
 

      باللغت العربيت ملخص البحث
  

 .خبيعت املهك سعىد: اجلامعت
 .كهُت انخشبُت: الكليت املاحنت

. وطشق حذسَس نبهحامل :القسم العلمي
 .ينبهح وطشق حذسَس انخشبُت انفنُت :املسار/ التخصص

َن نهخعهى ين روٌ انعىق انفكشٌ انقببم عهُى انخاليُزانخشبُت انفنُت نج ملعهًٍ ويعهًبث انخذسَبُت اخبثاحل :عنىان البحث
               .                  انخعهُى انعبوبربايح انذيح يف 

                         .سشب بنج صبحل عبذاهلل ببوصَش: اسم الباحثت
 .يبخسخري :الذرجت العلميت

 .هـ28/4/1431انثالثبء َىو  :املناقشت أو املنح تاريخ
انقببهني نهخعهى ين روٌ  انخاليُز عهُىنجاحلبخبث انخذسَبُت ملعهًٍ ويعهًبث انخشبُت انفنُت يعشفت أهى : هذف البحث
 -حنفُز انخذسَس -انخخطُط واإلعذاد -انعهًٍ:)و، واملخعهقت ببجملبالث انخبنُت انخعهُى انعببربايح انذيح يف  انعىق انفكشٌ

                                                (.           انخقىمي -انعالقبث اإلنسبنُت
.   انخحهُهٍ اسخخذيج انببحثت املنهح انىصفٍ :منهج البحث
مشم انبحث مجُع أفشاد انعُنت ين يعهًٍ ويعهًبث انخشبُت انفنُت بربايح ديح انقببهني نهخعهى ين روٌ  :عينت البحث

، وبهغ عذد (االسخفخبء)، وصعج عهُهى أداة انبحث (70)انعىق انفكشٌ يف انخعهُى انعبو مبذَنت انشَبض وانببنغ عذدهى 
  .ين إمجبيل االسخفخبءاث املىصعت%( 85)اسخفخبء أٌ يب نسبخه ( 60)يب مت اإلخببت عهُت 

وقذ مت مجع انبُبنبث خالل انفصم . ، وحخًخع األداة بصذق وثببث عبيل(االسخفخبء)مت اخخُبس أداة انبحث  :أداة البحث
. هـ1430/1431انذساسٍ األول 

: نتائج البحث
يعهًٍ ويعهًبث انخشبُت انفنُت مجُع جمبالث احلبخبث انخذسَبُت انىاسدة يف انبحث متثم حبخت كبرية نهخذسَب نذي  -1

حنفُز :)، وخبءث اجملبالث يشحبت حنبصنًُب كًب َهٍ بربايح انذيح انقببهني نهخعهى ين روٌ انعىق انفكشٌ انخاليُز عهُىنج
(.   انخقىمي -انعالقبث اإلنسبنُت -انخخطُط واإلعذاد -انعهًٍ -انخذسَس

انىاسدة يف سَب عهً مجُع احلبخبث انخذسَبُت ين أفشاد عُنت انبحث نذَهى احخُبج كبري نهخذ%( 46)أكثش ين  -2
.    انبحث

، بُنًب حصهج حبخخني (4.18 -3.53)حبخت حذسَبُت عهً دسخت كبرية مبخىسط حسبيب بني ( 50)حصهج  -3
(.   3.33)و ( 3.32)بُخني عهً دسخت يخىسطت مبخىسط حسبيب حذسٌ

:    أهم التىصياث
حفعُم مجُع احلبخبث انخذسَبُت انىاسدة يف انبحث عنذ حصًُى وإعذاد انربايح انخذسَبُت ملعهًٍ ويعهًبث انخشبُت انفنُت  -1

.  بربايح ديح فئت انقببهني نهخعهى ين روٌ انعىق انفكشٌ مبذَنت انشَبض
.  طىَش بشنبيح اإلعذاد انخشبىٌ ملعهًٍ ويعهًبث انخشبُت انفنُت نخعهُى روٌ انعىق انفكشٌث -2


