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 اإلرسال تي دراسة مقارنة ألنواع الذكاءات المتعددة في تعليم مهار 
 في التنس للطالبوالضربة األرضية األمامية 

 
   أ.د منتظر علي مجيد        أ.د. حسين علي محسن        عماد كاظم ثجيل     م.

 
تكمن اهميةةا احث ةة  لت اح على انو ا ااذ احةة اةةي ات اح ت ه م ف لد ةةي اللاح ادوةةا احث ةة  اا  اا مةةيح هةة       

كيف يمةن واه مي الضة    امي مكةةنا احث   من ل ا اابي ا انو احاة اا ا تت    حألبداذاحوظليا يعطت مجياًل اوسةف  
قا تواةج  مف  اذ اح اي  اح   ه م عا     امي اهداى  حوي من إشةثيذ ايبيت احم عنمدن احمعلييا  طل  تايانيا ومكةا 

لكةةةي ةةةد إاةةةداح مو ةةةي  تعنيمت ولا ا ااذ احةةة اةةةي ات احم عةةةدحذ واح على انو تةةةاعدل هةةة ا احمو ةةةي  وا  ا ااذ احث ةةة   
امي مج مف وادوا احث   لكي  من ط ب احملانا احثيحثا لت انيا   اح اي ات الضة  لت تعني  احم ياات قدد احدااسةا  

واادذ تجليبيا وت   ( طيحب لت مجمااا 25لبيا احبد يا وانام احلييضةةةةةا لت بيمعا احث ةةةةةلذ   اي شةةةةةمند احعدوا    اح 
وقد ت  ااداح مو ي  تعنيمت وقد اسةةةةة مل تطبدا احمو ي  سةةةةةد اسةةةةةيبيف   واي د اه   االسةةةةة عي ا  ماييك اح اي  احم عدح 

ألعل لت زيةيحذ اح اةياة  بدن اللاح احمجمااةا ويانة  احج ةد  االسةةةةةةةةةةةةةة و ةيبةيت ا  احعمة  لت احمجةيميف ولا  اذ احة اةي  حة  ا
احمب وا من قب  احمداك واق  ةةةةيا حوا  لت اح ابي  وااشةةةةلاى امي اح انةةةةييت لكي د اهم ي ضةةةةلواذ اا ميح ماييك 

 اح اي  احم عدحذ لت امنيا اح دايس واح عني  حن على انو طبيعا ومداا وإمةي ييت احم عنمدن .
 
 

A comparative study of multiple intelligences in teaching transmission 

skills and a front-end tennis strike for students 

 
M. Emad Kadhum      Prof. Dr. Hussain Ali Mohs          Prof. Dr. Montather Majeed Ali 

  
The importance of research in identifying the types of intelligences enjoyed by the members 

of the research sample that the adoption of this theory gives a wider area of creativity and which 

is better, the problem of research by answering the question below, how can satisfy the needs of 

cognitive learners in interactive and exciting ways consistent with the type of intelligence Which 

were enjoyed by either the objectives of the research was the preparation of an educational 

curriculum according to the types of multiple intelligences and to know the impact of this 

curriculum and any types of intelligences better in the education of the skills under study, either 

the community and the sample of the study was students of the third stage in the Faculty of 

Physical Education and Sports Science at the University The sample consisted of (25) students 

in one experimental group and the use of multiple intelligence scale has been the preparation of 

an educational curriculum has been the implementation of the curriculum six weeks, and the 

most important conclusions that work in groups according to the type of intelligence has the 

effect of increasing interaction between members of the group and reduce the effort The 

recommendations were the most important of which is the need to adopt a measure of multiple 

intelligence in the process of teaching and learning to identify the nature and trends and 

possibilities of learners. 
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 بالبحث:التعريف   -1
 البحث: وأهميةالمقدمة  1-1
نةةةةواد احو ادذ ا ااذ  يالا ميح انو  عم احمايوي  واالسةةةةس اح لبايا مو ي    طلائا اح دايس واسةةةةيحدب ي   

حوا احمداك وطبيعا احم عن  واحميحذ احدااسةةةةةةةيا واحالو  احالحيا بدن احم عنمدن وألسةةةةةةةثيب ادذ مو ي اح اي  واحبد ا  
ادذ اهداى تعنيميا    احثايييا واالب ميعيا   ح ا وبب ال ييا األسةةةةةةةناب او احطلياا احم ئما حد   ت ادا هدى او

وتلبايةا وهة ا هةدلعوةي  ةيح اكدل احجةد  قبة  حلاحوةي فللةا اح ةةةةةةةةةةةةةةال او احمنعةب لت ال يةيا االسةةةةةةةةةةةةةةناب او احطلياةا  
احم ئمةا لت اح طبدا ات   مةن من بعة  احم عن  حة  احاةداذ انو اح  ندة  واحلبا لت احجةي بدن احوظل  واح طبيات  

 تلتثا  يح اي  ااتثيطًي وعياًي . ل  بد حوي من توكيا قداات  احعانيا واح ت
  هاااح بةياح ل (  ةااةيحذ احوظل ييمةي ه عنا  ةيحة اةي  االضةةةةةةةةةةةةةةًي لكلذ احة اةي  احاااةد م اةدًا انو وباح  قةيم     

احعدهد من احاداات احعانيا احما انا  ابيًي حدى ا  للٍح مو ي اح اي  احنغا  واحموطات واحلييضت واح ايانت واح اتت 
ام  اح ده  حيس ماادًا وا مي م عدح وا  اال اي   واح لات واحث ل  واحماسيات واحطبيعت ومن ه ا ليح اي   ما 

( ا ااذ من احة اةي ات احم وااةا حة ا  لى وباح احالو  احالحيةا بدن احطنثةا أل    ه عةيمنا     8يم نة  انو االقة     
 طل  مخ ناا الم  ك   قاى تعنيميا مخ ناا ويمةن ا  يةا  هويك تعن  الضةةةةة  ييمي حا تمةوي من توكةةةةةيا ه   

 ليا اح على انو  اذ وطبيعا اح اي  حدى احم عن  .احااى ان ط
حنمداسدن او  من االوحاييت    كا  ي" بثعم احلييضيت اي يجب ا  تااتثيط وعيا   معظ  اح اي ات تلتثا     

