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 مدتخلص الدرادة

هددت ا درتسد ددح درة رلددح تردد  درأةرددل دددب علددس درأددتسلا مشدد  ديدد سدا ةدد  درد دد شح  دد  در  دد         
 دد  د س ددح علددس درأددتسلا مشدد  ديد سدا ةدد  درد دد شح  دد  و  ،درذدألدح دك  تلدلددح رددت  لددما در  د دح

ود ددأمتدا درتسد ددح دردددهيا  ددبب درأ سلبدد ،  ،هةددتب ددتم دددب عب دد ت در  دد    درذدألددح دك  تلدلددح مشدد  
 ددددود ترددد  ب شلدددح درأسبلدددح، وة  ( ل رًبددد  ددددب لدددما در سةدددح درل رلدددح 06وأ وهدددا ملهدددح درتسد دددح ددددب   
، وضد بلح ومدتته  وأد  ألبلدل دربسهد دا  درأدتسلب  مشدلي  ( ل رًبد 06د دومألب أ سلبلح ومتته   

ر  دد    درذدألددح دك  تلدلددح   درتسد ددح دددب درل  دد، وأ وهددا عتودا دردد  لأشرددود عر أددتسلا ( ل رًبدد 06 
، ود دددأد س  درأرلددل  درددذدأ ، ب  ضددد  ح دكو  أرسلددسر ودرلدد ه  دددوة   و مهدددد  دددب تمددتدت  درب ةدد (

أةرددل دددب  ددسوا درتسد ددح د ددأمت  درب ةدد  رشو  رشبسهدد دا درأددتسلب  درد ددأمت  دددب تمددتدت  درب ةدد (،
أدددد للس ة دددد  درو ، t.testدمأبدددد س   ا   و  دمأبدددد س  ددددل لب،و  أةشلدددد  درأبدددد لب، دك دددد رلا د ةةدددد  لح 

ت  ددسول ذدا تةرددح تةةدد  لح بددلب و و ددمددب (، وع دد سا هأدد  ا درتسد ددح ب  ددأمتد  د  ترددح دسبدد  تلأدد 
دأو دددل  تس ددد ا دررل  دددلب درربشددد  ودرب دددتر رشد دومدددح درأ سلبلدددح  ددد   ددد  ب  دددت ددددب عب ددد ت در  ددد    

مهددت د ددأو   ر شلددح ردرلدد ك در  دد    درذدألددح دك  تلدلددح دد  درتس ددح دو درذدألددح دك  تلدلددح مشدد  ةددته
وو ددددوت  ددددسول ذدا تةرددددح تةةدددد  لح بددددلب دأو ددددل  تس دددد ا رةدددد رق دررلدددد ك درب ددددتر،  (60,6 

درد دومح درأ سلبلح ودرض بلح    دررل ك درب تر       ب  ت دب عب  ت در  د    درذدألدح دك  تلدلدح 
 رق درد دومدح رةد (60,6مهدت د دأو    درذدألدح دك  تلدلدحمش  ةدته و د  درتس دح در شلدح رش  د    

 درأ سلبلح.
 

Abstract 

       The current study aims at testing the effect of training on problem solving 

skills on academic self-efficacy among university students. Also, it aims at 

testing the effect of problem solving skills on every single dimension of 

academic self-efficacy. The study used the semi-experimental approach and the 

participants of the study were 60 students from the faculty of education (third 

year). The sample finally was divided in to two groups; experimental group 

was consisted of 30 students and control group was consisted of 30 students. 

