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 مجلة بحوث جامعة إدلبشروط النشر في 
  مجلة بحوث جامعة إدلب بسالسلها المتنوعة البحوث األصيلة من داخل جامعة  تنشر

تحقق شروط البحث األكاديمي المحكم، ومتطلبات مجلة بحوث  إدلب وخارجها التي
 جامعة إدلب. 

 االختصاص. ويعرض البحث على محكم ثالث  ين من ذوي  م  على محك    ُيعرض البحث
 إذا رفضه أحد المحكمين.

  م لم تنشرأنشرت  أصحابها،المجلة إلى  استلمتهاالبحوث التي  تعادال. 
 المجلة.  في للنشر جاهزا   بحثه يكون  أن بعد بحث نشر على وثيقة الباحث يحصل 
 تــقارير   مــحتوى   بحــسب  والتــوضيح  التعديـل  اقـتراحــات  تقــديم  بـحق  المجلة  تـــحتفظ  

 .الـــخبراء
 المنشورة األعمال في  الواردة واالتجاهات اآلراء عن مسـؤولة غير المجلة. 

 : شروط نشر األبحاث في مجلة بحوث جامعة ادلب
أن يكون البحث أصيال  وغير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخرى أو موقع  -1

 آخر.

بأنه لم يسبق له نشر بحثه، ولم يقدمه للنشر في أي جهة يتعهد صاحب البحث   -2
 أخرى. 

تؤول ملكية البحث المقبول للمجلة لمدة عام من تاريخ نشره، ويحق للباحث بعد ذلك  -3
 إعادة نشره ضمن كتاب له.

بحث  تُ  -4 نشر  طلب  استمارة  مباشرة إقدم  المجلة  الرسوم  لى  البحث  صاحب  ويدفع   ،
 .ثالمالية المترتبة على نشر البح 
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مطبوعا على ور يُ   -5 الحاسب  بثال (B5)  ق قدم األصل  منضدة على  نسخ ورقية  ث 
ال  يقل  أ  ومطبوعة على وجه واحد، ويكتب اسم الباحث على نسخة واحدة فقط على

بما فيها الملخصات والجداول والمراجع....  صفحة    30يزيد عن  ، وأال   اتصفح  5عن  
نسخة إلى    ، باإلضافةمجلةالفي    مواصفات الطباعة المطلوبة وشروط النشر  ا  محقق

 (. pdfو Wordبصيغتي ) إلكترونية

 ُيكتب في بداية البحث: عنوان البحث، اسم الباحث، القسم والكلية، الجامعة. -6
 ُيرتب البحث بما يتناسب واالختصاص.  -7

الكلمات المفتاحية باللغة األجنبية، ملخص، الكلمات المفتاحية، ملخص أجنبي،  :1  مثال
 المقدمة، المواد والطرق، النتائج والمناقشة.

باللغة :  2مثال   المفتاحية  الكلمات  أجنبي،  ملخص  المفتاحية،  الكلمات  ملخص، 
المقدمة، السابقة،  األجنبية،  الدراسات  البحث،  منهج  البحث،  أهمية 

 .الخاتمة الصعوبات، خطة البحث، التمهيد، المباحث،
 (. .…,1,2,3ُتعتمد األرقام العربية في البحث )  -8

ملخص -9 على  البحث  يحتوي  أن  للبحث   10-5(يجب  األصلية  باللغة  أسطر( 
 باإلضافة إلى ملخص باللغة األجنبية. 

 . )إن وجدت( ُيبلغ الباحث بنتائج التحكيم إلجراء التعديالت المطلوبة -10
اللغوي.   -11 التدقيق  ُيعرض البحث، بعد أن يكون جاهزا  علميا  وفنيا ، على لجنة 

 .(إن وجدت)والباحث مطالب بإجراء التصويبات اللغوية 

( بعد أن يكون البحث جاهزا   word, pdfإحضار نسخة نهائية ورقية وإلكترونية ) -12
 للنشر )علميا  ولغويا  وفنيا ( مرفقة بتوقيع الباحث. 
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 :الصفحة والطباعةخيارات 

 
 نوع الحرف المخصص للبحث ومتن النص والحواشي 

 

 النمط  خط أجنبي خط عربي الفقرة 
 Simplified الخط  نوع 

Arabic 
Times New 

Roman 
 غامق

 غامق 14 16 عنوان البحث 
 عادي 12 13 اسم الباحث وكنيته

 غامق 12 12 القسم والكلية والجامعة
 عادي  12 13 الملخص نص

 غامق 12 13 نص الملخص والبحثاألحرف واألرقام في 
 غامق 13 14 العناوين الرئيسية في متن النص 

 عادي  12 13 النص في متن البحث
 غامق 12 13 العناوين الفرعية في متن النص

 عادي  12 12 الحواشي )أسفل الصفحة(
 عادي  12 12 رأس الصفحة الفردية والزوجية
 عادي  12 13 رقم الصفحات )أسفل وسط( 

 عادي  12 12 القيم داخل الجدول 
 

 عربيةاألرقام:  خيارات: 
 سم(. المسافة بين األسطر: مفرد. 1.27مسافة بادئة للسطر األول ) تنسيق الفقرة: 

إعداد  
 الصفحة:

( وأسفل  أعلى  و   2.5الهوامش  )أسم(  وأيسر  ]هامش   سم(.  2.5يمن 
  [.0.8وللصفحات الزوجية   0.8للصفحات الفردية التوثيق 

 سم(. 25×17.6العرض )و االرتفاع  - B5 حجم الورق 
رؤوس الصفحات وتذييالتها: صفحة فردية وزوجية مختلفة، رأس تذييل 

 سم(.  1.5الصفحة )
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 ...(:5- 3- 1رأس الصفحة الفردية ) -

 ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية: 
 2020لعام  00مجلة بحوث جامعة إدلب       سلسلة العلوم الحيوية       العدد 

 ...(:6- 4- 2)رأس الصفحة الزوجية  -

 ُيضاف للبحث إذا كان مكتوبا  باللغة العربية اسم الباحث أو الباحثين، مثال:  
 . د. حسون ود. موسى ود. خليف

 :Microsoft Wordنصائح تنسيقية خاصة ببرنامج 

-   ،).( النقطة  السابقة(:  الكلمة  بعد  مباشرة   )تكتب  التالية  الرموز  قبل  فراغ  يوضع  ال 
(، والنقطتين ):(، والقوس المغلق([ والنسبة  ;)؛  (، والفاصلة المنقوطة  ,والفاصلة )،  

 (.% المئوية )

المفتوح ال يوضع فراغ بعد الرموز التالية )تكتب الكلمة الالحقة مباسرة بعدها(: القوس  -
 حرف العطف )و(. ) ] و 

 Microsoftتكتب الرموز والمعادالت باألحرف األجنبية بواسطة محرر المعادالت   -

Equation    المضمن مع برنامجMicrosoft Word  وبالنسبة للمعادالت الكيميائية ،
 . Chem Windowفلها برامج خاصة مثل 

بعناوين بحجم ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في المخطوط، وتزود   -
 ( من النمط الغامق على أْن يسبق العنوان الجدول ويليه في األشكال.10خط )

 طريقة التوثيق في مجلة بحوث جامعة إدلب 
 أواًل: السلسلة العلمية 

 ثانيًا: سلسلة اآلداب والشريعة 

 الدراسات النفسية والتربوية ثالثًا: سلسلة 
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 أواًل: السلسلة العلمية: 
 على النحو اآلتي:  APA يتم التوثيق، وفقا  ألسلوب الجمعية األمريكية السيكولوجي

 داخل البحث: -1

إذا كان المرجع كتابا  يكتب: اسم عائلة المؤلف، سنة النشر، الصفحة أو الصفحات،  ◄
  :ويتم ذلك بين قوسين هكذا

ا يكتبإذا كان   (Raup, 2003, p.52) /(12، ص1990: )الخطيب، المؤلف منفرد 
 ,Wilmore & Costil) (22ص    القدومي، وعبد الحق،)  :إذا كان لمؤلفين اثنين يكتب

1994, p.22)/ 
 :مثال  .كان لثالثة فأكثر يكتب: اسم عائلة المؤلف األول، ويضاف إليها عبارة وآخرون   وإذا

 (Adams, et al., 2002, p.85)(/ 30، ص1972)أنيس وآخرون، 
 . فيه ما سبق يراعىفي مجلة علمية  اإذا كان المرجع بحثا  منشور   ◄

 : ، فيكتب على النحو اآلتياإلنترنتأما إذا كان موقعا  على  ◄

 :  اسم المؤلف )إن وجد(، عنوان المقالة، السنة. الموقع. هكذا
المتجددةجدوى  2002. .اليوسفي) الطاقة  استغالل  من  وبيئية  (. اقتصادية 

http://www.unep.org.bh 
تكتب قائمة المراجع في نهاية البحث ألفبائيا  بترقيم مستمر بحيث يبدأ الترقيم بالمراجع   -2

 . العربية ثم المراجع األجنبية
 . في نهاية البحث المراجع المصادر و  -3

 جع األجنبية على النحو اآلتي:االمصادر والمر جع العربية أوال ، ثم ار ترد المصادر والم

 إذا كان المرجع كتابًا باللغة العربية: (1

اسم عائلة المؤلف أو شهرته، يليها اسمه. سنة النشر. فراغان. عنوان الكتاب.  
 : مثال ويوضع تحته خط. الطبعة. فراغان. الناشر. مكان النشر.

خالد  - )التركي،  األرض(.  2002.  الرياض.  دار  .  3ط.  علم  الجامعي.  الكتاب 
 .السعودية
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Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. 

Tokyo. Japan 

 إذا كان المرجع مؤلفا  من قبل أكثر من شخص نكتب كما يلي: -

والثالث،.... الثاني  للمؤلف  الكامل  االسم  االسم،  بالترتيب    لخ.إالكنية،  نتابع  ثم 
 . السابق

توثيق بحث منشور في مجلة علمية باللغة العربية أو األجنبية، يراعي في ذلك (  2
 : الترتيب اآلتي 

بين عالمتي تنصــيص.    ثاســم عائلة المؤلف، يليها اســمه. ســنة النشــر. عنوان البح
 ثال:الصفحات. م اسم المجلة: المجلد، العدد إن وجد.

 ءاالنزالقات األرضية التهي حدثت في موسم شتا . 2000)). محمدأبو صفط، 
  األساسيةسلسلة العلوم ) اليرموك أبحاثفي شمال الضفة الغربية". مجلة  91/92

   . 47-9(: 1) 9(: ةوالهندسي
Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic 

Research. 28(4): 417-436. 

 : توثيق رسالة جامعية غير منشورة باللغة العربية أو األجنبية (3

 :يراعى في ذلك الترتيب اآلتي

الكلية، الجامعة. بلد النشر. ، يليها اسمه. السنة. عنوان الرسالة.  ثاسم عائلة الباح 
 مثال:  .ويتم كتابة عنوان الرسالة بين عالمتي تنصيص

الصناعي على معدالت ضغط الدم ونبض   جتأثير الضجي(.  2002)   .مظحنيني، نا
مدينة المصانع في  السمع عند عمال  غير   القلب ودرجة  ماجستير  رسالة  نابلس"، 

 ن. الوطنية، نابلس، فلسطي منشورة. كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح
Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for 

Tropical Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 
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 :يراعي في ذلك الترتيب اآلتي :اإلنترنتتوثيق  (4

المقالة"، الموقع، ويوضع  "عنوان  اسم عائلة المؤلف أو شهرته، اسمه، سنة النشر. 
 تحته خط، مثال: 

باسل المتجددة(. ج2005)  .اليوسفي،  الطاقة  استغالل  من  وبيئية  اقتصادية  . "دوى 
http://www.unep.org.bh 

 والشريعة: ثانيًا: سلسلة اآلداب 
 في نهاية البحث عن طريق إدراج حواش  )المصادر والمراجع والدوريات....(  ن الهوامش  دو  تُ 

 .ورودها في المقالوفق متسلسلة   ختامية 

 :Books الكتب- أ 

 عند توثيق الكتاب للمرة األولى يكون التوثيق كما يلي: (1)

 ، دون ألقاب علمية(من  )الكنية(  اسم المؤلف األول واسم  اسم المؤلف األشهر ثم قوسين )
يلي ذلك فاصلة،  كما ورد عند المؤلف نفسه  )بخط غامق( عنوان الكتابثم نقطتان ثم 

ثم مكان النشر، يلي ،  ، ثم دار النشر، يلي ذلك فاصلةت/التحقيق أو الترجمة إن وجد
ثم الجزء الذي   ،ة أو النشرثم تاريخ الطبع  ثم الطبعة، يلي ذلك فاصلة،،  ذلك فاصلة

 ُأخذْت منه المعلومة، ثم فاصلة، ثم الصفحة أو الصفحات، ويختتم التوثيق بنقطة. 

 مثــــال: 

 توثيق المصدر ألول مرة:

، تحقيق عبد هللا  الكامل في التاريخ  : هـ(630ابن األثير )أبو الحسن محمد الجزري، ت  
بيروت، ط العلمية،  أو    55، ص  2ج،  م 1996هـ /    1417،  2القاضي، دار الكتب 

2/55 . 

 توثيق المرجع ألول مرة:

 اسم الكتاب .... وهكذا. ثماالسم األول ثم الكنية 
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مقلد:   صبـري  الدوليةإسماعيل  السياسية  والنظريات  ،العالقـات  األصول  في   ،دراسة 
 . 40-31ص ،  م1989، 5منشـورات دار السالسل، الكويت، ط

مرتين متتاليين أو بصفة متتالية في الصفحة نفسه  لمصدر/المرجع  لإذا تكرر التوثيق   (2)
 كتب اآلتي:يُ البحث من نفسها 

 . 110إن وجد، ص   2المصدر/المرجع نفسه، ج

         Ibid ,p110 .وباللغة اإلنجليزية نكتب:
 اإلشارة إليه كاآلتي: متتالية يتم إذا تكرر المصدر/المرجع بصفة غير  (3)

 ص...  عنوان الكتاب، ج... إن وجد،: اسم المؤلف األخير

 : مثـــال
 . 87، ص  1ابن األثير: الكامل، ج 

 93-85السياسة الدولية، ص مقلد: 
وإذا تكرر تتبع   ، ورد آنفا  تم توثيقه في المرة األولى كما يإذا كان للمؤلف كتاب آخر  (4)

 . السابقةالخطوات 
إذا كان الكتاب محققا /مترجما  يضاف اسم المحقق/ المترجم بعد اسم الكتاب مباشرة  (5)

 السابق نفسه.ويتبع أسلوب التوثيق 

 مثال للتحقيق:

، تحقيق عزمي في الصناعة العظمى  : م(866هـ/ 252يعقوب بن اسحق تالكندي )
 . 87-85، ص م1987  ،1ط الشباب، قبرص،طه السيد أحمد، دار 

 مثال للترجمة: 

  هارولد السكي: االشتراكية في الميزان، ترجمة فوزي عطية، مطبعة النور، دمشق،
 . 20، ص 1ج ، م 1990،  1ط

فيوثق   (6) باحثين  لعدة  مقاالت  يحتوي على  كتاب  لمؤلف في  مقاال   المرجع  كان  إذا 
 كالتالي:
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ثم نقطتان، ثم عنوان المقال بين قوسن صغيرين  ،الكنيةاسم كاتب المقال األول ثم  
أو    " "...... مقلوبين   في  حرف  ثم  بفاصلة،  متبوعا     inمتبوعا   الكتاب  عنوان  ثم 
فاصلة، بعدها  اسم ولقب محرر الكتاب متبوعا  بفاصلة، ثم دار النشر  ثم  بفاصلة،  

بعدها   الصفحة أو الصفحات  ثم،  سنة النشر  ثم،  بفاصلة،  ثم مكان النشر متبوعا   
 نقطة.

 مثـــال: 
"، في مقدمة في االقتصاد السوداني، تحرير علي الصناعة في السودانسيد نميري: "

 . 101-76ص  ، 1976الحسن، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر، الخرطوم، 
Sayed Numeiri: "Industry in the Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edit, Ali AL Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, p 76-101. 
الوفاة (7) تاريخ  بيان  والميالدي    الهجري،  بالعام-  يتم  بالهجري  يكون  أن    – ويفضل 

 م. 1900للمؤلفين الذين ولدوا قبل عام 

 :Journals الدوريات -ب

: "عنوان المقالة بين قوسين صغيرين مقلوبين"، اسم  الكنيةاسم المؤلف األول ثم   (1)
العدد  المجلة،مكان    المجلة، رقم  المجلد،  النشر  ،رقم  أو    ،سنة  الصفحة  رقم  ثم 

 الصفحات.
 مثـــال: 

المفرق،   المنارة،  "الجودة الشاملة في الشركات الصناعية األردنية"،  محمد الطراونة: 
 . 151-113ص   ،م1996 المجلد األول، العدد الثالث،

Mohammed Al-Tarawna, "Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies, Al-Manarah, Vol. 1,No.3, Mafraq, 1997, pp113-

151. 

 كاآلتي:   متتالية نكتبإذا تكرر االستشهاد بصفة  (2)

                  .                                      62المرجع نفسه، ص  
Ibid, P 62.  
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/ المرجع  هاداالستش   تإذا تكرر  (3) في صفحة نفسه  ات بصفه غير متتالية للمصدر 
 : تيكاآلتم التوثيق يالحقة من الرسالة 

 . 72محمد الطراونة: " الجودة الشاملة "، ص 
. Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72 

حسب ما هو معتمد في الموسوعات  ب يجوز كتابة االسم المختصر للمجالت الدورية   (4)
 العلمية. 

  Official and International المؤسسات الدوليةالمصادر الحكومية ومصادر  - ج 

Institutions publication : 
، مصدر حكومي: يكتب اسم الوزارة، الدائرة، المؤسسة أوال، ثم اسم الدولة، ثم اسم المصدر

 دار النشر، السنة، الجدول، الصفحة. 
 (:  1مثال )

التنمية االقتصادية:    ، المطبعة الوطنية،1975  –  1973وزارة التخطيط، األردن، خطة 
 . 80، صفحة 10، جدول 1975عمان، 
 (:  2مثال )

األردن، النشرة اإلحصائية السنوية، مطبعة دائرة اإلحصاءات   دائرة اإلحصاءات العامة،
 . 50، ص14، جدول 1996العامة، عمان، 

( واشنطن  (3مثال  الدولية،  المالية  النشرة  الدولي،  النقد  صندوق  جدول  1996:   ،50  ،
 .  90حة صف

IMF , International Financial  Statististics  , Washington ,1996 , vol 45 

,table 25, p120. 

 Theses and Dissertations :الرسائل العلميةهــ 

 توثق الرسائل العلمية )ماجستير ودكتوراه( على الشكل اآلتي:  -
  41عبد هللا حافظ الحاج عبد هللا: تجارة الحجاز في صدر اإلسالم من البعثة النبوية إلى 

هـ  1430  م، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة عين شمس، القاهرة،661ـ  610هـ /  
 . 65م، ص  2011 /

 (.عامل معاملة المرجعتُ  الرسائل العلمية)إذا ُنشرت 
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  Manuscripts :مخطوطاتال- و
رقم التصنيف، رقم الورق،  و   عنوان المخطوط، مكان المخطوط  الكنية:اسم المؤلف األول و 

 مخطوط.   وينص بين قوسين أن المصدر
 مثال: 

م(: المقصد   1400هــ /    803إبراهيم بن محمد بن عبدهللا بن مفلح الرميثي المقدسي )ت  
  ة ، ورق8630حمد، مكتبة المتحف العراقي، بغداد رقم  أاألرشد في ذكر أصحاب اإلمام  

 . ، )مخطوط(25
 Newspapers الصحف:

 العدد، التاريخ، الصفحة.  اسم الجريدة، مكان الصدور،
 العمود األول.  3م، صفحة 1993، حزيران 13  9268ن، ع : الدستور، عمامثال

Jordan Times Amman, No . 5281, 12 April  ,1993 , P2. 

 Court Records: قرارات المحاكم- طـ 
)إن   ه( ثم مكان نشر 3/94سنته )  ورقم القرار في  ،ذكر اسم المحكمة التي أصدرت القرارن

 ن وجد( ثم السنة. إوجد( ثم العدد )
 مثال في حالة النشر في مجلة نقابة المحامين:

، المطبعة  181، ص  3  -1، مجلة نقابة المحامين األردنيين، ع  91/   383تمييز حقوق  
 .  1993الوطنية، عمان، 

Lnsurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 171 

163 1979. 
 

  Proceeding Conference المؤتمرات:وقائع 
المؤتمر،  اسم الوقائع، رقم المجلد أو رقم العدد، مكان انعقاد    العنوان،والكنية:  اسم المؤلف  

 نشر الوقائع، السنة.  المؤتمر، مكان انعقاد  تاريخ
 : مثال

التعلم المفتوح والوطن العربي، في محاضر ندوة التعلم عن بعد،    عثمان: نظام   عيسىعلي  
 . 1986كانون األول،  8-  6تحرير بله عمان األردن 

Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 
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Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 
 سلسلة الدراسات النفسية والتربوية: ثالثًا: 

 أواًل: المراجع العربية:
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد:- أ

، نبدأ بكنية المؤلف، ثم الحرف األول من االسم، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
 نغلق بقوس هاللي(.ثم 

 ( 57، 1998مثال: )عاقل، ف،  
 : مؤلفان- ب

، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
كنية المؤلف الثاني، ثم الحرف األول من اسم المؤلف الثاني، ثم العام، ثم رقم الصفحة، 

 ثم نغلق بقوس هاللي(.
 ( 57، 1998ف، والرفاعي، ن،  مثال: )عاقل، 

 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج
، نبدأ بكنية المؤلف األول، ثم الحرف األول من االسم للمؤلف األول، ثم ا  هاللي  ا  نفتح قوس 

 ، ثم العام، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(. وآخرون نكتب 
 . ( 57،  1998مثال: )عاقل، ف، وآخرون،  

 العربية في نهاية البحث: قائمة المراجع  - 2
واحد:- أ يتلوه    مؤلف  العام  ثم  فاصلة،  يتلوه  األول  االسم  ثم  فاصلة،  يتلوها  بالكنية  نبدأ 

ثم دار النشر  يتلوها فاصلة،  ثم رقم الطبعة  يتلوه فاصلة،  الكتاب  ثم عنوان  نقطتان: 
 يتلوها فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
 ، دار العلم للماليين، بيروت.2النفس التربوي، ط: علم 1998عاقل، فاخر، -
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 مؤلفان اثنان:- ب
نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  
كنية المؤلف الثاني، ثم االسم األول للمؤلف الثاني يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه نقطتان: ثم  

يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبعة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها فاصلة، ثم عنوان الكتاب 
 بلد النشر يتلوه نقطة.

 مثال:
، دار العلم للماليين، 2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم،  -

 بيروت.
 : أو أكثرثالثة مؤلفين - ج

االسم األول للمؤلف األول يتلوه فاصلة، ثم  نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم  
ثم كنية   يتلوه فاصلة،  الثاني  ثم االسم األول للمؤلف  يتلوه فاصلة،  الثاني  كنية المؤلف 
المؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم االسم األول للمؤلف الثالث يتلوه فاصلة، ثم العام يتلوه 

ة يتلوها فاصلة، ثم دار النشر يتلوها  نقطتان: ثم عنوان الكتاب يتلوه فاصلة، ثم رقم الطبع
 فاصلة، ثم بلد النشر يتلوه نقطة.

 :مثال
، دار  2: علم النفس التربوي، ط1998عاقل، فاخر، والرفاعي، نعيم، ومخول مالك،  -

 العلم للماليين، بيروت.
 المرجع المترجم:  - 3
 داخل المتن: يتم التوثيق باسم المؤلف فقط.  - أ

 ( 14،  1984: )واطسون، ج،  مثال
 وفق ما يلي:  في قائمة المراجع: يتم كتابة المؤلف والمترجم- ب

كنية المؤلف، االسم األول للمؤلف، عام التأليف: عنوان المرجع، اسم المترجم وكنيته 
 بعد كتابة كلمة ترجمة، دار النشر، بلد النشر.

 :مثال
العزيز القوصي، مكتبة األنجلو  : النظرية السلوكية، ترجمة عبد  1984واطسون، جون،  -

 المصرية، القاهرة. 
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 الدوريًة أو المجلة العلمية:- 4
كنية المؤلف أو الباحث، االسم األول للمؤلف أو الباحث، العام: عنوان المقالة أو البحث، 
اسم المجلة أو الدورية، رقم المجلد، رقم العدد الخاص بالمجلد، نطاق صفحات البحث 

 ية. في المجلة أو الدور 

 :مثال
: دافعية اإلنجاز وعالقتها بقلق االمتحان لدى طالب الثانوية 1998األعسر، صفاء،  -

 . 452-434، 4، العدد 3العامة، مجلة البحوث النفسية، المجلد 
 رسائل الدكتوراه والماجستير: - 5

  كنية الباحث، االسم األول، العام: عنوان الرسالة، نوعها، الكلية، الجامعة، البلد.
 : المث
األساسية عند معلم المدرسة   األدائية: الكفايات التعليمية  1981مرعي، توفيق أحمد، -

االبتدائية في األردن في ضوء النظم واقتراح برامج لتطويرها، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
 .جامعة عين شمس، القاهرة، مصر

 أبحاث المؤتمرات:- 6

، تسلسل المؤتمر  )بخط غامق(  عنوان البحثكنية الباحث، االسم األول للباحث، العام:  
، رقم المجلد، نطاق  إلى(  .... )في الفترة من  المؤتمر، مكان انعقاد المؤتمرإن وجد، عنوان  

 صفحات البحث في المجلد. 
 :مثال

التوافق الزواجي في ضوء بعض سمات الشخصية لدى عينة  :  2007الصبان، عبير،  -
، المؤتمر السنوي الرابع عشر، اإلرشاد النفسي  من الزوجات السعوديات في مكة المكرمة

 . 154-119أجل التنمية في ظل الجودة الشاملة، مصر، المجلد األول، من 
 : اإللكترونيةالروابط - 7
منها الباحث االقتباس،   يأخذ  في التوثيق وفق الصفحة التي  اإللكترونيةُتعتمد الروابط  -أ

 ويظهر الرابط في الشريط العلوي للموقع. 
ُتعتمد الروابط اإللكترونية في التوثيق بشرط أن يكون صاحب المقال أو الباحث أو -ب

 الناشر حاصال  على درجة الدكتوراه. 



 2018لعام       2العدد                               مجلة بحوث جامعة إدلب           

XV 
 

 ثانيًا: المراجع األجنبية: 
 داخل المتن: - 1
 مؤلف واحد: - أ

ية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنا  هاللي  ا  نفتح قوس 
 متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس هاللي(.

 (Freeman, F., 1962, 22)مثال: 
 :مؤلفان اثنان- ب

االسم يتلوه نقطة ، نبدأ بكنية المؤلف يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من  ا  هاللي  ا  نفتح قوس 
متبوعة بفاصلة.، ثم كنية المؤلف الثاني يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف 
الثاني يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة.، ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة، ثم نغلق بقوس  

 هاللي(.
 (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232)مثال: 

 : أكثرأو ثالثة مؤلفين - ج 
، نبدأ بكنية المؤلف األول يتلوها فاصلة، ثم الحرف األول من اسم المؤلف ا  هاللي  ا  نفتح قوس 

يتلوه فاصلة،   et alاألول يتلوه نقطة متبوعة بفاصلة، ثم االختصار المعبر عن وآخرون  
 ثم العام يتلوه فاصلة، ثم رقم الصفحة ونغلق بقوس هاللي(.

 (Saywitz, J., et al, 2000, 56)مثال: 
 قائمة المراجع األجنبية في نهاية البحث:  - 2

االقتصار على كنية    مع  ينطبق على المراجع األجنبية ما ينطبق على المراجع العربية
 المؤلف دون ذكر االسم كامال  وتمييز الحرف األول للمؤلف األجنبي بنقطة يتلوها فاصلة.

 مثال: مؤلف واحد:- أ
Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 مثال: مؤلفان اثنان:- ب
Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological Association. 

 مثال:  : أو أكثرؤلفين ثالثة م- ج
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Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 
 التوثيق من مجلة أو دورية أجنبية: - 3

Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

 
 أبحاث المؤتمرات:- 4

Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 
 مالحظات هامة: 

 . اإللكترونيةكتب المراجع العربية أوال ، يليها المراجع األجنبية، يليها المواقع تُ  .1

رتب المراجع العربية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث تُ  .2
 المؤتمرات ألفبائيا .

رتب المراجع األجنبية بما فيها أبحاث المجالت ورسائل الماجستير والدكتوراه وأبحاث  تُ  .3
 المؤتمرات ألفبائيا .

............"  "  وضع االقتباس الحرفي مهما كان عدد كلماته بين عالمتي تنصيصيُ  .4
 ويتم التوثيق وفق التوثيق في المتن مباشرة.

استخالص فكرة من نص؛ يتم التوثيق وفق    تم  وأالقتباس وفق فهم الباحث،  إذا تم ا  .5
 دون وضع عالمات تنصيص.من التوثيق في المتن مباشرة 

يتم التوثيق  بصفة متتالية  مرات متتالية داخل المتننفسه تم االقتباس من المرجع  إذا .6
سابق  المرجع  )الفي المرة األولى وفق التوثيق في المتن، وفي المرات التالية ُيكتب  

 . مثال:  (والصفحة فقط
 ( 57،  1998في المرة األولى: )عاقل، ف، والرفاعي، ن،  
  ( 122في المرة التالية: )مرجع سابق،  
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مع    إذا .7 والعربية  األجنبية  باللغتين  مرة  ُيكتب ألول  أجنبيا ،  الباحث  أو  المؤلف  كان 
 : مثال العام، ثم ُيكتفى بوروده بالعربية مع العام في المرات التالية.

 أن المنهج العقالني االنفعالي.......الخ.  Albert Ellis 1990يرى ألبرت اليس 
 في المرات التالية:

 أن األفكار الالعقالنية........الخ. 1990ويعتقد ألبرت اليس 

 . كله ...( في نطاق البحث  4-3- 2-1ُتستخدم األرقام العربية ) .8

يبدأ ترقيم المراجع العربية أوال  بشكل متسلسل وفق الترتيب األلفبائي، ويستمر تسلسل  .9
(  30إذا انتهى ترقيم المراجع العربية برقم )] .نفسها  لطريقةباترقيم المراجع األجنبية  

 .[( ونتابع31نواصل ترقيم أول مرجع أجنبي برقم ) 

 
 :الشتراك في المجلة ل

 .يمكن االشتراك في المجلة لألفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة

 :عنوان المجلة

على  • المجلة  تحرير  إدارة  إلى  مباشرةً  العلمية  المادة  من  المطلوبة  النسخ  تسليم  يمكن 

مجلة بحوث جامعة    –بناء رئاسة الجامعة    –شارع المعاهد    –إدلب  -سورية  العنوان التالي:  

 إدلب. 

              d.j.sr@idlib.university  
 CLICK HERE/  اضغط للذهاب إلى صفحة الموقع الرسمي  

mailto:d.j.sr@idlib.university
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
https://idlib.university/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/


 

 
 

 



 INDEX الفهرس /

 حتى من اسم الباحث  عنوان البحث  م
اعتراضات ابن هشام على األلفية في كتابه أوضح    1

 المسالك 
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 اعتراضات ابن هشام على األلفية في كتابه أوضح المسالك
 للجنس( )من أول الكتاب إلى باب ال النافية 

 

 
 ملخص البحث  

 
البحث يتناثل جينثل بثليآلثيا اثلثيال التييالنثيهاثأانيثليهل مثليا ثيآلثللثمني نثل بثليآلثيي

يي   يهاأيشثثثثثثثثتيا ييي–الحتكليالعلممليالاقلشثثثثثثثثمليالنثيد الفيةعأيهل مليا ثيآلللمنيمل ثي  ثثثثثثثثل ي ي يي ييي ييي ي يي
يييي نيهيعأيياعنتاضثثثثثثلءيهاال يشثثثثثثتاهيل ل مليمثيةعنيالم ثثثثثثل  يالاح  لي األا ل ييي–األل مليي ي ييييييي ييييي ييي ييييي يييي ييييييي يييي يي يي يييييي يي يييي ييييي ييي يي 

ني دأدثيه مملي ذهياالعنتاضثثثلءيك  يليد ثثثأثيآلثيبآلل يكبلتيكل ثيالنثيهصثثثأث ليا ثيآلللم
ييييييييييييي ييي  ثثثل نيالذهيشثثثيأيلهيالقلصثثثثي الأا ثيةأ هيالآل يل ا يالعترملي آلا يت  ييييي ييي ييييييي يييييييي ي ييييييييييي يي يييييييي ي ييني اليهدجييعلمهيآلا ييلي ييييييي يي يييي  يييي

يكنبهيالنثيهليفيليمثي ذايالفث. ييييييي يي ييي يييييي يييييييييي
مقمفيةجمعي ذهيالمالا لءي االعنتاضثثثلءني تتانيليمثية ثثثلديالاقأي المال  ثثثثليي

ييييييألدبلثيآلأىيصثثثثحلي ذهياالعنتاضثثثثلءي د ينيلنيآلك أايآلليكنبنهيةأ  اجيعلمل ييييالعلممليالبحنلن يي يييي يييييييييييييييييييييييييي يي يييي ي ييييي ييي ي يي يييي يييي ي
يالاح ي نيل ذيي ذايالفث.ييي

ي ثديبفي ذهياالعنتاضثثثثثثلءيةح ثثثثثثهيدتدلهي ث د ليمثيشثثثثثثت يا ثي  ثثثثثثل يالم ثثثثثثم ي يي ييييييي ي يي يييي يي يي يييي يييييي يييييي ي ي ييي يي يييي ي ييييي يي ييي يي
ي"ه ضحيالم للميبل يهل مليا ثيآلللم"ني   ي فسيدتدلهياألل مل.
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 تمهيد
مثيشت يهل مليه ضحيالم للميي" كنلةهييا ثي  ل يآلثيهشيتيشتا يهل مليا ثيآلللمنييي

  لآلفي صثثثثثث يا ملليمثيال ثثثثثثيتيي النال جي لثيتلبليالعليي الاحليي أ ملي اأتالنيا ثيآلللم"يي
ي:ي دعلمقلءيكالتينيآلثيهشيت لعلمهيا اشي

ي
ي ثي.819المن م يساليين1الشمليعزيالأتثيآلحمأي ثيشتفيالأتثيه ثية تي ثينملعلي-ه

ي.ي3 ث824ال ثي الجيالحلبثيالحافثيالمن م يساليي2"يشت يالن ضمحي"يي-ب
ي.ي ث835حفلأيا ثي  ل يالمن م يساليشيلبيالأتثيالمعت فيةي4"يالشمليالحفلأي"ي-ج
ي. ثي855المن م يساليي5 الشملي أثيالأتثيآلحم دي ثيهامأيالعلاثي-د
ي.ي ث859المن م يساليي6هيال لمعثيالشمليالا انثيالم تهياألدتي- ث
ي ثي.861المن م يساليي7الشمليا ثيه ثيال فليالاح هيي- 

 
 لت ءييي–داثيبامل يالنتاثيالعترثيي-ك فيال ا نيعثيهسلآلثيال نهي الفا نيلحلنثيخلمفلييي-ي1
ييي155/يي1
 ي184/ييي2 يي1982ي- ثي1402 لت ءييي–للبغأادهيداثيالف تي أ ليالعلثملثيي-ي2
آلحمأي ثيخلل ي ثي الجيالحلبثي  ثيالأتثيالقلضثيه  يالبقل يالحافثينيلهي:يالشمليعل ييي-يي3

 يي184/يي2آلغاثياللبلهيني شت يالن ت فيني شت يال ذ ثي غلتيذلمينيا  تي أ ليالعلثملثي
ييي155/ييي1ك فيال ا نيي-ي4
 يي155/يي1 ف هيي-ي5
دتهيال لمعثينيلهي:ياألص جييآلحمأي ثيا ثي ثيعلثيالا انثيشمسيالأتثيالم تهينياأليي-يي6

الجلآلعليلح يياتفيالمضلثعليني الشمليعل يالن ضمحيني ث ضليالمجلل لي غلتيذلمينيا  تيي
 يي200/يي2 أ ليالعلثملثي

 يي155/ييي1ك فيال ا نيي-ي7
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المن م يمثياأ ديسالييي1"يالشمليا ثي طل رغلي"يسمفيالأتثيآلحمأي ثيآلحمأيالب نمتهيي-ز
ي.ي2 ث870

يي"يثمعيال ثثثثن ثي األثا ميعثيآلتبألءيه ضثثثثحيالم ثثثثللمي"ي   يالشثثثثمليآلحلثيالأتثيعبأيي- 
هامأي  تني  ثييينحقلقي دثاسلني ي4 ثثثثثثثثي880المن م يسالييي3القلدثي ثيه ثيالقلسييالملل ث

ييآلتكزيالملميفم  .ي52168ثسللليآللن نلتي ت يي
ي ث.890المن م يمثياأ ديساليي5 الشملي ت لنيالأتثيب تاهميي ثيعبأيالتامثيال تكثي-د
   يلل ثثثثثثثثثثثثمعينالجيالأتثيعبأيالتامثي ثيه ثية تيييي6"يالن شثثثثثثثثثثثثمحيعل يالن ضثثثثثثثثثثثثمحي"ي-ه

ي ثي.ي911ال ل تثيالمن م يسالي

 
آلحمأي ثيآلحمأي ثيعمتي ثي طل رغليسمفيالأتثيالب نمتهينيعللييةفقهيالحا مليآل تهي صفهييييي-يي1

الأ لثيالم ت لينيلهي:يالح اشثيعل يالن ضمحيني شت يداقمحيالقتامثي غلتيذلميا ثياليمل يةمحققيي
ييي50/يي7 لت ءييي–داثيالعلييللمالتلثيي- ي1980يي5دللزثكلثينياألعال ي

 يي155/ييي1ك فيال ا نيي-ي2
عبأالقلدثي ثيه ثيالقلسيي ثيهامأياأل  لثهيال عأهيالعبلدهيالملل ثينيآلثيعلمل يالعترملييي-ي3

  ملدهيةم لينيهاا يعلمهيال ل تثي ال تل هيخلتاينيلهي:ي أا ليال بل يمثيشت يالن يل ينيآل لأهي
 يي42/يي4 ثي.ياألعال ي880ني الشمليعل يالن ضمحي غلتيذلمينيآللءيساليي