معللا اهن يمةن حنطيحب ا  يجد  اا  وا   اذ من ا ااذ اح اي ات اح ت ياف  لت    ألهمد  ياحايئمدن انو احنعثا  
ومن  لد ي واح   من ل ح ي يمةن ح  اح عن  او احنعب  يحطلياا او االسناب اح   هويسب  اذ اح اي  احخيص     

جيالت اح اي ات  يحغا لت مهت اييضا اح وس حمي ح ي اهميا   اذ اح اي   احلييضيت اح ت ح ي ا قا وعياا مف     ه  
  اي ا  ي من احلييضيت اح ت يجب ا  يم يز الاب ي او ممياس ي بواذ من اح اي  اح   يا   امنيا اح عيم  مف  
احمويلس وايفيا اح غنب اني  وايفيا ايجيح  ايط احضعال ح اب احمويلس او  ايط ضعال اح اب  اا  وايفيا 

, وتعد حعثا الذ اح وس من االحعيب احلييضيا احم ما اح ت ت ح  حوا م   لت ااداح   مو ي ص ايجيح اح ناا حن خن
احمج مف , وا   اليجيبيا حخدما  احنمكيااا    وإمةي ييت    من ل ا تطايل قداات  احالح بد يي واانيي و اايي واب ميعيي

  ومن ا  مي   قيم  ي اح اياياعثا وتاسف قيادت ي يعد ااد احجاا ب اح ت تعةس ماداا  ناح   اح طاا اح ين  ح   
تادم تاتت اهميا احث   لت احككال واح على انو ا ااذ اح اي ات اح ت ه م ف لد ي اللاح ادوا احث   اا  اا ميح  
ه   احوظليا يعطت مجياًل اوسف حألبداذ واحككال ان احاداات االبداعيا احكيموا حدى احم عنمدن امي تعطت م شلًا  

احطلياا او اسناب اح دايس احخيص  ة  ياي  وبيح يحت سد   تاظيف ه   احوظليا    واض ًي حنمداك لت ال ييا
من احجي ب احوظل  احو احجي ب اح طبيات  مي ه ويسب مف اسيحدب تواج  مف  اذ اح اي  وب ح  ا مًي سوا   من  

 امنيا اح عني  حك  من احمداك واحطيحب . 
 البحث: مشكلة   1-2
ا حنوما واح طاا وتخ نال لت  ماهةي  حة اةي  مجمااةا م عةدحذ من احة اةي ات قةيبنةحاةد اعب ةد احوظليةيت ا  ا     

حالةة  احالح احاااةةد او بدن االللاح  عضةةةةةةةةةةةةةة   احثعم وبةةيح ةةيحت يمةن تومد  ةةي بةةدابةةيت م اةةيوتةةا ييمةةي ايا تاللت  
ل ا احظلوى ح ح  ومن ه   احعاام  مي يا ضةةةةةي  احماقال اح عنيمت من تواذ لت اسةةةةةيحدب اح دايس حمخيطثا ا  
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 مي ه ويسةةةةةةةةب مف طليا ي لت اح عن  ات ال ياةةةةةةةةبب حدى احم عنمدن احوااا واحمن  وتكاين مكةةةةةةةةيال سةةةةةةةةنبيا تجي   
احمداسةةةةدن واحبد ا اح عنيميا وبيحعةس من يح   لى ا   ظليا اح اي ات احم عدحذ تا لل امنييت وطل  واسةةةةيحدب 

 لت اابي ا انو األس نا ا تيا : ما انا ان  عض ي احثعم حدى ا  طيحب ويمةن ا  تكمن مكةنا احث   
هة  يمةن تاظيف  ظليةا احة اةي ات احم عةدحذ من باا ب ةي احوظليةا إحو احجاا ةب احعمنيةا من ل ا لنا  -

  ب ي.بد ا تعنيميا يمةن لد ي حك  طيحب ا  ي اا يات  وي مدز  يحجاا ب اح ت هوالح 
 اح اكدل.احطيحب وتدا  اثدلًا من م ياات ه  يمةن حوي من ل ا تطبدا ه   احوظليا توك ا  -
كيف يمةن حوي من إشةةةةةةةثيذ ايبيت احم عنمدن احمعلييا  طل  تايانيا ومكةةةةةةةاقا تواةةةةةةةج  مف  اذ اح اي   -

   .اح   ه م عا  
 احم عنمدن.كيف ه   تادي  احم  اى اح عنيمت  طل  مخ ناا حملاايذ ال  ى ياي ات  -

 البحث:أهداف  1-3
لت   واحضةةلبا األاضةةيا االميميا  اااسةةيا  م ياتت  ا ااذ اح اي ات احم عدحذ لت تعن عنيمت ولا إاداح مو ي  ت  -1

 حنط ب. اح وس
لت واحضةةةةةلبا األاضةةةةةيا االميميا  م ياذ اااسةةةةةيا  اح على انو تاعدل احمو ي  احمعد من قب  احثيا  لت تعن     -2

 حنط ب.اح وس 
لت اح وس  واحضةةةةةةةةلبا األاضةةةةةةةةيا االميميا  م ياذ اااسةةةةةةةةيا  لت تعن    الضةةةةةةةة   ا ااذ اح اي ات ا   اح على انو    -3

 حنط ب.
 البحث:فروض  1-4

م ةياذ    تعن لت    حنمجةيميف احث عةا  تابةد للو  يات حالحةا اا ةةةةةةةةةةةةةةةيئيةا لت   ةيئ  االل ثةياات احابنيةا واحثعةديةا  -1
 احثعديا.وح يحح االل ثياات  لت اح وس حنط ب  واحضلبا األاضيا االميميا اااسيا

  م ياذ اااسةةةيا  بدن احمجيميف احث عا لت تعنتابد للو  يات حالحا اا ةةةيئيا لت   يئ  االل ثياات احثعديا    -2
 حنط ب.لت اح وس واحضلبا األاضيا االميميا 

 البحث:مجاالت  1-5
 احث ةلذ  يا وانام احلييضةا   بيمعا  ادوا من ط ب احملانا احثيحثا لت انيا اح لبيا احبد  البشرر::المجال   1-5-1

 .2019 – 2018حنعيم احدااست 
 .2019 1 13وحغييا  2018 10 7من  الزماني:المجال  1-5-2
 احث لذ.منعب اح وس لت انيا اح لبيا احبد يا وانام احلييضا   بيمعا  المكاني:المجال  1-5-3
 المصطلحات:تحديد   1-6
 ظليةا بةدهدذ حن اي  مخ ناا اةن احوظليةةةةا اح انددهةا   Gardner"يا ةلل "بياح دل  المتعددة:نظرية الذكاءات    1-6-1