The study used two scales of academic self-efficacy; the first scale is a self-

report scale and the second is a situational scale and both of them prepared by 

the researcher. The self-report form and the training program prepared by the 

researcher. To verify the hypothesis of the study, the researcher used the 

following (Analysis of Variance, Chefee Test, T.test, size effect by using Eta 

square value). The study resulted in the following results There are statically 

significant differences at the level of (0,01)  between the mean scores of the 

experimental and control group in the post measurement in the total score of 

academic self-efficacy. and in each dimension of academic self-
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efficacy(confidence, academic persistence, scholastic interaction and dealing 

with tests) There are statically significant differences at the level of (0,01)  

between the mean scores of pre and post measurement of the experimental 

group in the total score of academic self-efficacy. and  in each dimension of 

academic self-efficacy(confidence, academic persistence, scholastic interaction 

and dealing with tests).                                                                                           
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رددا درةدددت   ددد   درةددت    سا  در دد ردلب ةدددًتد ل ددود     دد س ه دددب، ول  دد    دالددت   ضددشب،  لدد سا     

لهبغ  ر م  و يدا وميدل   دشل ها، وع ديت  عب ة تردب تة د وةدته ة  دسلا ردب، وع ةدشم  وع  دشم  
 مش  دب ة هب   ب ته  لته  دةدتم  ةشَّ  د  مشلب  و شَّ (، وب ت...

ش دح  در شدلدح  درأد  أة  يد  دردم  دح  وأأهد     ا   مشليد  درسةددح ،  إهه     هذد درلو  دردب سا، وهدذه در  
،  يد  ع ضد   ، والَّدهي  بد رةش   ، س  يد  د  بد ر ش   ، وة دس   مدلب  دكورلد       د لح  ةو م ه   وسلدح  دكهبلد   

 . ل   دره و      در د    لش ي     دكسا  د  ، د  ، وعمش  دهارًح دب دراُّه ت   دب در  بَّ ت 

، ومددًم ودهلمًة  دب درر مت   د  مدلح  در  د ة       ح  درأ  أ ةل ه  مش     س عور  در ض   ود ة  ب 
ووونا ا ْ  ﴿برورددب أ دد ر   َا ْواكوْ وو َْ ْا ووو ال لَْ  ، وددألدد ًة رردددو   702  ددوس  دربرددس  ددددب د لددح  ﴾ وَلا تواْنسا

  بد هد  عب َل يش ر لهللا مو  َل يشو را لَنو    درة تل  درد ةو    ةشَّ  د  مشلب  و شَّ (   
   س در بدت  مشد  تة د هب  ترلدب  تذد  د ب در بدت  ة ل  د  س تة د ب درهد ك  ول    دس د دسو  ي ، د  ة لرب   

تذد   ب ذرا  ذرا،  إه  عبتع  بةدت  سب  و   سه درذر أ تتا ه د ؤه ومّددا درب دس ؤةؤه ة تردب تة 
     ه و دردشا  درةل  دردبلب  ل ةل  ول دلا  وهو مش     م    م ةتلس. 

،  ودددب      د هلشددل  ت ددتد   درد ددسوه  كهشددب  عأرددت   بمدد رل در  دد س  ودرأرددتلس  رةدد ةا  دررشددا  درددسةل  
، ودر  س  درودم  درد أهلس  تر  دردت أوس/  ، ودر ش   درغالس  شل  درس ل   رضا رزق إبراهيم أستاذ عمم ودرم 

ب   دسده مشد  هدذه  ودرذر أ ّضد   النفس التعميمي المتفرغ بكمية التربية بالقاهرة جامعة األزهر, 
درس  رح  رت  دشي  بسم لأب ومه لأب د  ضلل وةأب، وةدت ررلدا ددب مه لأدب و سددب ومشددب دد  عم دا 
دددتسه  درود ددد ، ةأددد  ع  دددد   درلسلدددل،  شددد  لبمددد  مشددد َّ  مهدددب دربلددد ب، وةدددت ددددهق رددد  ةش بدددب در بلدددس وة 

