليل الم   ت اإلجصائت االتجر بت لوجدات اساتبا  لطرض سعر ة اصائَِصها اجاف  ا تعد ل 

 ا إاداا  ا إ ا ة  ا إعادة ترتيب هال العبا ات جتى  تم الو وا الى ااتبا   ااا ا ادق س اسب سر 

م لآلتت:. ااار(2  جيث ال وا االصعواة  ى الباجثان التحليل اإلجصائت لعبا ات اسستبانة ا  ا

 صدق المحتوى (: -أوالً : صالحية العبارات )صدق اإلستبانة 

اعد  ن تم إعداد عبا ات اإلسىتبانة  لت ىون اصىيطتها األاليىة، سىر اى ا عر ىها علىى ستخصىص  ىت      

م،  ااعد إاىراط  التعىد  ت اللطو ىة تىم عر ىها علىى سجموعىة سىر الخبىراط اللطة العرايةلطرض ت و مها لطو ا

( 9االمتخصصير  ت سجاا العلوت ال ئسية االتراو ة اعلىوت الترايىة البدنيىة االر ا ىية ، اعىد نىان عىددهم  

اطر  ىىة  انىىو ابىىراط استخصىىص املىىم سىىر  اىىل التعىىرف علىىى  ىى جية العبىىا ات اسضىىمونها ااىىدائلها 

ا لإلسىىتبانة ، سىىا منىىر س جظىاتهم ااعتراجىىاتهم جولهىىا ا ىى ل عىىات، إم ت ىىون اجتسىاب  ازان اىىدائلها اانتمائهىى

على  سا  العبا ة ليحدد اموابهىا  ى جية العبىا ة سىر عىدسها، اعىد ااىدى  √( عملية إاااتهم او ا ع سة 

(، 1كاالخبراط االمتخصصون آ ائهم على عبا اتها ،اتم سعالجتها إجصائيا ، املم سر ا ا ت بيق عانون  

                                                
م إجسىىان ِعليىىوھ الىىدلي )1( مت:   ىىر ااىىت ف تىىد ج اىىدائل اإلاااىىة  ىىت الخصىىائص السىىي وستر ة لم يىىاس ال خصىىية اتَبَعىىا

 .418، ص4992للمراجل الد اسية، اطراجة دنتو ال، ااسعة اطداد، نلية التراية اار  م د، 
 .211، ص4984، ال اهرة، س تبة ال هضة المصر ة، 2، طال ياس ال ئست االتراوھ:سحمد عبدالس ت (2(
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إم تم اتئاق  غلىب الخبىراط علىى  ى جية العبىا ات سىا اسىتبعاد اتعىد ل اعىت العبىا ات التىت تحتىاج لىالم، 

 (  بير ملم.1-3االجداا  

 (4-0جدول )

 إتجاهات مدرسيالمحسوبة إلجابات الخبراء على عبارات  1يبين درجة كا

 التربية الرياضية نحو إستخدام الوسائل التعليمية 

 ت
 1قيمة كا 9عدد الخبراء : 

 المحتسبة
sig الداللة 

 ال تصلح تصلح

 معنوي 0.000 8.026 1 00 2

 

( تبير  ن عدد العبا ات التت لم تحصل على سوا  ة السادة الخبراط 1-3اسر ا ا الجداا          

( عبا ةم نما تم 00( عبا تير ، ااالم   بح عدد العبا ات اعد اسستبعاد  1االمتخصصون الطا  

( االمعدلة 1إلا اط على عدد البدائل اطر  ة اجتساب  ازان هال البدائل، االعبا ات المستبعدة هت  ا

 (  بير ملم.3-3االجداا  ( ،25 

 ( 5-0جدول )

 يبين عدد العبارات األصلية والمستبعدة والمعدلة 

 إتجاهات مدرسي التربية الرياضية  نحو إستخدام الوسائل التعليمية إلستبانة

العبارات  عدد 

 األصلية

العبارات  رقمها المعدلة رقمها المستبعدة

 النهائية

 05 1 23 - 01 25 

2-4-5-22-27-28-

29-13-12-11-10-

14-15-16-17 

00 

 00 - - - 1 05 المجموع

 

 تعليمات اإلستبانة : ثانياً: اعداد

انوها  انن إاااات العي ة  عات الباجثان اإعداد التعليمات اطر  ة اساااة على عبا ات اإلستبانة،  

تحظى االسر ة ا  ون استخداسها لطرض البحث العلمت   ط ، اطلبا سر   راد العي ة اساااة ادعة على 

اميا العبا ات لطرض الو وا الى نتائ  سو وعية اسثمرة، نما تضما التعليمات سثاسم عر نيئية 

 اساااة على عبا ات اإلستبانة .