( وهت  ظليا مبويا انو ت اا ب ا  حن هن وتااح إحو ما ام تطبيات بدهد Q.1 احمعلولا  احمعيم  احعانت
ت اا يال   يح اثي      حن اي ه عنا األمل ب  اا تعدح     احمداسا اح لبايا واح عنيميا لت    ومخ نال حنممياسا
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وها ت اا يع لى  يل  ليتوي اح هويا وبيألسيحدب احم ويقضا احماباح لت سناك    حإل اي مخ نال اشةيا احوكيط  
 .(1   احثكل  اح هن 

 
 الميدانية: منهج البحث وإجراءاته   -2
 . حااس   حطبيعا  اا   م ئ  جليبت احمو   اح ا  اا مد احثياث البحث:منهج   2-1
ت  ت ةةةدهةةةد مج مف احث ةةة   ط ب احملانةةةا احثةةةيحثةةةا لت انيةةةا اح لبيةةةا احبةةةد يةةةا وانام   البحررث:مجتمع وعينررة    2-2

شةةةةعب  (8 طيحثًي يمثنا     (165 واحثيحغ ادحه     (2019 –  2018حنعيم احدااسةةةةت    احث ةةةةلذاحلييضةةةةا   بيمعا  
مجمااا االللاح امي ادوا احث   واح ت يا ةةد ب ي    احاطيعيا مالحات ميحذ اح وس احمالاذ من قب  اح د ا    هداسةةا  

 .(2  واحخ يئص تال  من احمج مف االننت ات تكا  ممثنا ح  لت اح ايت 
ه  من  وقد ت  ال ييا من احمج مف األنةةةةنت    (15.15 طيحثًي يكةةةةةنا   اةةةةثا    (25 احث   شةةةةمند ادوا     

تطبا احمو ي  احمعد من قب  امجمااا تجليبيا   ح( اي ت  ال ييا شةةةةةعثا    احالاا ط ب احملانا احثيحثا وبطلياا  
  (:1 لت احجدوا اق  انو ادوا احث   وامي ماضح  اح جي س  ابلا  ا  م احثياثع  قي احثياثا  

 (1 بدوا 
 ومعيم  االل  ى احوابت هبدن احاسا اح ايبت واال  لاى احمعييا  

 واحاز (واحعمل   احطااحم غدلات احث   
 االختالف  ع س   وحدة القياس  المتغيرات  ت

 3.06 5.289 172.514 س  احطاا  1

 4.95 1.105 22.295 سوا  احعمل 2

 9.97 7.033 70.476 كغ  احاز   3

  .وااد ا  احعدوا م جي اا وبيح يحت س كا  انو لا شلوذ  (1 ه بدن من احجدوا اق    
 وااد.اا  احعدوا ليم واحبد  من لا شلوذ  اح كيل   ا  ح  يجل  احثياث ▪

  البحث:األجهزة واألدوات المستخدمة في  2-3
انو ادح من احم يحا واحملابف واحث اث واحدااسيت   ا  احث   لاد اطنف احثياثمن اب  ت ادا اهداى   

 احو:احعلبيا واالبوبيا لت مجيا طلائا اح دايس واالل ثياات واحاييك وان  احواس  ياضيلا 
  .(  احكخ ياايب ت احم ▪
  (1  من ا .(3  احم عدحذماييك اح اي ات  ▪

 

    مجنا ملاز احث اث اح لبايا      ا قا احدالعيا   ا احعم  بثعم احم غدلات احكخ يا واحاظيفيا حدى احماظادن لت حوحا احكايد  امل:( امل   بدا (1
            . 354  ص  2001    ( 17احعدح   

 . 70، ص 2004دليل الباحث لكتابة االبحاث في التربية الرياضية ، بغداد ،  الكبيسي:نور ابراهيم الشوك ، ورافع صالح  ((2

()  عودة،مكي جبار  دأ.م.  اليذ، سعد  دأ.م.   العزيز، احمد عبد أ.د   الديوان، أ.د لميار حسن  الضمد، أ.د عبد الستار جبار  

 .2003 األاح     امي    واح ازيف حاا احاكل حنطثياا واحوكل     احم عدحذ قييك وتااي  قداات اح اي ات  اح يح : م مد ابد  اادن  )3)
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  احم يايااالل ثياات    النةةةةةاا اشةةةةةلطا   قييك شةةةةةليا   طبت مدزا     تاقدد سةةةةةياا   هدويا    ايسةةةةةثا ▪
آحا ت ةةةةةةةةايل    اب   اامدذ    24توس ادح  مضةةةةةةةةياب   سةةةةةةةةدد  (4 الات ادح    قي ا تمنعب توس  
  .(HP ب يز ايساب  اذ  عي يا نااذ    25يات سلاا تلحح  (1 ادح  (Sony  لددها  اذ

  الميدانية:البحث  إجراءات 2-4
 االختبارات المستخدمة في البحث  2-4-1
 :(1) اإلرسال(هوايت للدقة في  )اختبار اإلرسال:اختبار مهارة  2-4-1-1

 -اابلا ات: 
 اح وس.يخطا منعب  -
وبدن احكةةثةا  بانةةا من طللي  لت قيئمت احكةةثةا من األانو   د  تكا  احماةةيلا بدو     1 4هثبد اب  قطل     -
 حنكثةا.وي اظ ا  يةا  مكدوحًا  ااةيم وماازيًي تميمًي ( اقدام 7وتكا  احمايلا بدو  وبدن األاض   ( اقدام4 
 اي تت:عثياذ ان قي  تكدل إحو مويطا ا عيحهي  1-2-3-4-5-6األاقيم  -

 قدمًي. x 10.5 6يكدل إحو ما طد   (2 احلق  و  مًي قد  x 13.5 15يكدل إحو ما طد   (1 احلق  
 اقدام. x 3 1.5تكدل إحو ما طد ت ا عيح ا  مو ي  6 5 4 3األاقيم و 
 احكلذ. موطاا من احمويطا اح ت تااا لد يانو احدابيت احمخ  ا حك   1-2-3-4-5-6وتدا األاقيم  -
 اح ابدن.ه   شلل االل ثيا وام   ماي  ح  قب  تطبيا  انو  -
 (.حن وسحقيئا لت منعب  10 ان   ال تايابا تطبدا االل ثيا احاييم  اامي  حمدذ  -
الات م  يحيا انو األهداى احم دحذ لت   ةةةةةةةةةةال    10 عد يح  ياال اح اب لنال احايادذ ع  ياام  ضةةةةةةةةةةلب   -