ا   لدددب ملددده د بددد  ، ووس  بأو لي أدددب  درةددد  بح ، وهيسدأدددب  درل ةبدددح ، وهةددد  ةب در دددتلت  ،  دددد  و دددت
ددبَّ مشلددب ب ر   لددح درأدد  أ لهددب مشدد  ه ددس تلددب د  در شددد  ، وس   ددح دكأرلدد  ، ع دد   د در يددل  عب ل د 
ةأدد  أ يدد  سدلددح  در شدد   م  ةددح، ولشبددح در شدد  ترليدد   ددّودةح، وعب ل  الددب مهدد  ومددب لددما در شدد  ملددس 

 شكر وتقديــر



 د
 

  دد  ةدت  رد  ددب ه ةدق، ودد  ع دت  ترد َّ ددب در اد ، وعب ل     هذد در د     دلدادب ة ده أب  داد
 د سوه    هذد در د ، تهب ب      م   ل  وب    بح  تلس.

شددل          ددد  عأرددت  بمدد رل در دد س ودرأرددتلس تردد  دددب ع  ددب رددب مدد رل دةبأدد  تردد  ةدد ةا درم 
يممي المنفس التعم إبراهيم الصاوي سيد أحمد مدرس عمممدر سل ، ودكتا در   درس ل  تر  دردت أوس/
ودرددذر أ ضدد  ب   ددسده درد دد سا مشدد  هددذه درس دد رح  رددت  بكميممة التربيممة بالقمماهرة جامعممة األزهممر,

شرب، وع د ا مشد َّ ددب مشددب درغالدس، ومبسأدب درود د ح،  مدأه  سةدح ةشبب، و  ح ةتسه، و دل  م 
س  تدأب د    ب ة  ًاد ر  مش  بذ  در يت، ود لًه  مش  أةدد  درأ دا ، وعتمدو     ته  بأو لي أب ود 

د ماَّ و ّ  عب ل    ذرا    دلادب ة ه أب، وعب لدأ ب ب رةةح ودر   لح، وعب لب سا  د  مشددب 
 وعهشب، وعب ل الب مه  ومب لما در ش  ملس در اد .

محمممد  ددد  عأرددت  ب  ددد  ؤلدد ا در دد س ودر س دد ب رش دد ر  دكبددس، وع ددأ ذر دكبددس تردد  درددت أوس/      
در د ر   ،نفس التعميمي المتفرغ بكمية التربية بالقاهرة جامعمة األزهمرأستاذ عمم ال مصطفى الديب

شددل درس لدد  درددذر ل بددا  ددد  شب، وة   دده ا   ضدد  شب، ودرددذر  ددس ا ب رأشدددذ    دردةددب  ، ةدد ةا درم 
مش  لتلب    دسةشح  أديلتر د   ألس، ودرلو   ع  ت  بةضوسه  وأ سل ب  تل ر بربورب ده ة دح وأردول  

كةي  بة ب أو لي أب، وميل  تس  تدأب، و شل  ه  دب، بد سا د ردب، وه  هد  ب شددب، أشا درس  رح 
 ودأ ب ب رةةح ودر   لح، تهب ور ُّ ذرا ودرر تس مشلب.

 ددد  عا ه  دددب در دد س عة ددهب، ودددب درلهدد    عملددسه، تردد  دددب هدَّددا مهددب عممةددب، وترّددا مشلددب      
اذ بكميمة الدراسمات العميما امي التربيمة جامعمة محممد عماطع عطيفمي األسمت ض  شب تهب درت أوس / 

ودرددذر  دد تا بربورددب ده ة ددح  هددذه درس دد رح ،    دد رب مدداَّ و دد َّ عب له  هدد  درلددو  بأو لي أددب القمماهرة, 
س  تدأب، وعب ل دأ ب بدو وس درةةح  ودر   لح ، وعب لب سا    مشدب وعهشدب، وعب ل الدب مهد  ومدب  ود 

 لما در ش  ملس در اد .