 يي155/ييي1ك فيال ا نيي-ي4
يب تاهميي ثيعبأالتامثي ثيآلحمأيال تكثيه  يال مل ي ت لنيالأتثيني لضيآلثيمقيل يالحا مليني-ي5

كلنيآلثيخلصلي لتنبلهينيلهي:يفمنيالم ل يال ت ييني الشمليعل يد ضمحيا ثي  ل ينيآللءيي
يييني اأييالزثكلثي ملدهيساليي155/ييي1 ثيكمليمثيك فيال ا ني890سالي يييييييي يييييييي ي  /ييي1 ثي.ياألعال ي922يييي
 يي46

ييي154/ييي1ك فيال ا نيي-ي6
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المن م ييي1"يالشملياللقل ثي"يالعالآللي لصتيالأتثيه ثيعبأيهللايآلحمأياللقل ثيالملل ثييي-ك
ي ثي.ي958سالي

لل ا ا ثينيه ثية تي ثيبسملعل ي ثيشيلبيييي2"ي أا ليال للميعل يه ضحيالم للمي"يي-ج
الم لأي الأاثييييالأتثيعمت الم تهي الن   ثياألص ي ال ت في ال ا ا ثي  ثيعلثي ثي مل ي

ي.ي3 ث1019ال لمعثيالمن م يسالي
العبأ ادهيييي4"شت يالن ضمح"يي-  نيه ثيالطلهيالح ثي ثيت سفي ثيآليأهي ال ثيآليأهي

ي ث.ي1023المن م يساليي5الز لدثيالملل ثيالمعت في ث"يا ثيآليأهي"ي

 
لهي:يالشمليعل يشت ينمعيييآلحمأي لصتيالأتثياللقل ثيه  يعبأهللايالم تهيالملل ثيني-ي1

 ثي.ي أ ليي958الج اآلعيللمحل يمثياألص جيني شت يخطبليآلتن تيال معيخلل ينيآللءيساليي
ييي244/يي2العلثملثي

ييي239/يي1 أ ليالعلثملثييي-ي2
د   ثياألص يآل تهيالم لأي الأاثينيشلمعثيني   يخلجيال يلبيالتفلنثينيلهي:يالشملييي-ي3

شت يالقطتيني الشمليعل يشت يال ذ ثي غلت لينيآللءيساليييعل يشت ياألز ت ليني الشمليعل 
 يي239/يي1 ثي.ي أ ليالعلثملثيي1019

ييي291/يي1 أ ليالعلثملثييي-ي4
لهي:يالشمليعل يشت يا نت آلمليني الشمليعل يآلتن تيال معيخلل يني الشمليعل يشت ييي-ي5

 يي291/يي1 ثي.ي أ ليالعلثملثيي1023الالآلمليللم الدثنيآللءيسالي
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لل معيآلحمأي ثيعبأيالقلدثيالفلسثيالمن م يييي1ة ت يش ا أيا ثي  ل ي"ي"يد مل يالمتا يييي-ن
 عل ي ذايال ت يالشمليلل معي لسلثي ثيينييييني   يشت يل  ا أيالن ضمحيي2 ث116ساليي

ي.ي3 ثي1086آلحمأيغتسيالأتثيالتلللثياألز تهيالمأ ثيالمن م يسالي
لل معيآلحمأيالطلهي ثيعبأيالمجلأي ثيعبأيال ال ي ثيكلتانيييي4"يالشمليا ثيكلتاني"ييي-ص

  أيتبعفي ذهيالحلشمليةفلسيمثينزهتثيسالينيييي5 ث1227الملل ثيالفلسثيالمن م يساليي
ي.ي ث1315

ه ثيالح ثي ثيبدث سي ثيعلثي  لثييالفقمهنيالملل ثيالمغترثيييي6"يالشمليا ثي  لثيي"يي-ع
ي.ي7 ث1259المن م يسالي

 
ييي309/يي2ليالعلثملثيي أ ي-ي1
آلحمأي ثيعبأالقلدثي ثيعلثي ثيه ثيالمحلسثيت سفيالفلسثيالفقمهيالملل ثينيلهي:يدحفليي-ي2

 ثي.ي أ ليي1118المتل لثيني النقللأيني شت يش ا أيالم ضحيال ثي  ل ي غلتيذلمينيآللءيسالي
ييي309/يي2العلثملثي

رللتطلهيالتلللثينيملض يآلثيه  ي لسلثي ثيآلحمأيالتلللثيني  عتفيةل ثيغتسيالأتثيني يي-ي3
المأتاليهصلهيآلثيالتلل يةفل طلثينيد ل يالنأث سي التطلةلي اإلآللآلليمثيالم جأيالاب هيةعأيي

 ثي1086عمهينيلهي:يشت يعل يهل مليالعتا ثيني شت يث لضيال للحلثيني غلتيذلمي.يآللءيسالي
 يي130/يي8.ياألعال ي

ييي178/يي6األعال يي-ي4
:يشت يالح ييالعطل مليني آلا  آلليمثيالمجلزي االسنعلثيي الشمليعل يي لهيد ل مفيآلايلي-ي5

ييي178/يي6األ ضحينيا  تياألعال ي
 يي263/يي4األعال يي-ي6
   يمقمهيآللل ثيآلغترثينيهخذيعثيا ثيكلتاني ا ثيالحلجينيلهي:يالشمليعل يشت يالبال ثينيي-ي7

 يي263/يي4 الشمليعل يالن ضمحي غلتيذلمي.يا  تياألعال ي
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ه ضحيالم للميبل يهل مليا ثيآلللمي"يلل معيه ثيعبأيهللايآلحمأي ثيامأ نيا ثيي"ي  ييي-ف
يييالحلجيال يلمثيالمن م يسالي يي يييييييي ييي يييي  يي ي.يي1 ثي1274ييي

 عل ي ذايالا ييشت يللمكلفنيهسملهي"يك فيالتفل ي الغطل ي"ي  أيتبعيالا ييآلعيشتاهي
ي.2 ثي1318ةفلسيسالي

الن ضمحيني  ثيآلطب عليتبعلييالشمليه ثيالاجليعل يشت يال معيخللأياألز تهيعل يي-ل
ي ثي.1343 أ مليةمطبعليآل طف يالبل ثيالحلبثي ه الدهيةللقل تييسالي

 ثي1371"يديذتهيالن ضمحي"يل سنلذتث:يال معيهامأيآل طف يالمتاغثيالمن م يساليييي-ث
ي ثي.ي1344ني ال معيآلحمأيسللييعلثيالمن م يةعأيسالي

ضمحي"ي هختنلهيمثينزهتثني ضيياأل جي  أياخن تياألسنلذاني"يالن ت حيةمضم نيالن ييي
آلايملي"علييالاح "ي الال ثي"علييال تف"نيآلعيةعنيز لداءيآلثيكنهيالق  ني تبعيةللقل تيي

ي ثني ال نلبيةجزه هي أيد تثيتبعهي.ي1329سالي
"يةغمليال للميبل يه ضحيالم للمي"يلل معيعبأيالمنعلجيال علأهيالم تهياألز تهييي-ش

اققيال معيثامهيهللاي"يالن ضمحي"ي كنهيعلمهيدعلمقلءيآلفلأيينيييي ثيمقأ1390المن م يةعأيي
صفحلني ظيتءيالطبعلييي322   تدهيآل نبلي آلطبعليآلحمأيعلثيصبمحي ه الدهيةللقل تييمثيي

ي ث.1388التاةعليسالي
"ي أا ليال للميبل يدحقلقيه ضحيالم للمي"يلل معيآلحمأيآلحثيالأتثيعبأيالحملأنيييي-ء

ي ثي.1393المن م يسالي
"يآلالثيال للميبل يه ضحيالم للمي"يل سنلذيآلحمأيعبأيالعز زيالاجلثني ال معيآلحمأيي-ه

ي ث.ي1349عبأيالعز زيا ثيني   تدهيالمطبعليالتامل مليةللقل تييأل جيآلتييسالي
يكنلبيال معيخللأياألز تهيال يلتي"يالن ت حيةمضم نيالن ضمحي"ي.يبل يبضلملي

 
   يهدتهيمقمهيآللل ثيآلثيه  يملسينيلهي:يالشمليعل يدف لتيه ثيال ع ديني المقلآللءيي-ي1

ييي275/يي4الحمأ  ملي غلتيذلمينيا  تياألعال ي
يي- (يل سنلذيت سفيبلملنيستكمسيي1919 ثي)ي1339ان يآلعجييالمطب علءيل تكمسيي-ي2

   70صييآل تي-آلطبعليستكمسيي- ي1928ي- ثيي1346
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آلثيالح اشثي ال ت  ي النعلمقلءيعلمهياليشميه هيشت يكبلتيآلثيييييييييييي ي يذايال ييييييييي يم نلبيي
ي.تالصلينيإلآلل يكبلتيآلا يا ثيآلللم  ييكبلتيكللعل ينيآلكلفيكبلتيآلا يا ثي  ل 

 أل مملي ذايال نلبينل ءيه مملياعنتاضلءيصلابهيا ثي  ل يعل يخالصليا ثيآلللمنيييي
  حثيمثي ذايالبح ي تصأي ذهييمل ثي  ل يشت ياألل ملي ا نقأ ليمثيةعنيالم اضعينيي

يآلأىيد لي ذهياالعنتاضلء.يينبلثاالعنتاضلءيني  أثسيليلاتىيآل ض علنيلي د نيليني  
ي

يل:دمي عملثيمثي ذايالبح يتنلتصيمثيالاقلديا 
آلللميالنثيصت يةمتللفنهياسنقتهءي"يه ضحي"يا ثي  ل يني اسنتتنفيا نقلدادهيال ثي -1

يييةلبي)ال(يالعلآللليعم ي)بني(.يلهيمليلينيآلثي أا ليال نلبيبل ي يييي  يي ييييييييييي ييي  ييي
آلتن تاييني  ل  نيلي قلشليعلمملييةح هيدتدلبيليمثيال نلبيي  ففيعاأيك يآل ألليآلايليي -2

نياييه لثيثهتثييلل مهينيايي ل اليدتنمحلءيالاحليآل نأاليلق جيا ثيآلللمي   جيآلتنيي
يالمن اضعيمثيذلميبنيظيتيلثيثنحل هي.ي

 .نمليآلتن تيييهسملؤ ييمثيالبح يدتيدتنمفيل عال يال اثد -3
لم لدثييني ايي الق امث ا  لءيالقتآ مليني األالدت يالاب  لينيينييللمحن ىييي ضعفيميلثس -4

  المتانعي.ي
 

ييي ي آلمليتابغثيالنابهيلهيهنيا ثي  ل يدعتضي ثا ييييي يي ييييييي ي يي يييي ييييييييييييي نيا ثيآلللميمثيالن يل يد نياألل ملذكت ليييييييييييييي
نييهدعتضيليلي اليي اعنتضيعلليلنيماليدأخ يمثيةحاثي ذانييمثيه ضحهيي  ل  يليا ثي  ل يي

يأل ثيه ل شياعنتاضلءيا ثي  ل يعل يا ثيآلللميمثيهلفلنهيمقطيد نيغلت ل.ي
ي

 :عالمة فعل األمر  :المسألة األولى

نتىيالحأت يعثيمع يينياألمعلجي ه  ثثثثثثثثثثثثلآليلي عالآلليك ي  ثثثثثثثثثثثثييعاأيالحأت يعث
ي:يقأي لجيا ثيآلللممنياألآلتي عالآلنه

                                                                  واألمر إن  لم يـك للـنـون محل         فـيـه هو اسم نحو صه  وحي هل
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مثث نينييييييي ي ي:ي  آليثيي ح نييعل يالطلثثهيآلعي ب لثثهي  نيالن كلثثأييمثثلألآلتيبذني عتفي ثثأاللنثثه
لطلهي لييدقب يي إنيدلفيعل ياني الا ني لييدأجيعل يالطلهيميثيآلضثلثعي ح ال لملي بلفيي

يييييييني آلاي يليليا ثيآلللمي ثثثثثثثثثثثثثثثث"صثثهي اليي "يني  الياعنتاضيا ثي  ثثل يمقأيالا نيميثياسثثييمع  ي يي يييي يييي ييييي يييييي ي يي يييي يي ييي ييييي يييييييي ييييي ي
يييييييآلا يليلي ثثثثثثث" زاجيي دثاكي"ي  لج يييييي  ييييي  ييييييي ي يييل يآلثيدمال يا ثيآلللمية هي اليي   ذايه ي"ي:ييي يييي ييي ييييي يييي يييييي ييي نيم نياسملنيملييي

ي.2"نيأل يملي قبالنيالنا  ث1آلعل آلليآلمليدقأ 
 

م نيالا نيمثي"يصثثثثهي الي ي"يدتنلفي  ذاياالعنتاضيآلثيا ثي  ثثثثل يفمهي  تيني
مثللا نيمثيمعث ياألآلتي  نيد كلثأيني لامثليمثي"صثثثثثثثثثثثثثثثهياألآلتينييفعث يدلحقيةالنثيي نييالاعثيي

ييي كذلميمل ثيآلللمياليتت أياأيياالسييينييدا لتييدا  ثي الي "ي  ني ي ييي ي  ييييييي يي ييييي ييييي "ي  يتت أياأيمع ياألآلتينييييييي
سثثثثثثمل ينيمعلجي األالنمللزي لثياألنيالييي3 كالآلهي اليمثيدمللزياألمعلجيةعضثثثثثثيليآلثيةعني"

نيان ي قلجيب يملي قبالنيالنا  ثيآلثي ب يذلمي"يصثهي الي يي"ييملمسيآل ضث عهي ملنياسثمملي
يعالآلليمع ياألآلتيني إ مليهد ي ث"صهي الي "يللنمال يمقطي.ين ملالق أي  ي

  عيفممليييي ف ثهي  ييهةأ اعنتاضثهي ذاييمثي ثمعيخللأياألز تهيا ثي  ثل ييا نقأيال  أي
ييييييي يني ذلميعاأآلليآلايياعنتضيةهيعل يا ثيآلللم يي يييي ي يةلسثثثثييالفع يالمضثثثثلثعي"هفيييييييي ييي ييييي ييييييي يييي مثيالحأت يعثي"ييي

ةعأي قلهياعنتاضيمقلجييييين"آلا ي"صهي الي آلثي ب ييه يليدقب يالنا  ثيآلعيينييالمضلثعييالفع يي
يييييييييييييي ي عل ي ذايكلنيتابغثيللم ضثحيهنيالي ما يفممليدقأ يةأفيي"ي:ا ثي  ثل  ييييي يي ييي ي يييييي يييييي يييييي يي يي يننيأل يليدقب يالنا  ثيي

يي.4"ملنيليآلعل آلليآلمليدقأ يه ضلملسي

 
 .يههيعاأيالحأت يعثيعالآللءياالسيي-ي1
ي–صلأايي–آلا  ثاءيالم نبليالع ت ليي–ه ضحيالم للميبل يهل مليا ثيآلللميال ثي  ل يي-ي2

 يي29/ي1 لت ءيي
مثيشت يالتالصليال لفمليلإلآلل يه ثيبسحلليب تاهميي ثيآل س يال لتبثيالمقلصأيال لفمليي-ي3

نلآلعليه يي- ي2007ي- ثي1428ي– ثي نحقلقيالأكن ثيعبأالتامثيسلمملنيالعامملثي790ءي
ييي64/يي1ييالقتىيةم ليالم تآلل

يي1شت يالن ت حيعل يالن ضمحيلل معيخللأياألز تهي نحقلقيآلحمأيةلس يعل نيال  ديدي-ي4
   40/ييي1لبالنييي– لت ءيي–داثيال نهيالعلممليي– ي2000ي- ثي1421
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"اييالا تييي:اسثثثن ثثث لاليتاقنياعنتاضثثثهيمقلج يا ثي  ثثثل ييعلاألز تهييه ثدي كذلمي
نيه ياليفمتثثللفيآلثثلييالن كلثثأيملثثأخالنيمثيعالآلثثلياألآلتييمثي ثثلءي دعثثلجي ثث ي قبالني  ني

يي.1"اليمليمليي يه ييي- عاثيا ثي  ل يي–اخنلثهيي
يمسيلهيعل يا ثيآلللميمثي ذهيالم ثثثثألليلمممليسثثثثبقيتنبلثيهنياعنتاضيا ثي  ثثثثل يي

ي.صحمح نهيي
ي

 :شروط إعراب األسماء الستة:  المسألة الثانية
ا ي دا ثثثثثثثثهينيدتمعيةلل ي:يهبنيهخنياينيذ نيم ني ثآلثيالمعل  يهنياألسثثثثثثثثمل يال ثثثثثثثثنلي  ث

ي.ةلأللفي دجتيةللمل 
 :ولهذا اإلعراب شروط

ييييهنيد  ني ذهياألسمل يآل بيتييغلتيآل غتييي:األول ييي يي يييي يييي ييي ي ييييي يي ييييي يصغتءيهعترفيةللحتكلءيال ل تي.نيم نييي
ــاني: نيمل ياالثثثفيهعترثثثفيبعتابيالماا نيه يهنيد  نيآلفتدييغلتيآلجم عثثثليه يآلااثثثليييييوالث

ينمعفيهعترفيةللحتكلءيال ل تيي.
مل يهضثثثثثثثثثثثثثثمفثفيلمثل يالمن لييمث  يثليدعتبيييينهنيد  نيآلضثثثثثثثثثثثثثثثلمثليلغلتي ثل يالمن ليييييوالـثاـلث:

يةللحتكلءيالمقأثيي.
ي:آل ضحليله  ذايال تدياألخلتي  يآلح يال ل أني  ق جيا ثيآلللمي

 ا كجا أخو أبيك ذا اعتال ـيـ                                    وشرط ذا اإلعراب أن ي ضف ن ال       لل
 )ذ (يآلالزآلليلإلضثثثثثثثثثثثلمليلغلتيي اعنتضيا ثي  ثثثثثثثثثثثل يعل ي ذاياإلتالليةق لهي:"يي

ي.ي2نليبل ياشنتادياإلضلمليمليلي"المل نيماليال
ي.يي3  امقهيال معيخللأياألز تهيعل ياعنتاضهي ذا

 
ييي40/يي1ييشت يالن ت حي-ي1
ييي41/يي1ه ضحيالم للميي-ي2
   59/يي1شت يالن ت حيعل يالن ضمحيي-ي3
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لإلضثلمليةقأثيآللي  ثأي فثيييلي)يذ ي(ا ثيآلللميليي ق ثأيذكتيآلالزآلييييي يلع يي ه  جي:ي
 ل اهيتت أي فثيبضلمنيليمثثث)ذ (يآلالزآلليلإلضلملينييبضلمنيليبل ي ل يالمن ليي ثي هخ اديلينيي

 ألل يهنيالاحلييذكت ايآلليذكتهينييعاأيبعتا يليبعتابياألسثثمل يال ثثنل هخ اديليبل ي ل يالمن ليي
يهخ كيي هخ ادهيالتمسي؛يسثثثثثثثثثثنينيليبذايهضثثثثثثثثثثمففيبل يا ثيآلللميآلثي بلهينيمللجز لثي ق جي:"يي يييي ييي ي يييييييييي يييي يي يييييييي يييي يي  يي

ي.ي1ني رللمل ينتاي"كل فيةلل ا يثمعليني رلأللفي  بلغلتي ل يالمن ليي
ني  أي لم ثثفيصثثفلينيكق لمي:ي ذايذ يعلي )ذ (يدضثثلفيبل يهسثثمل يالجاسيغلتيال ل تييي

   ليييييي2العليي الجملليعل ي نهيالاأ ثينيكمليمثيالحأت ي:ي)يه ليهللايذ ية لي(دضلفيبل ي
ييي:يايذ هي ذهيد ثثلي ييي يييي ي ني"ي مثي  فيال ثثل تثيهنيبضثثلمنهيبل يالعليي لللليني إل يالجملليشثثلذيييييي يي

ي.ي3"
ي:ت ذهيغلتي)ذ (يالطل مليالم ص لليكق جيال لع )ذ (ي

 4ئري ذو حفرت وذو طويت بو        اء ماء أبي وجدي ـمـفإن ال

 
داثيه ييي– ي1988يي- ثي1408يي1عبأال  لبيآلحمأيديي نحقلقيد.شعبلنالمقأآلليالجز لمليي-ي1

ني الجز لثي  يعم  ي ثيعبأالعز زي ثييي114آل ليالم تآللييصيي–القتىيللطبعي الا تي الن ز عي
يتليليبتفيالبترتهيالمتاك ثيالعالآلليه  يآل س يالجز لثينيلز يا ثي تهيمثيآل تيني هخذيعثي ي ييي يييييي ي ييي ييي يييي يييييييييي يييي يييي ي يييي يييييي ييييي ي يييييييي يييييييي ي يي ي يي

هي:يالجز لمليني شت يهص جيا ثيال تاجينيال ل رلثي ا ثيآلعطينيكلنيبآللآلليالي  قيغبلثهينيل
 .ييي15صيي236/يي2 ثي.يةغمليال عليي607آللءيسالي

 البليقثيمثيشعهياإل ملنيةلبياأت يال عبلييي7116 ت ييي384/يي4هختنهيالأتلمثيي-ي2
ي الم جأيالحتا ي.ي

ييآل نبلي آلطبعلي-الشمليال بلنيالشمليال بلنيعل يشت ياألشم  ثيعل يهل مليا ثيآلللمييي-ي3
 يي135/ي1داثيبامل يال نهيالعترملييفم  يالبل ثيالحلبثيي

يي34ني ا ثيالالظييصييي511/ييي2ني التزا ليي773آلثيال امتيل الني ثيالفح ي:ياإل  لفييي-ي4
ي.يي1/158ني األشم  ثي
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م ثثثثثثثلب  هي ماعهيني المبتديي كذلميم نيمثيبضثثثثثثثلملي)يذ ي(يبل يالضثثثثثثثمل تيخالملينيي
ي.ي1 جلزه

ييييي"ي آلثيهنلزيذلمي لجيمثياإلضلمليبل ي ل يالمن ليي)يذيهيي(يكق لييي)يميثيي(ي" ييييييييييييي ي  ي  يييييييييييي  يييي ييييييي ي ييي ييي يييي يييي يي ييي ي.ي2ييييي
لذايكلهينيكلنيكال يا ثيآلللميمثيآلحلهينيال يهشثثثلثيبل يهنياألسثثثمل يال ثثثنليكثيي

م  يليدضثثثلفيبل يغلتي ل يالمن لييني الي نهيالعنتاضيا ثي  ثثثل يدعتبيبعتا يليالم ثثثي ثي
يعلمهي.

 ضمائر النصب المنفصلة :المسألة الثالثة:  
 قال ابن مالك:

                                                             وذو انتصاب في انفصال ج عال           إياي، والتفريع ليس مشكال 
يييي

يضثثثثثثثثمل تيالا ثثثثثثثثهيالماف ثثثثثثثثللي ثي:يب لهيللمن لييني إ لهيللغل هيني إ لكييييم ذني؛ يييييييي  ييييييييييييييييييييييي ييييييي ي يييي ييييييي ي ييييي يييي ي
ييييييييييييييييييب ل ثينيب لكيينيب لكملينيب لكيييللمتلتهني مت عيلي:يب ل لينيب ل لينيب ل ملينيب ل يين ييييييي  ي نيب لكثييييي

يي.
 هخ اديثليي(ييك آلثيسثثثثثثثثثثثثثثلثيعل يدثرثهي؛يهني)يب ثلدبعثليللتللث يي ثذايآلثذ ثهيا ثيآلثللثمي

ميثيني لي:ياليل ي ال لفي المل ي...العمل تيالنثيةعأضثثثمل تيهضثثثمففيبل يالضثثثييعبلثييعثي
يضمل تيهضمففيبل يضمل تي.

 اعنتضثثثثثهيا ثي  ثثثثثل ي  لجي:"يالمتنلثيهنيالضثثثثثملتي فسي)يب لي(ي هنيالل ااقيليلي
يي.ي3ات فيد ليي خطلبي غلبلي"

 
ي1دي–النذتل ي الن مل يمثيشت يكنلبيالن يل يأل ثياملني نحقلقيديا ثي اأا هيا  تيي-ي1

ييي160/يي1ييالت لضي–يكا زيبشبللمليللا تي الن ز عيي يداث2005ي- ثي1426
ييي160/يي1النذتل ي الن مل يي-ي2
   89/يي1ه ضحيالم للميي-ي3
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  الكيآلذا هينييي1 الب ثثت لثي  ذايالذهياعنتضيةهيا ثي  ثثل ي  يآلذ هيسثثلب  ه
يهختىي:

مقثأيذ ثهيال  مل نيبل يهنيال ثلفي اليثل ي المثل يآلثي)يب ثلكي إ ثلهي إ ثلهي(ي ثيالضثثثثثثثثثثثثثثمثل تي
ي.ي2ني إلمهيذ هيا ثيكم لنالما  رليي

ني ثنحهيا ثييي ذ هيآخت نيبل يهني)يب لكي(ي هخ اديلية ملليلي ثيالضثثثثثثثثمل تيالما ثثثثثثثث رل
ي.ي3األ بلثهي

ملعنتاضيا ثي  ثل ي  جيآلثياأل  اجيالمعنبتييمثيدف ثلتيضثمل تيالا ثثهيييي علمهي؛
ل ثيعاثأيالا تي م ثياالعنتاضيعل يا ثيالماف ثثثثثثثثثثثثثثلثلينيكمثلي  يثههيا ثيآلثللثميكثذلثمينيي

  ثثل يةأني"يدعت فيالضثثملتي  يآلليدجيعل يآلن لييه يآلتلتهيه يغل هيني )ب ل(يةمفتد لي
ي.ي4اليدأجيعل يشث يآلثيذلمينيم مفيد م يضملتاي"

ي ي"يمثثثثثثثثثثثثثثثثث)ب ل(يالي فلأيآلعا يةل فتادهيني الي قعيآلعتملينيةتالفيغلتهيآلثيالمضثثثمتاءينيمتيصي ي  ييييي  يييي ييييي يييييي يي ي ي ييييييييييي يييي يييييييييييييي يييييييييي ييييييي يييي
ي.ي5ةلإلضلمليع ضليعمليآلاعهي"

ييييييي عل يك ييينيميذهيآل ثألليكملي ق جيال ثلتبثي"ياليامتييليليمثيال ثالعليني اليمل أيي يييييي ييي يييي يييييييييييي يييي يي يي يييي يييييييييييي يييييييييي ييي   يي يي
ي.ي6مثيال ال ي"

ي
  

 

ي–آل نبليالتل جثيي1اإل  لفيمثيآل ل  يالتالفيل  بلثهي نحقلقيد.ن دييآلبت كينيديي-ي1
 يي555القل تيينيصي

يي– ي1995يي- ثي1416ي1اللبلبيمثيعل يالبال ي اإلعتابيللع بتهي نحقلقيغلزهيتلمملءيديي-ي2
 يي479/يي1دآل قييي–داثيالف تي

يييي561اإل  لفيصيي-ي3
عأييال للميبل يدحقلقيه ضحيالم للميللعالآلليآلحمأيآلحلثيالأتثيعبأالحملأيآلحققييي-ي4

ييي89/ييي1األ ضحي
ييي555اإل  لفيصيي-ي5
   289/يي1ال لفملييالمقلصأيي-ي6
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 الترتيب بين اللقب والكنية :المسألة الرابعة:  
نيل ثيالم أللي الييي1 ن رليعل ياألم حيياللقهييتكختبذاياننمعياالسيي اللقهيم  هي

"ي ال امثليآلثليهضثثثثثثثثثثثثثثمفيبلمثهياألبيه ياأل يني اللقثهيآلثليغلثهيعل يل ياننمعيلقثهي كامثليني
ي.ي2الم م يان ياشنيتيةهيعل ينيليالتمعليه يالضعلي"

مثل ثيآلثللثميتتىيه ثهي جثهيدثأخلتيدتدلثهيال امثلي اللقثهيبذاياننمعثلينيييعثمثللحثأتث يي
ياللقهيكذلميعثيال امليمقلجي:
                     رن  ذا إن سواه صحبا ـ                        ية ولقبا           وأخ  ـ                 واس ـمـا أتى وكن

ني  عاثيه هي جهيدأخلتييمثثثثثثثثث)ذا(ياسييبشلثييبل ياالسيياألخلتيالمذك ثي   ياللقهيي
ي.ي3اللقهيعثيغلتهيبذاياننمعيآلعه

 
يي1 نحقلقيد.ثنهيعاملنيآلحمأييدا  تياثد لفيالضتبيآلثيل لنيالعتبيأل ثياملنييي-ي1

ني شت ي طتيالاأىي ر يال أىييي965/ييي2القل تيييي–آل نبليالتل جثيي- ي1998ي- ثي1418
 ثي نحقلقيآلحمأيآلحلثيي761أل ثيآلحمأيعبأهللاينملجيالأتثي ثي  ل ياأل  لثهيالمن م يسالي

 يي97صيي- ي1963ي- ثي1383 لت ءييي–داثيبامل يالنتاثيالعترثيي–بأالحملأيالأتثيع
ييي358/يي1المقلصأيال لفملييي-ي2
/ييي1ي ينلآلعليال   ف1993يي- ثي1412 نحقلقيد.ملتمليالتانحثينيا  تيشت يالم  دهيي-ي3

 يي130
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آلليييي1 مثي  ثثثثثثتليآلثيالتالصثثثثثثل اعنتضيا ثي  ثثثثثثل يعل يا ثيآلللميذلميمقلجي:"يي
ي.ي2"بأهللايه فيالال لي(يني لمسيكذلمهنياللقهي جهيدأخلتهيعثيال امليكث)يه ثيع قنضثي

ييدهيي  جييا ثيآلثثللثثمييا  ثثأيهتثثأيالمتيييي ييي يي يييي يييي    ثثلجيآلعلاليدثثأخلتياللقثثهيعثيغلتهي:"يألنينيييي 
هنيالمتادياللقهيمثيالغللهيآلاق جيآلثياسثثثثثثثييغلتياإل  ثثثثثثثلنيكبطلينيمل ي أ يلن  ييال ثثثثثثثلآلعيي

يي.ي3آل ملهياألصلثيني ذلميآلأآل ني نأخلتهي"
اثثأتاثثهيعثياللقثثهي ال امثثلي:"يثنحيكالتي ن بيآلعتضيي  ثثلجيالتضثثثثثثثثثثثثثثتهيمثييييي

يياالسيي"ي  أيكلني لجيمثيدأخلتياللقهيعثياالسيي:دأخلتهيعايليه ضليلمليآلتيمثي
اماليعل يالاعفينيأل هي  ثثبيهيةلإلشثثعلثيةلل ثثفليني لأالي الي ج زيدقأ يياللقهيي"يي

 ه فيالال ليني ام يالبل ثيعلمهيني لنأختهيعثيتن  ييبثادييآل ثثثثثثثثثثثثملهياأل جيمثي ح ي:يةطلي
علينيم ذايلف لي" يييياالسيي ضي ييييييييييييي يييي  ي ي.ي4يي

ييييي عل يك ينيمللق النيآلعني ي يييييييي ييي  يي بتانيآل ثثثثي ثانني  ي أينل ي للاليدقأ ياللقهيعل ياالسثثثثينييي
ي:هييكق ل

 
:"يالا تليالنثيي130/ييي1 لجيال معيآلحمأيآلحلثيالأتثيعبأالحملأيمثي لآلشياأل ضحيي-ي1

  لتيبلليليالمكلفيمثي ذهيالعبلثيي ثيالا تليالم ي ثييالنثي لثيهتأتاليني النثيشت يعلليليي
األشم  ثي ا ثيعقل ي غلت ملي"ي  ق أيالبلفيالذهيذكت لهيآ فلي.ي  بأ يهنيا ثي  ل يكل فيلأ هيي

تنلفيعثيالنثيةأتأتاليني البلفيالذهيمثي  تنهيلمسيفمهيدأخلتياللقهيعثيال املينيي  تليد
:"ي مثيةعني  عياألل ملييي392/يي1   تليا ثي  ل يسبقي هشلثيبلليليالمتادهيمقلجيمثيشتاهي

:ي ذايانع يآختايبنياسمليصحبلي"يايي لجي:"ي آلليسبقيه ل ينيألني ذهيالا تليالي فيييآلايليا يي
 ال املي"ي.اللقهيآلعي

ييي130/يي1ه ضحيالم للميي-ي2
ة ت يهل مليا ثيآلللميللمتادهي نحقلقيدي.يعبأالتامثيعلثيد ضمحيالمقلصأي الم للميي-ي3

.ي عبلثييا ثيآلللمي ذهي1036القل تييصيي– يداثيالف تيالعترثي2008يي- ثي1428ي1سلمملنيدي
ييي391/ييي1يالنثي قليليالمتادهيمثيال لفملي شت ايل

 يي1995يي- ثي1415ةضبطي د حمحيت سفيالبقلعثيتضتهيعل يا ثيعقل ينيالشمليالي-ي4
   63/يي1ي لت ءييي–ة شتافيآل نهيالبح ثي الأثاسلءيداثيالف تي
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 1                                                                أنا ابن م ز ي ق يا عمر و وجدي         أبـوه مـنذر  ماء  السماء  
تنضثثثثثحيثنحلنيآللياخنلثهيا ثيآلللميآلثي ن بيي أي آلعيدعلل يالمتادهي التضثثثثثتهيي

يدأخلتياللقهيعثياالسيي ال املي.
ي

 :مبتدأمجيء الوصف  المسألة الخامسة :
يآليي يي يآلثيالمعت فيمثيةثثلبياال نثثأا يهنيالمبنثثأهي حنثثلجيلتبتينيدق جي:يز ثثأيعثثلذثي ييي  يييييييي ييييييي يي ييي ييي ييييييييييي ييي ييييي ييي يييي ييي يييييييي ثييي

يييييييي ينيدق جي:يه ل ييي  نغاثيةمتم عهيعثيالتبتييل صفيالمبنأه  أي أدثياعنذثيني ي.يييي يز أييييييييي
"ي المتاديةلل صثثثثفيآلليكلنيكضثثثثلثبيه يآلضثثثثت بيآلثياألسثثثثمل يالم ثثثثنقلي آللينتىيآلجتا لي

يالز أاني... آلالجييةلتتادينيي يالز أاني ي آلليآلضثثثثثثثثثثت بي يي آلثياال نأا يةللم ثثثثثثثثثثنقي:يهضثثثثثثثثثثلثبي ييييييييي يييييييي ييي  ييييييييي يييييييي ييي  ييييي يي يييييي ييييي ييي ييي
ييييياال نأا يةملينتىيآلجتىيالم نقيةلتتادي:يه تشثيي  آلمي ي" ييييي ي  يييييييييي يييي يي ييييي يي ييي يي يييييي ييييي ي.ي2يي

يل يه ي فثي يعل ياسنفي  ي جهياعنملدهي التالفيمثي ذايال صفيني
ي لجيا ثيآلللمي:

                           ل  أغنى في "أسار  ذان " ؟ ـ                         دأ  والـثـاني        فاعـتـبـ         وأو ل  م
         الرش د                                                              وق س  وكاستفهام  النـفي  وقد         يجوز نحو : فائز  أولو

  ذايآلليمل ثيآلللميتتنحياعنملديال صثثثثثثثفيعل ياالسثثثثثثثنفيل يه يالافثينيل اهياليت نبهينييييي
اعنتضيعلمهيا ثي  ثثل ينيم  هيتتىي ن بياعنملديال صثثفيعل ياالسثثنفيل يه يالافثينيمقأي

ي لجي:ي
ي الي أيلل صفيالمذك ثيآلثيدقأ ي فثيه ياسنفيل يني ح ي:"ي

      3                           خليلي  ما واف  بعهدي أنتما

 
آلثيال امتيأل سي ثيال لآلفيال حل ثيهخثيال حل ثيالجلل يعبلديي ثيال لآلفيثضثيي-ي1

/يي1شمليالتضتهيي اليي127/يي1 ه ضحيالم للميي965/يي2هللايعايملينيا  تياثد لفيالضتبي
 يي63

ييي268/يي1شت يالن يل يال ثيآلللمي نحقلقيدعبأالتامثيال لأي دآلحمأيالمتن نييي-ي2
يصأثي لفيآلثيالط   يني عجزهي:يييي-ي3
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ي  ح :
   1أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا

يمث:خالمليل خفشي ال  مللثني الياجليلييي
   2             فال تك  ملغيا               خبير بنو ل ه ب 

لج ازيك نيال صفيخبتايآلقأآلليني إ مليصحياإلخبلثيةهيعثيخالمليللالظيي ا اهينيي

ي.4" 3چڻ   ۀ  ۀ  ہ   چ يالجمعيأل هيعل ي)معل (يمي يعل ياأ

 

                                    إذا لم تكونا لي على من أقاطع       
/ييي1 ش ا أيالعلاثيي41 شت يا ثيالالظييصيي189/يي1ا  تيه ضحيالم للميي الي عتفي ل لهين

ييي305
يصأثي لفيآلثيالب مطيني عجزهي:يي-ي1

                               إن يظعنوا فعجيب  عيش من قطنا  
/يي1 شث ا أيالعلاثيي41 شثت يا ثيالالظييصيييي190/يي1 الي عتفي ل لهينيا  تيه ضثحيالم ثللمي

يي303
يصأثي لفيآلثيالط   يني عجزهي:يي-ي2

                           ة ل هبي   إذا الطير مر ت  مقال
ه ضثثثثثثثثحيييي41 شثثثثثثثثت يا ثيالالظييصييي306/يي1  ا ثثثثثثثثهيبل يثن يتل ثينيا  تيشثثثثثثثث ا أيالعلاثي

ني   ييال ثثثمعيآلحمأيآلحلثيالأتثيعبأالحملأيثامهيهللايآلحققياأل ضثثثحيمجع ييي191/يي1الم ثثثللمي
 ثثثثثثثثل يال ثثثثثثثثطتياأل جيعجزاي ال ثثثثثثثثطتيالال ثيصثثثثثثثثأثايني   ييآلتييهختىيالامليعلقيعل ي  جيا ثي 

ال ثثثثثثثثثثثل قي"يخالمليل خفشي ال  مللثي"يمقلجي:"ي عبلثييالالظييمثياألل مليدأجيعل يعل يآل امقلي ذايي
ي1المذ هي..يم لني جهيعل يالمكلفيهني  ثثثثلتيبل يآل امقليالالظييل خفشي ال  مللثي"ياأل ضثثثثحيي

 آلعيه هيةعأيسطتيمقطيذكتيخالفيالالظيي ا اهينيمتامليهللايعللييينممعلي.ي191ي/
ييي4س ثييالنحت يينيآ ليي-ي3
ييي194-ي188/يي1ه ضحيالم للميي-ي4
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يي.يي1 آلليذكتهيا ثي  ل ي  يآلذ هيالب ت لثيعأاياألخفش
ي.3"سل غيعاأيال  مللثي2اعنملدي بمحيعاأيسلب  ه لجيالعلاثي:"ي آلجث يال صفي اليي

  لجيا ثيعقل يمثيشثثتاهيعل يهل مليا ثينيييي4 كذايهنلزهياألشثثم  ثي  صثثفهيةللقلل
 كذايهنلزهيال ثثثيللثيمثينييي5آلللمي:"ي زعييالم ثثثافيهنيسثثثلب  هي جلزيذلميعل يضثثثعفي"

يي.ي6 نل جيالف ت
ييييآل نييلييثادايي  لجيه  ياملني  لمسي:"ييالبلفيالذهياسثثثثثن ثثثثثيأيةهيال  مل ني ا ثيآلللميييي 

 اليفمهيعاأهيدلل ينيألنيخبلتايمعل يني  ثثثثثحيهني تبتيةهيعثيالمفتدي الماا ي المجم عيني
} المال  ليةعأيذلميسثمملي ث ديذلميمثيال ثعتيكمليهخبت ايةعأ ي صثأتقيني لجيهللايدعلل ي:

ي  لجيةعنيالعتبي:ينيي7ظيلت{
 8         هن  صديق .........           ..................................