اح  ةةةةةةاا انو اانو  واد  ي يوا اح اب  واح ب  احمنعب احمايب   كةةةةةةلط ا  تمل بميف احكلات بدن احكةةةةةةثةا  
 .6حابا ويح   ا  تااا احكلذ لت احموطاا اق  

 -احدابيت:  اايب  
 اللى.احكلات اح ت تنمس احكثةا او اح ب  ال ت  اب م يوحا وتعيح ملذ  -
 . و حا ساطد لت ا  هدى من األهداىنال ات  اب م يوحا وتموح حابا  اانو اح ب  احكلذ اح ت تمل -
 الااًي.ح ي قيما احدابا لت احموطاا اح ت تااا لد ي واحمبدوا لت احكة  ا  الذ ن ي ا ت  اب  -
 حابا اح اب هت مجماذ احوايط اح ت ي    اند ي من احم يوالت احعكل. -
 نال.واق  حابا  60اانو حابا هت  -

 :(2) (1966المعدل  )هوايتاختبار الضربة األرضية األمامية  3-4-2-2
 -االل ثيا: احغلض من 

 األميميا.قييك احاداذ احم يايا حنضلبيت األاضيا 
 -اابلا ات: 

 ب  ي .يخطا منعب اح وس من ااد  -
 

 . 212-214ص   2002 احايحسيا بيمعا   احعنمت وزااذ اح عني  احعيحت واحث       األاضت احعيب احكلذ واحمضلب واح وس  بااح:( انت سنام  1 
 .255  ص 1989  بيمعا احث لذ   مطي ف اح عني  احعيحت    1    ماسااا احاييسيت واالل ثياات لت اح لبيا احبد يا واحلييضيا  مجدد: اياي  لليثا  ( (2
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قدم من احكةةةثةا   (4 قدم من األاض و  (7 هثبد اب  من طليي  لت قيئمت احكةةةثةا ماازيًي ح ي وانو ااتايذ    -
 حنكثةا.وي اظ ا  يةا  مكدوحًا وماازيًي تميمًي 

 قدم. (4.5 تلس  ع عا لطاط م اازيا بدن لا اااسيا ولا احايادذ   د  تكا  احمايلا  -
 احكلذ.  يبك  موطاا من احمويطا اح ت تااا ( تكدل إحو احدابيت احمخ  ا ح1-2-3-4-5  األاقيم -
داب او احمداك لت ياال اح اب انو ا ما احاسةةةةةةةةةةةةا اح ت تاف اود مو  ةةةةةةةةةةةةال لا احايادذ بدومي ياال احم  -

 توس.مو  ال احمنعب احمااب  حخا احمو  ال ومع  نودو  او سنا ممنا ذ  ةلات 
ياام  يح  لك من مةي      اي (  ضةةةلب احكلذ  يحمضةةةلب   ا اح اب لنال لا اااسةةةيا  ياام احمداب  احمداك  -

يحمويطا   التخيي احاضةف احمويسةب حضةلب احكلذ  طلياا األاضةيا األميميا ح مل لا  احكةثةا واسةا  اح ب  ح اةاا  
 (.5حموطاا اق    ياحمبدوا  يألاقيم لت مو  ال احمنعب احمااب  م يواًل ت ادا اانو حابا لت ا  ملذ 

 االل ثيا.ت م  يحيا حغلض اح دايب انو م يوال (5 يةلا اح اب األحا  احايبا  -
 ملات. (10 األحا  هبدا االل ثيا اود قييم اح اب ب واد   -
 ضةلب احكلذ  طلياا ماادذ وقي ا يا   د  تكا     احمداك( بواس احطلياا لت بميف احم يوالت ياام احمداب    -

 احاعنيا.مميعنا  ادا اامةي  حنكلات لت مااقال احنعثا 
 -احدابيت:  اايب 

 م يوحا.احكلذ اح ت تمل اانو اح ب  واحكثةا تعيح وال ت  اب  -
 طلياا احضةةةةةةةةةةةلبيت   الات(  10 حابا اح اب هت مجماذ احوايط اح ت ي  ةةةةةةةةةةة  اند ي من قييم   ضةةةةةةةةةةةلب    -

 األميميا.األاضيا 
 نال.واق  حابا  50هت اانو حابا  -

 القبلية:االختبارات  2-5
انو اح جليبيةا وت  تطبدا مايةيك احة اةي  احم عةدح   (2018 10 16  االل ثةياات احابنيةا ب ةياي ت  إبلا      

ت     يوايفيةا احائ ة  ات وبعةد شةةةةةةةةةةةةةةلل االل ثةيا   ااحم ةياية  ات ت  تطبدا االل ثةيا   (2018 10 18 وبعةد هامدن وب ةياي   
   .احدااساقدد  ات ااطي  ل لذ اامي  ع  قيمد احعدوا ب طبدا االل ثيا 

 االستطالعية:التجربة  2-6
  2018 10 9ب ياي    اح اي  احم عدح ماييك  ب طبدا    ا  قب  احبد   يح جلبا االسةةةةةةةةةةةةة ط عيا  قيم احثياث 

واح على   احم عةدحذ اح ت ه مف ب ةي احعدوةا اعيةا اح اي ات    االط ذ انوغلض  انو  اس احعدوةا االسةةةةةةةةةةةةةة ط عيةا ح
  2018  10 14االسةةةةةةةةةةةة ط عيا ب ياي      تجلب    ا  ع  ام  احثياث     ات انو احاقد احماةةةةةةةةةةةة غل  ألحا  االل ثيا 

طبدا  ح   من شةةةةةةةةةةةةةةعثةا   ب (  ( ط ب   5احم ةةةةةةةةةةةةةةةيحى هام االاةد انو مجمااةا من احط ب واحثةيحغ اةدحه     
لت طلياا    ( واي  اح دى من اح جلبا ها معللا ااي ذ لليا احعم  احماةياد  لت احدااسةا ااحماة خدم  ات االل ثيا 

 تكخيص ابلز احمعاقيت اح ت تلالا احعم  .تواد  االل ثياات ومعللا احاقد احما غل  اود تواد  االل ثياات 
 
 