بر ددد  مشددد  درددده ك  أعضممماي هيامممة التمممدريس  عأردددت  بمددد رل در ددد س ودرأردددتلس ر  ددد أذ   دددد      
ب رر دد  ب رردد هس   وزمالاممي المدرسممين المسمماعدين والمعيممديندرأ شلددد  ب رردد هس  وأ يهدد  دك ددسده، 

ددب  ددد سر وأرددتلسر رش ددد ت   يدددته  درد مشددل،  دددد  ع و م وأ يهدد  دك دددسده مشدد  د ددد وهأي  درةدد تةح و  
مشدد  عتودا درتسد ددح رددد  دةأل دوه دددب وةددأي  و يدته    دداده  د مهدد   دلً دد   حكمممينالمدك د أذ  

 ملس در اد .
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والمممديل الكمممريمين وا  ممموتي ولرأضددد  درو ددد   عب عأردددت  بمددد رل در ددد س ودرأردددتلس ودر س ددد ب ترددد      
رد ، ور هد  ةري  مش  دد  ةدتدوه  دلً    لي  و  هذه ة أ   در  س   وعمش  عب  شدح  ، ُعصبتي اي الحياة

 دد  درددتهل   ، وم  لددحم  دد  تلددد بم  ة عدشددا ريدد  ملدد ً  تة ةًبدد  وتمدد ً ،  دد رشي  تهدد  ع دد را ريدد  ةددةحً 
وعب ل ددالي  مهدد  ملددس در دداد ، وعب ل  شهدد  ومدشدد   دد   ،مددد م   دد  ة ددب   بردد  م  ود مددس ، ولددو   

 دلادب ة ه أي  لو  دررل دح، وعب لة يي  دب    د سوهم و و .

، وعسته ذرا ب       سر راو أ  درأ  م  ا د   تأد   هذد در د   شي  ده     در  س  ودرأردتلس 
 .   ًم د  ماَّ و   عب ل  الي  مه  ملس در اد ، وعب لة يي  دب    د سوهم و و 

 

وة ل دوأ ه  عب عأرددت  بمدد رل در د س ودرأرددتلس ودر س دد ب كمددد د  وعمدودر  وبهددلي ، ور دد  دكهدد     
دكمدداد ، ودكةددتة   دكو لدد  ، ودرددادم  دك  ضدد  درددذلب أةدشددود مهدد   ود ددرح در دد س رةضددوس هددذه 

 درده ة ح ود  س ح درب ة  ود  هتأب،   اده  د مه  ملس در اد .
 ه  د د  د تًلد  عو د هوًلد ، وعمأدذس رددب  د أه  ذ دسه، ورد  عأد دب  د  هدذد  د  ع  س  د  ددب  د   

 دردر   دب   سه،    ًم د ماَّ و  َّ عب ة لضل  رب ع سه.   
 ،   ر دد    دب درارد    ةلا  دب درمل  عو و   ةدا  عو م   در د     شغا  و   درهي لح ة عتم  عه  ةت ب     

ب عملدد ا  دددب  َّ مشدد د    ددإب هدد   درربددو   ددذرا دددب  ضدد   بددلب علددتل  ،  ريددت وةددته،  يددذد     ، ود 
 .ه    ودب در لل ب

                                           
عهَّدب ة ل  أ دا  عةدتت  أ ًبد   د  لوددب  تةَّ ةد       تهد  سعلدا  وحسبي من ذلك قول العماد األصفهاني   

   بته  رو ب لَّس  هدذد ر د ب عة دب، وردو ا لدتد هدذد ر د ب ل  أة  دب، وردو ة دت  هدذد ر د ب ع ضد ، وردو 
، وهدددو ترلددد ت مشددد  د دددألم   دردددهرل  مشددد   دشددددح   ب ددددس  أ دددسا هدددذد ر ددد ب ع دددد ، وهدددذد ددددب عميددد   در  

....  درب س 
 

 .ت  سا در  ردلبوؤمس تموده  عب درةد

 الباحث
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 قـائمة احملتويات   
 )أ( قائمة الموضوعات