 صائي لعبارات اإلستبانة :ثالثاً: التحليل االح

لطرض سعر ة س ئمة العبا ات للم يىاس سىر جيىث اصائصىها اجىاف اتعىد ل  ا إاىداا  ا إ ىا ة  ا 

إعىىادة ترتيىىب هىىال العبىىا ات جتىىى  تسىى ى الو ىىوا إلىىى الثبىىات االصىىدق سىىر جيىىث ال ىىوا االصىىعواة، 

 اعد عملية  رز  ا اق اإلاااة:اعلى  وط ملم، اعتمد الباجثان لتحليل العبا ات على األساليب اآلتية 

سر ال د ة التميي  ة ل ل عبا ة سر  انتح ق الباجث القدرة التمييزية لعبارات اإلستبانة : .4

عبا ات اإلستبانة ااعتماد   سلوب المجموعتير ال ر يتير المتساا تير العدد ، إم تم ت بيق اإلستبانة 

م للتراية (86اإلجصائت البالغ عددهم  اصو تها األالية على عي ة الب اط الخا ة االتحليل  سد سا
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، اتم اما اسستبانات اتئر طها اترتيب د اات الر ا ية  ت المدا س المتوس ة  ت سحا ظة األنبا 

م ، اسر  م  رب هاِل اسستجااات  ت نسبة   ( لتحد د المجموعة %22المستجيبير عر نل عبا ة ت ازليا

( المجموعة الدنيا  اسعالجة نتائ  د اات 33(  سجموعة عليا  463العليا االدنيا س ها االتت الطا  

بير  ت الجداا  t-testالمجموعتير ا انون   ( للعي ات المست لة ل ل عبا ة سر عبا ات اإلستبانة انما سم

 3-6.) 

 (6-0جدول )

 يبين القدرة التميزية لعبارات إستبانة إتجاهات مدرسي التربية الرياضية

 ئل التعليميةنحو إستخدام الوسا

 المجموعة العبارات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

مستوى 

 الخطأ

داللة 

 الفروق

 1.6563 0.48256 المجموعة الدنيا 4
 سع وھ 0.000 21.851

 3.8438 0.72332 المجموعة العليا 

 1.5313 0.37127 المجموعة الدنيا 2
 سع وھ 0.000 22.683

 4.5938 0.49899 العليا المجموعة 

 سع وھ 0.000 22.085 2.3125 0.33780 المجموعة الدنيا 3

 4.5000 0.52800 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 19.121 1.8125 0.39656 المجموعة الدنيا 1

 4.2500 0.43994 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 23.28 1.7500 0.23994 المجموعة الدنيا 3

 4.1875 0.49656 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 23.802 1.7188 0.15680 المجموعة الدنيا 6

 4.1875 0.39656 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 22.587 2.1563 0.72332 المجموعة الدنيا 2

 4.5938 0.49899 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 18.945 1.6563 0.38256 المجموعة الدنيا 8

 3.8438 0.72332 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 22.943 4.2500 0.33994 المجموعة الدنيا 9

 1.6250 0.49187 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 21.681 4.3125 0.40093 المجموعة الدنيا 41

 4.2500 0.63994 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 21.881 1.6250 0.21181 المجموعة الدنيا 44

 4.1125 0.44093 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 23.683 1.8438 0.44789 المجموعة الدنيا 42

 4.2500 0.43994 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 23.086 1.8438 0.24789 المجموعة الدنيا 43
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 4.2188 0.42001 المجموعة العليا 

 19.041 1.5313 0.20701 نياالمجموعة الد 41
 سع وھ 0.000

 4.1563 0.41890 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 16.590 1.5938 0.20899 المجموعة الدنيا 43

 4.2500 0.49994 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 22.086 1.3125 0.31093 المجموعة الدنيا 46

 3.8438 0.52332 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 15.691 1.5938 0.39899 المجموعة الدنيا 42

 4.1250 0.43601 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 14.231 1.5938 0.29899 المجموعة الدنيا 48

 4.2500 0.43994 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 20.632 1.8125 0.32229 المجموعة الدنيا 49

 4.4063 0.49899 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000  13.834  1.8125 0.39656 المجموعة الدنيا 21

 4.2500 0.43994 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 21.547 1.5938 0.29899 المجموعة الدنيا 24

 4.2500 0.43994 المجموعة العليا 

 سع وھ  0.000 16.635 1.8125 0.34656 المجموعة الدنيا 22

 4.2500 0.43994 وعة العلياالمجم 

 سع وھ 0.000 20.983 1.7500 0.33994 المجموعة الدنيا 23

 
 