 
يي– ي1980ي- ثي1400يي20ا  تيشت يا ثيعقل ي نحقلقيال معيآلحمأيآلحلثيعبأالحملأيدي-ي1

 يي189/ييي1داثيآل تيللطبلعليي
يي1ي- ي1983يي- ثي1403يي3كنلبيسلب  هي نحقلقيعبأال ال ي لث نيعللييال نهي بلت ءيدي-ي2
 يي127ي/
ييي306/يي1علاثيش ا أيالي-ي3
يي–الم نبليالن فمقملييي–عل يهل مليا ثيآلللمي نحقلقيتهيعبأالتؤ فيسعأيشت ياألشم  ثيي-ي4

ييي306/يي1القل تييي
ييي269/يي1 ا  تيشت يالن يل يي194/ييي1شت يا ثيعقل يي-ي5
ييي328صيي-ي6
ييي4س ثييالمالمق نينيآ لييي-ي7
ي ذهينملليآلثي لفيلجت تيآلثيالط   ي ق جيفمهي:يي-ي8

                                                              نصب ن الهوى ثم ارتمين قلوبنا         بأع ين أعداء ، وهن صديق 
يي25/يي4 الل لني)يصألي(ي النذتل ي الن مل يي372   يمثيدت ا هيصيصي
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ي.ي1 إذاياانم يهني   نيآلا ي ذايليي  ثيفمهيدلل ي لتعي"
يل ثيا ثيآلللمياسن يأي بلفيآختيني   ي  جيال لعتي:

 2                                                                فخي ر  نحن عند الناس منكم       إذا الداعي المثو  ب  قال : يا ال 
(يآلبنأهيني ) حث( ي"يمثثثثثثثثثثثث)خلتي ي ييي ييييييييييي يي  يي  الي) حث(يآلبنأهينيأل هينيييملع يني الي   ني)خلت(يخبتايآلقأآللييييي

ييييييييتلز يمثيذلميالف ثثثث يةمبنأهي لثيهمع يالنفضثثثثل ي )آليثي(يني  مليكمضثثثثلفي آلضثثثثلفيبلمهيني يي يييي يي يييييي يييييي ي  يي  يي يي يييييي ييييي ييييييييييي ي ييييي يييي ييييييي
مالي قعي لايمليآلبنأهينيكمليالي قعي لثيآلضثثثثثثثثلفي آلضثثثثثثثثلفيبلمهيني إذاينع ي) حث(يآلتدفعليي

يي.ي3ال ث يكجز يآلاهي"ي ث)خلت(يعل يالفلعلمليلييتلز يذلمينيألنيملع 
ي.4  أيذكتيال لتبثيهنيا ثيخت فيدأ جيالبلفيةأني) حث(يد كلأيللضملتيمثي)خلت(ييي
 ق جي دبق يالم ثثثثألليهنيا ثيآلللمي جلزي ذهيالم ثثثثألليعل يالقللينيهآلليال التيعاأهيم ملييييي

ياألص ياعنملديال صفيعل ياالسنفيل يه يالافثي.ي:نيي يالب ت 
 والجار والمجرور خبرا : فوقوع الظر  السادسة :المسألة  

يالمكآلثيمطثييني  أي أدثيالتبتي أدثيعل يهشثثث لجيآلنعأدينيمقأي أدثيآلفتدايكق لم:ي ييييييييييي ي  ييي يييييي
نملليمعلمليه ياسثممليكق لمي:يالل ثلنيت ثديصثلابهيالميللميني كق لمي:يالم ثليي لنهيعلآلتيي

يةللقتآني.
تفي الجلثي المجت ثنيكق لمي:يي آلثيه  اعيالتبتيالنثيذكت ليا ثيآلللمي غلته:يال 

يييييييييييز أييعاأ ليني ال يي ين يمثي لنهيني لجيا ثيآلللمي:تيييي 
"                                       وأخبروا بظرف  أو بحرف جر                                       ناوين معنى "كائن " أو "استقر 

 
يي- ي1947ي–آلايجيال للميمثيال ال يعل يهل مليا ثيآلللميأل ثياملنيةعال ليسلأ ثينالزثيي-ي1
ييي37هآلت  لييصيي–  لمثي ل
  أي  بهييي273/يي1ا  تيشت يالن يل يال ثيآلللمييآلثيال امتيلز لتي ثيآل ع ديالضبثيني-ي2

بل يالفتزدليني  لجيآلحققهي:"يلييهنأهيمثيدت ا هيي603/ييي1ال لتبثيمثيالمقلصأيال لفملي
المطب عي"يني الذهي  بهيبل يز لتيالضبثيه يس  أيعل يال ميعاأهي  يه  يز أيمثيالا ادثيصيي

ييي185
ييي274/يي1شت يالن يل يال ثيآلللميي-ي3
   603/يي1مقلصأيال لفملييالي-ي4
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ي    نيلثهيدعليقيةمحثذ فيييمثل ثيآلثللثميتتىيهنيالتبتي ثأدثيظتمثليه ينثلثاي آلجت ثاين ييي يييي ييييييي ي ييييي
ي   ي:يكثل ثييه يكمثليعاثأياألخفشي غلتهيني انثهيالحثذفيني ثذايالمنعلقي ثأي   نياسثثثثثثثثثثثثثثمثليي ييي ييي  يييي ي يي

ييي يآل ثثثثثنقتيي    ي:ي   نيه ياسثثثثثنقتيني كال ملينل زيعاأيا ثيكمليعاأيالب ثثثثثت لثينييه يمعالينييييي
يآلللمي.

 اعنتضيا ثي  ثثثثثثثثثثثثثل يعل يثههيا ثيآلللمي ضثثثثثثثثثثثثثعفهيني  لجيةعأي قلهيآلذ هيا ثي
يلم:آلل

ييييييييي ييييييييي"ي ال حمحيهنيالتبتيمثيالحقمقليآلنعليقيمليالم يييي ييي يي يييي ييي يي ي نياليكلنيحذ فيني هنيدقأتتهيكل ثيه يآل نقتيييييي
ي:تفي المجت ثيكق لهه ياسنقتيني هنيالضملتيالذهيكلنيفمهيا نق يبل يال 

   2"    1                              فإن  فؤادي عندك  الدهر  أجمع  
مل ثي  ثثثل يتتىيهنيالمنعلقيالمحذ في  يالتبتيني  ي  تىيهنيدقأتتهياسثثثيي لمسي

نيملتىيهنيالنقأتتيكل ثيه يآل ثثثثثنقتيني لمسيكلنيه ي  مل ليلل  مللثييمعاليخالمليللب ثثثثثت لثيي
ياسنقتي.

آل  عيمثيال تفي الجثلثي المجت ثيبذاي  عيي:يالاحثليييمليثلياخنلفيي ثذهيالم ثثثثثثثثثثثثثثألثليي ي
يكملي ق جيا ثي  ل يدبعليلغلتهآلنعلقيالجلثي المجت ثي ال تفيمقطيي  يالتبتي  :يالتبتي

 يه ي  ي فسيال تفي الجلثي المجت ثيجت ثي ال تفيي يه ي  يآلجم عيالمنعلقي الجلثي الم
ي.ي ي آلثيدبعهي3كمليتتىيا ثيال تاجمقطي

 
يعجزي لفيآلثيالط   يني صأثهي:ييييييييييييي-ي1

                            فإن يك جثماني بأرض  سواكم  
ي  ا هيلجمل ي الالي ل اليتيعزيينيا  تيالنذتل ي الن مل ي ييييييييي يييييييي ي يييييييي يي يييييييييييي ي ييي ييي ي يي55/يي4يييي

ييي201/يي1ه ضحيالم للميي-ي2
يي–ا  تيآلايجيال للميمثيال ال يعل يهل مليا ثيآلللميأل ثياملنيةعال ليسلأ ثينالزثيي-ي3

ني  أي ق يالفلثسثي ذايالتههيعاهيمثيالع  ت لءيصييي63/يي1هآلت  لييي– ل  لمثيي- ي1947
ي ذكتيه هيذ هيبل ي ذايمثيةعنيكنبهيني ليي  ييال نلبي.يي105
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 الحقمقليهنيلفظيالالظييآل  يينيماليتنضثثثثثحي  يتت أيهنيالجلثي المجت ثي ال تفي
 يه يه هيتت أيآلجم عيالجلثي المجت ثيآلعيييي1كمليتتنحيال ثثثثثثثثلتبث  ثثثثثثثثيي تهسثثثثثثثثهي   يالتبتي

ي يان يبنيال لتبثي لجي:كمليتتاهيه  ياملنيعلقيمليآلن
نيالياقمقثيي"يمللحلصثثث يهنيدقأتتيكل ثيه ياسثثثنقتيهآلتيآلعا هيا نضثثثنهيال ثثثالعل

يلف لني
   يثههي   يدحقلقيمثيالم ضثثثث عيبنيكلنيالالظيي أي  ثثثثأهينيملف هي قنضثثثثمهينيي

المحققلثيكل ثيال ثثثتاجي الفلثسثثثثي ال ثثثل رلثي غلت ييني لذلمينعل اي)يز أيمثيالأاثي(ي  ثثثمليي
ي.ي3"ي2آلثيه  ل يال ال ي تهسهيكمليمع يالفلثسثيمثيه جياإل ضل 

دبعثهيثه ثلي تنلفيعثيثههيا ثي لامثليه  يامثلني جعث يثههيا ثيال ثثثثثثثثثثثثثثتاجي آلثييييي
ي.ي4ني هنيا ثيآلللمي جع يالجلثي المجت ثي ال تفيآلعيالمنعلقيخبتاآلللم

ا ثيق ثثثثثثثثأي ل ثيثههيا ثي  ثثثثثثثثل يالذهياعنتضيةهي تللفيالتهتلثيالمحنمللثيليييي
لمحذ في اأهيكمليسثثثثثثثثثثثبقينعلقيانيمل ثي  ثثثثثثثثثثثل يتتىيهنيالتبتيمثي ذهيالحلللي  يالمآلللم
ي. مل ه
 يال ثلتبثيالق جيمثي ذهيالم ثأللي هتلجيالا تيمليليني هد يةلأل  اجينممعيلينييييييي ي  أيم ثييييي

ةملي غاثيعثياإلتلللية علدييذكت ليه ي سثثثثثتديهدلليك يمت قي  ل يةللتديعلليلي آلال  ثثثثثنيلينيي
ي.يي5حيثههيا ثيآلللمييييي ياييثنييآلال  نيليني

                          المرفوع على محل اسم إن  :عطف المسألة السابعة :  
ييبذايهيدثيةعأياسييبنيي خبت ليةعلتفينلزيمثياالسييالذهيةعأهي نيلني: ييي يييييييي يييييي ي ييي ييي يي يي ي يييييي ييي ييي يييي  ييييييي يييييي يي

ييي ييالا هي؛يعطفليعل ياسييبنييني ح ي:يبنييز أاي ل ييي عمتايي.يأحدهما : يييييييييي ييي ييييي  ي ييييي يييي  ييي يي يييي ي يييي ي ييييي

 
 يي11/يي2المقلصأيال لفملييي-ي1
 يي49-47نييي43اإل ضل يللفلثسثيي-ي2
ييي6-ي5/يي2المقلصأيال لفملييي-ي3
ييي42آلايجيال للميصيي-ي4
   19ي–ي3المقلصأيال لفملييي-ي5
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يييالتمعي؛ي ح ي:يبنييز أاي ل ييي عمتي ينيي: والثاني ي يي  يييييييييي ييي ييييي  ي ييييي يي اخنيلفيمثيسبهيالتمعي:ييييي يييييي يي يي ييي ي يي يييي
مثيالجم يييي4 الزنلنثنييي3 ه  يعلثيمثياإل ضثثثثل نييي2ه ثيالترمع ا ثيينييي1مذ هيال ثثثثل رلثي
يييييي ايم يكال يسثثلب  هنيي ييي ييي يي يييةللعطفيعل ياسثثييبنييةلعنبلثيهصثثلهيهني ذاياالسثثييآلتم عيينييعلمهيييي5يي  ييي يييي يييي يييي  ييي يي يي ي نييييييي
  ذايالتههي  يالم ثثثثثثثثثثثثثي ثيني   ي"ي أيكلنيآلبنأهيآلتم علي ب يدخ جيالالسثثثثثثثثثثثثثعيعلمهينيييهم  

يال ي ق جي:يي6"ظل تيكال يا ثيآلللم
                                                             وجائز  رفـعـك معطوفا على          منصوب )إن ( بعد أن تستكمال 

 ث ي ثأيذكتيمثيالن ثثثثثثثثثثثثثثيلث ياإلنمثلعيعل يذلثميمقثلجي:"ي ج زيثمعيالمعط فيعل ي
ياسييبنيي ل ثيةعأيالتبتية نملعي ييي يييي يي يييييييي ييييي يييي  ي.ي7"نيالي بلهيآلطلقلييي

"يان يبنيصثثثلاهي ذهياألثن زيي لجيمثي ا ل لياإلنملعيه  ت ليه  ياملني  لجي:
يييةعنيكنبثهي:ي ج زيثمعيالمعط فيعل ياسثثثثثثثثثثثثثثييبنيي ل ثيةعثأيالتبتيةث نمثلعيني لمسيكمثليي ييي ييييييي يي ي يييي يي ييييي ييي ييييي يييي  ييي يي يي يي يييييي يييي يي يييييييييي ييي

ي.ي8  أيني يالتالفيمثيذلمي"ذكتيني
يلع ييكال يه ثياملني حم يبشثثثثثثلثييآلثيبشثثثثثثلثاءيكالتييدأجييعل يشثثثثثثث يآلثي:يييقلت ييي ي ي يي يي يي يييييييييي  يييي ييي يييييي ييي يي ييي ييي يي ييييي ييي ييي 

مثي فسيكنثلةثهيالثذهيذكتيفمثهياإلنمثلعييذكتيا ثيآلثللثمييدحثلآللثهيعل يا ثيآلثللثمني ثأللث يهنيي
ي.ي9خالفيال  ل ثي ل اليةعأيذكتهياإلنملع:ي"يخالمليلل  ل ثي"

 
 يي233صي يي1981يي- ثي1401يي2 نحقلقيد.يت سفيالمط عيديالن تأليلل ل رلثييي-ي1
ي- ثيي1407يي1 نحقلقيد.عملديالابلنثييديالب مطيمثيشت ينم يالزنلنثيال ثيه ثيالترمعي-ي2

 يي797/يي2ييداثيالغتبياإلسالآلثي– لت ءيي– ي1986
ييي116اإل ضل يصييي-ي3
 يي791/يي2ا  تيالب مطيمثيشت يالجم يي-ي4
 يي144/يي2ال نلبيي-ي5
ييي376/ييي1شت يا ثيعقل يي-ي6
 يي47/يي2شت يالن يل يال ثيآلللميي-ي7
ييي81آلايجيال للميصيي-ي8
المجمعيالعلمثيي– نحقلقيآلحمأي يجليالبمطلثي ا  تيهستاثيالعترمليي47/ييي2شت يالن يل يي-ي9

   152-151صيالعترثي أآل قيي
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هي  ثثأيهنيعطفييه يه  كأنيا ثيآلللميليي عنبتيخالفيال  ثثل ثيخت ليلإلنملعينيي
االسثثثثثثثثثييالمتم عيالي   نيباليةعأياسثثثثثثثثثن ملجيالتبتيآلطلقلينيسثثثثثثثثث ا يكلنيآلعط مليعل يآلح ي

ياالسييه يغلتيذلمي.
ي  أيسثثثثثثثثبقيالمتادهييا ثييآلللميمثي قلهياالدفلليمقلجي:"ي دلتمصي ذهيالم ثثثثثثثثألليهني يييييي ييييييي يي يي يييييييي ييييي يييي يييييييي ييي ييييي يييي  يييييييي  يي ييييي

تيالي  هيالمعط فيةعأيالتبتي  ب يالتبتينل زيمثيالجممعيني هآلليثمعهيفمج زيةعأيالتب
ييي بلهيمثي)بنيي ل ثي(يةلدفلليني يييييييي ييييي  يييي  يي )هني(يةعأيالعلييه يآلليمثيآلعالهيعل يالمتنلث"ييييييي ييي ييييي يي يييييييي يييييي يييييييييييييي ييي  ي.1ي

ا ثيعقل ي:"يفمج زيثمعياالسثثثثييا ثيآلللميمقلجيالمتادهي يال ثثثثلتبثيكال ييا ثيعقل ي ي  يهكأي
يييييالذهيصحهيالعلتفيةعأياسييبنيي خبت لية نملعيآلثيالاحليي" ييييي ييي ييي ييييي ييي ييي يييي  ييييييي ي يييييي ي ي يي ي.ي2يييي

ي هعاثيآل ضثثثعياسثثثييبنييه يآل ضثثثعيبنييي–"ي هآلليالعطفيةلعنبلثيالم ضثثثعييي:وقال الشــاطبي ييي  ي يييي ييي يييي  ييي ي يييي يي ييي
م نيكلنيةعأهيمجل زيينمالي تل يهني   نيالمعط في ا علي ب يالتبتيه يةعأهييي- اسثثثثثثثثثثثثثميليي

ييه ضثثثثثثثثثثثثثثليةغلتيخالفيعاثأيالاح  لثيعل يالجملثلني ج ي  لثمي:يبنييز ثأاي ثل يي عمت يي ييي ييييييييييييي ييييي  ييييي ي ييييييي يييي يي يي يييي ييييييي يي ي ي يي يييييي ني آلاثهييييي
ي.ي4"ي 3}هنيهللاي ته يآلثيالم تكلثي ثس له{  لهيدعلل 

عل يه هيآلثياإل  ثثثثثثثثلفيهني ذكتيهنيا ثياأل بلثهي أيذكتيخالملي لثيالب ثثثثثثثثت لثي
يليه يعل يآل ضثثثثعياسثثثثميلينيمأ  تهياأل ل نيي ال  مللثيا جيالعطفيعل يآل ضثثثثعيبني اسثثثثم

ي ي هنلزهيا خيي يييييي ي.يي5ت نيييي
الذهي ق جيفمهيبنياالسثثثثثثييالمتم عيةعأييا ثيآلللمي ذاييضثثثثثثعفيا ثي  ثثثثثثل يثههي أي ي

يدمل يبنيي اسثثثثثميلي خبت ليآلعط فيعل يآلح ياسثثثثثييبنيي يييي  ييي ي ييي يي يي يي ييييي ييي يييييي يييي ثههيالمحققلثييييي يهنييا ثي  ثثثثثل يني ثهىيييييييي 

 
ييي535/يي1د ضمحيالمقلصأي الم للميي-ي1
نلآلعليالملميي–الم لعأيعل يد يل يالف ا أيال ثيعقل ي نحقلقيديآلحمأيكلآل ي تكلءيي-ي2

ييي335/يي1يي- يي1980ي-ثي 1400داثيالف تي أآل قييي–عبأالعز زي
ييي3س ثييالن رلينيآ ليي-ي3
ييي366/يي2المقلصأيال لفملييي-ي4
 يي152-151 هستاثيالعترمليصيي158اإل  لفيمثيآل ل  يالتالفيصيي-ي5
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ه يةثللعطفيعل يضثثثثثثثثثثثثثثملتيالتبتينيآلثيالاحثلييعل يهني ثذايالمتم عي"يآلبنثأهياثذفيخبتهيني
ي.ي1 ذلميبذايكلني لايمليملص ينياليةللعطفيعل يآلح ياالسيي"

نييي2 عل يه ثهيآلبنثأهيمن  نيال ا يالعثلتفثليآلثيةثلبيعطفيالجمث يني  ثذايثههيالفتا 
كمثلي ثلجيييظيت امث يعلمثهيكال يسثثثثثثثثثثثثثثلب  ثهيعل ياألنيييل غلت مثييي3مثيالمتن  يعاثأهي المبتد

  يلقأيام يال ثمعيآلحمأيينيي7 األشثم  ثنييي6ا ثيعقل ني يي5ه  ياملن ثنحهيينيييي4ال ثلتبث
ي.ي8آلحلثيالأتثيعبأالحملأيكال يا ثيآلللميعل ي ذايالنأ   ي النف لت

يييييييييي يعل يهنيالمبتديثنييييي ييي يي يييييييي يحيثه ثليآختيني   يهنيالمتم عييي ييي ي ييييي ي يييييييي يي يآلعط فييييي يعل يآلحث يبنيينيألنييييي ي يييي ييي  ي ييي يي ي
يييآل ضعيلياال نأا ي"يم ذاي لفي:يبنييز أايآلاطلقينيممعالهي:يز أيآلاطلقي" يي ييييييييييييييييييي يي ييييييييي ييييي  ييييييييييي ييييي يييييي ي.ي9ييي

يل يآلحثث ياسثثثثثثثثثثثثثثييبنييني علثث يذلثثميحيا ثيناثيك نيالمتم عيآلعط مثثليعيييييي ي  ثثأيثنييييي يييي يي ييييي يييي  ييي ي ييي يي
ي:ةق له

 الي ج زيالعطفيعل يآلعا ياال نثثثأا يآلعيةقمثثثليهخ اديثثثليلز اجيآلعا ياال نثثثأا ي"يي
ي.ي10آلايل"

 
ييي358/يي1ه ضحيالم للميي-ي1
يييي311-310/يي1 لت ءييي–عللييال نهييي- ي1983يي- ثي1403يي3آلعل ثيالقتآنيللفتا يدي-ي2
 يي111/يي4 لت ءيييي–عللييال نهي-يي-بتدي نحقلقيعضممهيالمقنضهيللمي-ي3
 يي367/يي2المقلصأيال لفملييي-ي4
ييي81آلايجيال للميصيي-ي5
ييي376/ييي1شت يا ثيعقل يي-ي6
ييي448/يي1شت ياألشم  ثيي-ي7
ي   يةعلأي.يي357/ييي1ا  تيدعلمقهيعل ياأل ضحيي-ي8
ي111/ييي4المقنضهيي-ي9

ياللمعيال ثيناثي نحققيد.يسممحيه  يآليغلثيي-ي10 يي ييي يييي ييي ييييي يي يييي يي يي يي يي يعميلنييصيي–داثيآلجأال هيللا تيي– ي1988ييييي ييي ي يي ي
 يي41
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ي  ضثثثييييي يييي يذلميا ثييحيييي  يييييي ه ضثثثليمثثثثثثثثثثثثثثثثث)بني(ي هخ اديليآلللميمقلجي:"يييييي ييييي ييي  يييي لف ليآل ثثثبيليةلألمعلجييييي
كملياليعم يلهيةعأيدخ جياألمعلجيماليعم يلال نأا يةعأيدخ ليلينيي آلعا ي اخن ثثثثثلصثثثثثليني

يسهي.ي1الالستلي"
ي

يي لع يدتنمحينملليآلثيه مليالاح يةمثيمليييسثثثثلب  هيمثيالفيييال ثثثثحمحيل الآلهين
 كذلميكالتيآلثياأل مليكللمبتدي الفتا يني آلثيشثثثثثثثثتا ياألل مليكأ ثياملني ا ثي  ثثثثثثثثل ي ا ثي
عقل ي ال ثثثثثلتبثي األشثثثثثم  ثي غلت ييكمليآلتي مل هينيلع يدتنمحييينممعلي ق هيالق جيةأني

ي. ذايالمتم عيآلبنأهي أياذفيخبتهينيةتالفيآللياخنلثهيا ثيآلللميثامليهللايعل يالجممعي
ي

يييييييييي رعأيي؛يميذهين يييييييملليآلثياالعنتاضثثثلءيالنثيه ثد ليا ثيي  ثثثل يمثيشثثثتاهيعل يهل ملييييي  يي ييي يي يي ييييي ي يي ييييي  يييييي ييييي يي يييي ي ييي يييييي
يييييآلثي أا ليال نلبيبل يةلبي)ال(يالعلآللليعم ي)بني(ينييا ثيآلللميالم ثثثي ثيةلأل ضثثثحينيي يييي  يي ييييييييييي ييي يييي يييي ييييييييييييي  النثييي

ا نقأيمليليآثا ي اخنملثاءيال ثيآلللميمثيهلفلنهينيتتانيليعل ية ثثثثثثثثثثثثثثلديالاقأي الأثاسثثثثثثثثثثثثثثلينيي
يمهيآلأىيد يلي ذهياالعنتاضثثثثلءيآلثيعللييكبلتيكل ثيهدبلثيف  ل  ثثثثنيلي قلشثثثثليعلممليآلب ثثثثطلنيي ييييي يييييييي يي ييي يي يييي ي ييييي ييي ييي يييييي
ي  ل يإلآلل يكبلتيكل ثيآلللمي.

ي
ي

  

 
ييي49/ييي2شت يالن يل يي-ي1
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 فهرس المصادر والمراجع
ي
ال معيي- داثييياألز تهني ال  دني ةلس يعل ني الن ضمحي نحقلقيآلحمأي الن ت حيعل ي خللأنيشت ي

ي. 2000- ث1421ني1ال نهيالعلمملني لت ءنيد
يالتؤ فيسعأنيالم نبليالن فمقملنيالقل تي.يييعل يهل مليا ثيآلللمي نحقلقيتهيعبأاألشم  ثنيشت يي-
ي.يالعلمثيالعترثنيدآل قيا ثياأل بلثهنيهستاثيالعترملي نحقلقيآلحمأي يجليالبمطلثنيالمجمعي-
يالبغأادهني أ ليالعلثملثنيداثيالف تني لت ء.يي-
نيي1ال  لبنيداثيه يالقتىنيآل ليالم تآللنيدييالجز لثنيالمقأآلليالجز لملي نحقلقيد.يشعبلنيعبأيي-

ي. 1988- ث1408
ييا ثيناثنياللمعي نحقلقيد.يسممحيه  يآليغلثنيداثيآلجأال هنيعميلننياألثدننيي- ييي يييي ي يي ييي يي يي ييي ييييي يي ييي يييي ييي ييييي ييي يييي ييييييي يي يي ي .1988ييي
يخلمفلنيك فيال ا نيعثيهسلآلثيال نهي الفا ننيداثيبامل يالنتاثيالعترثني لت ء.النثيي-
ثنهيعاملنيآلحمأنيآل نبليالتل جثنيييه  ياملننياثد لفيالضتبيآلثيل لنيالعتبي نحقلقيد.يي-

ي .يي1998-ي ث1418ني1القل تينيد
ثيكا زيبشبللملنييه  ياملننيالنذتل ي الن مل يمثيشت يكنلبيالن يل ي نحقلقيد.يا ثي اأا هنيدايي-

ي .2005- ث1426ني1الت لضنيد
ني ل  لماثيهآلت  لنييثه  ياملننيآلايجيال للميمثيال ال يعل يهل مليا ثيآلللميةعال ليسلأ ثينالزيي-

ي .1947
التضتهنيالشمليعل يشت يا ثيعقل يةضبطي د حمحيت سفيالبقلعثنيداثيالف تني لت ءنيييي-

ي .1995- ث1415
الب مطيمثيشت ينم يالزنلنثي نحقلقيد.يعملديالابلنثنيداثيالغتبياإلسالآلثنييا ثيه ثيالترمعنيييي-

ي .ي1986- ثي1407ني1 لت ءنيدي
ي .1980ني5ديننيداثيالعلييللمالتلثني لت ءاألعال نيالزثكلثي-
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 (نيآلطبعليستكمسنيآل تني1919 ث)1339ستكمسنيت سفيبلملننيآلعجييالمطب علءيان يييي-
ي .ي1928- ث1346

ي .1983ي- ثي1403ني3ال ال ي لث ننيعللييال نهني لت ءنيديبي نحقلقيعبأسلب  هنيال نليي-
التامثيييمثيشت يالتالصليال لفملي نحقلقيالأكن ثيعبأال لتبثنيه  يبسحللنيالمقلصأيال لفمليييي-

ي.ي 2007ي- ثي1428سلمملنيالعامملثي آخت ثنينلآلعليه يالقتىيةم ليالم تآللني
ي .ي1981- ث1402نيي2ت سفيالمط عنيديال ل رلثنيالن تألي نحقلقيد.ي-
ال بلننيآلحمأنيالشمليعل يشت ياألشم  ثيعل يهل مليا ثيآلللمنيآل نبلي آلطبعليداثيبامل ييي-

يال نهيالعترمل؛يفم  يالبل ثيالحلبث.
الحملأنيداثيآل تيللطبلعلنييييا ثيعقل نيشت يهل مليا ثيآلللمي نحقلقيال معيآلحمأيآلحلثيعبأيي-

ي .ي1980ي- ثي1400ني20د
الف ا أي نحقلقيد.يآلحمأيكلآل ي تكلءنييايي- د يل ي الم لعأيعل ي الف تنيدآل قني ثيعقل ني داثي

ي .1980- ث1400
الف تنيدآل قنيديي- داثي البال ي اإلعتابي نحقلقيغلزهيتلمملءني اللبلبيمثيعل ي ني1الع بتهني

ي .1995- ث1416
ي .ي2002الفلثسثنيه  يعلثنيالع  ت لءي نحقلقيد.يعلثيالما  ثهنيي-
ي. 1983ي- ثي1403نيي3ا نيآلعل ثيالقتآننيعللييال نهني لت ءنيدالفتيي-
يالتامثيال لأي د.يآلحمأيالمتن ن.يييا ثيآلللمنيشت يالن يل ي نحقلقيد.يعبأي-
يالمبتدنيالمقنضهي نحقلقيعضممهنيعللييال نهني لت ء.يي-
ييالحملأنيعأيييال للميبل يدحقلقيه ضحيالم للمنيآلطب عييييآلحمأيآلحلثيالأتثيعبأيي- ييي يييي ييي ييييي ي يييي ييي ييي يييي ييي ييييي ي  يييييي ةح اشثيه ضحيييي

يالم للم.ي
التامثيعلثيسلمملننييية ت يهل مليا ثيآلللمي نحقلقيد.عبأالمتادهنيد ضمحيالمقلصأي الم للميي-

ي. 2008ي- ثي1428ي1داثيالف تيالعترثنيالقل تينيد
ي .ي1993-ي ث1412ملتمليالتانحثنينلآلعليال   فنييييالم  دهنيشت يهل مليا ثيآلللمي نحقلقيد.يي-
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يا ثي  ل نيه ضحيالم للميبل يهل مليا ثيآلللمنيآلا  ثاءيالم نبليالع ت لنيصلأاني لت ء.ييي-
يييا ثي  ل نيشت ي طتيالاأىي ر ييال أىي نحقلقيآلحمأيآلحلثيالأتثيعبأيي- يي يييييي يي ييييي ييي ييي يييي يي يييي يييي  يييييي ي ييي يي ييييي ي يي الحملأنيداثيبامل ييييييي

ي .1963- ث1383النتاثيالعترثني لت ءني
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ن  حشرة ذبابة على تسجيل بعض أشباه الطفيليات   ساق       تدر 
في   Mayetiola hordei Keiffer (Diptera: Cecidomyiidae)الشعير
  ذبابة هس وبينا هبينالتفضيل العائلي وإمكانية التزاوج ودراسة   سورية

Mayetiola destructor Say 
 ****محمد عبد الحي، ***البوحسيني مصطفى ، **نوال كعكة،  *تامر محمد
 . ة، جامعة إدلب، إدلب، سوريةيالزراعالهندسة قسم وقاية النبات، كلية  *

 قسم وقاية النبات، كلية الهندسة الزراعية، جامعة إدلب، إدلب، سورية. **

 المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(، الرباط، المغرب. ***

 ة، جامعة إدلب، إدلب، سورية. يالزراعالهندسة قسم وقاية النبات، كلية ****

 الملخص 
مة مهمن اآلفات الح اااارلة ال Mayetiola hordeiساااااش ال ااااعير         تدر ن            ت عد ذبابة 

                قد تسااببم مرارا  و  ،االمتوساا أ رور،اأ وااامار رفرل  في بلدان حوض   التي تصاايا ال ااعير
                                                            جراء إصااابة حلور ال ااعير في مناتف مت رقة من سااورلةي ر جر  مساا   بأضاارار اقتصااا  ة  

أ  2011 – 2012االر الموسااا الاراعي  كلها حللي ااامم مناتف اراعة ال ااعير في سااورلة 
م األعداء    ف      ر       وع   2014 – 2015االر موسااااااااااااا   في إ لامناتف اراعة ال ااااااااااااعير ،عض و 

  يفي المخبر المصابة عيناتالالحيولة التي انبثلم من 

        تدر ن رنواع من راااااالاف الا يل ات تصااااايا ذبابة  رر،عةم ألور مرة في ساااااورلة       سااااا     
الرابع يتلع النوع و  Hymenoptera  غ اااااا ة األجنحة تتلع رتلةثالثة منها   ساااااش ال ااااعيرأ

المو،وءة في بعض المناتف  نساااااااااااا التا م   وصااااااااااالم  وقد  أDipteraرتلة ذات ال ناحين  
42.26 .%  

وضااعها عند  فل  ال ااعير          نلاتات  بيوضااها عل   ساااش ال ااعير          تدر ن         ذبابة   وضااعم
                  انعدم تلرللا  وضااااااااااع                            ب ااااااااااكم مختل  مخبرلا أ بينما   الماروعة  ااااااااااعيرلاللم  وا  عل  نلاتات
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من البيوض الموضااوعة    اليرقات ال اقسااة         كما رن    أ        مخبرلا    الماروع وحدفاللم    الب ض عل 
 يلا تستاع إكمار تاورها

رو  سااااااش ال اااااعيرأ        تدر ن رنث  ذبابة و ذكر ذبابة هس م حاالت تااوج بين          سااااا     ت  لا 
غير   كانم البيوض الموضاااااااااوعةأ و سااااااااااش ال اااااااااعير ورنث  ذبابة هس       تدر ن بين ذكر ذبابة 

 يا                  لا   س   م فلس لهو أ كلها ة   ل       مخص  

راااااااااالاف الا يل اتأ  أ Mayetiola hordei                       ذبابة تدر ن سااااااااااش ال اااااااااعيرأكلمات مفتاحية: 
 الت ضيم العااليي

           لمقد  م ة:ا -1
عل  مستوى  المهمةالحبوب  محاصيم من   .Hordeum vulgare Lال عير            ع د   

بعاد اللم   ةن يل ا الحبوب ال ميا صاااااااااااااا امحا بين         عالم اا   حتام المرتلاة الرابعاة   فهوأ [13] العاالا
عل                      وكع ل ف للحيوانات أعل  نااش واسااع كاذاء لسنسااان                   ل ساات خ د م ال ااعيرو  أوالذرة واألرا
تنم ة الثروة وترتل  رهميته بمدى التوسااااااااع والتاور في  رو حبوبأ رو ساااااااايالج اااااااااكم ق 

  ي[11]  الحيوان ة

في مناتف االسااااتلرار    اراعتهتتركا                                       ي ارع ال ااااعير عل  نااش واسااااع في سااااورلةأ 
أ  مم  350  -  150التي تتراوح معاادالت الهااام المار  فيهااا بين    الثااان ااة والثااالثااة والرابعااة

  ي[2]و، كم رساسي في محافظات حلا والرقة والحسكة  

آفة ح اااارلة   Mayetiola hordei Keiffer  ساااااش ال ااااعير        تدر ن                  ت عد  ح اااارة ذبابة 
                    م اات م ل ة  عل  جنوب   بلدان حوض المتوساا في                                   تلحف رضاارارا  فا حة باراعة ال ااعير          مدم  رة
        ت ل د ر أ و [10 , 8]  )الماربأ ال ااار وتونس  واااااامار رفرل  ة أ[5] )إ اال ا وإسااااالان ا  رور،ا

في ليب ا     % 70  - 50ساااش ال ااعير باااااااااااااااااحوالي         تدر ن بذبابة    نساالة إصااابة هذا المحصااور
 أ% 30وفي تونس  % 35 حدو في المارب بااااااااا                                         في حين   ل د ر ال اقد من الالة الحب ة أ[1]

ال ااااااعير في غلة      ا  تساااااابا فلدأ ولمكن لهذف الح اااااارة رن [8]نت  ة اإلصااااااابة بهذف الح اااااارة  
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 في المارب  محصااااااور اللم إصااااااابة الناتج عن الالة   فيبمسااااااتولات مماثلة لنساااااالة ال اقد  
  .M. destructor [9] هسبذبابة 

وذلك  في مسااحات واساعة من حلور ال اعير        مرارا   انت ارت اإلصاابة بهذف الذبابة 
في بعض الحلور   صاالم نساالة اإلصااابةو  فلد أوالوسااا  من سااورلةفي المنالة ال اامال ة  

الحيولة لذبابة   عداء راساات حور األ يال توجد]البوحساينيأ اتصاار ااخصاي[ % 100إل   
من رالاف         عد ا    م      س           إ ذ   أذبابة هس عل ملارنة مع الدراسات الواسعة   أ                 تدر ن ساش ال عير