 رقم انصفحة انمىضــــــــــــــىع

o ة -أ يغزخهض انذساعخ 

o ْـ -ط شكش ٔرمذٌش 

o ط -ٔ لبئًخ انًؾزٌٕبد 

o ػ -ص لبئًخ األشكبل 

o ط -ػ       لبئًخ انغذأل 

o ط          لبئًخ انًالؽك 

 8-1 األول: مـذخـم انـذراسـةانفصـــــــــم 

 2 يمــــــذيخ انذساعخ 

 4 يشكهخ انذساعخ 

 6 أْذاف انذساعخ 

 6 أًٍْخ انذساعخ 

 7 يظطهؾبد انذساعخ 

 8 ؽذٔد انذساعخ 

 58-9 انفصـــــــــــم انثــــاني: انمفاهيـم األسـاسية نهـذراسـة

 11 انًفبٍْى األعبعٍخ نهذساعخ 

  :11 يٓـــــــبساد ؽم انًشكهــــــخ انًؾـــــــــٕس األٔل 

 11  يفٕٓو انًشكهخ -

 12 يفٕٓو ؽم انًشكهخ -

 13  يفٕٓو يٓبساد ؽم انًشكهخ -

 15  أًٍْخ انزذسٌت عهى يٓبساد ؽم انًشكهخ -

 18  انُظشٌبد انًفغشح نؾم انًشكهخ -

 21  انعٕايم انًؤصشح فً ؽم انًشكهخ -

 23  يٓبساد ؽم انًشكهخ -

 31  انًشكهخطشق رعهى ؽم  -

 33 دٔس انًعهى فً ؽم انًشكهخ -

 35  دٔس انًزعهى فً ؽم انًشكهخ -

 36 انُمذ انًٕعّ إنى ؽم انًشكهخ -

 39 انًؾــــــــــٕس انضبًَ: انكفـــــــبءح انزارٍــــــــــخ األكبدًٌٍـــــــــخ 

 39  انُظشٌخ انًعشفٍخ اإلعزًبعٍخ نجبَذٔسا -

 41  يبٍْخ انكفبءح انزارٍخ -

 43  أثعبد انكفبءح انزارٍخ انعبيخ -

 44 يظبدس انكفبءح انزارٍخ -

 47 يفٕٓو انكفبء انزارٍخ األكبدًٌٍخ  -

 49 األكبدًٌٍخ أثعبد انكفبءح انزارٍخ -

 51 أًٍْخ انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ  -



 ز
 

 53 األكبدًٌٍخ انخظبئض انعبيخ نزٔي انكفبءح انزارٍخ -

 55 انزارٍخ األكبدًٌٍخرًٍُخ انكفبءح دٔس انًعهى فً  -

 56 لٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ -

 خ ٔانكفـــــــبءح هـــاللخ ثٍٍ يٓــــبساد ؽم انًشكانًؾــــــــــٕس انضبنش: انع

 انزارٍـــــــــخ األكبدًٌٍـــــــــخ

57 

 76-59 راسـات سـابقةدانفصــــــــم انـثـانث: 

 61 رًٍٓذ 

  61 رُبٔنذ يٓبساد ؽم انًشكهخانًؾٕس األٔل: دساعبد 

 64 رعمٍت عهى دساعبد انًؾٕس األٔل -

 66 انًؾٕس انضبًَ: دساعبد رُبٔنذ انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ 

 69 رعمٍت عهى دساعبد انًؾٕس انضبًَ -

 71 انًؾٕس انضبنش: دساعبد عًعذ ثٍٍ يٓبساد ؽم انًشكهخ ٔانكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ 