 

 المجموعة العليا
 

0.39656 4.1875 

 23.022 1.7188 0.45680 المجموعة الدنيا 21

 

 سع وھ 0.000

 4.1875 0.39656 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 21.412 2.1563 0.32332 المجموعة الدنيا 23

 4.5938 0.49899 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000  14.854  1.8438 0.30789 المجموعة الدنيا 26

 4.2500 0.43994 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 14.541 1.8438 0.32789 المجموعة الدنيا 22

 4.2188 0.42001 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 21.91 1.5313 0.20701 المجموعة الدنيا 28

 4.1163 0.36890 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 20.18 1.8125 0.34656 المجموعة الدنيا 29

 4.2713 0.45680 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 17.28 1.7813 0.41001 المجموعة الدنيا 31

 4.0200 0.50800 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 21.086 1.5313 0.50701 الدنياالمجموعة  34
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 (7-0جدول )

 استخدام الوسائل التعليميةإتجاهات مدرس التربية الرياضية نحو يبين ارتباط العبارات بالدرجة الكلية الستبانة 

 العبارات
معامل 

 االرتباط
Sig 

داللة 

 االرتباط
 العبارات

معامل 

 االرتباط
Sig 

داللة 

 االرتباط

 سع وھ 0.000 0.484** 48 سع وھ 0.000 0.412** 4

 سع وھ 0.000 566.**1 49 سع وھ 0.000 310.**1 2

 سع وھ 0.000 0.686** 21 سع وھ 0.000 0.631** 3

 سع وھ 0.000 465.**1 24 سع وھ 0.000 301.**1 1

 سع وھ 0.000 0.644** 22 سع وھ 0.000 0.597** 3

 ع وھس  0.000 212.*1 23 سع وھ 0.000 0.728** 6

 سع وھ  0.000 0.689** 21 سع وھ 0.000 0.658** 2

 سع وھ  0.000 **0.118 23 سع وھ 0.000 0.633** 8

 سع وھ  0.000 0.515** 26 سع وھ 0.000 0.684** 9

 سع وھ  0.000 0.372** 22 سع وھ 0.000 0.634** 41

 سع وھ  0.000 0.498** 28 سع وھ 0.000 0.642** 44

 سع وھ  0.000 0.642** 29 سع وھ 0.000 0.481** 42

 سع وھ  0.000 0.372** 31 سع وھ 0.000 0.591** 43

 سع وھ  0.000 0.204* 34 سع وھ  0.000 0.612** 41

 سع وھ  0.000 0.345** 32 سع وھ  0.000 0.651** 43

 سع وھ  0.000 0.460** 33 سع وھ  0.000 0.558** 46

     سع وھ  0.000 326.**1 42

 (3035≥ )معنوي عند مستوى داللة
 

إتجاهات سد ست التراية الر ا ية نحو (  ن نتائ  تحليل اميا عبا ات إستبانة 2-3تبير سر الجداا  

 نانا سع و ة. إستخدات الوسائل التعليمية 

 . معامل االتساق الداخلي لإلستبانة :1

الصدق سر ا تباط د اة العبا ة االد اة ال لية  اتح ق هاا ال و  سرتساق العبارات مع الدرجة الكلية :.ا2 

اتح ق ملم سر ا ا استعماا سعاسل اس تباط البسيط، ااعد سعالجة ال تائ  لإلستبانة  تبير سر ، لإلستبانة

 4.1563 0.36890 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 13.681 1.8125 0.39656 المجموعة الدنيا 32

 4.2813 0.45680 المجموعة العليا 

 سع وھ 0.000 14.231 1.7813 0.42001 المجموعة الدنيا 33

 3.0243 0.50800 المجموعة العليا 

 (3035≥)معنوي عند مستوى داللة 
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(  ن عبا ات اإلستبانة ج  ا عيم سع و ة، ألن عيم سستوى الخ ن ل يم اس تباط  عل سر سستوى 9-3الجداا  

 (.1013الدسلة  

 .ثبات المقياس:0

م ا َنثرهىا س ئمىة لإلسىتبانات  ااتا  الباجثان سعاسل  لئا نرانباخ  جيث  تمعىد سىر  َنثىر س ىا يس الثبىات  ىيوعا

مات الميىى ان المتىىد ج،  إم تعتمىىد   ىىرة هىىال ال ر  ىىة علىىى سىىدى ا تبىىاط العبىىا ات سىىا اعضىىها الىىبعت دااىىل 