 
()  .(. عليادراسات  )طالب هاشم  بسام الرحمن، م.م مصطفى عبد  األمير، هذام عبد  دأ.م 
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  التعليمي:المنهاج  2-7
  6قدد احدااسةا اي تكا  احمو ي  اح عنيمت من      يماحملاح تعنم   تدناح احمو ي  اح عنيمت ولا احم يا ت  ااد 

االسةيحدب احم ئما حواعيا اح اي ات  ( اسةيبيف بااقف وادذ تعنيميا واادذ ضةمن    6( وادات تعنيميا انو مدى    
عنيمت  ( حقياةا   وقةد ت  الض احمو ةي  اح  90واةي ةد مةدذ احااةدذ اح عنيميةا      اح ت ه م ف ب ةي اللاح ادوةا احث ة  

ت ةةةةةةةةةةةةةة ي ة  واحعمة  ابةدا  احلا  و انو احخبلا  لت مجةيا طلائا اح ةدايس واح عن  اح لات واالل ثةياات واحايةيك  
( احم ةةةةةةةةةةةةةةيحى هام االاةد   وت  إبلا    8201 10 12لت هام     اح عنيمت  احمو ةي   طبدات  ت  احبةد  لت    (  ة 

سةةةةةةةيحدب احماةةةةةةة خدما وهت   اح عيو ت   اح دايبت   ولا األ  وادذ تعنيميا ح عليف اللاح احعدوا انو طبيعا احعم 
مف اح عن  اح عةةيو ت    ه   ماي ا  ابمةةيذ احخبلا  اةةي ةةد آاائ   ت مةةيشةةةةةةةةةةةةةةو انو ا  احةة اةةي  االب مةةيات احةة اتت (  

االا مف  بمةي ه مف اح عن  احة اتت و   ه   ممف اح عن  اح ةدايبت واحة اةي  احة اتت     مه  واحة اةي  احجاةةةةةةةةةةةةةةمت اح لات  
  اح اي  احجاةةةةةةةمت اح لات   اح اي    ب مياتب ي اللاح ادوا احث   وهت   اح اي  اال   اعيا اح اي ات اح ت تم ف

لت احاادذ اح ت ه   اح دايس ب ي من قب  ماباح احاادذ اح عنيميا ل لًي حمي  وضةةةةةةةةمن احمجيميف ل ا   اح اتت (
ولا  احث عةا  ب  ةيألسةةةةةةةةةةةةةةيحدةاح ت تعمة    نيمت من قبة  احمجمااةا اح جليبيةاوقةد ت  تطبدا احمو ةي  اح ع  مةداك احمةيحذ

تااةةةةةةةةةةةةةةي  احعدوةا حالة  احمجمااةا اح جليبيةا من ل ا مايةيك احة اةي ات احم عةدحذ احة   ت       ت   احة اةي ات احم عةدحذ
 اي ات اح ت ه م ف ب ي اوينةةةةةةل احمجمااا وبيح يحت بلزت ع ث ياي ات آ اا اح ال   ا  اسةةةةةة خدام  حمعللا اح

   لت   ةيياةي  اةي  حمجمااةا معدوةا حالة  احمجمااةا اح جليبيةا واة  مجمااةا تعمة  ولا االسةةةةةةةةةةةةةةناب احة   ه ئم
 ت يعم  االللاح ت  احعم  ولا األسةةةةةةةناب اح عيو  ( طيحب   12واح   اي  ادح اللاحهي      اح اي  اح ايانت  مجمااا

لت مي بدو   وي   ت ةةةةةةةةةةةة يح األلطي   يح عيو  مي بدو   وي ح  احاااد تنا ا لل وي   االسةةةةةةةةةةةة عي ا  يحمداك ا   
ولا   يت  احعمة  ب ة( ط ب    8     واحة   اةي  اةدح اللاحهةياحة اةي  احجاةةةةةةةةةةةةةةمت اح لات  لت مجمااةا  وبةب يحة  و 

احة اةي  لت مجمااةا  األسةةةةةةةةةةةةةةناب اح ةدايبت   اي ه   احعمة  ولا احاابثةيت واحالااات احمموااةا حة  من قبة  احمةداك و 
ولا االسةةةةةةةةةةةةةةناب احة اتت   اي يةا  احعمة  ولا الاك ه     يت  احعمة  ب ة( ط ب   5واحة   اةي  اةدحهةي    احة اتت  

ت       من ل ا  ماي  وشةةلل ما ةة  او ي  الضةة  انو احط ب حال  احمجمااا اح اتيا ه   يي  الض احم ياذ
اسةةةة خدام تمياين تعنيميا حال  احاادذ اح عنيميا وا  تملين يةا  ها  ااةةةة  اح ملين احماةةةة خدم لت ا  مجمااا  

    وي اظ احمةداك األحا  ويعطت م اظةيتة  اايجةيبيةا  وحكن االل  ى يةا  لت األسةةةةةةةةةةةةةةناب وايفيةا تطبياة   
تطبدا احمو ي  اح عنيمت ب ياي    ت  اال   ي  من    وقد  د اح يبا ميسةةةةةةا ح  واحاةةةةةةنبيا وت ةةةةةة يح األلطي  ا  اي

لت تعني     اح اي  احم عدح ولا    االسةةةةةةيحدب احث عااحم ةةةةةةيحى هام األابعي    وقد ت  ملاايذ م طنثيت    2019 1 9
 .حعدوا اذ إعيا و او ل اح كايا ال  لت االا ثيا وقد  لت اح وس  واحضلبا األاضيا االميميا اااسيا تتم يا 

 االختبار البعد: 2-8
ولا   احث عا   يألسةةيحدب   اح جلبا احلئياةةيا ابلا  االل ثياات احثعديا  عد اال   ي  من تطبدا    ا  قيم احثياث

 عةةد ا  ت  ملااةةيذ احظلوى واحم غدلات وبميف    2019 1 13ب ةةياي     اح جليبيةةا  احم عةةدحذ حنمجمااةةااحةة اةةي ات  
 احابنت.احم طنثيت اح ت ت  ت د   ي لت االل ثيا 

 
 

()  (2)ملحق   
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  اإلحصائية:الوسائل  2-9
 ااا يئيا.ابلا  احعمنييت  (SPSS اح ادثا ااا يئيا  م يس خدا ا  قيم احثياث        

 ومناقشتها:عرض النتائج  -3
لمجموعة    والضررررررربة األرضررررررية األمامية اإلرسررررررال  ختبارات القبلية والبعدية لمهارتيعرض تقييم نتائج اال  3-1