 74 انًؾٕس انضبنشرعمٍت عهى دساعبد  -

 75 رعمٍت عبو عهى انذساعبد ٔانجؾٕس انغبثمخ, ٔثٍبٌ أٔعّ اإلفبدح يُٓب -

 76 فشٔع انذساعخ 

  99-77 انفصــــــــــم انـرابـع: إجراءات انـذراســــــة

  ًانًُٓظ ٔانزظًٍى انزغشٌج :  78 أًٔلا

  79 صبٍَاب: انًشبسكٌٕ فً انذساعخ 

  79 صبنضاب: ضجظ انًزغٍشاد انذخٍهخ 

 ب: أدٔاد انذساعخ ٔإعذادْب  81 ساثعا

 ب: خطٕاد إعشاء انذساعخ  98 خبيغا

 ب: األعبنٍت اإلؽظبئٍخ  99 عبدعا

 117-111 انفصــــــــــم انـخــامس: نتائج انذراسة ومناقشتها وتفسيرها

  111 : َزبئظ انذساعخأًٔلا 

  116 ٔرفغٍشْب: يُبلشخ انُزبئظ بصبٍَا 

  113 : رٕطٍبد انذساعخبصبنضا 

  114 : دساعبد ٔثؾٕس يمزشؽخبساثعا 

 115 يهخض انذساعخ 

 131-118 قــائـمــة انمـراجـــــــع

 انًشاعع انعشثٍخ :  119 أًٔلا

 127 صبٍَاب: انًشاعع األعُجٍخ 

 186-131 مـالحـــــــــق انـذراســـــــــة

  األعُجٍخيهخض انذساعخ ثبنهغخ I 

 
 )ب( قائمة األشكال

 رقم انصفحة بيان انشــكم رقم انشكم

 15 (9002أْذف دافع ؽم انًشكهخ عُذ انًزعهى )فبطًخ يخهٕفً, (1)

 25 (9002ًَٕرط انًٓبساد انغذ نؾم انًشكالد )كٍههً ٔشبَغ,  (2)

 26 (9002ًَٕرط يٓبساد ؽم انًشكالد)عهً انؾظشي, ٌٕعف انعٍُضي,  (3)

 27 (2221دٔسح ؽم انًشكهخ )عزٍشَجشط,  (4)

 41 (9002)ؽغبط غبَى, ًَٕرط انؾزًٍخ انزجبدنٍخ (5)



 ح
 

 43 (Bandura,1977أثعبد انكفبءح انزارٍخ عُذ ) (6)

 44 (Bandura,1977يظبدس انكفبءح انزارٍخ ) (7)

 78 انزظًٍى انزغشٌجً نهذساعخ (8)

 

 )ج( قائمة الجداول

 رقم انصفحة انجـذاولبيان  رقم انجذول

 54 األكبدًٌٍخ انفشق ثٍٍ يشرفعً ٔيُخفضً انكفبءح انزارٍخ (1)

لًٍخ "د" ٔدًلنزٓب اإلؽظبئٍخ نهفشٔق ثٍٍ يزٕعطً دسعبد انًغًٕعزٍٍ  (2)

 انزغشٌجٍخ ٔانضبثطخ فً يزغٍش انعًش انضيًُ
81 

انًغًةةةٕعزٍٍ لًٍةةةخ "د" ٔدًلنزٓةةةب اإلؽظةةةبئٍخ نهفةةةشٔق ثةةةٍٍ يزٕعةةةطً دسعةةةبد  (3)

 انزغشٌجٍخ ٔانضبثطخ عهى يمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ
81 

 84 انًشكالد انزً اخزبسْب انًشبسكٌٕ فً انذساعخ َٔغجزٓب انًئٌٕخ (4)

 86 َغت ارفبق انًؾكًٍٍ عهى عُبطش رؾكٍى انغهغبد انزذسٌجٍخ (5)

 87  لبئًخ ثًٕضٕعبد انغهغبد انًغزخذيخ فً انجشَبيظ انزذسٌجً (6)

 88 َغت ارفبق انًؾكًٍٍ عهى عُبطش رؾكٍى اعزًبسح انزمٍٍى انزارً (7)