 ي[4]ذبابة هس عل   الا يل ات في مناتف واسعة من العالا
 هدف البحث:-2

مع مثيالتهاعند ذبابة  ساااااااش ال ااااااعير       تدر ن ت ااااااابه األتوار الح ات ة عند ذبابة     ن  إ
مت اااااااااابهتان   فاآلفتانأ  [12]    ا             رمرا  وار   بين الح ااااااااارتينجعم الخل    M. destructor هس

مت ااااااابهة       ا  ساااااابلا رعراضاااااا    ت  في االنت ااااااار ال ارافي و                                        مورفولوج ا  ولمكن رن تتاابلا وتتدااال
ح اااارة ووضااااع لهذف الالحيولة    ءعدااأل  لحصاااار  هذا اللحث         ر جر   لذلك  عل  النلات العاامأ

 ذبابة هسي                         ذبابة تدر ن ساش ال عير و  بين مرارات التمييا وال صم
  وطرائقه:مواد البحث   -3

في المنت ااااااارة من مناتف اإلصاااااااابة لل اااااااعير             عد ة حلور  ن ذ الدراساااااااة الحلل ة في 
أ بينما ن ذت الدراساااة المخبرلة 2015 – 2014و  2012 – 2011  ينساااورلة االر الموسااام

أ مختبر تصن ف الح رات في كل ة الاراعة ب امعة حلاأ و إ كار امخبر الح رات في في 
اساااااااااااااتخدم في  الاراعة واإلصاااااااااااااالح الاراعي ب  لايمديرلة   اارة وقا ة النلات في مختبر و 

 .Nesma و Sham8 وهما .Triticum aestivum Lاللم  الار   منصن ان الت ر،ة  

ن ساق الشعير في سورية -3-1                                                      حصر األعداء الحيوية لذبابة تدر 

        تدر ن  ذبابة  عينات من بلا ا محصااااور ال ااااعير المحتولة عل  فالكساااايدات م   ع       ج م  
من مناتف اإلصااااابة لل ااااعير                                    ولرقات العمر الثالث  من عد ة حلور   )عذارى  ال ااااعير ساااااش

 تحو  في رك اس العينات  م   ع     ضااااا     و     و   2011موساااااا  من نها ة ااااااهر ن ساااااان عند في اللار
ع تهولة       ثلوب    ي2011 حت  بدا ة ت رلن الثاني  في البرا  م         ثا  وض 



 2018عام ل       2العدد                                                مجلة بحوث جامعة إدلب       

32 
 

من عينات بلا ا  كم عين م   ع     ضاااا     و     و    ت اااارلن الثانياااااهر  في بدا ة   رارجم العينات
 بال اا        غ ايم                      ة ا اب ة )صاندوش أ ثا  عل  فالكسايدات الح ارة في علل  ال اعير المحتولة

 رجة حرارة   عندم     ن      ضا       وح  أ  إ كار افي  ضامن مخبر الح ارات   في غرفة التر، ة  )الموسالين 
               تا  ر  العينات    يظالم   )ضاوء  16:8وإضااءة  % 5 ± 60نساب ة  رتو،ةو    س   2 ± 20

األعاداء   روباالااات الاذبااباة  العيناات لحين انبثااش    تلاك  بهاد  ترتياا  باالمااء ب ااااااااااااااكام يومي
        ا   م   ت                                                        حسااب نساا التا م من االر حسااب عد  العذارى السال مة والم       ا     ت           ومن ثا  الحيولةأ  

 عليهاي

في رنبوب ااتلار  حو     كم ت يم من الا يل ات النات ةرفرا  من   10         تا  وضااااااااااع
 يوتصن ف هذف الا يل ات تعرلفإجراء  بهد مع قارة غل سيرلن %  70كحور 

ن دراسة تفضيل العائل النباتي عند ذبابة  -3-2   :M. hordei ساق الشعير       تدر 

ن دراسةةةةة إمكانية إ ةةةةابة نبات القم  بذبابة    -3-2-1  M. hordeiسةةةةاق الشةةةةعير         تدر 
 :        مخبريا  

و،معدر ع ارة رصاص  8صانف نسامة وااامبنلاتات اللم   صرصا  ع ارة اراعة      تا  
  إ كار افي مخبر تر، ة الح ااارات في   س  2  ± 20 رجة الحرارة   عند م   ن      ضااا         أ وح  لكم منها

باوج واحد )ذكر  ظهور با رات اللم             يوما  من 15  بعد               ر جرلم العدوى  2012في ااااااااااااااالا  
ح ااارات من  عل  الالحصاااور        تا    أ حيثلكم رصااا ص سااااش ال اااعير       تدر ن نث   من ذبابة  ور

بأساااوانة من  بعد العدوى   م األصااص   ي        غ ا   ي في المختبر  تر، ة سااابلة عل  نلاتات ال ااعير
النايلون ال ااااااا ا  تحو  فتحات بارت اعات متلاينة ماااة بال اااااااا  لضااااااامان التهولة ومنع  

مراقلة النلاتات ب ااااااكم يومي ومالحظة إمكان ة وضااااااع الب ض من    م   م  ت  أاروج الح اااااارات
   يوتاور البيوض الموضوعة  قبم الح رة

ن ذبابة  تفضةةيل حشةةرة دراسةةة    -3-2-2 لنبات القم  أو  M. hordeiسةةاق الشةةعير        تدر 
  :        مخبريا  الشعير 
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في  أ  ع اااااااااار نلاتات لكم منهماب ااااااااااكم مختل  )ال ااااااااااعير اللم  و               ا رعم نلاتات  
ع ااااااارة بمعدر   رمم ومخل ات غابات بنساااااااا متسااااااااولةأبالسااااااات ك ة تحو  تر،ة و رصاااااااص  

   ي2012الا   15في  إ كار افي    ص في مخبر الح راترص
       تادر ن ذبااباة ح اااااااااااااارات ال يام الثااني لا العادوى باوج واحاد )ذكر ورنث   من    جرلام   ر  

م     ي        غ ا    يإ كار افي   الحصاااور عليها من تر، ة ساااابلة في مخبر الح ااارات     تا   سااااش ال اااعير
 ي من النايلون ال اا ا  تحو  فتحات بارت اعات متلاينة ماااة بال ااا  األصااص بأساااوانة

كم من  عل    عد  البيوض الموضااااااااااوعة    م             ساااااااااا  حيث  م مراقلة النلاتات ب ااااااااااكم يومي    تم  
  وضااااوعة وحدوف ال لس العمم عل  مراقلة هذف البيوض الم     تا   كما   أواللم نلاتات ال ااااعير  
 وتاور اليرقاتي

وإخصةةةةةةةةاب  M. destructor و M. hordei النوعين  إمكانية حدوث التزاوج بين -3-3
 :امبيوضه

  15بتارلخ  في مخبر الح اارات   ال ااعيرنلاتات ب             ا  ماروعا  صاا  رصاا  40          تا  تحضااير 
لكم  ساااش ال ااعير وذكر ذبابة هس        تدر ن بأنث  ذبابة      ا  رصاا صاا  20عدوى         أ تا  2012ااالا   

لكم  ذبابة هس رنث                          ذبابة تدر ن سااااااااش ال اااااااعير و   ذكربرارى      ا  رصااااااا صااااااا   20رصااااااا صأ و 
           غ ايم األصاااص  يإ كار امن تر، ة ساااابلة في     الح اااراتالحصاااور عل     تا   قدو  رصااا صي

ن                                                                            بأسااااوانة من النايلون ال ااا ا  تحو  فتحات بارت اعات متلاينة ماااة بال اااا  وح   م       ضااا  
م مراقلة النلاتات     تم  ي  إ كار افي مخبر تر، ة الح رات في  س  2 ± 20 رجة الحرارة    عند

وكاذلاك إمكاان اة   ب ااااااااااااااكام يومي ومالحظاة إمكاان اة التااوج ووضااااااااااااااع الب ض من قبام األنث 
  ير اليرقات      وتاو   إاصاب البيوض ونسلة ال لس في حار حدوثها

 النتائج والمناقشة: -4

 :ساق الشعير في سورية       تدر ن حصر األعداء الحيوية لذبابة  -4-1

أ ثالثة                             عل  ذبابة تدر ن سااااش ال اااعير  الا يل ات  راااالاف رنواع من ةرر،ع  تسااا يم     تا   
والنوع أ   3 – 2 –  1)ال ااااكم رقا   Hymenopteraرنواع منها تتلع رتلة غ اااااا ة األجنحة  
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 – 0بين تراوحم نساااااااالة التا م       إ ذ    أ 4ال ااااااااكم )Dipteraرتلة ذات ال ناحين   الرابع يتلع
  ي1ال دور  ) % 42.26

والذ  يتلع ال صاااااايلة   .Platygaster spه اااااااله الا يم                           ع ر    النوع األور عل  رن  
Platygastridae    ورتلةHymenoptera  وذلك وفف التوصاااا ف الملترح من  أ 1)اااااكم

إعاااأ  في كم من   م   سااااااا    أ وقدوهذا التسااااااا يم األور ل اااااااله الا يم في ساااااااورلة  أ[6]قبم 
 في  % 16.1رعل  نسااااااا تا م بهذا النوع    حيث ساااااا لمأ منلج وآفس  صااااااورانأ سااااااراقاأ

 يحلور سراقا

من   التوصاااااااااااا ف المعتمدعل           بناء   .Eupelmus sp اااااااااااااله الا يم م           ساااااااااااا  كما  
في في منالة منلج            حيث ساااا  م أفي سااااورلة ل ااااله الا يمألور  وهذا التساااا يم اأ   [6]قبم

  Eupelmidae  يتلع اااااله الا يم ل صاااايلة أمن مناتف الحصااااررلف حلا ال اااامالي فل  
 من االر                  تدر ن سااااااش ال اااااعيرحيث  مكن تمييا هذا النوع عن ب  ة راااااالاف ت يل ات ذبابة 

بينما ال اء   باللرب من الوسااااا أ وال اء اللاعد  اااااا ا   رجنحة األنث  المختالة والملوساااااة
بعض    عليهاو   الحللة الصادرلة الوساا  ب ضاولة عرلضاةأ ضاا  ة النل ترجة  أاللمي قاتا

  ي2اعار )اكم األ

في كم من صوران وإعااا ومنلج أ  Arthrolytus sp.  [6]م اله الا يم                كما س  
  ل  نساالة تا م في إعاااوقد بلام رع  يوهذا التساا يم األور ل االه الا يم في سااورلة وآفس

                         تلرللاا ي يتلع ااااااااااااااالاه الا يام   %  4.5ثا في آفس بحادو            تلرللاا أ  %  40حياث بلاام بحادو   
يا اااااااااااله الا يم من االر ي مكن تم  Hymenopteraورتلة    Pteromalidaeل صاااااااااايلة  

 اامرو  وعلم ال  أ العرش الارفي غير متضااخاأالللعة الداكنة في منتصااف ال ناح األمامي
علم ملتحمة  3 مكونة منالصاااااااول ان ة   ارف ة المتضاااااااخمةعلم وال  6من   ةمكون  الرا ساااااااة

  ي3)اكم 

  ي4)اكم  Diptera رتلة ذات ال ناحينم اله ت يم من                 كذلك س  

http://www.faunaeur.org/full_results.php?id=11314
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   ات ا يل اار  ال كم لخروج رالاف ال     لا  ث  عليها       ا   م      المت    ال الكسيداتظهر عل  
ال ااااكم )أ  ركثر من ثلا                                           وو ج د عل  ال الكساااايد الواحد في بعض العينات  أ B - 5)ال ااااكم 

6 - Cل م                          ركثر من اااله ت يم حيث ساا      في بعض الحاالت  ال الكساايد الواحد          وقد ضااا     ي           
          ر        أ وم  ضااااااااامن ال الكسااااااااايد الواحد فر  13 - 4بين    ما    رفرا  الا يمدتراوح فيها ع  حاالت

عند بعض رااالاف الا يل ات كما هو الحار عند اااله الا يم   األجنة                  وجو  ظاهرة تعد   ذلك
Platygaster sp.( 6ال ااااااااااااااكااام  أ - A,B م الت معي  إحياااث    أ  Gregarious                    ن  التا ااا 

Parasitisme    رو التا ااام بتعاااد   األجناااة                        Polyembryonies Parasitisme      ف اااه يتا
م ركثر هاااذف الا يل اااات    وتسااااااااااااااتا ععل  فر  من العاااااااام    من يرقاااة تتلع لن س النوع             تا ااا 

 ي[3] من العاام الواحد ركثر من ت يم ينبثف  ذلكاالستمرار في الح اة  اام العاام و،

  التال ة الا يل ات  تخرج رااااااااالاف                                     الا يم المنبثف روال  ثلا اروج لهأ ثا يثلا اااااااااله 
                    كما تبي ن بأن  ثلوب  أن ساااااه ال الكسااااايد                                            الثلا ورح انا  تثلا ث لا  جديدا  للخروج من  ذاتمن  

               في حين رن  ثلااا أ  من رجااء ال الكساااااااااااااايااد   مكن رن توجااد في ر  جاء    اروج الا يل ااات
في  T رو U  كون علارة عن ااااااف ب اااااكم حر  سااااااش ال اااااعير       تدر ن اروج بالاات ذبابة  

  يA - 5)ال كم )  ال الكسيدال هة العلولة من 
ن ذبابة عند دراسة تفضيل العائل النباتي  -4-2  :M. hordei ساق الشعير       تدر 

ن دراسةةةةة إمكانية إ ةةةةابة نبات القم  بذبابة    - 4-2-1  M. hordeiسةةةةاق الشةةةةعير       تدر 
 :        مخبريا  

 ين  السلوكين اآلتي رحد  سلكمساش ال عير قد          تدر ن                رن  رنث  ذبابة  رظهرت النتااج

 يعل  نلاتات اللم         نهاا ا  بوضع الب ض  األنث  عدم ق ام ▪

 عل  نلاتات اللم   بوضع الب ض  M. hordeiفي بعض الحاالت قامم رنث    ▪
كما   أب ضاااة واحدة نلىنث  وصااالم إل                                        نسااالة البيوض الموضاااوعة كانم قليلة جدا  )       ولكن  

                   لا تتابع تاو ر ها   الموضاااااااوعة عل  نلاتات اللم   البيوضعن فلس هذف                       رن  اليرقات النات ة
ح ظ عند إصااااااابتها لنلاتات ال ااااااعير   إل  منالة  نم من الوصااااااور         حيث تمك   أ                                             الاب عي الم ال 
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ومااتام بعاد فترة  الاب عيولكنهاا لا تتمكن من متاابعاة تاورهاا    عناد قااعادة الساااااااااااااااش  التااذ اة
  يقصيرة

ن دراسةة تفضةيل حشةرة ذبابة    - 4-2-2 أو  لنبات الشةعير M. hordeiسةاق الشةعير        تدر 
 :        مخبريا   القم 

كامم              وإن ما وضاعم                                         ن  األنث  لا تضاع الب ض عل  نلاتات اللم رظهرت النتااج ر
م لذبابة   و،التاليي بيوضااااها عل  نلاتات ال ااااعير  ساااااش ال ااااعير         تدر ن                               العاام النلاتي الم ضاااا 

M. hordei ياللم  في حار وجو  ال عير محصور وال تصياأ ال عير محصور هو 

سااااااااااش         تدر ن ذبابة                 تبي ن رن  رنث   ا في حار الاراعة األحا  ة لمحصاااااااااور اللم أ    رم  
ال   في بعض الحاالت رن تضااااااع الب ض عل  اللم  لكن اليرقات ال اقسااااااة   مكنها  ال ااااااعير

ح ظ م  إصااااااااابتها لل ااااااااعيريعند                                   تتابع تاو ر ها الاب عي الم ال                                بينما اللم  هو العاام الم ضاااااااا 
            مع رن  نمو   أ                                    أ ولكن  يرقاتها تساااااااتا ع إصاااااااابة ال اااااااعيرM. destructor [14]لذبابة هس 

  ي[7]              وف ات مرت عا  ال       ومعد ر                      يرقاتها  كون بايئا  

وإخصةةةةةةاب  M. destructor و  M. hordei النوعين إمكانية حدوث التزاوج بين  -4-3
 :امبيوضه

 سااااااااش ال اااااااعير         تدر ن ذبابة  حدوف التااوج بين رنث  عدمالمخبرلة رظهرت النتااج 
M. hordei ذبابة هس  وذكر  M. destructor ين  ب أ روفي كافة المكررات المدروساااااااااااااة

في كافة  M. destructor  ورنث  ذبابة هس M. hordei                            ذكر ذبابة تدر ن سااااااااش ال اااااااعير
من قبم األنث   عل  نلاتات ال عير البيوض الموضوعة جم عوكانم   أالمكررات المدروسة

لا ت لس هذف و   أالبرتلالي ولونها عل  ااااااااااكلها  هذف البيوض  حيث حافظم أة   ل           غير مخصااااااااا  
يوم  25) ألنث            من ق ب م ا                                  يم ل ترة توللة نساااب ا  بعد وضاااعها                      عل  الرغا من رن ها بل  البيوض

 لدى  عند قاعدة الساااااش يرقات في منالة التاذ ةوجو  للم ر           ساااا            كما لا      يمن اإلباضااااة 
 يضمن رصص العدوى  ال عير فحص كافة نلاتات
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ساااااااش         تدر ن               عل  رن  ذبابة   األ لة من  راسااااااة الحالتين نصاااااام إل  رحد  :وبالنتيجة
 M. destructor عن ذبابة هس       تماما  هي نوع مختلف  M. hordei ال عير
ن ساق الشعير: نسب التطفل على 1الجدول   في بعض مواقع زراعة الشعير. M. hordei                        ذبابة تدر 

 اسا الموقع 
العد  الكلي  
لل الكسيدات 

 في العينة

                        عد  بالاات ذبابة تدر ن  
     ساش ال عير المنبثلة 

 في العينة
عد  

ال الكسيدات   
المتا م 

 عليها 

نسلة  
التا م  

العد    %
 الكلي 

عد  
 الذكور 

عد  
 اإلناف 

 0 0 9 10 19 19 بسيرلن 

 1.6 2 62 60 122 124 صوران

 0 0 37 34 71 71 اان ا خون 

 0 0 27 28 55 55 معراا  

جانا مدرسة  
 األواام 

74 74 36 38 0 0 

 42.26 142 95 99 194 336 إعااا

 16.1 33 89 83 172 205 سراقا

 1.07 3 137 140 277 280 منلج 

 9.66 17 81 78 159 176 آفس
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                                           ولرقاته ضمن فالكسيد ذبابة تدر ن ساش ال عير .Platygaster sp  اله الا يم  1ال كم 

 

  

  

 .Eupelmus sp  اله الا يم  2ال كم 
 

  

 .Arthrolytus sp  رنث  اله الا يم  3ال كم 
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 Diptera  ال ناحينالتابع لرتلة ذات    يماله الا  4ال كم 

 

            B             
 

     A               

 رالاف الا يل اتي                                                          ثلوب انبثاش بالاات ذبابة تدر ن ساش ال عير مع ثلوب انبثاش  ملارنة    5ال كم )

A  ثلا انبثاش بالاات ذبابة تدر ن ساش ال عير )عل  اكم حر                                                           U  روTي  

Bثلا انبثاش رالاف ت يل ات ذبابة تدر ن ساش ال عير ) اار  ال كم ي                                                                   

 

  

C B A 
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م  ظااااااهرة    6)  ال ااااااااااااااكااااام   األجناااااة          بتعاااااد    التا ااااام  رو  Gregarious Parasitisme  الت معي          التا ااااا 
Polyembryonies Parasitisme ال عير ساش       تدر ن   ذبابة  عل   الا يل ات  رالاف عند 

A  يالواحد ال الكسيد ضمن الا يم اله  يرقات 
B   يالواحد  ال الكسيد ضمن الا يم اله  عذارى 
C    يالواحد ال الكسيد من  الا يل ات  رالاف  انبثاش ثلوب       تعد 
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 التربة  مجمعاتتأثير نظام الحراثة على ثباتية 

 

 زياد عبود  د.                                          
 جامعة ادلب ،أستاذ مساعد في كلية الزراعة

 جامعة حلب –الثانية  
 الملخص 

مقارنة مع الحراثة   (RT)لدراسةةةةةةةةةة راثةر الحراثة ال    ةةةةةةةةةة    البحث الحالي  أجري 
بعد ثالث سةةةةةةة وات م  ريبةي  ريقتي   (SAS) التربة  مج عاتعلى ثبارية  (TT)التقلةدية  

ثبارية و    (ASD)لل ج عات الترابية الجافة  التوزع الحج يعلى  ه ا  راثةر لدراسةةةةةةةةةةةةةةة    ،الحراثة
 (MWD)متوسةةةةةةةةةةةةةةن القير ال وزو   و (AS) التربةةة رحةةل ع ليةةة ال  ةة  الر ةةب  مج عةةات

باسةةةةةةةت دا    (ASD)ازدادت قيم  .  (TP) وال سةةةةةةةامية الكلية للتربة (BD)  الكثافة الظاهريةو 
(RT)  مقارنة مع(TT) 0.5التي أقيارها أكبر م    ج عاتلل mm  ب سةةةةةةبة رراوحل بة 

  mm 0.5أصةرر م   التربة التي أقيارها  ج عاتسةبة لوعلى العكس بال  % 14.6 – 4.4
. ونتيجة مشةةةةابمة رم الحعةةةةو  علةما  % 83.6 – 77.1ان   ةةةةل ب سةةةةبة رراوحل بة   فقد

التربة التي أقيارها أكبر م      ج عاتحةث ازدادت نسةةةبتما بال سةةةبة ل (AS)بال سةةةبة لةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
0.25 mm  ازدادت قيم  التي أقيارها أصرر م  هذا القير.   ج عاتللوان   ل بال سبة
(MWD)  باسةةةةت دا  (RT)   مقارنة مع(TT)   بعد سةةةة تة  م  الحراثة ع د    % 12بحوالي

ع د   % 6.3الع قة  ال عتبري  في البحث وفي السةةةةةة ة الثالثة ان   ةةةةةةل هذ  ال سةةةةةةبة  لى  
 (RT)رسةةةةةةةةةةةةةةببةل. cm 20 – 10ع ةد الع ي  % 17.8وارر عةل  لى   cm 10 – 0الع ي 

م ا رسبب ب  ض  % 8.1 – 5.8ب سبة رراوحل بة    (BD)في زيادة الةة   (TT)مقارنة مع 
(TP)   24.2 – 10ب سبة رراوحل بة %. 

الحراثةةة  ،  (RT)  الحراثةةة ال    ةةةةةةةةةةةةةةةة،  (AS)  التربةةة  مج عةةاتثبةةاريةةة    :الكلماات المتتااةياة
 .(TT)  التقلةدية
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Effect of tillage system on soil aggregate stability 
                             Professor                                        associate Professor 

Abstract 

The current research was carried out to study the effect of reduced 

tillage (RT) in comparison with traditional tillage (TT) on soil aggregate 

stability after 3 years of application the two tillage systems. Effect of the 

two tillage systems on dry aggregate size distribution (ASD), soil aggregate 

stability (AS) under wet sieving, mean weight diameter (MWD), bulk 

density (DB) and total porosity (PT) were studied. (ASD) increased by 

using (RT) in comparison with (TT) for the aggregates > 0.5 mm in the 

range of 4.4 – 14.6 %, on the contrary for the aggregates < 0.5 mm which 

decreased in the range of 77.1 – 83.6 %. Similar results were found for 

(AS) which increased for the aggregates > 0.25 mm and decreased for the 

aggregates < 0.25 mm. Greater (MWD) was obtained after two years of 

applying (RT) in comparison with (TT) at the two considered depths in a 

12 %,   and in the third year the percentage was decreased to 6.3 % at the 

depth 0 – 10 cm and increased to 17.8 % at the depth 10 – 20 cm. (RT) in 

comparison with (TT) caused an increase in the (BD) in the range of 5.8 – 

8.1 % which led to a decrease of (PT) in  the range of 10.0 – 24.2 %. 

 

Keywords: soil aggregate stability, reduced tillage, traditional tillage, 

crop systems. 
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 مقدمة:  -1
   االهت ا  الكبةر في اسةةةةةةةتدامة الع   الزراعي يعزل  لى الترةرات ال تعددة التي 

لألسة دة وم ا ر التلوث البةيي وردهور معةادر  رواجه الزراعة الكثي ة كاالسةت دا  ال  ر  
ال ةادة محتول   التربةة وف ض في  مج عةاتي ك  أ  رسةةةةةةةةةةةةةةبةب الحراثةة ر ز    ال ةا  والتربةة.

الجةةد فقن ب  يجةب أ  رتعةدا     بالب ةا الترب الزراعيةة أال رت ةز    على  .[1]فةمةا    ةالع ةةةةةةةةةةةةةةوية 
التربة   ب ا ثبارية   [2]وقد صةةةةةةةة    ،ل دة  ويلة الب ا با  رسةةةةةةةةت ر في ال حافظة على هذا 

مةةا رحةةل ب ةةا في ن وذجة ، حةةةث مت ثةة  ال  وذو ابو  بقةةدرة التربةةة على ال حةةافظةةة على  
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هةا  ب ةا  حةافظةة على رةاثةر فعة  ال ةا ، وأمةا ال  وذو الثةاني فةت ثة  بقةدرة التربةة الر بةة في ال
رحةةل رةةاثةر ادجمةةادات ال ةةارجيةةة التي رتعرم لمةةا. يايم ال  وذو ابو  الفتبةةار ثبةةاريةةة 

وهو ما سةةتم التركةز عليه في الدراسةة   [3]ة باسةت دا   ريقة ال    الر ب ك ا اقتر   الترب
فتبةةار ثبةةاريةةة التربةةة ال  الثةةانيال  وذو  أمةةا  و الحةةاليةةة وهو مةةا يعرب بةةالثبةةاريةةة ال ةةا يةةة للتربةةة،  

 [4]حةةدد م  فال  افتبةةارات االن ةةةةةةةةةةةةةةرةةا   فيرحةةل االجمةةادات ال ةةارجيةةة الواقعةةة علةمةةا  
 وهي فارو مجا  البحث الحالي.  [5]ومقاومة القص

                                أمةا الحراثةة الكثي ةة فرةالبةا  مةا  ، الجةةد للتربةة رحةل الظروب اليبي يةة  ب ةا متواجةد ال
ة  الجةد للتربة عادة باياس ثبارية ال ج عات الترابية   ب ا التربة. يقاس ال  ب ا رسةةةةةةةةةةةةةةبب انميار 

  ،                                            بدال  م  أنظ ة الحراثة التقلةدية في الحراثة   ال    ةةة  اسةةت دا  أنظ ة الحراثة  ، وإ[7,6]
ورح ةةةةةر مرقد البذور يعتبر العام  ابسةةةةاسةةةةي الذي يسةةةةاهم في  مكانية االسةةةةت دا  الدا م 

  [8]تييع م  فال  الحراثة ررةةر ال واص ال ةزيا ية للتربة  نسةةةةةةةةةةةةة   ، حةثل عةةةةةةةةةةةةةادر التربة
وه اك أمثلة كثةرة ربة  أ  اسةةةةةت دا   ريقة الحراثة لةر ال  اسةةةةةبة سةةةةةبب ردهور في نوعية  

التربة بشةةةةةةةةةك  مباقةةةةةةةةةر ع   ريي    مج عاترؤثر أنظ ة الحراثة ال  تل ة على   .[9]التربة 
الكبةرة وبشةةةةةةةةةةةةةةكة  لةر مبةاقةةةةةةةةةةةةةةر ع   ريي العوامة  الكي يةا يةة   الترابيةة  ر ريةب ال ج عةات

                                           رةةاثةرا   يجةةابيةةا على حبةبيةةات التربةةة وعوامةة     ال    ةةةةةةةةةةةةةةةةورؤثر الحراثةةة    [10]  ةوالبةولوجيةة 
 .[12,11]الترابن في ا بة ما 

إ  فةما، و  ةالع ةةةةةةةةويال ادة  التربة ومحتول  ب ا التربة على  مج عاترعت د ثبارية 
التربةةة وال واص    ب ةةا لةةه رةةاثةر بةةال  على  في التربةةة  حجم ونوع البقةةايةةا ال بةةاريةةة ال تروكةةة  

حراثة الررابية باقيار م تل ة باست دا   ر   مج عات   الراية م  رشكة   ال ةزيا ية فةما.  
  ثباريةيسةةةاهم في رحسةةةة   وإن ا  محتول ال ادة الع ةةةوية في التربة   يسةةةاعد فقن في زيادة ال

ب ع  ال يا  والريا . كبةرة رقاو  التعرية  ابيةرر   مج عاترشةةةةةكة   التربة ع   ريي    مج عات
أقةةةةارت دراسةةةةات متعددة لوجود راثةرات ليريقة الحراثة ال سةةةةت دمة والدورة الزراعية ال تبعة 

فقةد   [13]بة  التر    ج عةاتالثبةاريةة والتوزع الحج ي ل  لتربة وبشةةةةةةةةةةةةةةكة  فاص علىا  ب ةا   على
أ  البقايا ال بارية التي متركما نظا  الحراثة   [14]الدراسةةةةةةةةةةة التي أجريل م  قب   فلعةةةةةةةةةةل
وإ  رحسةةةةةة  ،  فةما  ال ادة الع ةةةةةويةل التربة ومحتو   مج عاتحسةةةةة   رفي التربة    ال    ةةةةةة
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رربة كبةرة ثابتة في التربة يسةةةةةةةةةةم  م  دفو  ال ا   لى   مج عاتال ادة الع ةةةةةةةةةةوية ووجود  
. وروصةةةةلل الدراسةةةةة التي أجراها  [15]التربة وبالتالي ي ك  أ  رسةةةةت ةد م ما جذور ال بارات

م  الروابن بة  هذ     ورحسةة   التربة  مج عاترحسةة  ثبارية    أ  الحراثة ال    ةةة لى  [16]
حسةةة ل   مقارنة مع الحراثة التقلةديةبا  الحراثة ال    ةةةة    [18]لقد وجد   .[17]  ج عاتال

التربةة   ج عةاتل  التربةة ومتوسةةةةةةةةةةةةةةن القير ال وزو    ج عةات                            قلةال  كة  م  التوزع الحج ي ل
 .mm 2-1 بة  التي أقيارها

ال ةزيةةةةا يةةةةة التي رترةر ع ةةةةد  رعتبر الكثةةةةافةةةةة الظةةةةاهريةةةةة واحةةةةدة م  أكثر ال واص 
أللةةةب الترةرات ال  ترم أ  رحةةةدث في      ر     ر     ب       . ر  [19]اسةةةةةةةةةةةةةةت ةةةدا   ر  الحراثةةةة ال  تل ةةةة  

ال حةاريةث فةاسةةةةةةةةةةةةةةت ةدا   ،ال واص ال ةزيةا يةة للتربةة بةالترةر الحةاصةةةةةةةةةةةةةة  في الكثةافةة الظةاهريةة
السةةةةةي  م ا مزيد م  مسةةةةةامية التربة  علىالترابية   ابكدار بعضمؤدي  لى رشةةةةةك   القالبة  

أ  الحراثة   [20]وجد وقد  والذي مالحظ بشةةةةةةةك  متزام  مع ان  ام في الكثافة الظاهرية. 
 1.60  م   الكثةافةة الظةاهريةةال    ةةةةةةةةةةةةةةةة مقةارنةة مع الحراثةة التقلةةديةة أدت  لى ارر ةاع في  

3-g.cm  1.64-3 لى g.cm. 
 الهدف من البحث:   -2

على الحراثة ال    ةةةةةةةة والحراثة التقلةدية  دراسةةةةةةةة راثةر   لى    الحالي البحث  ممدب
   ج عاتل  التوزع الحج يعلى   على ال واص التالية للتربةالتربة وبالتحدمد    مج عاتثبارية  

 التربةة   مج عةاتثبةاريةة  و    Dry aggregate size distribution (ASD)  الجةافةة  ةبة التر 
  Soil aggregate stability (AS) under wet sieving  رحةل ع ليةة ال  ة  الر ةب

 الكثةةةافةةةة الظةةةاهريةةةةو   Mean weight diameter (MWD)متوسةةةةةةةةةةةةةةن القير ال وزو   و 
Bulk density (DB)  ال سامية الكلية للتربةو Total porosity (PT)  . 

 المواد وطرائق البحث:   -3
 تصميم وموقع الدراسة1-3-

في مشةةةةةةةةةةةةت   عو  الزراعي التابع ل دمرية الزراعة وادصةةةةةةةةةةةةال   أجريل الدراسةةةةةةةةةةةةة  
بدورة زراعية قةةةةةةةةةةةةة لل    2012 لى    2009فال  ال واسةةةةةةةةةةةةةم الزراعية م  الزراعي في  دلب  

 ، (1الجةةدو   ة يةةة لوميةةة  رربتمةةا على أرم زراعيةةة  ال و  والق   والح ص على التوالي،  
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وال واص ابسةاسةية لتربة موقع الدراسةة قب  البد  في البحث مبة ة في التحلة  ال يكانيكي  و 
 (.2الجدو   

 ( مكونات التحليل الميكانيكي للتربة المدروسة ودليل القوام1الجدول )

 (cmالع ي  
                                     مكونات التحلة  ال يكانيكي  %( وزنا  

 قوا  التربة حسب مثلث القوا 
 الية   %( السلل  %(  الرم   %( 

  ة ية لومية  29.65 29.5 40.85 10 – 0
10 – 20 41.41 28.38 30.21 

 Randomized  صةةةة  ل التجربة باسةةةةت دا   ريقة القياعات العشةةةةوا ية الكاملة

Complete Block Design (RCBD)  ،  ورم  جرا  التحلةلي ادحعا ي باست دا  برنامج
قسم موقع التجربة الذي أجريل فيه الدراسة  لى م يقتة ، حةث حرثل .  Genstat 12الةةةةةة 

              ال تبعة عادة    (Traditional tillage (TT))  ال  يقة ابولى باسةةةةةةةةةت دا  الحراثة التقلةدية
 الحراثةة بةاسةةةةةةةةةةةةةةت ةدا  ال حراث ال يرحي قبة  ال زارعة  في ال  يقةة والتي ر ةةةةةةةةةةةةةة  ةل  م  

بعد حر  بقايا ال حعةةةةةةةةةةو  السةةةةةةةةةةابي وم  ثم  جرا  الحراثة الثانوية    cm 30القالب لع ي  
بابمشةا  القرصةية مررة  لت تةل الكث  الترابية ورسةوية سةي  التربة(. بة  ا حرثل ال  يقة 

 الحراثة   والتي ر ةةةةة  ل (Reduced tillage (RT)) ال    ةةةةةة  الثانية باسةةةةةت دا  الحراثة
مع  بقا  بقايا ال حعةةةةو  السةةةةابي وم  ثم  جرا    cm 20باسةةةةت دا  ال حراث الح ار لع ي  

(. قسةةةةةةةةةةة ل ك  م يقة م  م يقتي  فقن رة واحدة لالحراثة الثانوية بابمشةةةةةةةةةةةا  القرصةةةةةةةةةةةية  
م يقة ثالث عة ات عشوا ية ليعب  عدد  الدراسة  لى ثالث م ا ي فرعية وأفذت م  ك   

 دراسته في البحث رسع مكررات. لال كررات لك  مترةر ر 
 ( الخواص األساسية لتربة موقع الدراسة2الجدول )

 g.cm-3 1.81 الكثافة الظاهرية 

 % 25.50 محتوى الرطوبة الوزني

 % 28.50 المسامية 

PH 7.50 

 % 1.45 محتوى المادة العضوية 

 التربة الجافة مجمعاتل التوزع الحجمي1- 
  Dry aggregate size distribution (ASD) 
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التربةة الجةافةة بةاسةةةةةةةةةةةةةةت ةدا  م  ة  كمربةا ي يحتوي     ج عةاتل  التوزع الحج ي        حة د د   
. ن لل عة ات التربة ال افوذة  على التوالي mm 0.5 ,1 ,2 ,4على ال  اف  ذات ابقيار  

 gr 50  ال   ة  بوز    اوم  ثم أفةذت عة ةة م  رحةل هةذ mm 6م  الحقة  ب   ة  قير   
لتوزع  ال يوية ل   سةةةةةةةةةةةةبةالحسةةةةةةةةةةةةاب لةتم  mm 4ووضةةةةةةةةةةةةعل على ال     العلوي ذو القير 

 على اليريقةة ال وصةةةةةةةةةةةةةةوفةة م            اعت ةادا   (1)التربةة الجةافةة م  ال عةادلةة     ج عةاتلالحج ي  
في التربة الجافة    ج عاتال سةةةةةةةةةةةةبة ال يوية لصةةةةةةةةةةةة  ل وقد  [21] (Angers, 1993)  قب 

 .mm 0.5 > ,0.5 – 1 ,1 – 2 ,2 – 4 ,4 <ف س فيات 
 
 

i)ds(DAS  رقم   الالتربة ال تباية على  مج عاتنسبة   i  ع د  جرا  ال    الجاب(%) 

(ds)iW   رقم  التربة الجافة ال تباية على ال     مج عات وزi  ع د  جرا  ال    الجاب g) 
twW ادج الية للعة ة ال  تبرة الكتلة  g) 

 التربة تحت عملية النخل الرطب مجمعات ثباتيه2- 

  Soil aggregate stability (AS) under wet sieving   
الترابةة رحةل ال  ة  الر ةب، أفةذت عة ةات التربةة في بةدايةة   مج عةاتلتحةدمةد ثبةاريةة  

 ,Kemper)فةما الدراسةةةةةةة. اسةةةةةةت دمل  ريقة  لأيار لك  سةةةةةة ة م  السةةةةةة وات التي أجري

التربةةة    ج عةةاتلالتربةةة رحةةل ع ليةةة ال  ةة  الر ةةب    مج عةةاتلتحةةدمةةد ثبةةاريةةة    [22]  (1986
رربة  أفذت عة ة .  mm 1.2 ,0.50 ,0.25 مج وعة م  ال  اف  ذات ابقيارباسةةةةةةةةةةت دا   

وم  ثم وضةةةةةةةةةةةةةةعةل على ال   ة    mm 8بعةد أ  ن لةل ب   ة  قير فتحةارةه    gr 50رز   
وي ل ج وعةةةة ال  ةةةافةةة  ور بةةةل العة ةةةة بلي  لتج ةةةب التحييم ال  ةةةاج  للروابن بة   لالع

ل ةا  التربةة. بعةد التر ةةب وضةةةةةةةةةةةةةةعةل مج وعةة ال  ةافة  بجمةاز ال  ة  ضةةةةةةةةةةةةةة   ا مج عةات
واحدة. بعد عشر دقا ي م  االهتزاز رم رجفيف التربة  هزة فال  دقيقة  50ورعرضل لةةةةةةةةةةةةةةة 

ال تبايةة على ك  م  ة  وج  ةل في فر    ج عةاتثم وضةةةةةةةةةةةةةةعةل ال ال تبايةة على ك  م  ة 
ثبارية  وحسةةةةةةةبل ال سةةةةةةةبة ال يوية لاعة  سةةةةةةة   24ول دة      C° 105التجفيف ع د درجة الحرارة  

 (.2رحل ال    الر ب م  ال عادلة   التربة مج عات

(1)         100
W

W
ASD

tw

(ds)i

(ds)i =
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s)iw(AS رقم   الالتربة ال تباية على  مج عات ثبارية   i  ع د  جرا  ال    الر ب(%) 

s)iw(W   رقم  التربة الجافة ال تباية على ال     مج عات وزi  ع د  جرا  ال    الر ب g) 
twW ادج الية للعة ة ال  تبرة الكتلة  g) 

 Mean weight diameter (MWD)توسط القطر الموزون  م - 3 

 (.3التربة م  ال عادلة    ج عاتمتوسن القير ال وزو  ل     ب     س     ح  
𝑴𝑾𝑫 = ∑ (𝑨𝑺(𝒘𝒔)𝒊 × 𝑿𝒊)

𝑛

𝑖=1
           (𝟑) 

MWD ع د  جرا  ال    الر ب  التربة  ج عاتمتوسن القير ال وزو  ل(mm) 

(ws)iAS رقم   الالتربة ال تباية على  مج عات ثبارية   i  ع د  جرا  ال    الر ب(%) 

iX   جماز ال    الر ب م  م اف   متتالةة متوسن القير بة  فتحات ك  م  لة)mm( 
 Bulk density (DB)الكثافة الظاهرية  -4 

عة ات على الحق  بافذ   في                                                ح ددت الكثافة الظاهرية باسةةةةةةةةةةةةةةت دا  أسةةةةةةةةةةةةةةيوانات معدنية 
رم أفةةذ ثالث عة ةةات م  كةة  مكرر    حةةةث     cm 20 – 10الع يو    cm 10 – 0الع ي  

باست دا  ال عادلة   [23]حساب الكثافة الظاهرية باست دا  اليريقة التقلةدية ال عروفة   رمرجريبي،  
(4). 