ن ىل، اسىيتم اسىتخراج الثبىات سىر اى ا ت بيىق سعادلىة  لئىا  اإلستبانة انالم ا تباط نل عبىا ة سىا اإلسىتبانة 

م للترايىىة الر ا ىىية االمىىدا س المتوسىى ة ااسىىتخدات 86عي ىىة االبىىالغ  عىىدادها  النرانبىىاخ علىىى   ىىراد  ( سد سىىا

 (  بير ملم.8-3(  االجداا  spssالح يبة اسجصائية  

 (8-0الجدول ) 

 يبين معامل ألفا كرونباخ

 الفا كرونباخ  معامل  اإلستبانة ت

إتجاهات مدرسي التربية الرياضية نحو  2

 إستخدام الوسائل التعليمية

0.612 

 

 (2-4جدول )

 اتجاهات مدرسي التربية الرياضيةيبين المعاليم اإلحصائية الستبانة  

 نحو استخدام الوسائل التعليمية

استخدام اتجاهات مدرسي التربية الرياضية نحو استبانة (  ع ل  ن عدد عبا ات 4-1 تبير سر الجداا  

(   يما نان اسنحراف المعيا ھ 76.27( عبا ة االغ الوسط الحساات لها  33هت   الوسائل التعليمية

(   سا  عل عيمة ج  تها العي ة  بلطا 463( االطا  على عيمة ج  تها العي ة   99(  االوسط الئر ت  0.473 

هاا  ع ت ان عي ة  4+لتواط سحصو ة اير (  ، الما نانا عيم سعاسل اس0.22( االغ سعاسل اسلتواط  33 

 ت اتجاهانها نحو استخدات الوسائل التعليمية  ت د اس التراية الر ا ية االمدا س المتوس ة  سلبيةالبحث 

  ت سحا ظة األنبا  . 

نن اسسىىتخداسات الت بي يىىة لىىوداات ااألاهىى ة المختلئىىة سهمىىة   ىىت عمليىىة الىىتعلم االتعلىىيم ا ىىرى الباجثانىى

  سىى ونها تسىىاعد المد سىىير علىىى  هىىم المراجىىل التعليميىىة المختلئىىة اتسىىهم   ىىت ت ليىىل الجهىىد االت ىىاليف االتد

افتخااااار احمااااد ( ا  2999،شاااااكر محمااااود عبااااد الماااانعماااتصىىىىا  الوعا،اهىىىىاا  تئىىىىق سىىىىا سااىىىىاط اىىىى   

 ىر التىت ت ىدت (سر  ن دا ا همية الوسائل التعليمية  عبر ع هىا اننهىا اسىائل استصىاا المبا 2984السامرائي،

 االستبانة
عدد 

 العبارات

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 فرضيال

اعلى قيمة 

حققتها 

 العينة

اقل قيمة 

حققتها 

 العينة

معامل 

 االلتواء

اتجاهات مدرسي استبانة 

التربية الرياضية نحو 

 استخدام الوسائل التعليمية.

00 76.27 0.473  99  265 00 0.22 
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، ا ن نل سا  ستخدت سر عبىل المىد س  (1 المساعدة على انتساب المعا ف االمها ات ااستجاهات ااألساليب

سر اس انات تعمىل علىى ن ىل المعلوسىات ال ظر ىة االمهىا ات العمليىة لل ى ب اتو ىيحها اطيىة الو ىوا الىى 

 .(2 األهداف انعل اهد ا سر  اعا

التعليمية هت  سجموعىة المصىاد  االمعلوسىات االخبىرات المت وعىة االمبرسجىة ا ع ا الباجث انن الوسائل 

التىىت تعمىىل علىىى ت ىىد م المسىىاعدة لل ىى ب  ىىت المىىدا س المتوسىى ة  ىىت د اسىىهم ال ظر ىىة االعمليىىة علىىى  هىىم 

محماد ات بيق الئعاليىات التعليميىة االتد  سىية امىا   ىدت لهىم سىر سعىا ف اد ىدة ،اهىاا  تئىق سىا سااىاط اى     

م ا ىاع م  ىت تو ىيل المىادة  2998 قصي حازم محمود،( ا  2987عثمان ، ( اننللوسائل التعليميىة دا ام سهمىا

التعليمية لهم ، نما ان للجانب ال ئست الاھ تؤد    هىال الوسىائل اهميىة نبيىرة  ىت ز ىادة الىداا ا لىد هم اإ جىاد 

دات الوسىىائل التعليميىىة الم وعىىة   ىىت العمليىىة ،ألن اسىىتخ(3 الرغبىىة  ىىت العمىىل ا ىىوسم الىىى المعر ىىة الم لواىىة. 