 88 رؾهٍم انزجبٌٍ نهمٍبعبد انًزكشسح نهًغًٕعخ انزغشٌجٍخ عهى اعزًبسح انزمٍٍى انزارً (8)

لًٍخ "ف" ٔدًلنزٓب اإلؽظبئٍخ نهفشق ثٍٍ انمٍبعبد انًزكشسح ثٍٍ انًغًٕعبد  (9)

 انزمٍٍى انزارًٔداخهٓب عهى اعزًبسح 
89 

 89 ارغبِ انفشق ثٍٍ انغهغبد ثبعزخذاو "اخزجبس شبفٍّ انًمبسَبد انًزعذدح"   (11) 

 91 أثعبد انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ انًغزخذيخ يٍ لِجم انذساعبد ٔانجؾٕس انغبثمخ (11)

 91 انغبثمخركشاس األثعبد انزً اخزبسْب انجبؽش يٍ انجؾٕس ٔانذساعبد ٔانًمبٌٍظ  (12)

 92 ارفبق انًؾكًٍٍ عهى عُبطش انزؾكٍى نًمٍبط انكفبء انزارٍخ األكبدًٌٍخ (13)

 92  انًعذنخ يٍ لجم انًؾكًٍٍيمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ  عجبساد (14)

 93 رََشجَُعبد انعٕايم انًغزخشعخ ثعذ انزذٌٔش انًزعبيذ نًمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ (15)

 97 (200يعبيم اًلسرجبط ثٍٍ دسعخ كم ثعذ انذسعخ انكهٍخ نهًمٍبط ٌ = ) (16)

 97 انظٕسح انُٓبئٍخ نهًمٍبط (17)

لًٍةةخ "د" ٔدًلنزٓةةب اإلؽظةةبئٍخ نهفةةشٔق ثةةٍٍ يزٕعةةطً دسعةةبد انمٍةةبط انجعةةذي  (18)

نهًغًةةةٕعزٍٍ انزغشٌجٍةةةخ ٔانضةةةبثطخ فةةةً انذسعةةةخ انكهٍةةةخ نًمٍةةةبط انكفةةةبءح انزارٍةةةخ 

 األكبدًٌٍخ

111 

لًٍةةخ "د" ٔدًلنزٓةةب اإلؽظةةبئٍخ نهفةةشٔق ثةةٍٍ يزٕعةةطً دسعةةبد انمٍةةبط انجعةةذي  (19)

نهًغًٕعزٍٍ انزغشٌجٍخ ٔانضةبثطخ فةً كةم ثعةذ عهةى ؽةذِ يةٍ أثعةبد انكفةبءح انزارٍةخ 

 األكبدًٌٍخ

112 

لًٍةةخ "د" ٔدًلنزٓةةب اإلؽظةةبئٍخ نهفةةشٔق ثةةٍٍ يزٕعةةطً دسعةةبد انمٍبعةةٍٍ انمجهةةً  (21)

 نزغشٌجٍخ فً انذسعخ انكهٍخ نًمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخٔانجعذي نهًغًٕعخ ا
113 

 113 انًمبثهخ نٓب ٔيمذاس ؽغى انزأصٍش(d) ٔلًٍخ  2)لًٍخ ) (21)

لًٍةةخ "د" ٔدًلنزٓةةب اإلؽظةةبئٍخ نهفةةشٔق ثةةٍٍ يزٕعةةطً دسعةةبد انمٍبعةةٍٍ انمجهةةً  (22)

ٔانجعةةذي نهًغًٕعةةخ انزغشٌجٍةةخ فةةً كةةم ثعةةذ عهةةى ؽةةذِ يةةٍ أثعةةبد انكفةةبءح انزارٍةةخ 

 األكبدًٌٍخ

114 

 115 انًمبثهخ نٓب ٔيمذاس ؽغى انزأصٍش(d) ٔلًٍخ  2)لًٍخ ) (23)

 146-133 انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ انًٕلفً( يمٍبط 2) ثٍبَبد عذأل خبطخ ثًهؾك سلى