  (4)        
m

D ds
B

sV
=  

BD   3(الكثافة الظاهرية-g.cm( 
dsm الجافة ر اماالتربة  كتلة  g) 

sV حجم عة ة التربة ال ست دمة 
 RReal density (D( الحقيقيةالكثافة 

دمرهةةا  وقةةد رم رقةة  )3cm(للتربةةة    الحايقي لى الحجم    )g(                              وهي وز  التربةةة الجةةافةةة ر ةةامةةا   
 .(5)باست دا  ال عادلة 

𝑫𝑹 =
𝒎𝒔

𝑽𝑺
           (𝟓) 

(2)         100
W

W
AS

tw

(ws)i

(ws)i =
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RD   3(الكثافة الحاياية للتربة-g.cm( 

Sm التربة الجافة ر اما    كتلة                        g) 
SV  3(الحجم اليبيعي للتربةcm( 

    Total porosity (TP)المسامية الكلية للتربة 3- 

                                                                           رم رقدمر ال سةةةةةةةةبة ال يوية لل سةةةةةةةةامية حسةةةةةةةةابيا  باالعت اد على قيم الكثافة الحاياية 
 .(6)والكثافة الظاهرية للتربة وباست دا  ال عادلة  

𝑻𝑷𝑻 = (𝟏 −
𝑫𝑩

𝑫𝑹
) × 𝟏𝟎𝟎           (𝟔) 

TP ال سامية الكلية للتربة (-) 
BD  3(الكثافة الظاهرية للتربة-g.cm( 
RD   3(الكثافة الحاياية للتربة-cm.g( 

 النتائج والمناقشة:4-

 الجافة التربة مجمعاتل التوزع الحجمي1- 
الجافة بة   ريقتي    التربة   ج عاتل  التوزع الحج يلم رك  ه اك فرو  رذكر في 

ولذلك   فال  السةةةةةةةةةة تة  ابولى والثانية  (RT)  ال    ةةةةةةةةةةةوالحراثة    (TT)الحراثة التقلةدية  
عرضل ال تا ج كايم متوسية بة  س وات الدراسة الثالث الست دا   ريقتي الحراثة الشك  

ر م  التربةةة التي أقيةةارهةةا أكب   ج عةةات                                           ولك  ي ك  القو  بةةانةةه وجةةد ارر ةةاعةةا   في ةةا  ل ،(1 
0.5 mm    13.1 – 4.4ورراوحل نسةةبة االرر اع بة    ال    ةةةع د اسةةت دا  الحراثة %  

بحسةةةةةةب و  cm 20 – 10الع ي ع د    % 14.6 – 12.0بة   و   cm 10 – 0ع د الع ي  
ذات ابقيار   ج عاتع د ال  ملحوظةكانل  ال رو   ( فإ  3التحلة  ادحعةةةةةةةةا ي الجدو   

4 mm  <   2 – 4و mm  1 -2ذات ابقيار    ج عاتالبينما لم تكن معنوية عند mm  
التربة التي أقيارها   ج عاتبة  ا نتيجة عكسةةةةةةةةةةةةية وجدت بال سةةةةةةةةةةةةبة ل.  mm 0.5 – 1و 

حةث ارر عل نسةةةةبتما بشةةةةك  مع وي في الحراثة التقلةدية مقارنة مع   mm 0.5أصةةةةرر م   
ع د   % 84وب سةبة   cm 10 – 0ع د اليبقة السةيحية    % 77الحراثة ال    ةة ب سةبة 

    .cm 20 – 10اليبقة الثانية التي ع قما 
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والحراثاة المختةاااااااااة    (TT)في الحراثاة التقلياد اة    (ASD)الجاافاة   الترباة مجمعاات ( التوزع الحجمي ل1الشاااااااااكال )

(RT)  تحت النخل الجاف عند العمقين المعتبرين في البحث )القيم المتوسااااااطة سين الساااااانوات الث    سااااااتخدام
 نظامي الحراثة

على التوزع الحجمي  (RT)والحراثة المختةاااااااة   (TT)( التحليل اإلةصاااااااائي لتأثير الحراثة التقليد ة  3الجدول )
 (%) (ASD)الجافة  التربة عات مجمل

 القطر

 (cmالعمق )

ستتتتتتتوى  م

 المعنوية

 

l.s.d 5% 

الزيادة )%( بستب   

RT      مقتاننتة م

TT 
0 – 10 cm 10 – 20 cm 

mm TT RT TT RT 

 (cmالعمق )

0 – 

10 

cm 

10 – 

20 cm 

> 4 0.36 0.39 0.38 0.44 0.028* 8.1 14.6 

4 - 2 0.20 0.23 0.19 0.22 0.029* 13.1 13.7 

2 - 1 0.15 0.16 0.13 0.14 0.02 ns 9.2 13.5 

1 - 0.5 0.13 0.14 0.11 0.10 
0.015 

ns 
4.4 12.0 

< 0.5 0.19 0.11 0.23 0.12 0.067** -77.1 -83.6 

 التربة تحت عملية النخل الرطب ومتوسط القطر الموزون  مجمعاتثباتية 2- 

التربة رحل ع لية ال    الر ب كاي ة متوسية بة    مج عات( ثبارية 2موض  الشك   
الس تة  ابولى والثانية م  الدراسة حةث متبة  م  ال  ييات أنه لم رظمر فرو  واضحة في 

التربة أعلى في   مج عاتالتربة حسب الع ي ولك  ع د كال الع قة  كانل ثبارية    مج عاتثبارية  
التقلةدية   الحراثة   (TT)الحراثة  مع وية وب سبة     (RT)ال    ة    مقارنة مع    % 26.7ب رو  

وهذا يعكس نتيجة مشابمة ل ا رم الحعو  عليه لثبارية    mm 0.25التي أقيارها أصرر     ج عاتلل
ل  مج عات الجاب  ال     ع لية  رحل  أصرر     ج عات التربة  ثبارية    mm 0.50أقيارها  بة  ا 

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

> 4 4 - 2 2 - 1 1 - 0.5 < 0.5

(%
) 

A
SD

d  (mm)

(0 - 10) cm TT RT

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

> 4 4 - 2 2 - 1 1 - 0.5 < 0.5

(%
) 

A
SD

d  (mm)

(10 - 20) cm TT RT
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لحراثة ال    ة مقارنة مع الحراثة  ارر عل في ا   mm 2التربة التي أقيارها أكبر م     مج عات
ع د    % 82.1و  cm 10 – 0ع د اليبقة السيحية ذات الع ي    % 81.1التقلةدية ب سبة بلرل  

( وهذا متوافي مع ال تا ج التي روص   لةما  4وكانل ال رو  مع وية الجدو      cm 20 – 10الع ي  
الحافظة  [24] الحراثة  ثبارية     ال    ة(  با   اليبقة   مج عاترزيد  في  وفاصة  التربة 

 .السيحية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والحراثاة   (TT)تحات عملياة النخال الرطاب في الحراثاة التقلياد اة   (%) ASالترباة   مجمعاات ( ثبااتياة  2الشاااااااااكال )
تحت النخل الرطب عند العمقين المعتبرين في البحث )القيم المتوسااااااطة سين الساااااانتين األولى    (RT)  المختةااااااة

 والثانية  ستخدام نظامي الحراثة(
بزيادة  ي سةةةةةةةةةةةةر ي ك  أ    التربة في الحراثة ال    ةةةةةةةةةةةةة  مج عاتارر اع ثبارية    

ال اج ة ع  دمج بقايا ال حاصةةةةة  الشةةةةتوية    ال    ةةةةةمحتول ال ادة الع ةةةةوية في الحراثة  
وهذا ما ال نجد    [25,26]السةةةةةةةةابقة في التربة م ا مزيد محتول ال ادة الع ةةةةةةةةوية في التربة  

بقةةةةايةةةةا   في ال  يقةةةةة ملجؤو   لى حر   التقلةةةةةديةةةةة حةةةةةث أ  أللةةةةب ال زارعو   في الحراثةةةةة 
ر ظيف سةةةةي  ال حاصةةةةة  الشةةةةتوية السةةةةابقة بدعول حر  بذور بعض ابعشةةةةاب ال ةةةةارة و 

 التربة م  بقايا ال حاصة  السابقة.
التربة التي أقيارها بة     مج عاتفي زيادة ثبارية   (TT)مقارنة مع   (RT)ك ا ساه ل  

2 – 1 mm   0.5 – 1و mm  0.25 >و mm     33.5و  % 41.5( ب سةب بلرل  4الجدو 

  مج عةاتوي ك  أ  يعزل ان  ةام ثبةاريةة   ملحوظةةعلى التوالي وكةانةل ال رو    % 20.5و   %
 التربةةالتربةة في الحراثةة التقلةةديةة  لى ان  ةام ال ةادة الع ةةةةةةةةةةةةةةويةة في التربةة ور ريةب ال ج عةات  

                                                                                               الكبةرة ال اجم ع  اسةةةةت دا  معدات الحراثة ابولية الثقةلة التي رسةةةةت د  عادة  في الحراثة التقلةدية. 

> 2 2 - 1 1 - 0.5
0.5 -
0.25

< 0.25

TT 3.00 5.80 8.90 12.50 69.80

RT 15.90 9.90 13.30 15.70 55.10

0

25

50

75

100

A
S 

(%
)

d  (mm)

(0 - 10) cm

> 2 2 - 1 1 - 0.5
0.5 -
0.25

< 0.25

TT 2.80 5.64 8.78 12.42 69.76

RT 15.70 9.74 13.18 15.62 55.06
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سةةةةةةةة تة  ابولى والثانية في زيادة متوسةةةةةةةةن القير فال  ال(TT) مقارنة مع   (RT)ك ا سةةةةةةةةاه ل  
  الع قة  ال عتبري  في البحث. ع د ك  م  % 12ال وزو  ب ر  مع وي وب سبة بلرل حوالي 

التربة    مجمعات على ثباتية    (RT)والحراثة المختةة    (TT)( التحليل اإلةصائي لتأثير الحراثة التقليد ة  4الجدول )
مأخوذة كقيمة متوسطة سين   (mm)  (MWD)  و ومتوسط القطر الموزون   (%) (AS)تحت عملية النخل الرطب  

 السنتين األولى والثانية

 القطر
 (cmالعمق )

ستتتتتتتوى  م

 المعنوية

 

l.s.d 5% 

 )%( التتتزيتتتادة 

   RTبستتتتتتبتت   

 TT 0 – 10 cm 10 – 20 cmمقاننة م  

mm TT RT TT RT 

 (cmالعمق )

0 – 

10 

cm 

10 – 

20 

cm 

> 2 3.00 15.90 2.80 15.70 4.58*** 81.1 82.2 

2 - 1 5.80 9.90 5.64 9.74 2.87** 41.4 42.1 

1 - 0.5 8.90 13.30 8.78 13.18 3.48*** 33.1 33.4 

0.5 - 

0.25 
12.50 15.70 12.42 15.62 2.40** 20.4 20.5 

< 0.25 69.80 55.10 69.76 55.06 5.99*** -26.7 -26.7 

MWD 0.55 0.62 0.54 0.62 0.05* 12.2 12.3 

التربة   مج عاتعلى ثبارية  ال سةةةةةةةةةةةت د  في السةةةةةةةةةةة ة الثالثة بدأ يظمر راثةر نظا  الحراثة 
التربة التي أقيارها   مج عاتعلى ثبارية   (RT)مقارنة مع  (TT)راثةر   ارر ع( حةث  3الشةةةةةةةةةك   

 % 35و % 39 لى   (4الجدو    في السةةة تة  ابولةتة  % 27  حوالي م  mm 0.25أصةةةرر 
  ك ا  .(5الجدو     وكانل ال رو  مع وية على التوالي cm 20 – 10و  cm 10-0ع د الع قة  

التربةة التي أقيةارهةا أكبر م     مج عةاتفي زيةادة ثبةاريةة   (TT)مقةارنةة مع    (RT)ان  ض رةاثةر 
2 mm    20 – 10ع ةد الع ي  (  5الجةدو     % 35 لى  (  4الجةدو     % 82.1م cm     وم

أي أ  ان  ةةام   cm 10 – 0ع ةةد الع ي  (  5الجةةدو     % 76.7 لى  (  4الجةةدو     % 81.1
 cm 20 – 10كةةا  أعلى ع ةةد الع ي    mm 2التربةةة التي أقيةةارهةةا أكبر م     مج عةةاتثبةةاريةةة  

 ولك  ال رو  بقةل مع وية بة  ال عامالت.  cm 10 – 0مقارنة مع الع ي
التربة  مج عاتفي الس ة الثالثة في ثبارية    (TT)مقارنة مع    (RT)افتل  راثةر  

حةث رسةةةةةةةةةةببل في   mm 0.25 >و   mm 0.5 – 1و   mm 1 – 2التي أقيارها بة   
مقارنة مع  % 4.1 – 2.4 بشةةك  مع وي ب سةةب رراوحل بة   ج عاتف ض ثبارية هذ  ال
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بة  ا سةةةةةةةةةةةةةةاه ل في زيادة ثبارية هذ    cm 10 – 0السةةةةةةةةةةةةةة تة  ابولى والثانية ع د الع ي 
م ا مد  على   % 10.8 – 3.3ب سب رراوحل بة    cm 20 – 10على الع ي    ج عاتال

التربةة لم مبةدأ بةالظمور  ال بعةد   مج عةاتأ  رةاثةر نظةا  الحراثةة ال سةةةةةةةةةةةةةةت ةدمةة على ثبةاريةة  
ابمر الذي مدعو  لى االسةةت رار في الحراثة ب ظامي   ،امرور ثالث سةة وات على اسةةت دامم

 التربة.  مج عاتالحراثة التقلةدية وال    ة ليظمر راثةره ا بشك  أوض  على ثبارية 
 
 
 
 
 
 
 
 

والحراثاة  (TT)تحات عملياة النخال الرطاب في الحراثاة التقلياد اة    (%) ASالترباة   مجمعاات ( ثبااتياة  3الشاااااااااكال )
 تحت النخل الرطب عند العمقين المعتبرين في البحث في السنة الثالثة (RT) المختةة

في  (MWD)على متوسةن القير ال وزو  (TT) مقارنة مع  (RT)ك ا افتل  راثةر  
 – 0 السةةة ة الثالثة مقارنة مع السةةة تة  ابولى والثانية حةث سةةةاه ل في ف ض نسةةةبته ع د الع ي

10 cm    10( بة  ا على العكس ع د الع ي 5الجدو    % 6.3 لى   (4الجدو    % 12.2م 

– 20 cm    ال رو  وبقةل   % 17.8(  لى  4الجدو    % 12.3حةث سةةةةةةةةةةةةاه ل في زيادره م
اثةر نظا  الحراثة ال    ةةةةة مقارنة مع الحراثة التقلةدية على متوسةةةةن القير مع وية، حةث ظمر ر

 – 10بشةةةةةةك  أوضةةةةةة  على الع ي  mm 0.25 – 2التربة التي أقيارها بة     ج عاتال وزو  ل

20 cm  10 – 0مقارنة مع الع ي cm. 
 مجمعات على ثباتية   (RT)  المختةاااااااةوالحراثة   (TT)( التحليل اإلةصاااااااائي لتأثير الحراثة التقليد ة  5الجدول )

 في السنة الثالثة (MWD)  و ومتوسط القطر الموزون  (AS)التربة تحت عملية النخل الرطب 

 القطر
ستتتتوى م (cmالعمق )

 المعنوية

 

الزيادة )%( بسب   

RT       مقتاننتة م

TT 0 – 10 cm 10 – 20 cm 

mm TT RT TT RT ( العمقcm) 

> 2 2 - 1 1 - 0.5
0.5 -
0.25

< 0.25

TT 3.03 5.38 8.81 12.88 69.90

RT 12.93 8.58 12.71 15.58 50.20
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> 2 2 - 1 1 - 0.5
0.5 -
0.25

< 0.25

TT 3.42 4.48 8.64 14.07 69.39
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l.s.d 

5% 

0 – 

10 

cm 

10 – 

20 cm 

> 2 3.03 12.93 3.42 5.26 3.87* 76.6 35.0 

2 - 1 5.38 8.58 4.48 9.50 3.01* 37.3 52.9 

1 - 0.5 8.81 12.71 8.64 15.41 3.91* 30.7 43.9 

0.5 - 

0.25 
12.88 15.58 14.07 18.47 4.11* 17.3 23.8 

< 0.25 69.90 50.20 69.39 51.36 8.65** -39.2 -35.1 

MWD 0.54 0.58 0.54 0.66 0.05* 6.3 17.8 

 والمسامية الكلية للتربة  الكثافة الظاهرية3- 

وال سةةةةةةةةةةةامية الكلية للتربة ع د اسةةةةةةةةةةةت دا   ريقتي  الكثافة الظاهرية( قيم  6مبة  الجدو   
 .cm 20 – 10و  cm 10 – 0ع د الع قة    (TT)والتقلةدية (RT) ال    ةالحراثة 
 الكثافة الظاهرية على  (RT)  المختةااااااةوالحراثة   (TT)( التحليل اإلةصااااااائي لتأثير الحراثة التقليد ة  6الجدول )

(BD)  والمسامية الكلية للتربة(TP) 

 القطر
 (cmالعمق )

ستتتتوى م

 المعنوية

 

l.s.d 

5% 

الزيادة )%( بسب   

RT       مقتاننتة م

TT 0 – 10 cm 10 – 20 cm 

mm TT RT TT RT 

 (cmالعمق )

0 – 

10 

cm 

10 – 

20 cm 

التتتكتتتثتتتافتتتة  

التتظتتاهتتريتتة 

BD  -(g.cm

)3 

1.45 1.53 1.68 1.83 0.08* 5.8 8.1 

 TPالمستتامية  

(%) 
0.42 0.38 0.34 0.28 0.04* -10.0 -24.2 

 

حةث متبة  أ  الحراثة ال    ةةةة رسةةةببل في زيادة الكثافة الظاهرية للتربة بشةةةك   
  cm 10 – 0ع د الع قة    % 8.1و   % 5.8مع وي مقارنة مع الحراثة التقلةدية ب سةةةةةبة 

على التوالي ونتيجة للعالقة العكسةةةةةةةةية بة  الكثافة الظاهرية وال سةةةةةةةةامية   cm 20 – 10و 
  (RT)الكلية للتربة أدل ذلك الى ان  ام ال سةةةةةةةامية الكلية للتربة في الحراثة ال    ةةةةةةةة 



 2018عا  ل      2العدد                                        دلب       مجلة بحوث جامعة 

 55 

 10 – 0ع د الع قة   % 24.2و   % 10.0ب سةةةةةةةةبة    (TT)مقارنة مع الحراثة التقلةدية

cm  20 – 10و cm على التوالي. 
 :تنتاجاتا س5-

                                                                        اعت ادا  على ال تا ج التي رم الحعو   لةما في البحث ي ك  است تاو ما ملي:
  التربةة الجةافةة   ج عةاتالتوزع الحج ي ل في زيةادة (TT)مقةارنةة مع   (RT)سةةةةةةةةةةةةةةاه ةل   .1

(ASD)  0.5التي أقيارها أكبر م     ج عاتلل mm    13.1 – 4.4ب سةةبة رراوحل بة 

على التوالي، بة  ةا    cm 20 – 10و    cm 10-0ع ةةد الع قة    14.6 – 12.0  %  و  %
 77.1ب سةةةبة بلرل  mm 0.5م    التي أقيارها أصةةةرر  ج عاتلل ةةةه  ف في  سةةةاه ل  

 على التوالي. cm 20 – 10و  cm 10-0ع د الع قة   % 83.6و  %

التربةةة رحةةل   مج عةةاتثبةةاريةةة    أدل  لى زيةةادة  (TT)مقةةارنةةة مع    (RT)   اسةةةةةةةةةةةةةةت ةةدا    .2
وف  ةةةةةةةةةةةةةما   mm 0.25التي أقيارها أكبر م    ج عاتلل  (AS) ع لية ال    الر ب

ع د الع قة  ال عتبري  في    mm 0.25م    أصةةةةةةةةررالتي أقيارها    ج عاتللبال سةةةةةةةةبة  
م  سةةةة وات اسةةةةت دا  الحراثة    الثالثة                                             البحث وكا  هذا التاثةر أكثر وضةةةةوحا  في السةةةة ة  

 ال    ة.

بعد سةةةةة تة   % 12بحوالي    (TT)مقارنة مع  (RT) باسةةةةةت دا  (MWD)ازدادت قيم   .3
ان   ةةل هذ  ال سةةبة  الثالثة  م  الحراثة ع د الع قة  ال عتبري  في البحث وفي السةة ة  

 20 – 10ع ةد الع ي   % 17.8وارر عةل  لى   cm 10 – 0ع ةد الع ي  % 6.3 لى  

cm. 

ب سةةةةبة رراوحل   (RT)مقارنة مع    (TT) باسةةةةت دا  (BD)  ن   ةةةةل الكثافة الظاهريةا .4
على التوالي ابمر  cm 20 – 10و  cm 10 -0 ة ع د الع ق % 8.1و   % 5.8بة  

مقارنة   (TT)باسةت دا     (TP) للتربة  الذي انعكس على رحسةة  وزيادة ال سةامية الكلية
على السةةةةةةةةةةةةةابقة   ع د الع قة  % 24.2و  % 10.0رراوحل بة    ب سةةةةةةةةةةةةةبة  (RT)مع 

 التوالي.
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 التوصيات  6-
  (ASD)ل ا لما م  راثةرات  يجابية في رحسةةةةةةةة    (RT)اسةةةةةةةت دا  الحراثة ال    ةةةةةةةة  1- 

 (TP)مقارنة مع  (MWD)و (AS)و

 (TP)في التربة وزيادة  (BD)ك  عدة س وات بمدب ر فيض  (TT)است دا   2- 

التربة    مج عاتراثةر نظامي الحراثة ال سةةةةةةةت دمة  على ثبارية  االسةةةةةةةت رار في دراسةةةةةةةة  3- 
لةدورة زراعيةة أفرل ب  رةاثةر  ر  الحراثةة على فواص التربةة ال يظمر  ال بعةد عةدة  

 س وات.
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عينات الخضار بعض في  (II)التحليل الكرونوأمبيرومتري للكادميوم 
 PEDOT:PSSبمادة       عد ل      الم  باستخدام مسرى الكربون 

 **، أحمد حلبي *أحمد أبو حجر

 جامعة إدلب  ، كلية الصيدلة،التحليلية والغذائية قسم الكيمياء *
 طالب دراسات عليا )دكتوراه(  **

 الملخص 
الكهركيميائية   طرائقالب في بعض عينات الخضوار  (II) الكادميومشووارد تم تحديد 

 بأنه ذو تميز هذا المسوووور   حيث  PEDOT:PSSبمادة           المعد لكربون  ال مسوووور  باسووووتخدام 
  . منخهضووة ال تها                          باإلضووافة ىلت تكلهتها وسوومي    (IIالكادميوم)انتقائية وحسوواسووية عالية لدوووارد 

          المعد ل  مسوووووووووور  الكربون باسووووووووووتخدام   (CV)  ةالحلقي  ةالهولط أمبيرومتري اتالمنحني أظهرت
-)عند الكمون  وذلك    قمة مصوووووووووووووعد ةاألولت   ,للكادميومقمتين  المثلت  الدووووووووووووورو بتطبيق  و 

680±50)mV  ,  (10±880-)                عنود الكمون وذلوك    قموة مهططيوةوالثوانيوةmV  ،
                                       متناسوووووووووووطة طردا  اطيا  م  تراديز من شووووووووووووارد تيار القمة المصوووووووووووعد ة   كثافةوقد كانت قيم  

تم ترسوووووووووووووويوب       mol.L5-×10  (5.17–5.0)-1ضوووووووووووووومن مجوال يتراو  بين  (II)  الكوادميوم
ثم ،  30secلمدة   mV(880-)  بتطبيق كمون ىرجاعيعلت سووووطم المسوووور    (II) الكادميوم

وذلك عند   (II) الكادميومتيار أدسووووووودة    كثافةالكرونوأمبيرومترية بقياس القياسوووووووات          أ اذت
 .30secلمدة  )ىزالة الترسووووووووووووويب( موافق إلتمام األدسووووووووووووودة (680mV-)ثابت   تطبيق كمون 

 ضوووومن مجال (II) الكادميومتراديز شوووووارد   م             طردا  اطيا  متناسووووطة  تيار ال كثافة قيم  دانت
  م  انحراف معيوار  نسووووووووووووووبي م و    mol.L8-10×90)–.01)  (99=0.992R)-1 يتراو  بين

(%RSD)   كدووووووووو وحد , 4.7%           لم يتعد )LOD( 1-mol.L8-.18×100. أظهرت الطريقة 
,  الخضووار عينات في بعض    (II) الكادميوملتحديد شوووارد   ةانتقائية وحسوواسووية عالي المتطعة

 جيد فقتوا الذر   االمتصاصالنتائج الحاصلة م  نتائج التحليل بطيف  دما أعطت مقارنة
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، شوووووووووووووارد ل           كربون معد    مسوووووووووووور    ،التحليل الكرونوأمبيرومتر   :المفتاحية  الكلمات
 PEDOT:PSSالتحليل الهولط أمبيرومتر  الحلقي،  ،  (IIالكادميوم)

 2018بتاريخ وا// ورد الطحث للمجلة

 2018قبل للندر بتاريخ وا//

 مقدمة  -1
 عد من   حيث  البي ةفي  (II) الكادميومازدادت في السووووونوات األايرة أهمية تحديد 

ي العديد من سووتخدم ف       ومايزال  ،[1]                                           أدثر المعادن ضووررا  علت صووحة اإلنسووان والبي ةو  أهم
بكميات   (IIالكادميوم)  طعثين, وكتأثير سوووووولبي لهذه الصووووووناعات  [2]  التطبيقات الصوووووونا ية

اوول أجسوووووووووووووووام النطوواتووات ويوودوينتقوول ىلت    والميوواه  كمووا أنووه يترادم في التربووة  ,لهواءفي ادبيرة  
الحود األقصووووووووووووووت  منظموة الصووووووووووووووحوة العوالميوة    حوددتوقود   .[3]         ق عود ةالكوائنوات الحيوة بطر 

  0.01ppm [4]. [5]في مياه الدرب   (IIكادميوم)لل

 األبحاث السابقة  -2
منها  البي ية    مجاالتفي مختل  ال (II) الكادميومخدمت طرائق عديدة لتحديد      اسوووت  

والتحليول بطيف     [6] (ICP-MSالتحليول بمطيواةيوة الكتلوة المتزاوجة م  مطيواةيوة الب زما )
 والتحليل الطيهي   [8] (ISE), والمسوووووار  المنتقية للدووووووارد  [7] (ASSالذر  )  االمتصووووواص

ىال أن الطرائق التحليليوووة الكهركيميوووائيوووة تهوقوووت علت جمي  الطرائق التحليليوووة    [10].  [9]
وسورعة   نها تتمت  بسوهولةىلت أىضوافة   ,عاليةتها المنخهضوة وحسواسويال  تكلهتها السوابقة بسوبب

 .[11]العملفي 

 ومسوووووور   [13] والب تين  [12]الذهبمثل            المعد لة  الكاشووووووهة المسووووووار  خدمت       اسووووووت  
 ىال ،  الكهركيميائيةبالطرائق  (IIالكادميوم)تحديد شوووارد عند ،  [14]الزئبق بأنواعه المختلهة  

 وما يرافقه من مخاطر لد  معالجته  ,ة العالية للزئبق    مي     سووووووو  والالمرتهعة   ةهالتكلأنه وبسوووووووبب  
                ، لذلك اسوووت خدمت ة منخهضوووة    مي                ذات تكلهة وسووو    مسوووار  توجهت األبحاث إل جاد  فقد   ،[15]

في حاالت  السونوات األايرة كبدائل جيدة, حيث  متلك الكربون ة في         المعد لالكربون  مسوار  
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ومقاومة  ةجيد  وناقليةومسوووواحة سووووطم نوعي كبيرة,   لكتروني فريدى  توزع (الغرافيتااصووووة )
الكربون  مسووووووووار  باسووووووووتخدام   (IIالكادميوم)تم تحديد شوووووووووارد    .[16] ممتازة للعوامل البي ية

بدووكل كيميائي   (IIالكادميوم)ة بمواد كيميائية مختلهة والتي  مكنها أن ترتطط بدوووارد         المعد ل
أوكسوووووويد الكروم  ,[13](kaolin)  الكاولين ,[17](Chitosan) كالدوووووويتوزان  أو كهركيميائي

(Cr-CPE) [18] بولي سووووووا كلود كسووووووترين ،polycyclodextrin  [19]   د   أسووووووتيلد
دما .  dithizone  [22]، الديتيزون  [21]البيزموث   [20](diacetyldioxime) أوكسوووووووووووووويم

بوالطرائق   (II) الكوادميومة بمواد بوليميريوة لتحوديود          المعود لو                         اسووووووووووووووت خودموت مسوووووووووووووووار  الكربون  
أنووووووثوووووورادووووووويوووووونووووووون   2,1  بووووووولوووووويمووووووثووووووول  الووووووكووووووهووووووركوووووويووووووموووووويوووووووائوووووويوووووووة   أموووووويوووووونووووووو  -Poly(1,2  د  

diaminoanthraquinone)  [23] ، بولي حمض األدريليك(PAA/ GCE) [24]. 

       نجاحا   PEDOT  دي أوكسي ثيوفين(  إيتلين  4,3) حققت المادة البوليميرية بولي
كيميووائي    ثطوواتوذلووك لمووا تتمت  بووه من    (,S/cm2-10حوالي    انوواقليتهوو )                     تجوواريووا  كمووادة نوواقلووة  

  .eV(1.6-1.5) [25]  وفجوة طاقية منخهضووووةمنتظم    تركيبأنها ذات  , كما  وحرار  ممتاز
( عن تهاعل البلمرة األحاد ة لجزي ات ىيتلين إيتلين دي أوكسيييييييييي ثيوفين 4,3) ينتج بولي

وكون أن انح ليتوه  ، [26]ديودمن كبريتوات الحو   بوجود مؤكسوووووووووووووود قو   د  أوكسووووووووووووووي ثيوفين
سووووولهونيك  حمض ال  داال بولي سوووووتايرينى تمفقد   مسوووووتقر باإلضوووووافة ألنه  ير           يهة جدا  ضوووووع

                         أدثر اسوتقرارا  وثطاتا  ليعطي مادة   من كبريتات الحديد أثناء عملية البلمرة بوجود مؤكسود قو  
poly(3,4- ethylenedioxythiophene) poly(styrene sulfonate  والتي ي رمز لهوا                 

PEDOT:PSS    بوواإلضوووووووووووووووافووة إلمكووانيووة بلمرتووه حراريووا    نوواقليتووه أصووووووووووووووطحووت أدبركمووا أن                                
[27][28][29]. 

 وأهدافهالبحث   أهمية  -3
وتعديل  , ذات ناقلية كهربائية جيدة الكربون  من مسار  تصميم ىلت  يهدف هذا الطحث

                          الدرو  التحليلية الم ثلت   دراسةثم . PEDOT:PSSالهعال بالمادة البوليميرية  هاسطح
 PEDOT  الحلقي. بتقانة التحليل الهولط أمبيرومتر ( II) الكادميوملتحديد 

PSS 

II 
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  تراديزلتحديد   الكرونوأمبيرومترية  إلجراء القياسووووووووووات  و ر                       وأايرا  تطبيق هذه الدوووووووووو 
 .عينات الخضارفي بعض  (II) الكادميوم

 العارية والمسووار    مقارنة بالمسووار    PEDOT:PSSبمادة           المعد ل  المسوور    أظهر
 حسووووواسوووووية وانتقائية عالية وضووووومن الدووووورو  التجريبية المثلت  أار ,  كيميائية    بمواد  ة        المعد ل

من  وبتداا ت ضووووووووووووو يلة ,المذكورةالكهركيميائية بالطرائق   (II) الكادميومشووووووووووووووارد لتحديد 
وتميزت هذه المسووووووووووووووار    .التي قد تتواجد في العينوات المحللوة  ,الدوووووووووووووووارد المعودنيوة األار  

 إلعادة  بدووووووكل سووووووهل وبسوووووويط  تهامعالج  إمكانيةب  والمصووووووممة بتكلهتها االقتصوووووواد ة القليلة  
نتائج تحليلية  وأعطت   ,أبدت سورعة وسوهولة في العمل وكذلك  اسوتخدامها في تجارب أار  

 وتكرارية عالية.  صحةذات 

 القسم العملي  -4
 األجهزة 1-4-

السوووووووويد ة   RADIOMETERخدم في هذا الطحث محطة كمونية صووووووون  شوووووووركة      اسوووووووت   ▪
 100mLسعة  الية تحليل زجاجيةتتضمن            حاسوبيا ,يتم التحكم بها    PGP-201نموذج  

, كاشووو  كمسووور           المعد ل الكربون  مسووور  هي مسوووار    , تضوووم ث ث مزودة بحمام مائي
ىنتاج شوووووركة ) Ag/AgClمقارن ال  والمسووووور   كمسووووور  مسووووواعدالكربون العار    ومسووووور  

Metrohm  ,نموذج    السووووويد ةAG9101 , 1مملوء بكلوريد البوتاسوووويوم-L.3mol يتم (، و
 VOLTAبرنامج  المعطيات باسووووووووووتخدام  ةومعالج  منحنيات الهولط أمبيرومتريةالرسووووووووووم 

MASTER  . 

جهووواز التحليووول بطيف  بغرض مقوووارنوووة النتوووائج التحليليوووة بطريقوووة مرجعيوووة اسووووووووووووووتخووودم   ▪
ا  مهططي ط, مزود بمصووووووو Z-2000  نموذج  Hitachiاالمتصووووووواص الذر  ىنتاج شوووووووركة 

كما هو مبين في . ، ضوووووووووومن الدوووووووووورو  التجريبية(II) الكادميوم نوعي لدوووووووووووارد مجوف
 : (1رقم )الجدول  
في جهاز االمتصيييال الذري في اللهب ،  Cd (II)(: الشيييرول التحليلية المسيييتخدمة لتحديد  1جدول )ال

.FAAS 
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 Cd(II) العنصر المدروس  
                       228.8 طول الموجة،  نانومتر  
                        2.0 ميلي أمبير تيار المصطا ،   
 Zeman نمط تصحيم الخلفية  

 0.2 نانومتر عرض الدق،  
 8 ارتهاع الحراق، ملم  
 1400 مل/دقيقة تدفق  از االسيتيلين،  

 6 تدفق الهواء، ليتر/دقيقة  

  SARTORIUSشووووركة   من 0.1mg, حسوووواسوووويته  TE64ميزان تحليلي حسوووواس نموذج   ▪
  .األلمانية

 Wissenschaftlichمن شووووركة   Inolap pH level1قياس حموضووووة الوسووووط    جهاز ▪

Techmische Werkstatten  األلمانية. 