التعليميىىة االتد  سىىية  ىىت د اس الترايىىة الر ا ىىية االمىىدا س المتوسىى ة   جعىىل عمليىىة الىىتعلم الحرنىىت انثىىر 

م اعد  ن نان سست ب م اس لدا   ط.  م اا جاايا  (  4  عالية اا جااية، جيث  صبح ال الب سسؤاسم اس ا نا

 الفصل الرابع

 نتاجات والتوصيات:االست -4

 االستنتاجات: 4-2

اتجاهات سد ست التراية الر ا ية نحو استخدات الوسائل التعليمية  ت .اسستبانة نانا  الحة ل ياس 4

 المدا س المتوس ة امحا ظة األنبا  .

عتبا ل .اجب  ن   ظر إلى استخدات الوسائل التعليمية  ت التعليم نم ظوسة تعليم ست اسلة اان ن دت علي  اا2

م. م نبيرام إما   دنا ال جاح  ت هاا الميدان الحد ث نسبيا  تحد ا

. ن للوسائل التعليمية دا ام نبيرام  ت المساعدة اعملية التعليم  هو  تمي  ا د ة نبيرة سر جيث السرعة 3

 االدعة االسي رة  ت ت د م المادة التعليمية . 

 التوصيات:4-1

تو ير الوسائل التعليمية  ت المدا س  نئ ات لتط يةت لدعم المالن ترح على ازا ة التراية ز ادة ا .4

 المتوس ة ألهميتها  ت ز ادة الئهم االتعليم .

استخدات الوسائل التعليمية  ت  د اس   را ة نتوليوزا ةالتراية ااأل راف اساتصا ت سو و  .2

  ت عموت العراق  همية اا ة .   التراية الر ا ة  االمدا س المتوس ة

                                                
، 4999،الئتح،العددالرااا،نيسىان سجلىة االجتماعية، المواد تدريس في التعليمية الوسائل انر سحمود عبد الم عم:   (1 

 .99ص
 ،  سىالة سااسىتير،نليةللبنات الصدر سباحة تعليم عملية اثناء الحركي االداء مستوى ت و :اجمد الساسرائت ا تخا (2 

 .431،ص 4981اطداد،  الر ا ية،ااسعة التراية
 

   .433،ص4982 ،،دا ال لم،ال و االرياضي والتدريب الحركي التعلمسحمد عثمان:   (3 
 نليىة ،سجلىةالجماعية االلعاب لبعض التحكيمية المبادئ تطوير في التقنيات بعض استخدام اثرعصت جازت سحمود: ( 4 

 . 331،ص14،4998 المعلمير،العدد
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 اط د اسة س ااهة تتضمر ستطيرات  ارى لم  تم استخداسها.إار .3

إعداد اراس  تد  ب لمد ست التراية الر ا ية االمدا س المتوس ة على نيئية استخدات الوسائل   .1

 التعليمية ائاعلية  ت د اسهم  التعليمية ال ظر ة االعملية.

 المصادر

 نيسان، الرااا، العدد الئتح، سجلة اساتماعية، ادالمو تد  س  ت التعليمية  انرسحمودعبدالم عم :الوسائل 

1999 . 

  الصد للب ات،  سالة  سباجة تعليم عملية ا  اط الحرنت اسداط سستوى ا تخا اجمد الساسرائت : ت و

 . 1984 اطداد، ااسعة الر ا ية، التراية سااستير،نلية

 1987 الر ا ت،دا ال لم،ال و ا االتد  ب الحرنت سحمدعثمان: التعلم . 

 الجماعية اسلعاب لبعت التح يمية المبادئ ت و ر  ت الت  يات اعت استخدات سحمود: ا ر جازت عصت 

 . 1998 ،14 العدد المعلمير، نلية ،سجلة

   :  الر اض، ااسعة الملم سعود، عما ة تجا ب سعملية  ت اظائف الجهد البدنته ا  سحمد اله ا ،

 .4992 ؤان الم تبات، 

 عّمان، دا  المسيرة 3، طسدال الى س اه  البحث  ت التراية اعلم ال ئسس اآاران: سحمد اليل عبا ،

 .2144لل  ر االتوز ا اال باعة، 

  إجسان ِعليوھ الدليمت:   ر اات ف تد ج ادائل اإلاااة  ت الخصائص السي وستر ة لم ياس ال خصية

م للمراجل الد اسية، اطراجة دنتو ال، ااسعة اطداد، نل  .4992ية التراية اار  م د، اتَبَعا

 :4984، ال اهرة، س تبة ال هضة المصر ة، 2، طال ياس ال ئست االتراوھ سحمد عبدالس ت. 

 

 

 