 :االجتماعيالذكاء  
 (3 بدوا 

 احم اابا  (t هبدن األوسيط اح ايبيا واال  لاليت احمعييايا ولل  األوسيط وقيما 
 حمجمااا اح اي  االب ميات و اذ احدالحا لت ال ثياات احث   احم يايا 

فرق األوساط   االختبار البعد:  االختبار القبلي  المهارة  المجموعة
 الحسابية 

  ( t)قيمة 
 المحسوبة 

الداللة  
 ع س   ع س   اإلحصائية 

 معوا   6.18 2.97 1.36 11.78 0.946 8.81 اااسيا التعاونية 
 معوا   7.91 3.3 1.17 13.11 0.96 9.81 احضلبا األاضيا األميميا 

  2.23=  (11)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية تحت مستوى داللة  (t)قيمة 
لمجموعة    والضررررررربة األرضررررررية األمامية اإلرسررررررال  ختبارات القبلية والبعدية لمهارتيعرض تقييم نتائج اال  3-2

 :الحركيالذكاء الجسمي 
 (4 بدوا 

 احم اابا  (t هبدن األوسيط اح ايبيا واال  لاليت احمعييايا ولل  األوسيط وقيما 
 حمجمااا اح اي  احجامت اح لاتحث   احم يايا و اذ احدالحا لت ال ثياات ا

فرق األوساط   االختبار البعد:  االختبار القبلي  المهارة  المجموعة
 الحسابية 

  ( t)قيمة 
 المحسوبة 

الداللة  
 ع س   ع س   اإلحصائية 

 معوا   3.34 1.61 1.48 10.55 0.85 8.94 اااسيا التدريبية 
 معوا   20.81 2.66 1.48 12.49 1.11 9.83  اضيا األميميااحضلبا األ

   2.36=  (7)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية تحت مستوى داللة  (t)قيمة 
لمجموعة    والضررررررربة األرضررررررية األمامية اإلرسررررررال  ختبارات القبلية والبعدية لمهارتيعرض تقييم نتائج اال  3-3

 الذاتي:الذكاء  
 (5 بدوا 

 احم اابا  (t هبدن األوسيط اح ايبيا واال  لاليت احمعييايا ولل  األوسيط وقيما 
 حمجمااا اح اي  اح اتت حث   احم يايا و اذ احدالحا لت ال ثياات ا

فرق األوساط   االختبار البعد:  االختبار القبلي  المهارة  المجموعة
 الحسابية 

  ( t)قيمة 
 المحسوبة 

الداللة  
 ع س   ع س   اإلحصائية 

 معوا   2.80 1.12 1.08 9.4 1.02 8.28 اااسيا الذاتية
 معوا    2.86 1.13 1.16 10.41 0.75 9.28 احضلبا األاضيا األميميا 

 2.78=  (4)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية تحت مستوى داللة  (t)قيمة 
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 (T واال  لاليت احمعييايا وقي  اح اةةةةةةةةيبيا   األوسةةةةةةةةيطواح ت تظ ل   (5 و   (4 و   (3 من ل ا بدوا     
احجدوحيا ممي  (T من قي     اكبلاحم اةةابا هت    (T  لى ا  بميف قي     ااا ةةيئيا احم اةةابا واحجدوحيا واحدالحا  

هةدا انو وباح للو  معوايةا بدن االل ثةياات احابنيةا واحثعةديةا وح ةةةةةةةةةةةةةةيحح االل ثةياات احثعةديةا وحجميف احم ةياات 
 احمث اعا.

  النتائج:مناقشة  3-4
لت تعني  احم ةياات احمث اعةا يعاح احو  واح ت تظ ل تاةدمةًي حنمجةيميف احث عةا  (5 و    (4 و    (3 احجةداوا     

واحة   ت  يية  ملااةيذ  اذ احة اةي  احة   ت م ف  ة  اة  مجمااةا وهة ا يعطت   ا  طبيعةا احمو ةي  احمعةد من قبة  احثةياث
حزييحذ احدالعيا لت اح عن  ومن ع  ت ادا األهداى احمطنابا من احاادذ اح عنيميا "ا  اهميا احبل يم    اكبلللنةةةةا 

وقداات ومداا احمعد من قب  احثيا  يع مد انيًي انو ادذ ااام  وم علات من اهم ي ا   هواةةةةةةةةج  مف امةي ييت  
 .(1  اح عن حعمنيا  اكبلواغثيت احم عنمدن وه ا ه عل انو سلاا اح عن  مف ااطي  ايلز وا دليذ 

ك ح  تواذ األسةةةةيحدب وطلائا اح دايس احمطثاا ل ا احبل يم  اح عنيمت واح ت تواةةةةج  مف طبيعا اح اي     
اد  هلى سةةةةةةةةة م بيبل ابد      احم يم ت ا جيز اح   ت م ف    ا  مجمااا يعم  انو زييحذ اح عن  واحدالعيا ل

مي وضةةةةةةةةةةةةف م ئمًي حلغثيت ومداا واتجيهيت احم عنمدن ي ازه  وياةةةةةةةةةةةة   لت   إياا  احبل يم  اح عنيمت    (2004 
 .(2  وت ادو يتاليف امنيا اح عن  

اح كلااات   السةة غ ا احاقد ومن ع  زييحذ اكبلايضةةًي ا  احعم  من ل ا مجيميف نةةغدلذ يعطت للنةةا     
ا  احعمة  لت مجةيميف   (2006 وهة ا مةي اكةد  لل  ابةد احجندة     حنم عن    اكبللت األحا  وهة ا يعطت للنةةةةةةةةةةةةةةةا  

 .(3  األحا نغدلذ يعم  انو زييحذ احممياسا اح عنيميا حك  م عن   يح يحت تطايل 
    
 .ومناقشتها بين متغيرات البحث كافة (L.S.D) اختبارو (F)اختبار مجاميع البحث نتائج وتحليل عرض  3-4

 (6 جدول 
   البحث لالختبارات البعدية ات متغيرتحليل التباين بين  (F)يبين نتائج اختبار 

مجموع   مصادر التباين  المهارات 
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