ذات سوووووووعات مختلهة ويمكن التحكم   ISOLABماصوووووووات ملية ألمانية الصووووووون  من نوع  ▪
  .بحجمها عن طريق معدلة الحجم

  المواد الكيميائية 2-4-

أبوووووحووووووواث فوووووي    PEDOT:PSS  ةلووووووو        الوووووموووووعووووووود  الوووووموووووووادة    رت     ح ضوووووووووووووووووو                             موووووخوووووتوووووبووووور 
(San Sebastian,spain)  سووووتايرين م  بولي  ىيتلين د  أوكسووووي ثيوفين تهاعل بلمرة  من

بوليمير مدووووتر  من حمض األدريليك م  مقسووووي   .[30]  (1، التهاعل رقم )سوووولهونيك أسوووويد
خدمت قضووووووووووطان من الكربون قطرها      اسووووووووووت   .اإل طالية  RESPALسووووووووووائل صوووووووووون  شووووووووووركة 

0.945cm  صوون  شووركةThermadyne, Arcair, Tweco Inc.  مسووار  وذلك لتحضووير 
  .الكربون 

        انط قا   Lmol.2-10×1-1 األسوووواسووووي تركيزه (II) الكادميوم شوووووارد محلولر      ح ضوووو  
وذلك    ،Merckىنتاج شووووووووووووركة  %99.5نقاوته  2)3(NOCd (II) الكادميوممن ملم نترات 
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 1000من الماء ثنائي التقطير ثم تنقل لدورق حجمي سووووووووووعة  100mLي  ف  همن 3.084g  بإذابة

mL كادميوملل  المحاليل العياريةضوووووووورت جمي         ثم ح    .ويتمم الحجم حتت الدائرة العيارية (II)  
 وفق ما هو مطلوب. ريقطثنائي الت                                            بتراديز أدنت انط قا  منه بعد تمديده بالماء

حمض  من mol.L0.05-1بتركيز ثابت لكول منهوا   اليول الكهرليتواتمحو  تر    ضوووووووووووووو     ح  
الووووومووووووواء   ا زوت  ),HCl%37(دووووولوووووور  حوووووموووووض   ،)65%,3HNO(،    الوووووخووووووول حوووووموووووض 

)COOH3CH(    الكبريووووووتحمض  )4SO2H(،    الهوسووووووووووووووهور كلوريوووووود   )4PO3H(حمض 
لدراسوووووووووووة تأثير التداا ت  و  .)COONa3CH(الصووووووووووووديوم  ا ت    )NaCl(الصووووووووووووديوم  

اسووووتخدمنا أم   النترات للدوووووارد المعدنية  الحاصوووولة بهعل وجود الدوووووارد المعدنية األار   
 .النقاوةكانت عالية  وجميعها

poly(3,4- ethylenedioxythiophene) poly(styrene sulfonate) PEDOT:PSS 

 

 PEDOT:PSS  البوليمير(: يوضم معادلة اصطناع  1التهاعل رقم )

 ربون الك مسرى تحضير  3-4-

الكربون قضيب من    1cm  تقريبي  ساو    قطعة بطولبأاذ   الكربون  مسر    ر     ح ض  
اسووطواني ذو    قالب  مركز في بدووكل عمود  يوصوول أحد طرةيه بسوولك نحاسووي, ثم يوضوو 

  مطاشووووووورة المحضووووووورة  من بولي حمض األدريليك صوووووووب حوله معجونة    وي    2cm  قطر داالي
قالب  تر    ي   .المقسووووووووووويالسوووووووووووائل  من   5mLم   حمض األدريليك من مسوووووووووووحوق   1gبخلط 

لم      ي    ,درجة حرارة الغرفةعند   ج  لمدة نصوووووو  سوووووواعة حتت  معجونة  الالمحا  ب  المسوووووور  
. بذلك جه                              سول بالماء المقطر ومن ثم       ُ  و    بالدوحذمغطت الالعار   ير   سوطم المقط 
بولي ومحا  بمادة  .2cm7080مقط  تماس  مسوووواحة من الكربون ذو  مسوووور   صووووطم لدينا  

 العازلة. حمض األدريليك
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غمره ضوووووووومن الية كمونية تحو  ب معالجة سووووووووطم مسوووووووور  الكربون العار    تمت 
25ml    0.1منM,4HClO   0.1وMNaCl,  في   ةالمسووووتخدم محطة الكمونيةموصووووولة بال

تيوار كهربوائي مسووووووووووووووتمر وذلوك من ا ل تطبيق فرق   بتمرير               المعوالجوة أوال     وتموت.  التحليول
. حيث  سوواعد ذلك علت  min 60لمدة   (V(2.5-والمسوواعد   الكاشوو دمون بين المسووريين 

عن طريق ىداال أيونات الصووووديوم ضووومن ططقات           الهع الزيادة الناقلية الكهربائية للسوووطم  
لضوووومان التخل  من    V(10+)ن موجب قدره  الغرافيت. بعد ذلك نطبق علت المسوووور  كمو 

م المسور         وي وضو  علت سوطم صوقيل قدر االمكان  الرواسوب علت سوطم المسور  والحصوول
              وفقا  للطريقة المحضووووووور  العار   الكربون  مسووووووور    مخد     اسوووووووت  وقد   (.1صووووووون  بالدوووووووكل رقم )     الم  

المحضووور وفق الطريقة ذاتها وبعد    الكربون  مسووور  مسووواعد, بينما اسوووتخدم   كمسووور    السوووابقة
 .(IIالكادميوم)لتحديد شوارد  كاش كمسر   PEDOT:PSSبمادة تعديله 

 PEDOT:PSS البوليميرمسرى الكربون باستخدام تعديل  4-4-

 مسوور  بواسووطة الماصووة ا لية علت سووطم   PEDOT:PSS ة        المعد لل المادة        ت حم  
 ندوووووووووط   ي  ثم   دقيقة. 30لمدة   C°60  جه  عند الدرجة   ت  بدوووووووووكل جيد ومن ثم         ت هرشالكربون و 

طبق عليه مسووم كموني حلقي ضوومن المجال             التحليل وي  في الية    بوضووعه         المعد ل    المسوور  
 مسوووووووووووووور  جود  بو و   L.mol0.05-1تركيزه   HClبوجود كهرليوت   )-8.0(Vىلت    )V)0.0من 

سرعة المسوم   دورة  25من الكربون, عدد دورات المسم   مساعد  ومسر   ,Ag/AgClمقارن  
 .rpm 550, سرعة تحريك المحلول  10mV/secالكموني 

A B 

   

  PEDOT:PSSبمادة           المعد ل  مسوووووووووووور  الكربون    (B) لية التحليل المسووووووووووووتخدمةا (A) يبين:  (1)  رقم الدووووووووووووكل
 المصن  في المختبر
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 المقاسةالعينة محلول تحضير 5-4- 

حلب    مدينة شووووووووورق و   من المنطقة الواقعة جنوب الخضوووووووووارجم  بعض عينات   تم
تصوووووب ةيه  حيث حلبمدينة نهر قويق المار من   سوووووقت بمياه        التي ت  و   (،السوووووهيرة  –الزربة )

عند   h 24مخلهات الصووووورف الصوووووحي والصوووووناعي. تم  سووووول الخضوووووروات وتجفيهها لمدة 
. 6hلمودة    C°500من العينوة عنود الودرجوة   10g                        ثم بعود ذلوك ر مودت حوالي   C°105الودرجوة  

م  التسوووووخين لضووووومان حل   6Mمن محلول حمض ا زوت    10ml                        ي ذاب الرماد الناتج في  
كمل الحجم بالماء المقطر حتت                              رشووووووووم المحلول الناتج ومن ثم                 المعدنية، ي    الدووووووووواردجمي  
ثم    ml 100 سووووووووووعةىلت دورق حجمي  10mlالمحضيييييييرؤاذ من المحلول       . ي  25mlالحجم  

 .mol.L 0.05-1كمل الحجم بكهرليت حمض كلور الماء       

  طريقة العمل6-4- 

 القياسات الفولط أمبيرومترية الحلقية 1-6-4-

 الكادميوم  دوووووووووووواردةل من المحاليل العيارية محلولكل  من   25mLؤاذ حجم قدره     ي  
(II)   550  بسوووووووورعة التحريكة التحليل م  ويوضوووووووو  في الي ,            ك   علت حدrpm.    رسووووووووم    ي

مقووابوول   V(1.0-)حتت    V(0.0)  من  المنحني الهولط أمبيرومتر  الحلقي ضوووووووووووووومن المجووال
عدد دورات و ,  10mv/sec كموني سوووووووورعة مسوووووووومبتطبيق  , Ag/AgClمقارن من    مسوووووووور  
          وفقا  لو            المعد ل  علت سوووووطم المسووووور   (II) الكادميوميتم ترسووووويب شووووووارد   .3cycleالمسوووووم  

-+2e2+Cd↔Cd   كثافة                                                         عند كمون ثابت، ثم ي زال الترسيب بتطبيق كمون مصعد  وت قاس 
  .لكل تركيز الثالثة المسم  من دورة                                        التيار الناتج عن ىزالة الترسيب اعتطارا  

 أمبيرومتريةالكرونو القياسات  2-6-4-

والمحضووورة بتراديز    (II) الكادميومالكرونوأمبيرومترية لمحاليل  تم ىجراء القياسوووات  
 .Lmol050.-1، في محلول كهرليوت حمض كلور المواء ذ  التركيز nmol.L-1من مرتطوة  

 شووووارد في الخطوة األولت تم تطبيق كمون ىرجاعي مناسوووب إلتمام ترسووويب  علت اطوتين:
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 Ag/AgCl( مقابل مسوووووووور  مقارن من 880mV-علت سووووووووطم المسوووووووور  ) (II) الكادميوم
. ثم تأتي الخطوة الثانية وهي بتطبيق كمون أدسووووووودة مناسوووووووب 30secوكان زمن الترسووووووويب  
-المترسوووووووووووب علت سوووووووووووطم المسووووووووووور  وكانت قيمته )  (II) الكادميومإلتمام أدسووووووووووودة جمي  

680mV)  الكادميومالزمن المناسووب إلتمام أدسوودة    كان. حيث (II)  المترسووب علت سووطم
   في المحلول.   (II) الكادميوم شواردتركيز  يتناسبوذلك  30secالمسر   

 النتائج والمناقشة    -5
 (II) كادميومالمنحنيات الفولط أمبيرومترية الحلقية لل 1-5-

( لمحلول  حو  شوووووووووووووووارد  CVالمنحنيوات الهولط أمبيرومتريوة الحلقيوة )      ر سووووووووووووووموت  
)-  ىلت  V(0.0)ي من  الكمون, ضوووووووووووووومن المجووال  mol.L4-1×10-1  بتركيز  (II)  الكووادميوم

1.0)V    مقابل مسوووووور  مقارن منAg/AgCl ,  العار  ومسوووووور    الكربون   مسوووووور  باسووووووتخدام
, .L.5mol00-1بوجود حمض كلور المواء بتركيز    ,PSS:PEDOTبموادة         المعود ل الكربون  

 .10mv/secسرعة مسم كموني بتطبيق , 550rpmم  سرعة تحريك 

  ة الحلقية أمبيرومتريالهولط   اتالمنحنيبأن   ،(a) المنحني  (2يوضووووم الدووووكل رقم )
مسوووووووور  الكربون   في حال اسووووووووتخدام       ت ظهر   mol.L4-10×1-1تركيزه   (IIالكادميوم)لمحلول  
-)           لكمون موافقة لحادة وواضووووحة   مصووووعد ة ةقم،  PEDOT:PSS  بمادة        المعد ل 

680±50)mV , (10±880-)لكمون  موافقوة لواضووووووووووووووحوة    مهططيوةقموة  وmV , مموا يودل علت
  PEDOT:PSSوموادة   (II) الكوادميوم شوووووووووووووووارد نموا بي  الكهركيميوائيالتهواعول عكوسوووووووووووووويوة  

الهولط   اتالمنحني               أنه لم تظ هر  (,c)و ن حظ في المنحني   الكربون.  مسور  ة لسوطم         المعد ل
أ ة قمة الكربون العار   مسوووووووووووووور  اسووووووووووووووتخدام  ب (II) الكادميومة الحلقية لمحلول  أمبيرومتري

، وهذا يدل علت عدم حسووواسوووية مسووور  الكربون العار  تجاه ضووومن مجال المسوووم الكموني
الهولط   اتالمنحنيوووو           لم ت ظهر    حيووووث  (,b)  المنحنيفي    ذلووووككوووو و   .(II)  الكووووادميوم  شوووووووووووووووارد

باسووووووتخدام مسوووووور    0.05mol.L-1كهرليت حمض كلور الماء   لمحلول  ة الحلقيةأمبيرومتري
ضومن مجال   مصوعد ة أو مهططيةأ ة قمة ( (IIالكادميوم))بغياب أيونات            المعد ل  الكربون  
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أ  قموة  انوالكهرليوت ال  متلكو   العوار  وبوالتوالي فوإن مسوووووووووووووور  الكربون  المسووووووووووووووم الكموني،  
 .مصعد ة أو مهططية

 

 mol.L 4-1×10-1تركيزه   (II)  الكادميوملمحلول (  a، )نيات الهولط أمبيرومترية الحلقية(,المنح2الدووووووووووووكل رقم )
باسووووووتخدام   mol.L 4-1×10-1تركيزه   (II)  الكادميوممحلول PEDOT:PSS( ,b  )بمادة          المعد لباسووووووتخدام مسوووووور  الكربون  

بمادة           المعد لباسووووووووووتخدام مسوووووووووور  الكربون    .5mol.L00-1محلول كهرليت حمض كلور الماء  ( c, )العار    مسوووووووووور  الكربون 
PEDOT:PSS 

باسييتخدام  (II) الكادميوملتحديد شييوارد المثلى دراسيية الشييرول التجريبية   2-5-
 PEDOT:PSSبمادة          المعد ل   مسرى الكربون 

          المعد لةوكمية المادة  المسووووووتخدم وتركيز الكهرليتنوع  تأثير كل من  دراسووووووة  تتم
الهيلم أمبيرومتريووووة الحلقيووووة  ،وثطوووواتيووووة  الهولط  المنحنيووووات  بغيووووة   والكرونوأمبيرومتريووووة  علت 

ل بموادة      عود     م  ال  مسوووووووووووووور  الكربون بواسووووووووووووووتخودام    (II)  الكوادميوم  شووووووووووووووواردتحوديود  تطبيقهوا في  
PEDOT:PSS . 

 الحلقية  المنحنيات الفولط أمبيرومترية  في  دراسة تأثير نوعية الكهرليت1-2-5- 
  (IIللكادميوم )

باسووووووتخدام مسوووووور   (II) للكادميومالمنحنيات الهولط أمبيرومترية الحلقية        ر سوووووومت 
       مختلهة مثل كهرليتاتوذلك بتحضوووووووووووير محاليل ل ،PEDOT:PSSبمادة           المعد ل  الكربون  

(HCl،  3HNO،  COOH3CH،  NaCl،  COONa3CH ،4PO3H  ،  4SO2H)  
 (II)  الكووادميوم                   تركيزا  ثووابتووا  من   جميعهووا  وتحو  ،  .mol.L100-1بتركيز ثووابووت لكوول منهووا 
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1-mol.L4-10 ×2  ،  كادميوملل  المصعد ةقمة  الأن شكل    ،(3يوضم الدكل رقم )حيث(II) 
القموة كانت أدثر ون حظ أن  ،تتوأثر بنوع الكهرليوت المسووووووووووووووتخودم التيوار لهوا  كثوافةوكمونهوا و 

لناقلية الكهربائية الجيدة               وي عز  ذلك ل اسووتخدام حمض كلور الماءحدة وتناظر وارتهاع لد   
هذه القمة وتصوووطم  في حين تتناق  قيمة كثافة تيار    ا زوتيليه حمض  ،الكلوريد لدووووارد

حمض الهوسووهور أو حمض الخل بينما ال تظهر  في حال اسووتخدام  و ير متناظرة عريضووة
  الكبريت.ا ت الصوديوم أو كلوريد الصوديوم أو حمض أ ة قمة بحال استخدام  

 

  mol.L 4-10 ×2-1تركيزه    (II)  للكووادميوم  الحلقيووة  : يوضووووووووووووووم المنحنيووات الهولط أمبيرومتريووة(3)  رقم  الدووووووووووووووكوول
 تحريك سوووووووورعة  10mV/secسوووووووورعة المسووووووووم الكموني  ، بتطبيق  PEDOT:PSSبمادة           المعد ل باسووووووووتخدام مسوووووووور  الكربون  

 .mol.L  010-1تركيز كل منها      الكهرليتات التالية في محاليل rpm550للمحلول

 COONa3CH) g( ،  NaCl(f)  4SO2H )e(  ، COOH3CH (d) 4PO3H (c) , 3b)HNO( ،a) ( 

HCl 
  تركيز الكهرليييت على المنحنيييات الفولط أمبيرومتريييةدراسييييييييييية تييأثير  2-2-5-

 (IIللكادميوم ) الحلقية

 والووذ  تم اعتمووادهتووأثير تركيز حمض كلور الموواء    ,(4الدووووووووووووووكوول رقم )يوضووووووووووووووم  
أن , حيوووث ن حظ  mol.L4-10 ×2-1  تركيزه  (II)  الكوووادميومعلت تحوووديووود  داعم    دكهرليوووت

الموواء حتت   زداد بووازد وواد تركيز حمض كلورت  كووادميوملل  القمووة المصووووووووووووووعوود ووةتيووار    دثووافووة
هسووووووور ذلك       من الممكن أن و  ،عند تراديز أدبر من ذلك تناق تثم  , mol.L0.05-1التركيز

وصوووووووولها ىلت من          عيقمما    (II) الكادميوم شوووووووواردحركة بزيادة نسوووووووطة الدووووووووارد المعيقة ل
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ومنه فإن التركيز األفضوووووول لحمض  التيار، كثافةن قيم  بالتالي نقصوووووواو   الكاشوووووو   المسوووووور  
بوالتحليول الهولط   (II)  الكوادميوم, وذلوك عنود تحوديود شوووووووووووووووارد 5mol.L0.0-1دلور المواء هو  

بمووووادة             المعوووود ل  الكربون    مسوووووووووووووور  بوووواسووووووووووووووتخوووودام  والكرونوأمبيرومتر   الحلقي  أمبيرومتر   
PEDOT:PSS. 

 

 102×-تركيزه  (II)  كادميوملل  المصوووووووعد ةقمة التيار   كثافةالكهرليت المسوووووووتخدم في    تركيزتأثير (:  4الدوووووووكل رقم )

1-mol.L4   بمادة           المعد ل بالتحليل الهولط أمبيرومتر  الحلقي باسووتخدام مسوور  الكربونPEDOT:PSS   بتطبيق سوورعة المسووم
 .550rpm, سرعة تحريك للمحلول 10mV/secالكموني  

المنحنييات  في  PEDOT:PSSة           الم عيد ليدراسيييييييييية تيأثير كميية الميادة  3-2-5- 
 (II)للكادميوم (CV) الحلقية الفولط أمبيرومترية

                               الم حم لة علت سطم مسر  الكربون   PEDOT:PSSمادة كمية  تأثير    تمت دراسة
 PEDOT:PSSكميات من    وذلك باسووتخدام (II) الكادميومأدسوودة قمة قيم كثافة تيار   في

   المنحنيوووات الهولط أمبيرومتريوووة الحلقيووووة   تسوووووووووووووومووو    ر  ومن ثم  ،  µL(120-20)تراوحوووت بين  
 .السابقة  وبنهس الدرو   1-mol.L4-10 ×2 (II) الكادميوممحلول  نسطة لبال

                  الم حم لة علت سطم  PEDOT:PSS(، أن تغير كمية مادة 5يوضم الدكل رقم )
حيث أن ازد اد كمية   ،(II) لكادميومالقمة المصووعد ة لتيار    كثافةكربون تؤثر في  مسوور  ال

علت سووووووووووووووطم               كهركيميوووائيوووا  يؤد  ىلت زيوووادة عووودد المواق  الهعوووالوووة    PEDOT:PSSموووادة  
)بهعل تطبيق كمون ىرجاعي( ترسووطة       الم   (II) الكادميومالمسوور ، وبالتالي زيادة عدد شوووارد 
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تيار هذه القمة أدبر ما  مكن عندما تكون كمية مادة  كثافةوتصووطم علت  سووطم المسوور ،  
PEDOT:PSS    5±75                                         الم حم لة علت سووطم المسوور  مسوواوية  للقيمةµL  ىن ازد اد كمية .

أدبر من ذلووك، من الممكن أن تنق  النوواقليووة الكهربووائيووة   ىلت قيم  PEDOT:PSSة  موواد
عند  (II) لكادميومالمصووعد ة لقمة التيار   كثافة                                   علت سووطم المسوور  وهذا ما   هسوور تناق  

 .5µL±75أدبر من القيمة  PEDOT:PSSدميات من مادة 

 

 تركيزه  (II)  كادميومتيار القمة المصووعد ة لل كثافةفي قيمة   PEDOT:PSSة         المعد ل كمية المادة  تأثير :  (5الدووكل رقم )

1-mol.L 4-×102  5-1بالتحليل الهولط أمبيرومتر  الحلقي في وسووووووووط من حمض كلور الماء mol.L0.0 ،   سوووووووورعة المسووووووووم  بتطبيق
 .C°25درجة حرارة المحلول ، 550rpmسرعة تحريك المحلول  10mV/secالكموني  

المنحنيييات الفولط   في  PEDOT:PSSدراسيييييييييية تييأثير ثبيياتييية طبقيية  4-2-5-
 (II)للكادميوم  (CV) الحلقية أمبيرومترية

                       الم حم لة علت سوووطم مسووور   PEDOT:PSS  تمت دراسوووة تأثير ثطاتية ططقة مادة
المنحنيات            حيث ر سمت  ،(II) للكادميومالمنحنيات الهولط أمبيرومترية الحلقية    الكربون في

الحلقيووووووة    الهولط   بتطبيق  mol.L4-10×2-1  هتركيز   (II)  للكووووووادميوممحلول  لأمبيرومتريووووووة 
جلت   ظ المسوور  السووابق     ه     ح  ثم  .المصووعد ةقمة التيار   كثافة                                  الدوورو  التجريبية السووابقة، وسوو 

وفي اليوم التووالي تم  سووووووووووووووول ،  5mol.L.00-1ضوووووووووووووومن محلول حمض كلور الموواء تركيزه  
 الكادميوم                                                              واسووت خدم في رسووم المنحنيات الهولط أمبيرومترية الحلقية لمحلول           المعد لالمسوور   

(II)  1تركيزه-mol.L4-10 ×2 تيوار القموة  كثوافوةقيموة          وأ اوذت  وبنهس الدوووووووووووووورو  السووووووووووووووابقوة
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وبتطبيق           المعد لتم تكرار هذا العمل لعدة أ ام وباسووتخدام نهس مسوور  الكربون    ،المصووعد ة
 في كل مرة.قمة األدسدة قيمة كثافة تيار         وأ اذتنهس الدرو  التجريبية  

                       الم حم لة علت سووووطم مسوووور   PEDOT:PSS(، أن ططقة 6يوضووووم الدووووكل رقم )
ية التحليل الحاوية علت تبد  ثطاتية جيدة علت سووووطم المسوووور  الموجود ضوووومن ال  الكربون 

من  ،  mol.L4-10 ×2-1بتوركيوز    (II)  الكوووووووادميووممحولوول   المووووووواء بوسووووووووووووووط  كلوور   حموض 
1-mol.L0.05  تيوار   كثوافوةقيموة يوم دون أن  حودث تنواق  واضووووووووووووووم في    15، وذلوك لمودة

في قياس   (%RSD)الم و  النسوبي                       ، حيث لم يتعد  الخطأ  (II) كادميومالقمة المصوعد ة لل
ضوووووومن محلول  يوم 15ألدثر من           المعد ل لكن وبعد حهظ المسوووووور    ،%4           الم قاسووووووة القيمة

علت سوطم            الم حم لة PSS:PEDOT، فإن ططقة 0.05mol.L-1حمض كلور الماء تركيزه 
مسوووووووووووووور  الكربون تبوودأ بوواالنتطوواج ومن ثم تتخرب بتووأثير الحمض عليهووا، وهووذا يؤد  ىلت 

وبالتالي نسووتطي  القول أن العمر    .(II) للكادميومتيار القمة المصووعد ة   كثافةتناق  قيمة 
 ساعة عمل. 360التجريبي للمسر  حوالي  

 
 تيار القمة المصعد ة  كثافةعلت سطم المسر  في   المحملة  PEDOT:PSSثطاتية ططقة  تأثير(:  6الدكل رقم )

 mol.L 0.05-بالتحليل الهولط أمبيرومتر  الحلقي في وسط من حمض كلور الماء    mol.L 4-×102-1 تركيزه  (II)كادميوملل

، درجة حرارة cycle 3عدد دورات المسوووووووووم    10mV/sec، سووووووووورعة المسوووووووووم الكموني  rpm 550، سووووووووورعة تحريك المحلول  1
 .C° 25المحلول  

( CA)  على القياسيييات الكرونوأمبيرومترية دراسييية تأثير زمن الترسييييب5-2-5-
 (IIللكادميوم )
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عند أزمنة ترسووووووويب مختلهة، بتطبيق  (CA)                                    ر سووووووومت المنحنيات الكرونوأمبيرومترية  
              وي ظهر الدوكل .(II) الكادميومشووارد ترسويب  عملية موافق إلتمام (ترسويبمهططي )دمون 

وبالتالي تأثيره علت ارتهاع القمة  المهططيةالقمة تأثير زمن الترسوووويب علت ارتهاع  (،  7) رقم
زداد  ارتهاع القمة المصووووووووووعد ة ين حظ أن  حيثالمصووووووووووعد ة الناتجة عن ىزالة الترسوووووووووويب.  

             . وي هسووور ذلك                           ثم يثب ت ارتهاعها تقريطا    30sec  بازد اد زمن الترسووويب حتت  صووول ىلت القيمة
وتم ااتيار زمن    ترسوطة علت سوطم المسور .أنه بزيادة زمن الترسويب يزداد عدد الدووارد الم

 إلجراء الدراسة. 30secترسيب مقداره 

 

  المصوووعد ةالقمة تيار    كثافةعلت    1-mol.L8-10×01  (II)  الكادميوم(: تأثير زمن الترسووويب لمحلول 7الدوووكل )
 . PEDOT:PSSبمادة          المعد ل  باستخدام مسر  الكربون 

 بالتحليل  (II) الكادميوم شووووووواردالدوووووورو  المثلت لتحديد (,  2لخ  الجدول رقم )   ي  
          المعد ل  الكربون   مسوووووووور  باسووووووووتخدام   رومتر  يالكرونوأمب  الهولط أمبيرومتر  الحلقي والتحليل

 .PEDOT:PSSبمادة 
الفولط    بالتحليل  (II)  الكادميوم  شييييييييوارد  الشييييييييرول المثلى لتحديد(: 2الجدول رقم )

بمادة           المعد ل  الكربون    مسييييييييرى باسييييييييتخدام الكرونوأمبيرومتري أميبرومتري الحلقي والتحليل  
PEDOT:PSS 

 2Cd+ الداردة المدروسة

 PEDOT:PSSل بمادة     عد     م  المسر  الكربون  الكاش المسر  
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 HCl الكهرليت نوع 

 HCl 1-0.05mol.Lتركيز الكهرليت 

 rpm 550 سرعة تحريك المحلول

 30sec زمن الترسيب 

 (II)  للكييادميوم  العيييارييية  (CV)  المنحنيييات الفولط أمبيرومترييية الحلقييية3-5-
  .PEDOT:PSSبمادة           المعد لباستخدام مسرى الكربون 

الهولط  المنحنيات        ر سوومت    (،2)  الموضووحة بالجدول رقم  باسووتخدام الدوورو  المثلت
تيار     كثافة              ، حيث و جد أن  (II) الكادميوملسوولسووة من محاليل   (CV)  أمبيرومترية الحلقية

10×- ضمن المجال (II) الكادميومم  تراديز شوارد     ا                    متناسطة طردا  اطي المصعد ة  قمةال

1-mol.L5(17.5–5.0)    تم تحووديوود معووادلووة المنحني العيووار  وفق   .(8الدووووووووووووووكوول رقم )انظر
 القمة المصوعد ة تيار    كثافة Y( حيث  980.99=2R)    Y = 0.1506X- 0.2579الصويغة  

2mA/cm,  X  الكادميومتركيز شووووووارد (II)1-mol.L. الموضوووووحة    تميزت النتائج التحليلية
بوالتحليول الهولط أمبيرومتر  الحلقي بواسووووووووووووووتخودام    (II)  الكوادميوملتحوديود    (3) بوالجودول رقم

االنحراف    لم تتجاوز قيمبدقة جيدة حيث   PEDOT:PSSبمادة          المعد ل الكربون   مسوووووووووووووور  
كما أنها تميزت بالصووووووووووووووحة حيث  .%3.83 القيمة  (%RSD)المعيار  النسووووووووووووووبي الم و  

 .(%(101-99.2تراوحت قيم االسترجا ية بين 
A B 

  

y = 0.1506x - 0.2579

R² = 0.9989
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لقي  باستخدام التحليل الهولط أمبيرومتر  الح  (II)  للكادميوم( المنحني العيار  A)( :  8الدكل رقم )

  ضمن الدرو  التجريبية المثلت
B)المنحنيات الهولط أمبيرومترية الحلقية )  (CV)  الكادميوملسوووووولسوووووولة من محاليل (II)  ضوووووومن

   )mol.L )a-1الدرو  التجريبية المثلت بالتراديز

باسييييييتخدام مسييييييرى  (II)  لكادميومل  العيارية  (CA)  الكرونوأمبيرومترية4-5-  
  .PEDOT:PSSبمادة          المعد ل  الكربون  

المنحنيات        ر سوووووووووومت  (،1بالجدول رقم )الموضووووووووووحة  باسووووووووووتخدام الدوووووووووورو  المثلت  
-9)       الدووكل رقمدما في   (II) الكادميوملسوولسووة من محاليل  (CA)  الكرونوأمبيرومترية

A)  م  تراديز شووووووووووووووارد       اطيا                     تكون متناسوووووووووووووطة طردا    األدسووووووووووووودةتيار   كثافة            حيث و جد أن 
حيث أن .  (B-9الدووووووووووووكل رقم ) mol.L8-)×1090-(1.0-1  ضوووووووووووومن المجال (II) الكادميوم

ال المنحني  التوووووواليووووووةمعووووووادلووووووة  الصوووووووووووووويغووووووة  م   متوافقووووووة        Y=0.2011X+2.4844  عيووووووار  

مبيرومتري  أبالتحليل الفولط  (II) الكادميومتحديد شوارد تقدير دقة وصحة   (:3الجدول رقم )
ضمن الشرول التحليلية   PEDOT:PSSالحلقي باستخدام مسرى الكربون المعدل بمادة 

 المثلى.
اطأ القياس  * الثقة حد

 التحليلي 
 

 االسترجا ية 
R% 

RSD% 
SD    التركيز ±

 المحدد 
Cd(II) 

M 5-10 × 

 التركيز المأاوذ
Cd(II) 

M 5-10 × 

 

4.96 ± 0.23 0.08 99.20 3.83 4.96 ± 0.19 5.00 

7.48 ± 0.26 0.09 99.73 2.80 7.48± 0.21 7.50 

9.95 ± 0.29 0.10 99.50 2.41 9.95 ± 0.24 10.0 

12.12± 0.36 0.12 101.0 2.39 12.12 ± 0.29 12.5 

15.08± 0.39 0.14 100.5 2.12 15.08 ± 0.32 15.0 

17.37± 0.43 0.15 99.25 2.01 17.37 ± 0.35 17.5 
 5وعدد درجات الحرية  %95حدد الثقة عند السوية *
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(990.99=2R(. علموا  أن          Y   2األدسوووووووووووووودة  مثول قيموة كثوافوة تيوار     تmA/cm،  X   مثول تركيز     ت
نعرض    الخطي  علت معطيوات المنحني العيوار          بنواء  . 1-mol.Ln (II) الكوادميومشوووووووووووووووارد 

أمبيرومتر   الكرونو بووالتحليوول    (II)  الكووادميومنتووائج تحووديوود شوووووووووووووووارد    ،(4في الجوودول رقم )
لمحاليل  يارية بتراديز مختلهة   ،PEDOT:PSS مادةب          المعد لالكربون   مسووووور  باسوووووتخدام  

قيم   لم تتجاوز ة حيثجيدتميزت النتائج التحليلية بدقة  .ضووووووومن الدووووووورو  التجريبية المثلت
 بالصووووووووووحة كما أنها تميزت   ،%4.7  القيمة (%RSD)االنحراف المعيار  النسووووووووووبي الم و   
الكيهي   حد الكدووووو وتم حسووووواب  .%(102.0-99.42)حيث تراوحت قيم االسوووووترجا ية بين 

من أجل  mol.L8-10×80.1-1 سوووووووووووواو  ت قيمته تفكان  ،LOD(k=3)=k×Sa/bمن الع قة  
+2Cd .  الكمي من الع قة    الكدووووو حد   تم حسوووووابدذلكLOQ(k=10)=k×Sa/b،    فكانت

لتحديد   العالية  مما يدل علت الحسوووواسووووية  2Cd+من أجل   ×mol.L8-100.6-1سوووواو  قيمته ت
 بمووادة         المعوود ل  الكربون    مسوووووووووووووور  بوواسووووووووووووووتخوودام    الكرونوأمبيرومتر  بووالتحليوول    (II)  الكووادميوم

PEDOT:PSS. 
B A 

  
(: المنحني العيار  B-9الدووكل رقم )

الووتووحوولوويووووووول   (II)  لوولووكوووووووادموويوووم بووووووواسوووووووووووووووتووخووووووودام 
ضووووووووومن الدووووووووورو  التجريبية    الكرونوأمبيرومتر  

 n = 5المثلت, عدد مرات القياس 

( رقووم  الووموونووحوونوويوووووووات  A-9الدووووووووووووووووكووووووول   :)
لسوووووووووووولسوووووووووووولة من محاليل (  CA)أمبيرومترية  الكرونو 

ضوووووووووومن الدوووووووووورو  التجريبية المثلت  (II) الكادميوم
 mol.L 8-10×)90-(1-1 لتراديزل

 

y = 0.2011x + 2.4844

R² = 0.9999
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بالتحليل الكرونوأمبيرومتري باسييييييتخدام مسييييييرى   (II)  الكادميومتحديد شييييييوارد   (:4الجدول رقم )
 ضمن الشرول التحليلية المثلى PEDOT:PSS بمادة         المعد لالكربون  

 أ ام( 5) الدقة والصحة ا ل عدة أ ام

Inter-day (n=5) 

ا ل يوم واحدالدقة والصحة   

Intra-day (n=5) 

المأاوذالتركيز   
Cd(II) 

×10-8 M 

 

 االسترجا ية 
R% 

RSD% 
[Cd2+]± SD 

×10-8 M 

 االسترجا ية 
R% 

RSD% 

[Cd2+] ± 

SD 

× 10-8 M 

98.50 4.26 0.985±0.042 102.00 4.70 1.020 ± 0.048 1.0 

99.140 3.98 9.914±0.395 99.57 3.75 9.957± 0.374 10 

101.07 3.68 20.215±0.745 99.42 3.58 19.885±0.712 20 

99.570 3.28 29.871±0.982 100.4 3.33 30.120 ±1.00 30 
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 100.23 3.10 40.095±1.244 100.4 3.01 40.182±1.211 40 

100.25 2.71 50.128±1.362 99.84 2.72 49.920±1.358 50 

99.836 2.40 59.902±1.442 99.92 2.46 59.953±1.475 60 

99.978 2.11 69.985±1.480 100.2 2.11 70.154±1.483 70 

100.78 1.85 80.625±1.499 100.5 1.90 80.422±1.522 80 

100.66 1.76 90.551±1.601 99.86 1.77 89.877±1.589 90 
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 التداخالت الحاصلة بفعل وجود شوارد معدنية أخرى  -6
2Zn +2, Sn+2, Cu+3, Fe+2Ni+ ,ير وجود الدوووووووارد المعيقة التاليةتم دراسووووووة تأث

+2Co ,3+Cr,+2, Ca+3, As+2, Hg+2Pb,  ( علت تحوووديووود شوووووووووووووووارد الكوووادميومII)   وذلوووك
بحيث تحو  جمي    معيقة,سوووووووولسوووووووولة من المحاليل بتراديز مختلهة لكل شوووووووواردة بتحضووووووووير 

       أ اذت  .1-mol.L8-×1001 (II) الكادميومالمحاليل السووووووابقة علت تركيز ثابت من شوووووووارد 
 دد    ح  ثلت, و للمحاليل السوووووووابقة ضووووووومن الدووووووورو  التجريبية الم القياسوووووووات الكرونوأمبيرومترية

 الكادميوم تركيز   في تحديد الم و    صووطم عنده الخطأ النسووبيمعيقة الذ  الدوواردة التركيز  
(II)   (.5) في الجودول رقمتم ىدراج نتوائج التوداا ت الحواصوووووووووووووولوة   ,%5 أدبر أو  سوووووووووووووواو  

لث ثي والزئبق  االزنك الثنائي والحديد المبينة بالجدول أن وجود شووووووووووووارد  النتائجن حظ من  
 تداال والنيكل الثنائي ال تسوبب والكروم الث ثي الثنائي والكالسويوم الثنائي والزرنيخ الث ثي  

من تركيز شوووووووارد  ضووووووع  840بحوالي ىال بتراديز أدبر  (II) الكادميومفي تحديد شوووووووارد 
  250بتراديز أدبر بحوالي    القصووووووووووووودير الثنائيفي حين ىن وجود شووووووووووووووارد , (II) الكادميوم
ىعاقة  فهي تسووبب ضووع   410بتراديز أدبر بحوالي    النحاس الثنائي شووواردوجود ضووع  و 

دما ن حظ أن وجود شووووووووووووارد الرصووووووووووواص بتركيز أدبر   (II) الكادميومفي تحديد شووووووووووووارد 
ويعلل ذلك بأن   ،(II) الكادميومفي تحديد شوووارد   واضووحة ىعاقة تسووبب ضووع   50بحوالي  

تمتلك كمونات أدسووودة وارجاع قريطة من قيم   الرصووواصو من شووووارد القصووودير والنحاس دل  
  يؤد  النزيا وبالتالي زيادة تركيز هذه الدووووارد   (II) للكادميومألدسووودة واإلرجاع  دمونات ا

مؤثرة علت تحديد شوارد   (5)الكمون اإلرجاعي لها لتصطم بعد التراديز المبينة في الجدول  
باسوتخدام المتطعة التحليلية   علت انتقائية الطريقة  نسوتدل من النتائج السوابقة.  (II)الكادميوم 
في  (II) الكادميومفي تحديد شوووووووووووووارد  PEDOT:PSSة بمادة          المعد ل الكربون  مسووووووووووووار  
 البي ية.العينات مختل  

        تركيزها  (IIالكادميوم)على تحديد شيوارد  بعض الشيوارد المعدنية التداخالت الحاصيلة بفعل وجود   (:5ول رقم )الجد
1-mol.L 8-×1001  بمادة          المعد ل بالتحليل الكرونوأمبيرومتري باستخدام مسرى الكربونPEDOT:PSS. 
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 الداردة المعيقة 
 Cd(II) التركيز المحدد

×10-8 M 

S.D 

×10-8 

M 
RSD% 

 الخطأ النسبي الم و  
Relative Error* 

[Cd2+[/]cation ] 