لًٍخ "د" ٔدًلنزٓب اإلؽظبئٍخ نهفشٔق ثٍٍ يزٕعطً دسعبد انًغًٕعزٍٍ  (24)

 )انًٕلفً( انزغشٌجٍخ ٔانضبثطخ عهى يمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ
133 

 134 َغت ارفبق انًؾكًٍٍ عهى عُبطش انزؾكٍى عهى انًمٍبط انًٕلفً (25)
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 135 انًٕالف لجم ٔثعذ انزعذٌم (26)

رََشجَُعبد انعٕايم انًغزخشعخ ثعذ انزذٌٔش انًزعبيذ نًمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ  (27)

 انًٕلفً
136 

 139 (200يعبيم اًلسرجبط ثٍٍ دسعخ كم ثعذ انذسعخ انكهٍخ نهًمٍبط ٌ = ) (28)

 141 انظٕسح انُٓبئٍخ نهًمٍبط (29)

 141 انًؾزٔفانًٕلف  (31)

لًٍخ "د" ٔدًلنزٓب اإلؽظبئٍخ نهفشٔق ثٍٍ يزٕعطً دسعبد انمٍبط انجعذي  (31)

نهًغًٕعزٍٍ انزغشٌجٍخ ٔانضبثطخ فً انذسعخ انكهٍخ نًمٍبط انكفبءح انزارٍخ 

 األكبدًٌٍخ )انًٕلفً(

141 

لًٍخ "د" ٔدًلنزٓب اإلؽظبئٍخ نهفشٔق ثٍٍ يزٕعطً دسعبد انمٍبط انجعذي  (32)

نهًغًٕعزٍٍ انزغشٌجٍخ ٔانضبثطخ فً كم ثعذ عهى ؽذِ يٍ أثعبد انكفبءح انزارٍخ 

 األكبدًٌٍخ )انًٕلفً(

142 

لًٍخ "د" ٔدًلنزٓب اإلؽظبئٍخ نهفشٔق ثٍٍ يزٕعطً دسعبد انمٍبعٍٍ انمجهً  (33)

ٔانجعذي نهًغًٕعخ انزغشٌجٍخ فً انذسعخ انكهٍخ نًمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ 

 فً(.)انًٕل

143 

 143 انًمبثهخ نٓب ٔيمذاس ؽغى انزأصٍش(d) ٔلًٍخ  2)لًٍخ ) (34)

لًٍخ "د" ٔدًلنزٓب اإلؽظبئٍخ نهفشٔق ثٍٍ يزٕعطً دسعبد انمٍبعٍٍ انمجهً  (35)

ٔانجعذي نهًغًٕعخ انزغشٌجٍخ فً كم ثعذ عهى ؽذِ يٍ أثعبد انكفبءح انزارٍخ 

 األكبدًٌٍخ )انًٕلفً(

144 

 145 انًمبثهخ نٓب ٔيمذاس ؽغى انزأصٍش(d) ٔلًٍخ  2)لًٍخ ) (36)

 

 )د( قائمة المالحـق

 رقم انصفحة بيان انمهحـــــــــق رقم انمهحق

 132 يهؾك خبص ٌٕضؼ َزبئظ يمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ )انًٕالف( (1)

 147 عهغبد انزذسٌت عهى يٓبساد ؽم انًشكهخ (2)

 168 األكبدًٌٍخ )انزمشٌشي(يمٍبط انكفبءح انزارٍخ  (3)

 173 يمٍبط انكفبءح انزارٍخ األكبدًٌٍخ )انًٕالف( (4)

 183 لبئًخ ثأعًبء انغبدح األعبرزح انًؾكًٍٍ عهى أدٔاد انذساعخ (5)

 185 طٕس ألداء انجبؽش يع انًشبسكٍٍ فً انغهغبد انزذسٌجٍخ (6)

 

 

 

 