  Fقيمة 
 المحسوبة

نوع 
 الداللة 

 
 اإلرسال

  26.09 2 52.18 بدن احمجماايت
11.21 
 

 
 معوا  
 4.94 22 108.81 حال  احمجماايت  

الضربة األرضية  
 األمامية  

  36.19 2 72.38 بدن احمجماايت
18.68 

 
 3.89 22 85.61 حال  احمجماايت  معوا  

  3.44=  (22و2)ودرجة حرية  (0.05)الجدولية تحت مستوى داللة  (F)قيمة 

احم اةةةةةةةةةةةةةةابةا لت بميف ال ثةياات احث ة  اةيلةا اةي ةد انو    (F  جةد ا  قي     (6 من ل ا احجةدوا اق      
وحابا   (0.05 احجدوحيا اود ماةةةةة اى حالحا   (F من قيما   اكبلوبميف ه ا احاي     (18.68  –  11.21 اح ااحت 

 
 .98ص 2001، مطبعة اإلشعاع  اتجاهات حديثة في تدريس التربية الرياضية محمد:مصطفى السايح  ((1

اثر استخدام اساليب تعليمية مختلفة في تعليم بعض مهارات لعينة المبارزة ، رسالة ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة   هللا:سالم جابر عبد  ((2

 .100، ص 2004البصرة ، 

لتعلم وتطوير مستوى االداء لبعض المهارات االساسية بكرة القدم للصاالت ، رسالة   واألقران( )االتقانتأثير استخدام اسلوبي  الجليل:فرج عبد  ((3

 .96، ص 2006ماجستير ، كلية التربية الرياضية ، جامعة البصرة ، 
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ممةةي هةةدا انو وباح للو  معوايةةا ح ةة   االل ثةةياات بدن احمجةةيميف لت تعن     (3.44 واحثةةيحغةةا    (22و  2 اليةةا  
 احمث اعا.ت احم ياا

وحمعللا ا   اذ من ا ااذ اح اي ات ها األلضةةةةة  لت تعن  م ياات احث   ت  اسةةةةة خدام ال ثيا اق  لل     
 (:7 وامي ها مبدن لت احجدوا اق   (L.S.D معوا  

 (7 جدول 
 بين األوساط الحسابية للمجاميع الثالثة  (L.S.D)فرق معنوي  اقليبين قيم 

 التنس.في  والضربة األرضية االمامية اإلرسال في مهارتي

نتائج  الفرق بين األوساط  المجاميع المهارات 
 الفروق 

 نوع الداللة  L.S. Dقيم 
0.01 0.05 

 
 اإلرسال

 معوا   0.93 1.06 ** 1.23 10.55  – 11.78 2م - 1م
 معوا   0.96 1.18 ** 2.38   9.4  – 11.78   3م  – 1م
 معوا   0.89 1.83 * 1.15   9.4  – 10.55   3م  – 2م

الضربة األرضية  
 األمامية  

 فدل معوا   0.71 0.93 0.62 12.49  – 13.11 2م - 1م
 معوا   0.83 1.21 ** 2.7 10.41  – 13.11   3م  – 1م
 معوا   0.84 1.13 ** 2.08 10.41  – 12.49   3م  – 2م

تم التعرف على معنوية الفروق في األوسااط الحساابية للمهارات المبحوثة   (  L.S.D) من ل ا ت ند     

(   0.01بين انواع الذكاءات المتعددة وحسااب نوع الذكاء الذي اسااتخدمتم المجموعة ، وبعد مقارنة قيم داللة ) 

ت د ما اى حالحا    (  L.S.D) ما  وهت اكبل من قي(   10.55  –  11.78 بين المجموعة األولى والثانية بلغت )
( وهة ا هةدا انو وباح للو  معوايةا بدن احمجماا دن وح ةةةةةةةةةةةةةةيحح احمجمااةا األوحو   1.06( واحثةيحغةا      0.01

واة حة  بدن احمجمااةا األوحو واحثةيحثةا وح ةةةةةةةةةةةةةةيحح احمجمااةا األوحو امةي احال  بدن احمجمااةا احثةي يةا واحثةيحثةا ل  
األاضةةةةةةةةيا االميميا لكي د احو يئ  احمايا ا بدن احمجمااا األوحو واحثي يا ال   هابد لل    امي لت م ياذ احضةةةةةةةةلبا

تابد للو  معوايا امي احمجمااا األوحو واحثيحثا ل ويك للو  معوايا وا ح  بدن احمجمااا احثي يا واحثيحثا وباح 
لكي د  يحواةةثا حم ياذ  ( بدن احمجيميف    0.05للو  معوايا   امي احالو  ت د اق  لل  معوا   ماةة اى حالحا   

اااسةةةةةةةةةةةةةةيا احالو  بدن احمجمااةا األوحو واحثةي يةا ح ةةةةةةةةةةةةةةيحح احمجمااةا األوحو امةي احالو  بدن احمجمااةا األوحو  
واحثيحثا لكي د ح ةةةةةةةةةةةةةيحح احمجمااا األوحو امي احالو  بدن احمجمااا احثي يا واحثيحثا لكي د ح ةةةةةةةةةةةةةيحح احمجمااا  

يميا لكي د احو يئ  بدن احمجمااا األوحو واحثي يا فدل حاحا امي بدن    امي م ياذ احضةةةةةةةةةةلبا األاضةةةةةةةةةةيا األماحثي يا  
 األوحو واحثيحثا ل ت حاحا وا ح  بدن احثي يا واحثيحثا حاحا ايضًي .

تبدن ا  احمجمااا اح ت ت م ف  يح اي  االب ميات    (7 بوي ًا انو مي ت  الض  وت ندن  لت احجدوا اق    
 ت هت األلضةةةةةةةةةة  لت تعن  م ياات احث   وا  ه   احو يجا مطي اا احو   اث لت واح ت تعم  ولا اح عن  اح عيو 
مي طبا   ةةةااذ نةةة ي ا سةةةيةا     إياا  اح عن  اح عيو ت    (Shoran 2000  اكد مجيا اح لبيا احلييضةةةيا اد  

 .(1  آللاسناب تعنيمت لعيحيا من ا   اكثل
من  ايةا   اكبللاةد اكةدت ا  اح عن  اح عةيو ت ياةةةةةةةةةةةةةةياةد انو ت ادز احم عن  بةدابةا   (Laura Marti امةي    

ا ااذ اح عن  وا ة  يعطية  احم عةا  ةيحعمة  واكثل عاةا وقةيبنيةا انو اال جةيز حنةدا  واح كةةةةةةةةةةةةةةجيف من قبة  ااضةةةةةةةةةةةةةةةي   
 .(2  احمجمااا

 
(1) Shoran, s, Hertz-lazarow-T2, R, ct Kerman 1980, p.125.   