 0.0 0.0 3.40 0.34 9.98 بدون شاردة معيقة 

Zn2+ 10.48 0.38 3.63 +4.8 840 

Fe3+ 9.51 0.35 3.68 -4.9 950 

Cu2+ 10.52 0.40 3.80 +5.2 410 
Hg2+ 10.50 0.34 3.24 +5.0 1070 

Pb2+ 10.47 0.41 3.92 +4.7 50 

Ca2+ 9.54 0.29 3.03 -4.6 900 
As3+ 9.49 0.26 2.73 -5.1 1000 

Ni2+ 9.53 0.33 3.46 -4.7 980 

Sn2+ 10.53 0.38 3.60 +5.3 250 

Cr3+ 9.50 0.31 3.26 -5.0 960 

Co2+ 9.52 0.27 2.83 -4.8 880 

 
%100%Error Relative 

−
=

taken

takenfound

C

CC
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 التطبيقات العملية  -7
          المعد لتم تطبيق طريقة التحليل الكرونوأمبيرومتر  باسوووووووووووتخدام مسووووووووووور  الكربون  

عينات الخضار )سلق، سطانخ، في بعض    (II) الكادميوملتحديد    PEDOT:PSSبمادة  
سوووقت من مياه الصووورف                             جنوب حلب والتي  الطا  ما ت  و شووورق   منطقتي( المزروعة في اس

  (,6الجدول رقم ) وضومي. مدينة حلبب  المعامل المحيطة والصوناعي الصوادر عنالصوحي  
 في كل من (II) الكادميوملدوووووارد   بتطبيق طريقة اإلضووووافات العيارية نتائج التحديد الكمي

حيث تراوحت قيم االسووترجا ية بين                        حضوورة )موضووحة مسووطقا (،المالخضووار  عينات محاليل
 للكادميومنتائج التحديد الكمي بين  مقارنة    (،7الجدول رقم ) ويوضووووووووووووم.  %(98.50-100.5)

(II)   مطياةية االمتصوووووووووووواص الذر   ونتائج  الطريقة التحليلية التي اتطعناها  بفي عينات الخضووووووووووووار
من   متقواربوة النتوائج اإلحصوووووووووووووووائيوةأن    عن ك  الطريقتين تبينالنتوائج بمقوارنوة . ودطريقوة مرجعيوة
الكربون  وهذا يؤكد ىمكانية اسوووووووووتخدام مسووووووووور   .tقيمة االاتطار  و   Fقيمة المعامل  ا ل حسووووووووواب

مسوووتويات   تدوووير نتائج تحديد. كما  (II)  الكادميوملتحديد شووووارد   PEDOT:PSSبمادة            المعد ل
ىلت التلوث الواضووم لهذه الخضووار بهذا المعدن السووام نتيجة   في عينات الخضووار (II) الكادميوم

 .(II) للكادميومسقايتها بمياه الصرف الصحي والصناعي والحاو  علت تراديز كبيرة 

باستخدام التحليل   (II) الكادميوم (: نتائج التحديد الكمي لشوارد 6الجدول رقم)
 اإلضافات العيارية في بعض عينات الخضار بطريقة الكرونوأمبيرومتري 

 العينة المحددة
 التركيز المأاوذ

Cd(II) 

)5(n= M 8-10× 

التركيز 
 SD±المحدد

)5(n= M 8-10× 

 االسترجا ية 
R (%) 

 السلق 
(Chard) 

- 4.36 ± 0.120 - 

1.0 ± 0.031  *0.99 99.0 

5.0 4.93 ± 0.112 98.6 

10.0 10.05 ± 0.305 100.5 

- 3.93 ± 0.131 - 
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 السطانخ 
(Spinach) 

 

1.0 ± 0.042  *1.01 101.0 

5.0 5.02  ± 0.217 100.4 

10.0 9.90 ± 0.295 99.0 

 الخس 
(Lactuca) 

- 3.92  ± 0.128 - 

1.0 
±   *0.985

0.035 
98.5 

5.0 4.95 ± 0.185 99.0 

10.0 9.92 ± 0.302 99.2 

 الموجودة في عينات الخضار (IIالكادميوم)طر  تركيز عينة  القيمة هنا هي بعد*
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بالتحليل الكرونوأمبيرومتري  (II) الكادميوم(: مقارنة بين تحديد شوارد 7الجدول رقم)
 والتحليل بمطيافية االمتصال الذري 

 

 العينة 

Sample 

طريقة التحليل 
 الكرونوأمبيرومتر  

(n=5) 

االمتصاص  طريقة التحليل بطيف 
 الذر  

(n=5) 

Cd(II) ± SD 

(µg/g) 

±SD (II)Cd 

(µg/g) 

 السلق 

(Chard) 
0.122±0.0044 

0.126±0.0036 

F=1.49 

t =-2.03 

 0.110±0.0035 ( Spinachالسطانخ )

0.107±0.0042 

F=1.44 

t = +1.91 

 الخس 

(Lactuca) 
0.110±0.0043 

0.112±0.0024 

F=3.21 

t = -1.04 
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ية من وجهة نظر هيئة التدريسالألعضاء  يتقويم األداء التدريس
 الطالب

 - دراسة ميدانية في جامعة إدلب-
 د: محمد صهيب مزنوق 

 سوريا-كلية التربية_ جامعة إدلب-قسم تربية الطفل
 -   ملخص -

درجة تقويم الطالب لألداء التدريسي ألعضاء   إلىهدفت الدراسة إلى التعرف  
جامعة   في  التدريسية  الدراسة  إدلبالهيئة  واستخدمت  المهنية   استبانة.  "الكفاءات 

موزعة       ا  بند(  61)  المتطلبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه"، والمكونة من
والتنفي والتخطيط  اإلنسانية،  والعالقات  الشخصية  هي:  مجاالت  خمسة  ذ على 

وأساليب  والمهني،  العلمي  والتمكن  التقويم،  وأساليب  األنشطة  وتفعيل  للمحاضرة، 
وطالبة      ا  طالب(  340)التعزيز والتحفيز. وبعد تطبيق االستبانة على عينة مكونة من  

من طالب كليات جامعة إدلب ومن مختلف السنوات الدراسية، أظهرت نتائج الدراسة 
المقبول في جميع المجاالت ما عدا مجال التمكن  أن قيمة الوسط المرجح كانت دون 

وصوله إلى   إلى(  2,01فقد دلت قيمة الوسط المرجح لهذا المجال )  ،العلمي والمهني
بالنسبة   األخير  الترتيب  للمحاضرة  والتنفيذ  التخطيط  مجال  واحتل  الجيد،  المستوى 

على الرغم من أنه  إلى  للمجاالت األخرى، وخلص الباحث في تفسيره لنتيجة الدراسة  
علمي التدريسية  الهيئة  أعضاء  إلى       ا  ومهني     ا  تمكن  يفتقرون  أنهم  بطرائق    اإللمامإال 

 هم التدريسي. ؤ التدريس ومهارات التدريس التي تساعدهم في تحسين وتطوير أدا
  Evaluation التقويم -1: الكلمات المفتاحية

     Performance األداء -2
 . Teaching performanceاألداء التدريسي  -3
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Evaluation of the faculty members teaching 

performance from the students point of view  
 

Dr. Mohammed Sohaib Maznouk 

Department: Child rearing, Faculty of Education, University of 

Idlib, Syria. 

 

Abstract 

The purpose of the survey was to identify the degree of the 

students' assessment of the performance of the teaching staff at the 

University of Idlib, and the survey used of the questionnaire  

"professional competencies required by the university professor from 

the perspective of his students", which consists of (61) items 

distributed in five fields which are: personality and human relations, 

planning and doing a lecture, and activating activities and methods of 

evaluation, and scientific and professional empowerment, and 

methods of reinforcement and motivation , and after the application of 

the questionnaire on a sample of (340) students from the University of 

Idlib and from different academic years. The results of the survey 

showed that the value of the weighted average was below acceptance 

in all fields except for the field of scientific and professional 

competence, the weighted average value of this area (2.01) indicated 

that it reached a good level. The field of planning and performance of 

the lecture occupied the final ranking for other fields. The researcher 

concluded that they do not have knowledge of the teaching methods 

and skills that help them improve and develop their teaching 

performance. 

Keywords:  1- Evaluation. 

2- Performance. 

3- Teaching performance. 
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 مقدمة      أوال : 
التدريسي األداء   يتحدد نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها من خالل جودة 

وعلى عاتقهم تقع مسؤولية   ،قادة العملية التعليمية  م هوصفألعضاء هيئة التدريس فيها ب
واللحاق بما أحرزته المجتمعات المتقدمة من ازدهار وتقدم علمي في    المجتمعتقدم  

أداءه  ليكون  الجامعي  المدرس  إعداد  أن  فيه  شك  ال  ومما  الحياة.  مجاالت  جميع 
التدريسي مميزا من العوامل المهمة التي يجب أن تحظى باهتمام مؤسسات التعليم  

 جتمعات المتقدمة.العالي ومؤسسات المجتمع عامة ليتقدم ويلحق بركب الم
رفع مستوى أداء الجامعات يبدأ من رفع مستوى أداء عضو هيئة التدريس    إن

حجر األساس في مؤسسات التعليم العالي والعنصر الفعال في تحقيق جودة   فيها ألنه
المناطة به والتي   المهاموتبرز فعالية عضو هيئة التدريس من تعدد    التعليم الجامعي،

  والتي تتمحور   ةوالتعليم الجامعي خاص  ةلجودة في التعليم عامتمثل جوهر مجاالت ا
 بشكل رئيسي حول تحقيق أهداف العملية التعليمية. 

وحل المشكالت   المجتمعمن الدور الذي تلعبه الجامعات في بناء       ا  وانطالق
األكاديمي  األداء  تقويم  على  ينصب  الدراسات  اهتمام  أخذ  مؤسساته،  تواجه  التي 

      فضال    يشكلون العمود الفقري للجامعاتهم  ألنالتدريسية،  ضاء الهيئة  والتدريسي ألع
هيئة    لىع أعضاء  أداء  وجودة  كفاءة  بمدى  يرتبط  جامعة  أي  مخرجات  جودة  أن 

التدريس فيها، ناهيك عن أن األداء التدريسي لعضو هيئة التدريس في الجامعة من 
أهم المؤثرات في إحداث تغيرات مطلوبة لدى طالب الجامعات، وبالتالي تأمين منتج  

يلبي حاجة المجتمع ويسهم في تحقيق أهداف ، 2015الجعافرة، ع، ي،  )  ه.نوعي 
139)  

في حل   اإلسهامالجامعات في بناء المجتمع وتقدمه وقدرتها على    ثر         ونظرا  أل
فإن مخرجاتها  نوعية  على  للوقوف  وسعيا   بجميع و تق                                              مشكالته  التعليمية  العملية  يم 

رفع  بهدف  وضروريا   ملحا   أمرا   يعد  التدريس  هيئة  عضو  مقدمتها  وفي                                                                         عناصرها 
  وجدت. من خالل تدعيم الجوانب اإليجابية وتصويب جوانب الخلل إن كفاياتها 
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تقييم الطالب ألعضاء    Aultman L,P  2006  ألتمان  ويرى  هيئة الأن 
أساليب    يةالتدريس  جودة  لتحسين  التعليمي  األداء  في  رئيسي ا  مكون ا  يكون  أن                                                                    يمكن 

ألن    ،من قبل الطالب     ا  مستمر      ا  التدريس، ويرى أنه من الضروري أن يكون هناك تقييم
                                                                         التقييم يمكن أن يوفر تغيير ا فوري ا لتحسين أساليب التدريب والتعلم واألداء   هذا النوع من

ساعد أعضاء هيئة التدريس على اكتساب تالتقييم الذاتي،  ، كما أن طريقة  التعليمي
مستوى رفع  معلومات حول طرق التدريس، وااللتزام، والتحكم في سير المحاضرة، و 

، فعندما يقوم أعضاء هيئة التدريس جيدة في التقويميم الذاتي هو طريقة  و والتق  .المعرفة
يم أنفسهم، فإنهم يصبحون مسؤولون عن مستوى أدائهم. وبالتالي، إذا كان هناك  و بتق

بعض أوجه القصور في طريقة التدريس الخاصة بهم، فيمكنهم تحسين أدائهم، ويمكن  
يم الذاتي ألعضاء هيئة التدريس إلى التعرف و يم الطالب والتقو ن تقأن تؤدي المقارنة بي

 العملية التعليمية.بشكل أفضل على نقاط القوة والضعف في 
 (kourosh, A, et, all, 2014, 110) 

في تحسين مستوى  مهم    أثر تقويم األداء لعضو هيئة التدريس في الجامعة  ل
فاع وزيادة  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الدراسية األداء  المقررات  تطوير  في  ليتهم 

ومحتواها ومضمونها واألساليب المعتمدة في تدريسها، باإلضافة إلى أن تقويم األداء  
 يعد وسيلة مهمة للتحقق من مدى تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها. 

توصيل    Laguador, et, all ((2015 وآخرون الكادور  يميز  و  بين 
المنهاج ويرون   المنهاج    ينأن المدرس المنهاج وتصميم  تنفيذ                                       يلعبون دورا  مهما  في 

الدراسي، والمسألة ليس في تصميم المنهاج المالئم للطالب، بل في كيفية إيصال 
وما لم يتم إيصال محتوى المنهاج بكفاءة فإن هدف التعليم    الطالب،محتواه بكفاءة إلى  

 لن يتحقق.
(Laguador, j, M, et, all, 2015, 28) 

 Student evaluation of teachingوتقييم الطالب لفعالية التدريس  

effectiveness  (SETE)  التق أدوات  أكثر  لتعزيز  و من  المستخدمة  الشائعة  يم 
المؤشر    SETEهو  تقييم الطالب  مساءلة الجامعات المختلفة في جميع أنحاء العالم، و 

 ثالثة أغراض رئيسية  SETEلتقييم الطالب لفعالية التدريس  و الوحيد لجودة التدريس،  
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أو  وهي العمل  في  التثبيت  )مثل  اإلدارية  القرارات  ودعم  التدريس،  جودة  تحسين   :
 (Chau, T, N, B, 2020,2-3)  المؤسسة.الترقية(، وبيان مسؤولية 

الجامعي 2009)الجنابي  ويرى    التدريس  هيئة  لعضو  األداء  تقويم  أن   )
التقويم  نتائج  من  االستفادة  في  ويساعد  عام  بشكل  التدريس  سوية  رفع  في  يساعد 
لتصميم برامج التعلم المختلفة وفي أخذ العديد من القرارات المتعلقة بالحوافز والترقيات 

  (2  ،2009الجنابي، ع، ش، ) العلمية.
ت قوم لدى أعضاء و  التي يمكن أن  أن المجاالت  التربوي إلى                                                                يشير األدب 

التدريسية   التدريس   المتعلقةالهيئة  وتنفيذ  للتدريس  التخطيط  هي:  التدريسي  باألداء 
والطلبة،  المدرس  بين  والعالقة  ومخرجاته،  التعلم  نواتج  وقياس  المحاضرة  وإدارة 

 ( 287  ،2003السر، خ، خ،  )  .الجامعيوالخصائص والسمات الشخصية لألستاذ  
نشطة ويتضمن األداء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية مجموعة من األ

التعليمية المتداخلة التي يشكلها النظام التدريسي المكون من ثالثة عناصر رئيسية 
كساب المتعلم المعارف والمهارات والقيم إهي المعلم والمتعلم والمحتوى الدراسي بقصد  

 . واالتجاهات
                            طرفين، أخذ ي نظر إلى األداء    وبما أن عملية التعلم تقوم على التفاعل بين

نه عملية تواصل بين المدرس والمتعلم ينتج عنها نمو المتعلم نتيجة  أالتدريسي على  
  م، م،   الحيلة،)  .تفاعله مع مجموعة من الحوادث التعليمية التعلمية التي تؤثر فيه

2005 ،45)  
دين  وو         لحاج  أصبح   Hajdin and Pažur  2012روبازو               فقا  

                                                                                  التقييم جزء ا ال يتجزأ من الممارسة التعليمية في العديد من المدارس والجامعات ويمكن  
التدريسي أولها: تحسين األداء  تلخيص األغراض الرئيسية لتقييم المعلم في وظيفتين،

 وثانيها: ضمان أداء أفضل للمعلمين لتحسين تعلم الطالب.  للمعلمين
 (Hajdin, g, & Pažur, k, 2012, 125) 

ميخائيل األداء   2009  ويرى  طريقة  تتناول  قد  األداء  تقويم  عملية    أن 

process    إلى الوصول  في  المتبعة  والخطوات  واإلجراءات  العمليات  سلسلة  أو 

أو المحصلة النهائية لألداء، وقد تتناول   productالهدف، وقد تتناول تقويم الناتج  
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على أن تقويم العملية أو الطريقة يجب   ( مهرنز)                                    الطريقة والناتج معا . ويؤكد ما أكده 
طاء المرتكبة أثناء سير عملية األداء تنعكس أن ينال عناية خاصة في التعليم ألن األخ

،  2009ميخائيل، أ، ) مباشرة في النتاج النهائي لألداء ويصبح من الصعب محوها.

362 -364)   
أن عملية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس تقع    2015وتبين أرنوتو وبانس  

وبالتالي   البشرية،  للموارد  الفعالة  اإلدارة  وبين  التعليمية  العملية  بجودة  االهتمام  بين 
يمكن تلبية هاتين الحاجتين )الجودة في التعليم والكفاءة في إدارة الموارد البشرية( من 

 دريس.خالل إدخال نظام لتقييم األداء ألعضاء هيئة الت
 (Arnăutu, E &  Panc, L, 2015, P 386)  

وآخرون   أدريان  التقييم،    Adrian R. Lyde  2016ويذكر  من  نوعين 
التلخيصي   األداء   Summativeالنهائي  –التقييم  على  للحكم  يستخدم  ما                                    وغالب ا 

التدريسي للمدرسين والذي يؤثر على قرارات الترفيع والترقية وشغل المناصب، وهذا 
التدريس. لنتائج  مفيدا   التقييم قد ال يكون  التكويني                                                     النوع من    formativeوالتقييم 

يساعد في الت  والذي  العملية  والضعف في  القوة  نقاط  معلومات حول  دريسية  توفير 
أثناء التدريس ويوفر   وهو عملية يستخدمها المعلمون والطالب  ومجاالت التحسن فيها،

لتحسينه المستمر  والتعلم  التدريس  لضبط  الراجعة  للنتائج   التغذية  الطالب  وتحقيق 
 التعليمية المرجوة. 

(Lyde, A, A, et, all, 2016, 83) 

ا يسمى التقويم مأن هناك نمطين لتقويم أداء المدرسين، أوله  ويرى البعض
التكويني: وفيه تقدم المساعدة المهنية للمدرسين لتحقيق أفضل أداء تدريسي ممكن،  

يتم الحكم على أداء المدرسين. وفي ضوءنتائج تقويم هماوثاني النهائي: وفيه  التقويم 
مهنة التدريس أو إعطائه فرصة لتطوير باستبعاد المدرس من       ا  األداء تتخذ السلطة قرار 

 ( 108، 2012عزيز، ح، ج، )مستوى أدائه. 
والمصادر التي يمكن االعتماد عليها في الحصول على معلومات عن تقويم  

منها االعتماد على   :األداء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات متنوعة
نفسه،  التدريس  هيئة  لعضو  الذاتي  بالتقويم  يعرف  بما  نفسه  التدريس  هيئة  عضو 

العميد، فض ورأي  القسم  رئيس  رأي  له، وعلى  زمالئه  تقويم  عن      ال  واالعتماد على 
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االعتماد على أراء الطلبة في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس.ويعد الحصول على 
ن األداء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية من أكثر المصادر  معلومات من الطلبة ع

 لمالحظة الطالب لألداء التدريسي لمدرسيهم بشكل مباشر.     ا  مصداقية نظر 
 ( 343،  2016برقاوي، ب وأبو الرب، ع،  )

وتستند فكرة تقويم الطالب للمدرسين على مبدأ محوري في كافة أنواع وأشكال  
األقدر على تقويم الجودة النوعية للمنتج هو مستهلكه   العالقات اإلنسانية وهو: أن

والمستفيد األول منه، باعتباره هو العنصر المستهدف من هذا اإلنتاج، ومن ثم رأيه 
المنتج   هذا  تطوير  في  األكبر  الوزن  له  يكون  ي قدم  لما  وتقويمه    وتحسينه.                                                                    وتقديره 

  (4، 2009عيسى، ح، ز والناقة، ص، أ، )
الطالب ألداء عضو هيئة التدريس من أكثر األساليب   تقويمويعد أسلوب  

، فالطالب مدخل مهم من مدخالت العملية التعليمية ويتمتع بالقدرة على إصدار     ا  شيوع
عن                                                                      أحكام تتصف بالمصداقية كونه على عالقة مباشرة بعضو هيئة التدريس فضال  

تدريس بالدرجة العالية من الصدق الطالب ألداء أعضاء هيئة التقويم  تميز أسلوب  
األداء تقويم  والثبات والموضوعية، وهذا ما يجعله األسلوب األفضل من بين أساليب  

الوظيفي. وعلى الرغم من تميز هذا األسلوب عن غيره من األساليب فإنه يعاني من  
 بعض العيوب من أهمها: 

الكافية -1 الخبرة  لديهم  ليس  الطالب  غالبية  تمكنهم   إن  األداء    والتي  تقويم  من 
 .    ا  التدريسي جيد

يمهم يركزون على السمات والصفات الشخصية لعضو  و إن غالبية الطالب أثناء تق -2
 هيئة التدريس أكثر من النواحي العلمية والمهارات التدريسية.

عدد   تقويمإن   -3 منها:  المحاضرات  قاعة  المتغيرات في  من  بعدد  يتأثر  الطالب 
 ص.الطالب، ونوع المقرر، والتخص

ما يؤدي إلى زعزعة الثقة والتقليل      ا  الطالب لعضو هيئة التدريس غالبتقويم  إن   -4
 ( 26، 2009الجنابي،  ) الجامعة. من مكانته في 

إن تقويم الطالب الجامعي للمدرس الجامعي ال يهدف إلى إعطاء المدرس 
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يحفظ في ملفه لحين الحاجة إليه أو مقارنة أداء مدرس بأداء مدرس آخر،       ا               تقديرا  سنوي
ولكنه محاولة للتعرف على نواحي القوة والضعف في العملية التدريسية؛ وخاصة ما 
يرتبط منها بالمدرس سواء أكان ذلك من ناحية صفاته الشخصية أم كفاءاته المهنية 

للمدر  الجزئي  التأثير  حقيقة  عن  الكشف  التدريسية.بهدف  العملية  في    [13]س 
 ( 134،  2004الحكمي، إ، ا،  .)

فالهدف من عملية التقويم هو التحسين والتطوير المستمر للجامعة، فعملية  
التقويم توفر للجامعة تغذية راجعة عن األداء الذي يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية 

ج إلى التحسين والتطوير وعن نقاط القوة والضعف في أدائهم وعن المجاالت التي تحتا
 لدى أعضاء الهيئة التدريسية. 

أن تقويم األداء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية   (2009)الجنابي  ويرى  
هو وسيلة من وسائل التطوير والتجديد، وأن عملية تقويم األداء التدريسي لعضو الهيئة 

 التدريسية تحقق عددا من األهداف منها:   
 لعضو هيئة التدريس ومتابعة مستوى التقدم في أدائه. مستوى األداء تقويم  -1
 الكشف عن نواحي القوة في األداء لتعزيزها وتحديد نقاط الضعف لتالفيها.    -2
 إليه.  اإلشادة باألداء المتميز لعضو هيئة التدريس واإلشارة -3
 تسعى الجامعة إلى تحقيقها.    ةنجاز في جوانب عدبيانات عن مستوى اإل توفير -4
القرار  -5 بيانات عن برامج الجامعة بكل تفصيالتها وتزويد صانعي  توفير قاعدة 

القرارات   ترشيد  في  تعتمد  معلومات  من  يحتاجونه  ما  كل  عن  راجعة  بتغذية 
 الجامعية. 

تعطي فكرة عن اإلمكانات والكفاءات المتاحة لالستفادة القصوى منها في تحقيق  -6
 (    11 ،2009  ع، ش، الجنابي،) معة.الجامهام 

بالشفافية  تمتاز  أن  يجب  التدريسية  الهيئة  أعضاء  أداء  تقويم  طريقة  أما 
شراك أعضاء الهيئة التدريسية أنفسهم في التخطيط  إن المزاجية وبموالموضوعية بعيدا  

أداء هو المفتاح للوصول إلى جودة  التدريس  هيئة    ون عضوالتنفيذ لهذه العملية. أل
 المؤسسات التعليمية في حال تم االهتمام به وتأهيله أكاديميا ومهنيا وبأسلوب علمي.

نقطتين اثنتين،   في  األداء ألعضاء الهيئة التدريسية  العام لتقويمويبدو الهدف  
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لدى    األولى: والضعف  القوة  نقاط  معرفة  من خالل  المؤسسة  أداء  تحسين وتطوير 
أعضاء هيئة التدريس، والثانية: معرفة قدرات عضو هيئة التدريس ألخذ قرار بتجديد 

 ( 75،  2008أبو الرب، ع، وقتادة، ع، في) نهاء خدماته.إعقده أو 
 

 لتقويم األداء لدى أعضاء الهيئة التدريسية منها:  مسوغاتوهناك عدة 

وإرشاده -1 التدريس  هيئة  عضو  التعليمية    توجيه  واألنشطة  العامة  األهداف  إلى 
 المختلفة.            

معرفة مدى تأثيره في المساقات الدراسية وطرائق التدريس وتزويده بتغذية راجعة   -2
 عاليته.     تسهم في تطوير أدائه، وتنويع أساليبه وزيادة ف

                                                                      تحديد جوانب  القوة والضعف لدى عضو هيئة التدريس بهدف تعزيز جوانب القوة  -3
 وتحسين الجوانب الضعيفة منها. 

 التحديد الدقيق لمدى االلتزام والسير في تحقيق الخطط واألهداف.  -4
تحديد مدى حاجة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للتطوير والتدريب لتحسين   -5

 ( 610-609، 2011يرة، الصرا) األداء.
النظام   Kozub  2008ويرى كوزوب   أن هناك أربع مشاكل رئيسية في 

( 2)  .الحالي( الطبيعة االختيارية لنظام تقييم التدريس  1الحالي لتقييم التدريس، وهي:)
( المسح غير الدقيق 3)  .                                                            التقييمات المجهولة الهوية )عدم معرفة اسم الم قي م والم قي م(

عليها.4)  .للبيانات الحصول  يتم  التي  البيانات  ضخامة   )  ((Kozub, R,M, 

2008, p. 36 

له أثر  لعضو هيئة التدريس    : إن تقويم األداء التدريسيومن نافلة القول 
العالي من خالل    مهم التعليم  الجامعة ورفع جودة  التعليمية في  في تطوير العملية 

تطوير برامج التعليم وتحسين أساليب التدريس في الجامعة، فمن خالل التقويم يتم 
 أدائهتزويد عضو هيئة التدريس بالتغذية الراجعة اإليجابية التي تحفزه لرفع مستوى  

لم النوعية  فالجودة  نفسه،  األداء  وتطوير  جودة  تتطلب  التعليمي  النظام  خرجات 
في تحقيق الجودة، والعنصر          فعاال       ا  عنصر   بوصفهالتدريسي لدى عضو هيئة التدريس  

 األساسي في نقل األهداف والخطط إلى واقع ملموس.
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كله هو إدراك أهمية تقويم األداء التدريسي ألساتذة   غير أن األهم من ذلك
في   لى الجامعة، وبذل الجهد في توظيف نتائج التقويمالجامعات من قبل القائمين ع

تقويم على  تشرف  أن  الجامعة  وعلى  وتطويره.  الجامعي  التدريس  األداء   تحسين 
باستمرار سواء من قبل طالبهم أو من قبل أنفسهم    ألعضاء الهيئة التدريسية  التدريسي

عن اهتمامها بتقويم        فضال   أو من قبل الزمالء أو من قبل المسؤولين اإلداريين عنهم،
جميع عناصر العملية التعليمية التعلمية التي ترتكز عليها الجامعات والتي تتضمن  
والمباني   والمناهج،  والطالب،  التدريسية  الهيئة  أعضاء  هي:  أساسية  ركائز  ثالث 

 والتجهيزات. 
 مشكلة الدراسة         ثانيا : 

سية في الجامعات تقتصر عملية التقويم التقليدي ألداء أعضاء الهيئة التدري
على سنة التمرين أو التعاقد قبل التعيين وعلى الترقية إلى المراتب العلمية األعلى  
بعد التعيين، كما تقتصر عملية تقويم األداء على رأي رئيس القسم والعميد، ويسود 
اعتقاد خاطئ لدى بعض أعضاء الهيئة التدريسية مفاده: أن أعضاء الهيئة التدريسية  

الجامع التحصيل  في  الهرم في  ذروة  بلغوا  كونهم  للتقويم  يخضعوا  يجب أن ال  ات 
العلمي. لكن أدبيات الجودة في التعليم العالي ألحت على ضرورة استمرارية وشمولية  
عملية التقويم ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات من حيث: األداء التدريسي 

ع تعتمد  أن  على  المجتمع؛  وخدمة  العلمي  التقويموالبحث  الهيئة    ملية  ألعضاء 
القسم والعميد  التقويم من قبل الزمالء ورئيس  الذاتي وعلى  التقويم  التدريسية على 

وتأتي هذه الدراسة في سياق تقويم األداء التدريسي ألعضاء الهيئة                والطالب أيضا .
التقويم كونهم العنصر األكثر إالتدريسية في جامعة   دلب معتمدة على الطلبة في 

بأعضاء الهيئة التدريسية داخل قاعة المحاضرات وأحد أهم محاور العملية       ا  تكاكاح
 التعليمية القائمة على المدرس والطالب والمنهاج والتجهيزات. 

 : اآلتيويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال 
في   التدريسية  الهيئة  ألعضاء  التدريسي  لألداء  الطالب  تقويم  ما درجة 

 جامعة إدلب؟ 
 :اآلتيةويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية 
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ألعضاء الهيئة لمجال الشخصية والعالقات اإلنسانية  ما درجة تقويم الطالب   -1
 التدريسية في جامعة إدلب؟ 

الطالب   -2 تقويم  درجة  للمحاضرة  ما  والتنفيذ  التخطيط  الهيئة لمجال  ألعضاء 
 التدريسية في جامعة إدلب؟ 

ألعضاء الهيئة   لمجال تفعيل األنشطة وأساليب التقويمما درجة تقويم الطالب   -3
 التدريسية في جامعة إدلب؟ 

التمكن العلمي والمهني ألعضاء الهيئة التدريسية لمجال  ما درجة تقويم الطالب   -4
 في جامعة إدلب؟ 

ية ألعضاء الهيئة التدريس   لمجال أساليب التعزيز والتحفيزما درجة تقويم الطالب   -5
 في جامعة إدلب؟ 

 هدف الدراسة         ثالثا : 
على درجة تقويم الطالب لألداء التدريسي   التعرف  إلى:تهدف هذه الدراسة  

 ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب.
 :اآلتيةويتفرع عن هذا الهدف األهداف الفرعية 

ألعضاء لمجال الشخصية والعالقات اإلنسانية  التعرف على درجة تقويم الطالب   -1
 الهيئة التدريسية في جامعة إدلب. 

ألعضاء  لمجال التخطيط والتنفيذ للمحاضرة  التعرف على درجة تقويم الطالب   -2
 الهيئة التدريسية في جامعة إدلب. 

ألعضاء   لمجال تفعيل األنشطة وأساليب التقويمالتعرف على درجة تقويم الطالب   -3
 ريسية في جامعة إدلب. الهيئة التد

التمكن العلمي والمهني ألعضاء الهيئة لمجال  التعرف على درجة تقويم الطالب   -4
 التدريسية في جامعة إدلب. 

الطالب   -5 تقويم  درجة  على  والتحفيزالتعرف  التعزيز  أساليب  ألعضاء    لمجال 
 الهيئة التدريسية في جامعة إدلب. 
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 أهمية الدراسة         رابعا : 
 في ناحيتين: تظهر أهمية الدراسة 

: وتبدو في توفير معلومات عن جوانب األداء التدريسي ألعضاء  أهمية نظرية  - 
الهيئة التدريسية، وطرق تقويم هذا األداء وأهدافه وفوائده ألعضاء 

 الهيئة التدريسية أنفسهم وللمؤسسة العاملين فيها. 
 :اآلتية: وتظهر في النقاط أهمية تطبيقية- 
والتي   ،-يأمل الباحث أن يطلعوا عليهاالتي  و -القرار                               السعي لتقديم النتائج إلى أ لي   -1

وفي الجوانب   ،ترتبط في حث أعضاء الهيئة التدريسية على تحسين أدائهم عامة
الضعف خاصة، فضال   فيها  يظهر  التدريسية                                   التي  الهيئة  تشجيع أعضاء  عن 

 داء التدريسي لديهم.لالشتراك في دورات تدريبية لتحسين مستوى األ
نها  أإن عملية تقويم األداء ألعضاء الهيئة التدريسية من وجهة نظر طالبهم من ش  -2

في عملية    مهمةكخطوة    إدلبأن تنعكس على جودة العملية التعليمية في جامعة  
 التحسين والتطوير المستمر للعملية التعليمية في الجامعة.

ة تطبيقية خاصة، وهو شعور الطالب إن تطبيق االستمارة على الطالب له أهمي -3
بأنه عنصر مهم في تقييم أداء مدرسيه، ويبعث برسالة تحفيزية للمدرسين لتحسين  

 أدائهم التدريسي والتعامل بشكل ايجابي مع الطالب في قاعة المحاضرات. 
في جامعة   تالدراسات التي جر   ىإن هذه الدراسة وفي حدود علم الباحث من أول -4

تسدإدلب والتي  التدريسية في   ،  الهيئة  األداء ألعضاء  تقويم  دراسة  الفجوة في 
 جامعة إدلب. 

 دراسات سابقة         خامسا : 
( دراسة بعنوان: تقويم جودة قدرات التدريس الجامعي 2003)السر  أجرى  

التدريس   ؛لدى أساتذة جامعة األقصى في غزة تقويمها لمهارات  والتي اعتمدت في 
ألساتذة جامعة األقصى في غزة على أربعة مجاالت وهي مهارات التخطيط للتدريس  
ومهارات تنفيذ التدريس ومهارات تقويم تعلم الطلبة وتقديم التغذية الراجعة ومهارات  

جودة معايير  استبانة  الدراسة  واستخدمت  الطلبة.  مع  والتواصل  مهارات   االتصال 
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( عبارة موزعة على أربعة جوانب، وبلغت عينة  72التدريس الجامعية والمؤلفة من )
( أستاذ92الدراسة  التقويمية     ا  (  التقديرات  متوسط  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد   .

مستوى    إلىإلجمالي المهارات ولمهارات التخطيط ومهارات االتصال والتواصل وصلت  
رات التنفيذ ومهارات تقويم تعلم الطلبة لم يبلغا مستوى  الجودة، غير أن متوسطي مها

الجودة، وقد بينت نتائج الدراسة وجود أثر دال لمتغير المؤهل العلمي على تقديرات 
األساتذة التقويمية لجودة مهارات التدريس في حين لم يكن هناك أثر لمتغيري الخبرة 

  والكلية.
طريقة بديلة لقياس األداء   دراسة بعنوان:(  Simon 2003سيمون )  وأجرى 

التدريس،   هيئة  ألعضاء  التدريسية إلى  الدراسة    وهدفتالتدريسي  الكفاءات  تقويم 
          استبيانا    الدراسة  واستخدمت،  لألساتذة الجامعيين من وجهة نظر طالب الدراسات العليا

الذين    األساتذةسئلة لغرض التعرف على فاعلية التدريس لسبع من  أ(  8           مكونا  من )
فصول دراسية،   ةيقومون بتدريس بعض المقررات الدراسية للطالب على مدار ثالث

تضمنت   على    األسئلةوقد  )القدرة  مثل  التدريسي  باألداء  الخاصة  الجوانب  بعض 
لمية، والمهارات التدريسية، التواصل، واالتجاه نحو الدارسين، وغزارة وكفاءة المادة الع

عدم وجود فروق بين الطالب   إلىوالمرونة، والعدل والموضوعية ( وتوصلت الدراسة 
في جوانب األداء التي حددتها أسئلة االستبيان، وأن جميع جوانب األداء التي تضمنتها  

 أداة الدراسة ضرورية لألستاذ الجامعي.
ا 2004)الحكمي  أجرى  كما   بعنوان:  دراسة  المتطلبة (  المهنية  لكفاءات 

لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه وعالقتها ببعض المتغيرات. وهدفت الدراسة  
إلى إعداد معيار للكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي، ومعرفة أكثر الكفاءات  
                                                                         المهنية تفضيال  لدى األستاذ الجامعي من وجهة نظر الطالب بجامعة أم القرى فرع  

األحكام    ؛ائفالط تأثير في  لها  يكون  يمكن أن  التي  المتغيرات  الكشف عن  وإلى 
الصادرة من الطالب على الكفاءة المهنية المتطلبة لمدرسيهم. واستخدمت الدراسة  

( الكفاءات المهنية والمشتملة على  ( كفاءة فرعية. 75( كفاءات رئيسة و)6قائمة 
ي التربية والعلوم في السنتين األولى ( من طالب كليت210وتكونت عينة الدراسة من )

واألخيرة. وتوصلت الدراسة إلى أن الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من 
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)الشخصية، واإلعداد  تتمحور حول ست كفاءات رئيسية هي  وجهة نظر الطالب 
العلمي  والتمكن  والتقويم،  واألنشطة  اإلنسانية،  والعالقات  وتنفيذها،  للمحاضرة 

بين  وال فروقا  هناك  أن  الدراسة  نتائج  والتعزيز(. وأوضحت  الحفز  وأساليب  مهني، 
الكفاءات  تفضيل  درجات  متوسطات  العملية في  والكليات  النظرية  الكليات  طالب 
الكليات  لصالح  والتعزيز(  الحفز  وأساليب  وتنفيذها،  للمحاضرة  )اإلعداد  المهنية 

يكن هناك فروق فيها بالنسبة لمتغير    مالعملية، أما بقية الكفاءات موضع الدراسة فل
الكليات، ولم تسفر نتائج الدراسة عن وجود فروق بين وجهات نظر طالب السنة 

  الجامعي.األولى واألخيرة في درجة تفضيل الكفاءات المهنية لألستاذ 
( دراسة بعنوان: تقويم أداء األستاذ الجامعي 2009)والعجيل  أجرى الشوك  و 

ودة الشاملة، وهدفت الدراسة إلى تحديد المعايير األدائية الالزمة في ضوء معايير الج
لألستاذ الجامعي في ضوء معايير الجودة الشاملة وتحديد مستوى أداء األستاذ الجامعي 
الدراسة   واستخدمت  الطلبة.  نظر  من وجهة  المجاالت  أدائي حسب  معيار  كل  في 

من والمؤلفة  الجامعي  األستاذ  أداء  تقويم  من  54)  استمارة  مجموعة  تمثل  عبارة   )
دائية التي يتصف بها أداء األستاذ الجامعي والتي اشتملت على خمسة المعايير األ

الصف،   وإدارة  وتنفيذها،  للمحاضرة  واإلعداد  التدريسية،  األهداف  هي:  مجاالت 
( طالب وطالبة 200وأساليب التقويم، والعالقة مع المجتمع. وبلغت عينة الدراسة )

من طالب كليتي اآلداب والعلوم، وتوصلت الدراسة إلى أن الوسط المرجح في غالبية  
في   ضعف  من  يعانون  التدريس  هيئة  أعضاء  وأن  المتوسط  حول  كان  المجاالت 
في   ينوعون  وال  الطلبة  بين  الفردية  الفروق  يراعون  وال  التعليمية  الوسائل  استخدام 

لطالب وقلما يشاركون في المناسبات التي تقام في المجتمع األنشطة التي يكلفون بها ا
  المحلي.