(2) www.fret .net  /  uhhs/ html.coopcrativelearing.com  
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   احمجمااةا واح ت و لى ا  األلضةةةةةةةةةةةةةةنيةا حمجمااةا احة اةي  االب مةيات تعاح انو طبيعةا احعمة  ل ا هة  
تع مد اح ااا واحمويقكةةةةةةةةةا بدن اللاحهي وتثيحا األلكيا  عددًا ان احكةةةةةةةةةعاا  يحخج  او ااالا  اد  يمةن ت لت  

 وااد.االلطي  ان طليا تثيحا ا اا  بدن احمجمااا اة  وحيس من شخص 
اا اايجةةيبت  ا  احعمةة  احجمةةيات يمةن اح عبدل اوةة   ةةيح ط  (2000 ادةة  اكةةد عثةةيك اامةةد نةةةةةةةةةةةةةةةيحح    

حماةةةةةةةة اى احمجمااا ان طليا تثيحا األلكيا وا اا  ييمي بدو   ويح  من ل ا تعدح م ةةةةةةةةيحا اح غ يا احلابعا  
 .(1  احمويسثااح ت يمةن ا  تادم ي احمجمااا حثعض ي وإيجيح اح ناا 

 
 والتوصيات:االستنتاجات  -4
  االستنتاجات: 4-1
اح اي ات احث عا لت ااةةةب ت ةةةويف احعدوا  يسةةة خدام ماييك اح اي ات احم عدحذ ح  تاعدل  ا  احعم  من ل ا   -1

 حنط ب.ايجيبت لت تعن  م ياتت اااسيا واحضلبا األاضيا االميميا لت اح وس 
 معدن.تثيهن   يئ  احمجيميف ااب احعم  وطبيعا اح اي  احمع مد وه ا هدا انو وباح الضنيا ح اي   -2
ت احمجةيميف ولا  اذ احة اةي  حة  األعل لت زيةيحذ اح اةياة  بدن اللاح احمجمااةا ويانة  احج ةد احمبة وا من  احعمة  ل -3

 وااشلاى.قب  احمداك واق  يا حوا  لت اح ابي  
 اح انييت: 4-2
 احم عنمدن.اا ميح ماييك اح اي  احم عدحذ لت امنيا اح دايس واح عني  حن على انو طبيعا ومداا وإمةي ييت  -1
 احم عنمدن.ضلواذ ال ثيا اسيحدب تدايس م ئما مف طبيعا و اذ احوكيط احممياك وقيبنييت  -2
 مخ ناا.ابلا  حااسيت مكيب ا اللى ت ويوا احمايا ا بدن ا ااذ اح اي ات األللى وحوكيطيت ولعيحييت  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .2000ار الكتب للطباعة والنشر ، ، د 2طرق التدريس في التربية الرياضية ، ط صالح:عباس احمد  ((1
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 واألجنبية: المصادر العربية 
 المصادر العربية 

  امي    واح ازيف حاا احاكل حنطثياا واحوكةةل    احم عدحذقييك وتااي  قداات اح اي ات    اح يح :م مد ابد    ااةةدن  ▪
 .2003 األاح  

مطي ف    احث ةلذ بيمعا     1    واحلييضةياماسةااا احاييسةيت واالل ثياات لت اح لبيا احبد يا   مجدد:اياةي  لليثا   ▪
 .1989 احعيحت اح عني  

اسةةةةةةةةةةيحا  احمثيازذ اسةةةةةةةةةة خدام اسةةةةةةةةةةيحدب تعنيميا مخ ناا لت تعني   عم م ياات حعدوا    إعل  :سةةةةةةةةةة م بيبل ابد   ▪
 .2004 احث لذ بيمعا  احلييضيا انيا اح لبيا  ميبا دل 

 .2000 واحوكل حاا احك ب حنطثياا   2ط احلييضيا طل  اح دايس لت اح لبيا  نيحح:عثيك اامد  ▪
  احايحسةيا بيمعا  احعنمت وزااذ اح عني  احعيحت واحث      األاضةتواحمضةلب واح وس  احعيب احكلذ   بااح:انت سةنام  ▪

2002. 
ا قا احدالعيا   ا احعم  بثعم احم غدلات احكةةةةةةةةةةةخ ةةةةةةةةةةةيا واحاظيفيا حدى احماظادن لت حوحا   امل:بدا  امل  ▪

     .2001 ( 17احعدح   ،اح لبايامجنا ملاز احث اث   احكايد 
ح عن  وتطايل ماةةةةةةةةةةةةة اى االحا  حثعم احم ياات  واألقلا (   االتاي تاعدل اسةةةةةةةةةةةةة خدام اسةةةةةةةةةةةةةنابت  احجند :لل  ابد   ▪

 .2006 احث لذ بيمعا  احلييضيا انيا اح لبيا  ميبا دل اسيحا  حن يالت االسيسيا  ةلذ احادم 
    .2001مطثعا ااشعيذ   احلييضيااتجيهيت ادهثا لت تدايس اح لبيا  م مد:م طاو احاييح  ▪
 .2004  غداح  احلييضيا ححد  احثيا  حك ي ا اال  يث لت اح لبيا  احكبيات:واالف نيحح  احكاك  اا ابلاوي   ▪
 
 المصادر األجنبية  

▪ Shoran, s, Hertz-lazarow-T2, R, ct Kerman 1980.   

▪ www.fret .net   / uhhs/ html.coopcrativelearing.com 
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 ( 2)ملحق 

 الجامعة الكلية  االختصاص  االسم   ت
 بيمعا احث لذ كنيا اح لبيا احبد يا وانام احلييضا طلائا اح دايس ا.ح حميي  اان احدهاا  1
 احث لذبيمعا  كنيا اح لبيا احبد يا وانام احلييضا طلائا اح دايس  ا.ح اامد ابد احعزيز ابدد 2
 بيمعا ي  قيا كنيا اح لبيا احبد يا وانام احلييضا اح عن  اح لات ا.ح ايحا ااحذ احغز   3
 بيمعا احث لذ كنيا اح لبيا احبد يا وانام احلييضا احمويه  وطلائا اح دايس  ا.م.ح سعد اله   4
 بيمعا احث لذ كنيا اح لبيا احبد يا وانام احلييضا االل ثياات واحاييك   اح وس  ا.م.ح مةت بثيا ااحذ  5

  

 