( دراسة بعنوان: تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس  2012)عزيز  أجرى  كما  
في الجامعة من وجهة نظر الطلبة )دراسة ميدانية في جامعة ديالي(، وهدفت الدراسة  

ة ديالي من وجهة نظر الطلبة.  إلى بناء أداة لتقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في جامع
( مكونة  استبانة  الدراسة  بند42واستخدمت  اإلعداد      ا  (  هي:  أبعاد  خمسة  تغطي 

للمحاضرة، وأداء المحاضرة، واإلعداد لالمتحانات، والسمات الشخصية، ومهام عضو  
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وطالبة من طالب الدراسات      ا  ( طالب75هيئة التدريس. وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة )
لدى أعضاء هيئة       ا  في جامعة ديالي. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك ضعف  العليا

والسمات  لالمتحانات،  واإلعداد  المحاضرة،  وأداء  للمحاضرة،  اإلعداد  في  التدريس 
  التدريس.الشخصية، ومهام عضو هيئة 

سعيدو  بعنوان:  (2018)أجرى  هيئة  تقويم    دراسة  أعضاء  ألداء  الطلبة 
تقويم  جامعة بابل، وهدفت الدراسة إلى التعرف على    –الصيدلة  التدريس في كلية  

الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة بجامعة بابل، واستخدم الباحث  
                                                                  أداء عضو هيئة التدريس من قبل الطلبة المعت م د ة من قبل قسم الجودة تقويم  استمارة  
بابلوتقويم   ), وبلغت عينة الدرااألداء في جامعة  وطالبة موزعين       ا  ( طالب160سة 

( طالبا للسنة الثانية  50( طالب للسنة األولى و)60حسب السنوات الدراسية إلى )
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن هناك نقاط ضعف في   ( طالب للسنة الثالثة،50و)

للمحاضرة، أداء أعضاء الهيئة التدريسية في األبعاد األربعة وهي: الشخصية، واإلعداد  
اللجان  مراجعة  ضرورة  إلى  الدراسة  ووجهت  والتقويم.  واألنشطة  العلمي،  والتمكن 
العلمية لتصميم المقرر من حيث وضوح األهداف وربطها بالواقع، وتوفير الوسائل 

تكليف الطالب بكتابة التقارير والبحوث  التعليمية بشكل أكبر في القاعات الدراسية، و 
  أساسي.لمكتبة بشكل العلمية واالستعانة با

تقويم الكفاءات المهنية   ( دراسة بعنوان:2013أجرى عيسى والناقة )كما  
التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر 
طلبتهم وفق معايير الجودة، وهدفت الدراسة إلى تحديد الكفاءات المهنية التي يمتلكها  

التدريس في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية من وجهة نظر طلبتهم وفق  أعضاء هيئة  
المهنية  للكفاءات  التدريسية  الهيئة  تطبيق عضو  مدى  والكشف عن  الجودة  معايير 
والفروق في تقديرات استجابات الطلبة لمدى تطبيق عضو الهيئة التدريسية للكفاءات 

وفق و      ا  المهنية  المحاضر  وتخصص  الجنس  واستخدمت لمتغير  الطالب.  تخصص 
الدراسة استبانة الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر طالبه،  

( من  الدراسة  عينة  طالب426وتكونت  اإلسالمية،      ا  (  الجامعة  طالب  من  وطالبة 
وأسفرت نتائج الدراسة عن تحديد خمسة معايير للكفاءات المهنية وهي: الشخصية 
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انية، والتمكن العلمي والمهني، وأساليب التعزيز والتحفيز، والتخطيط والعالقات اإلنس 
الشخصية   بعد  أن  وتبين  التقويم.  وأساليب  األنشطة  وتفعيل  للمحاضرة،  والتنفيذ 
والعالقات اإلنسانية حصل على المرتبة األولى، أما بعد التمكن العلمي والمهني فقد  

الدراسة عدم وجود فروق في متغير  حصل على المرتبة الثانية، كما أظهرت نتائج  
الجنس والتخصص والسنة الدراسية بالنسبة للطالب، وفيما يتعلق بتخصص المحاضر  
تبين أنه توجد فروق في مجال الشخصية والعالقات اإلنسانية ومجال تفعيل األنشطة 
التربية  بكلية  التدريس  وطرق  المناهج  قسم  في  المحاضر  لصالح  التقويم  وأساليب 

  اإلسالمية.عة بالجام
تقويم جودة أداء أعضاء 2013وآخرون)  الطفيلي أجرى  و  بعنوان:  ( دراسة 

جامعة بابل ضمن مؤشري التخطيط والتنفيذ، وهدفت - هيئة التدريس في كلية الهندسة
كلية   لدى   التدريس  أداء  جودة  تقويم  إلى  الدراسة في  التدريس  هيئة  أعضاء 

لتقويم جودة قدرات التدريس الجامعي      ا  الدراسة استبيان  الهندسة/جامعة بابل، واستخدمت
، عشرون منها تتعلق بقدرات التخطيط لتدريس المناهج وخمس     ا  ( بند45من )    ا   مؤلف

عينة وبلغت  التدريس،  تنفيذ  قدرات  حول  تدور  عضو 62الدراسة)  وعشرون  من      ا  ( 
وأظهرت والماجستير،  الدكتوراه  حملة  من  التدريس  هيئة  نسب النتا  أعضاء  أن  ئج 

)قدرات      ا  التقديرات التقويمية إلجمالي جوانب قدرات التدريس الجامعي وللجانبين مع
مستوى الجودة، حيث بلغت   إلىالتخطيط للتدريس( و)قدرات تنفيذ التدريس( لم تصل  

النسبة المئوية إلجمالي جوانب قدرات التدريس الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس 
% فيما كانت نسب التقديرات التقويمية للجانب 61,9معة بابل  جا  –في كلية الهندسة  

وللجانب الثاني )قدرات تنفيذ التدريس(   %69,8األول )قدرات التخطيط للتدريس(  
55,6% . 

)كما   الجعافرة  دراسة  2015أجرى  هيئة  بعنوان(  أعضاء  أداء  فاعلية   :
التدريس بجامعة الزرقاء من وجهة نظر طلبتها في ضوء معايير جودة التعليم، وهدفت 

يم أداء أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزرقاء من وجهة نظر الطلبة و تق  إلىالدراسة  
( عبارة 50مؤلفة من )  استبانةفي ضوء معايير جودة التعليم، واستخدمت الدراسة  

التخطيط للتدريس وتنفيذ التدريس واالتصال  على خمسة مجاالت رئيسية هي:  موزعة  
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( 910والتواصل والسمات الشخصية وتقويم تعلم الطلبة، وتكونت عينة الدراسة من )
( من 310( من الذكور و)600طالب وطالبة من طلبة الكليات اإلنسانية والعلمية )

م الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس  اإلناث، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى تقيي
( المرتفع،  3,57يساوي  المستوى  في  وهو  لجميع (  الحسابية  المتوسطات  وكانت 

المجاالت مرتفعة فيما عدا مجال تقويم تعلم الطلبة فقد جاء في المستوى المتوسط.  
فرق هناك  أن  متوسط         داال       ا  وتبين  العلمية  طلبة  بين  الكليات  طلبة  ومتوسط  الكليات 

  اإلناث.إلنسانية لصالح الكليات العلمية وعدم وجود فرق دال بين متوسط الذكور ومتوسط  ا
( دراسة بعنوان: توافر معايير الجودة في أداء  2015أجرى مغير وآخرون )و 

تدريسي أقسام العلوم العامة/ كليات التربية األساسية من وجهة نظر طلبتهم، وهدفت 
التدريسي ألعضاء الهيئة الدراسة إلى تقصي مدى   توافر معايير الجودة في األداء 

التربية األساسية من وجهة نظر الطلبة،   كليات  العامة في  العلوم  التدريسية ألقسام 
في  األكاديمي  والضمان  الجودة  وحدة  قبل  من  معتمدة  استمارة  الدراسة  واستخدمت 

موزعة على أربعة أبعاد  ( عبارة  30جامعة بابل لقياس األداء األكاديمي مكونة من )
هي: السمات الشخصية، وطرائق التدريس، وتكنولوجيا المعرفة، والتقويم. وبعد تطبيق  

( من  والكيمياء  200االستمارة على عينة  الفيزياء  قسم  طالب  من  طالب وطالبة   )
واألحياء العامة في كلية التربية األساسية في جامعة بابل أظهرت نتائج الدراسة أن 

لجودة في األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في أقسام العلوم العامة معايير ا
لكليات التربية األساسية تتوفر بدرجات مقبولة، وأن للشهادة العلمية التي يحملها عضو 

  التدريسي.                                                                 هيئة التدريس والمرتبة العلمية التي وصل إليها أثرا  في جودة أدائه 
منصوري  و  دراسة2016)وقرشي  أجرى  المهنية    (  الكفاءة  تقييم  بعنوان: 

ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طالبهم وفق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي 
دراسة حالة كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في جامعة بسكرة، وهدفت  

الع بكلية  التدريس  هيئة  ألعضاء  المهنية  الكفاءة  على  التعرف  إلى  لوم الدارسة 
طالبهم.   نظر  من وجهة  بسكرة وذلك  بجامعة  التسيير  والتجارية وعلوم  االقتصادية 

يم الكفاءة المهنية ألعضاء هيئة التدريس والمكونة من  و تق استبانةواستخدمت الدراسة 
( عبارة موزعة على ستة أبعاد هي: التمكن العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس، 67)
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التدريس، وأساليب دعم وتحفيز الطلبة، وأساليب التقييم  والتحضير للمحاضرة وطريقة
بالطلبة واآلخرين، وشخصية  التدريس  هيئة  الطلبة، وعالقة عضو  تحصيل  وقياس 

( طالبا وطالبة. وتوصلت 169عضو هيئة التدريس ومظهره. وبلغت عينة الدراسة )
العلوم االقتصادية الدارسة إلى أن مستوى الكفاءة المهنية ألعضاء هيئة التدريس بكلية  

والتجارية وعلوم التسيير بجامعة بسكرة كان مرتفعا وأن جميع أبعاد الكفاءة المهنية 
  المدرسين.كان لها تأثير دال على أداء 

)كما   الحسيب  عبد  التدريسي 2016أجرى  األداء  تقويم  بعنوان:  دراسة   )
طالبهم، وهدفت الدراسة إلى  ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظر  

تقويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم من وجهة نظر الطالب، 
( عبارة موزعة على خمسة مجاالت هي: 60واستخدمت الدراسة استبانة مكونة من )

السمات الشخصية، والتخطيط للتدريس، والكفاءات التدريسية، والتعامل مع الطالب، 
من طالب كليات      ا  ( طالب396لطالب. وبعد تطبيق االستبانة على عينة من )وتقويم ا

اآلداب والتربية والعلوم والهندسة وطب األسنان في جامعة القصيم توصلت الدراسة  
وهو ما يعني  : ارتفاع استجابات العينة على جميع مجاالت االستبانة،  اآلتيةإلى النتائج  

 ب.اآلداأن األداء التدريسي من مستوى جيد، وأن هناك فرقا داال بين الكليات لصالح كلية 

يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة أن بعض الدراسات هدفت إلى  
التعرف على كفاءات األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس مثل دراسة عيسى والناقة  

الحكمي    2013 األداء و   2004ودراسة  لكفاءات  متشابهة  مجاالت  إلى  توصلت 
والتنفيذ  والتخطيط  والشخصية،  والمهني،  العلمي  بالتمكن  تتعلق  والتي  التدريسي 

مستوى   للتدريس، التعرف على  إلى  دراسات أخرى  بينما هدفت  والتقويم.  واألنشطة 
 2018وسعيد    2015جودة األداء التدريسي من وجهة نظر الطلبة كدراسة الجعافرة  

ومغير وآخرون   2016ومنصوري ومحمد    2009والشوك والعجيل    2012وعزيز  
حول            اختالفا  وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن هناك    2016وعبد الحسيب    2015

األداء   مستوى  أن  ظهر  فقد  التدريسية،  الهيئة  ألعضاء  التدريسي  األداء  مستوى 
ى الجودة في دراسة التدريسي كان مرتفعا من وجهة نظر الطالب ووصل إلى مستو 
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ن  يفي دراسة مغير وآخر           ومقبوال    2015ودراسة الجعافرة    2016منصوري ومحمد  
ولم يصل إلى مستوى الجودة في دراسة       ا  ومنخفض  2009والشوك والعجيل    2015

 .2016وعبد الحسيب  2012وعزيز  2018سعيد
أنفسهم في تقويم  وفيما يتعلق بنتائج الدراسات التي اعتمدت على المدرسين  

في النتائج التي توصلت إليها فقد بينت نتائج     ا  اختلفت أيض  األداء التدريسي نجد أنها
وآخر  الطفيلي  مستوى   2013ن  يدراسة  إلى  تصل  لم  التدريسي  األداء  مهارات  أن 

 .2003الجودة، بينما وصل غالبيتها إلى مستوى الجودة في نتائج دراسة السر 
( أن الشمولية في أساليب تقويم األداء 2010لغامدي )وأظهرت نتائج دراسة ا

التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية أفضل من االعتماد على أسلوب واحد في التقويم 
بينما أظهرت نتائج دراسة برقاوي وأبو الرب  والموضوعية.  بغية الوصول إلى الدقة  

تستخدم في التقويم أنه يجب أن يكون التقويم شامال من حيث األساليب التي   2016
ومن حيث الواجبات التي يضطلع بها عضو الهيئة التدريسية كالتدريس والبحث العلمي 
نتائجه في اتخاذ   يتم االعتماد على  تقويم موضوعي  وخدمة المجتمع للوصول إلى 

  القرارات.
 :  اآلتينخلص من عرض الدراسات السابقة إلى 

الجامعي عامة، واألداء التدريسي خاصة في بعض  هناك اهتمام بتقويم أداء األستاذ   •
 الجامعات. 

السورية   • الجامعات  التدريس في  هيئة  التدريسي لعضو  األداء  بتقويم  االهتمام  إن 
وخاصة  محدودة  المجال  هذا  في  الدراسات  تزال  وال  األولى،  مراحله  في  مازال 

 الدراسات التي تنطلق من معايير الجودة الشاملة. 
قويم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بالجامعات في المناطق  قلة االهتمام بت •

نه ال يوجد اهتمام بالمطلق، حيث ال يزال التدريس الجامعي إ  المحررة، بل نكاد نقول 
في المناطق المحررة يعتمد إلى حد كبير على شيوع األساليب التقليدية في عملية  

 التدريس. 
 ة:مجال االستفادة من الدراسات السابق

 : اآلتيةن إجمال استفادة الباحث من الدراسات السابقة في النقاط كيم
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في - 1 التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريسي  باألداء  المتعلقة  األدبيات  على  االطالع 
 الجامعات ومجاالت هذا األداء.

التعرف على مناهج البحث المستخدمة في دراسة األداء التدريسي ألعضاء هيئة - 2
 الجامعات.التدريس في 

 تحديد أهداف الدراسة. - 3
االطالع على عدد من أدوات قياس األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في  - 4

 الجامعات واختيار األداة التي تتفق مع طبيعة هذه الدراسة.
 التعرف على األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ومعالجتها.- 5
 اسات ونتائج الدراسة الحالية. المقارنة بين نتائج تلك الدر - 6

 منهج الدراسة وإجراءاتها         سادسا : 
 منهج الدراسة: - 1

لهذه  األنسب  المنهج  كونه  التحليلي  الوصفي  المنهج  الدراسة  اعتمدت 
    ا  يعتمد هذا المنهج على دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ووصفها وصف  إذالدراسة  

 )أبو حطب،   دون تدخل األحكام القيمية.  وتحليل البيانات الناتجة عن الوصف        دقيق  
 ( 104، 1991 ،آ وصادق، ف

 مجتمع الدراسة:  - 2
اشتمل مجتمع الدراسة على جميع طالب الكليات العلمية )الطب، والصيدلة 
والتربية  )اآلداب  النظرية  والكليات  والعلوم(  والزراعة  والمعلوماتية  البيطري  والطب 

( طالب وطالبة خالل العام 6000والبالغ عددهم حوالي )  إدلبوالشريعة( في جامعة  
 .2018-2017الدراسي 

 عينة الدراسة: - 3
المجتمع   من  (%5,6بنسبة )  ( طالبا وطالبة340كونت عينت الدراسة من )ت

والتي اختيرت بطريقة   إدلبطلبة الكليات العلمية والنظرية في جامعة  األصلي من  
يوضح عدد أفراد العينة من         جدوال    يأتيعشوائية ومن مختلف السنوات الدراسية وفيما  

 كل كلية ونسبتهم إلى العينة الكلية. 
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 ( يوضح عدد أفراد العينة وتوزعها 1جدول )
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25 38 21 12 13 43 62 72 54 340 

سبة 
الن

 

7,35 11,18 6,18 3,53 3,82 12,64 18,23 21,17 15,88 100% 

 أداة الدراسة: - 4

استخدمت الدراسة استبانة "الكفاءات المهنية المتطلبة لألستاذ الجامعي من 
حازم            وعي رها( وعدلها  2004)الحكمي  وجهة نظر طالبه"، التي أعدها إبراهيم الحسن  

اإلسالمية في  على عينة من طلبة الجامعة    2009زكي عيس وصالح أحمد الناقة  
زعة على خمسة مجاالت هي: الشخصية  مو      ا  ( بند61. تتكون االستبانة من )فلسطين

والعالقات اإلنسانية، والتخطيط والتنفيذ للمحاضرة، وتفعيل األنشطة وأساليب التقويم،  
 والتمكن العلمي والمهني، وأساليب التعزيز والتحفيز.

وقد قام الباحث بإجراء بعض التعديالت الشكلية واللغوية على أداة الدراسة  
العينة التي طبقت عليها بعد أن عرضها على خمسة من  لتناسب طبيعة الدراسة و 

 المحكمين، وكان من أهم هذه التعديالت:
تعديل صيغة العبارات من عبارات تقريرية فردية إلى عبارات تقريرية جماعية    -1

يرحبون  " إلى "  يرحب بالمناقشة ويتقبل وجهات نظر الطالب  مثال: تعديل عبارة "
 "نظر الطالببالمناقشة ويتقبلون وجهات 

  " بعبارة "                                                   يبدو مدركا  لمشاعر الطالب وملما  بمعانيها ومراميها   استبدال عبارة "  -2
 ". يشعرون بمشاعر الطالب ويفهمون معانيها 
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يعلن نتيجة االختبارات الدورية واألعمال التحريرية في الوقت    استبدال عبارة "  -3
 ".قت المناسبيعلنون نتيجة االمتحانات في الو  " بعبارة "المناسب

4-  " عبارة  الدورية  استبدال  االختبارات  النموذجية ألسئلة  اإلجابات  بعبارة   يقدم   "
 ".يعلنون اإلجابات عن أسئلة االمتحانات "

 األساليب اإلحصائية:   - 5
تم االعتماد على الوسط المرجح والوزن المئوي في معالجة البيانات وتحليل  

لألداء   بالنسبة  بعد على  النتائج  المجاالت وكل  من  مجال  ولكل  العام  التدريسي 
 حدة.

( 𝟏×ت 𝟑 ت )  +  ( 𝟐 × 𝟐 ت )  +  ( 𝟑  × 𝟏 ) ت
ن

= المرجح الوسط    

 أن:  حيث
 .األول البديل اختاروا  الذين األفراد تكرار = ١ت
 .الثاني البديل اختاروا الذين األفرادتكرار  =٢ت
 .الثالث البديل اختاروا  الذين األفراد تكرار = ٣ت
 = عدد أفراد العينة / عدد البنود. ن

𝟏𝟎𝟎 ×
 الوسط  المرجح 
 الدرجة  القصوى 

=   الوزن  المئوي 

يفيد استخدام الوسط المرجح في هذه الدراسة في معرفة درجة تقدير وجود 
كل كفاية من كفايات األداء التدريسي لدى أعضاء الهيئة التدريسية، فإذا زادت قيمة  

فهذا يدل على وجود الكفاية بدرجة جيدة لدى أعضاء هيئة   (2الوسط المرجح عن )
( فيدل ذلك على وجودها بدرجة أقل من الوسط على 2وإذا ما قلت عن )  ؛التدريس

( في هذه الدراسة تعبر عن درجة القطع للوسط المرجح والتي 2اعتبار أن الدرجة )
أما حساب الوزن   تفصل بين وجود الكفاية بدرجة أقل من الوسط أو أعلى من الوسط.

المئوي فيبين وزن كل مجال بالنسبة لغيره من المجاالت وكل بند ضمن المجال الواحد، ومن 
 خالله يتضح ترتيب كفايات األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس.
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 نتائج الدراسة وتفسيرها        سابعا : 
                                                 أوال : فيما يتعلق بالسؤال الرئيسي للدراسة ومفاده:

 تقويم الطالب لألداء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب؟ ما درجة   −
،  وحدهتم حساب الوسط المرجح والوزن المئوي للمجاالت ككل ولكل مجال  

يوضح الوسط المرجح    اآلتيثم رتبة كل مجال بالنسبة للمجاالت األخرى. والجدول  
التي احتلها كل مجال بالنسبة ، والرتبة  وحدهوالوزن المئوي للمجاالت ككل ولكل مجال  

 لغيره من المجاالت. 
 المجاالت  ( يوضح الوسط المرجح والوزن المئوي ورتبة كل مجال من2جدول )

 المجموع المجاالت  م
الوسط 
 المرجح

 الترتيب  الوزن المئوي 

 4 % 63 1.89 10919 الشخصية والعالقات اإلنسانية  1
 5 % 60 1,80 10994 التخطيط والتنفيذ للمحاضرة  2

3 
تفعيل األنشطة وأساليب  

 التقويم
7200 1,92 64 % 2 

 1 % 67 2,01 6145 التمكن العلمي والمهني 4
 3 % 63,33 1,90 3879 أساليب التعزيز والتحفيز 5
  % 63 1,89 39137 الدرجة الكلية 

( أن قيمة الوسط المرجح للدرجة الكلية لمجاالت 2نالحظ من الجدول رقم )
( والتي تعبر عن درجة  2( وهذه القيمة تقل عن )1,89)كانت  تقويم األداء التدريسي  

القطع للحكم على مدى تمكن أعضاء الهيئة التدريسية من األداء التدريسي، أي أن 
لوسط بقليل. التدريس من األداء التدريسي كان أقل من ا   أعضاء هيئةمستوى تمكن  

( التي أظهرت أن مستوى 2015)وآخرين  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة مغير  
مجاالت األداء التدريسي كانت من مستوى مقبول، وتختلف نتيجة الدراسة الحالية مع 

( التي 2016)وقرشي  ( ونتائج دراسة منصوري  2016)الحسيب  نتائج دراسة عبد  
 كان مرتفعا في كل مجاالت األداء التدريسي. يم و أظهرت أن مستوى التق
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أما بالنسبة لكل مجال من المجاالت نالحظ أن قيمة الوسط المرجح لجميع  
( ما عدا مجال التمكن العلمي والمهني الذي بلغت قيمة  2المجاالت كانت أقل من )

  ( واحتل المرتبة األولى لباقي المجاالت، وهو ما يعني أن2,01الوسط المرجح فيه )
مستوى تمكن أعضاء الهيئة التدريسية من محتوى المقررات التي يدرسونها للطالب  

، واحتل مجال التخطيط والتنفيذ للمحاضرة الترتيب األخير حيث بلغت قيمة    ا  كان جيد
( وهو ما يعكس تمسك أعضاء الهيئة التدريسية 1,80الوسط المرجح لهذا المجال)

معرفتهم باستراتيجيات ومهارات التدريس الحديثة    بالطرق التقليدية في التدريس أو عدم
الهيئة         فضال   تساعد أعضاء  التي  التعليمية  الوسائل  إلى  الكليات  معظم  افتقار  عن 

 التدريسية في حسن التخطيط والتنفيذ للمحاضرات.  
هيئة   أعضاء  يكون  فكيف  التناقض،  من  بشيء  النتيجة  هذه  توحي  وقد 

 وغير متمكنين من التخطيط والتنفيذ للمحاضرة؟     ا  ومهني    ا  التدريس متمكنين علمي
في الواقع إن هذا التناقض الظاهري يدل على انسجام وتوافق جوهري، فالكثير  
من أعضاء هيئة التدريس يبدو أنهم متمكنون من تخصصاتهم العلمية لكنهم يفتقرون  

هم ومحتوى  إلى اإللمام باستراتيجيات التدريس ومهاراته والتي تساعدهم في نقل معارف
المقررات التي يدرسونها إلى الطالب بطريقة جيدة. وهذا التناقض الظاهري يعكس  
صدق شكاوى الطالب التي تقر بتمكن المدرس من المادة العلمية وافتقاره إلى األسلوب  

 أو المهارة في إيصال مادته العلمية إليهم.
ونتائج دراسة   (2012)جاسم  وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  

التي أظهرت أن هناك ضعفا في جميع مجاالت األداء التدريسي، ومع  2018 سعيد
( التي أظهرت أن  2013)وآخرين  ( ونتائج دراسة الطفيلي  2003)السر  نتائج دراسة  

                                                                              مستوى التخطيط للتدريس والتنفيذ للتدريس لدى أعضاء الهيئة التدريسية كان ضعيفا . 
( والتي بينت 2009)والعجيل الحالية مع نتائج دراسة الشوك  وتختلف نتائج الدراسة  

منصوري  دراسة  نتائج  وكذلك  مقبوال  كان  وتنفيذها  للمحاضرة  التخطيط  مستوى  أن 
( والتي بينت أن مستوى الكفاءة  2016)الحسيب  ( ونتائج دراسة عبد  2016) وقرشي  

 المهنية ألعضاء الهيئة التدريسية كان مرتفعا في جميع المجاالت.  
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أما بالنسبة لألسئلة الفرعية للدراسة فقد تم حساب قيمة الوسط المرجح والوزن  
اإلجابة عن    يأتيوفيما  المئوي والرتبة لكل بعد ضمن المجال الواحد وللمجال ككل  

 ألول ومفاده: السؤال الفرعي ا 
الهيئة   - ألعضاء  اإلنسانية  والعالقات  الشخصية  لمجال  الطالب  تقويم  درجة  ما 

 التدريسية في جامعة إدلب؟ 

الشخصية والعالقات  ( يوضح قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي والرتبة لكل بعد ضمن مجال  3جدول )
 وللمجال ككل اإلنسانية 

 المعيار م

موع
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ال
جح 

مر
ط ال
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ي   و
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ترت
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من  1 الالئق  بالمظهر  طالبهم  أمام                                      ي ظهرون 
 حيث النظافة والهندام.

502 1,47 49 % 17 

بالمسؤولية   2 اإلحساس  من  عالية  درجة  لديهم 
 تجاه عملهم.

539 1,58 52 % 15 

 13 % 56 1,68 572 يلتزمون بالموعد المحدد للمحاضرة بالضبط.  3
نظر           ي رحبون   4 وجهات  ويتقبلون  بالمناقشة 

 الطالب. 
626 1,84 61,33 % 12 

 5 % 67 2,01 684 تتميز ردود أفعالهم االنفعالية باالتزان.  5
ويتحملون   6 التعامل  في  مرونة                                     ي ظهرون 

 1 % 73,67 2,21 752 مسؤولية قراراتهم. 

تفاعلهم   7 في  طالبهم  نحو  إيجابية  اتجاهاتهم 
 ومناقشاتهم لهم.معهم 

643 1,89 63 % 11 

حقوق   8 ويراعون  الجامعي  النظام  يحترمون 
 2 % 71,67 2,15 730 اآلخرين. 

 يتمتعون بالقدرة على حسن اإلنصات للطالب 9
 واالنتباه إلى آرائهم.

663 1,95 65 % 9,5 
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بأخالق   10 مشاعر  يتحلون  ويراعون  المسلمين 
 6,5 % 66,67 2 682 اآلخرين. 

لها  11 التي  للمستجدات  المتابعة  عليهم  يبدو 
 عالقة بمهنة التدريس.

562 1,65 55 % 14 

في   12 بالديمقراطية  محاضراتهم  جو  يتميز 
 4 % 68,33 2,05 698 الحوار. 

على  13 ويعملون  طالبهم  اتجاهات  يحترمون 
 السليمة. توجيهها الوجهة 

682 2 66,67 % 6,5 

عليهم   14 والمرحتبدو  قاعة    البشاشة  داخل 
 المحاضرات.

530 1,55 51,67 % 16 

 9,5 % 65 1,95 665                                    يتعاملون بأسلوب حسن ولي ن مع الطالب. 15
 3 % 69,67 2,09 711 يشعرون بمشاعر الطالب ويفهمون معانيها.  16
الطالب   17 مشكالت  في يتفهمون  ويساعدونهم 

 التغلب عليها.
679 1,99 66,33 % 8 

  % 63 1,89 10919 الدرجة الكلية للمجال  

( أن قيمة الوسط المرجح لمجال الشخصية  3نالحظ من خالل الجدول رقم )
( ولم تصل إلى مستوى جيد، وهذه النتيجة ال  1,89والعالقات اإلنسانية ككل بلغت )

( ودراسة  2016)وقرشي تتفق مع نتائج العديد من الدراسات كنتائج دراسة منصوري 
والجعافر 2016)الحسيب  ( ودراسة عبد  2012)عزيز   أظهرت 2015)  ة(  التي   )

                                               نتائجها أن مستوى تقويم الشخصية كان من مرتفعا .
أما بالنسبة لكل معيار على حدة فإننا نالحظ أن قيمة الوسط المرجح لغالبية 

درجة   قيمة  من  أقل  كانت  اإلنسانية  والعالقات  الشخصية  وأن 2)القطع  معايير   ،)
المعايير التي تجاوزت قيمة الوسط المرجح فيها قيمة درجة القطع وكانت من مستوى  

التي احتلت المراتب الخ التعامل،  جيد هي المعايير  مس األولى وهي: المرونة في 
ومراعاة حقوق اآلخرين، ومراعاة مشاعر الطالب، وسيادة الجو الديمقراطي، واالتزان  

أما المعايير التي احتلت المراتب الخمس األخيرة فهي:   في ردود األفعال االنفعالية.
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رات، واإلحساس  والتمتع بالبشاشة وروح المرح أثناء المحاض  االهتمام بالمظهر الالئق،
ومتابعة المستجدات التي لها عالقة بالتدريس، وااللتزام بموعد   بتحمل مسئولية العمل،

 المحاضرات.
(  2009)والناقة  وتختلف هذه النتيجة وبشكل كلي مع نتائج دراسة عيسى  

ففي حين جاء معيار االهتمام بالمظهر الالئق ومعيار التمتع بروح المرح في المراتب 
( نجده قد جاء في المراتب األخيرة في هذه  2009) والناقة  دراسة عيسى    األولى في

السلبية وظروف الحرب التي يعيشها أعضاء    إلى األحداثالدراسة. وربما يعود ذلك  
الطلبة  مع  تعاطفهم  درجة  من  زادت  والتي  المحررة  المناطق  في  التدريسية  الهيئة 

أفقدتهم نفسه  عاة لمشاعرهم وبالوقت  وجعلتهم مرنين في التعامل مع الطالب وأكثر مرا 
على  منصبا  اهتمامهم  جل  وجعلت  شفاههم  عن  البسمة  بمظهرهم وغيبت  االهتمام 

 المستجدات الثورية أكثر من اهتمامهم بالمستجدات التدريسية.  
 السؤال الثاني ومفاده:

التدريسية ألعضاء الهيئة  لمجال التخطيط والتنفيذ للمحاضرة  ما درجة تقويم الطالب   -
 في جامعة إدلب؟ 

( بعد4جدول  لكل  والرتبة  المئوي  والوزن  المرجح  الوسط  قيمة  يوضح  مجال    (  والتنفيذ  ضمن  التخطيط 
 ككل.  وللمجال للمحاضرة

 المعيار م
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 5 % 67 2,01 685 أفكارهم بالمحاضرة متسلسلة ومنطقية.  1
                                      ي حسنون إدارة المحاضرة حتى يتم كل شيء  2

 1 % 71,67 2,15 730              كما خ طط له. 

 18 % 48,67 1,46 479                                         يخططون جيدا  لما يفعلونه داخل المحاضرة.  3
 3,5 % 68,33 2,05 698  يستثمرون وقت المحاضرة بما هو مفيد.   4
بشكل  5 المحاضرة  أثناء  المعلومات  يقدمون 

 مبسط وواضح. 
654 1,92 64 % 9 
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منظم  6 بشكل  المحاضرة  عناصر  يقدمون 
 16,5 % 50 1,5 510 ومترابط. 

الحديثة   7 التدريسية  اإلجراءات  على  يعتمدون 
 وفق معايير الجودة.

509 1,5 50 % 16,5 

 15 % 50,33 1,51 514 يبرزون النقاط الرئيسة في المحاضرة.  8
                                         يمنحون فرصا  متساوية للطلبة في المشاركة   9

 7 % 65 1,95 665 المحاضرة. أثناء 

يعملون على تنمية القدرات اإلبداعية ويبينون   10
 قابليتها للتطبيق. 

657 1,93 64,33 % 8 

 2 % 69 2,07 704 االستمتاع في عملهم التدريسي. يبدو عليهم 11
للطالب   المعلومات  يجعلون  12 يقدمونها  التي 

 ذات معنى.
591 1,74 58 % 11 

الزمنية محتوى   13 للمدة  مناسب  محاضراتهم 
 المحددة لها. 

668 1,96 65,33 % 6 

وتغيير  14 اللفظية  غير  التلميحات  يستخدمون 
 نغمة الصوت إلثارة االنتباه. 

563 1,65 55 % 12 

 13 % 53,67 1,61 549                                    ي فع لون دور الطالب أثناء المحاضرة.  15
التي   16 الموضوعات  للطالب  يحددون 

 3,5 % 68,33 2,05 699 سيقدمونها في المحاضرة القادمة. 

أثناء   17 متعددة  بأساليب  الطالب  انتباه  يثيرون 
 المحاضرة.

611 1,80 60 % 10 

وتقنيات   18 وسائل  استخدام  على  يحرصون 
 التعليم الحديثة.

517 1,52 50,67 % 14 

  % 60 1,80 10994 الدرجة الكلية للمجال  

( أن قيمة الوسط المرجح لمجال التخطيط 4الجدول رقم )نالحظ من خالل  
( ولم تصل إلى مستوى جيد، أما بالنسبة لكل 1,80والتنفيذ للمحاضرة ككل بلغت )

معيار على حدة فإننا نالحظ أن قيمة الوسط المرجح لغالبية معايير التخطيط والتنفيذ 
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القطع) درجة  قيمة  من  أقل  كانت  المعايير  2للمحاضرة  وأن  قيمة (،  تجاوزت  التي 
الوسط المرجح فيها قيمة درجة القطع وكانت من مستوى جيد هي المعايير التي احتلت  

الخمس األولى وهي: إدارة المحاضرة، واالستمتاع بالتدريس، وتحديد موضوع    المراتب
المحاضرة القادمة، واستثمار وقت المحاضرة بما هو مفيد، والتسلسل المنطقي ألفكار  

 المحاضرة. 
أما المعايير التي احتلت المراتب الخمس األخيرة فهي: القدرة على التخطيط 

وتنظيم عناصر المحاضرة، واالعتماد على اإلجراءات الحديثة في    الجيد للمحاضرة،
واستخدام وسائل التعليم الحديثة في    التدريس، وإبراز النقاط الرئيسة في المحاضرة،

 التدريس. 
الحا  الدراسة  نتيجة  الجعافرة  وتختلف  دراسة  من  كل  دراسة  نتائج  مع  لية 

( التي أظهرت أن مستوى  2016( وعبد الحسيب )2009)والناقة  ( وعيسى  2015)
 التخطيط والتنفيذ للدرس كان من مستوى مرتفع.

 (2012)عزيز  وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كل من دراسة  
ستوى أداء أعضاء هيئة التدريس في  ( والتي أظهرت أن م2013ن )يوالطفيلي وآخر 

 مجالي التخطيط للتدريس والتنفيذ للتدريس كان ضعيفا ولم يصل إلى مستوى الجودة.
وربما يعود ذلك إلى عدم اهتمام أعضاء هيئة التدريس باستراتيجيات التدريس  

في التدريس والتي تعتمد بشكل   اإللقائيةالحديثة وتفضيلهم استخدام الطرق التقليدية  
رئيسي على السرد المتواصل للمعلومات دون االهتمام بالتخطيط للمحاضرة ومعرفة  
أهدافها المعرفية والوجدانية والمهارية ومدى تحققها لدى الطلبة فضال عن أنها تفتقر 

 بطبيعتها إلى استخدام التقنيات الحديثة في التدريس.

 السؤال الثالث ومفاده:
الطالب   - تقويم  درجة  التقويمما  وأساليب  األنشطة  تفعيل  الهيئة    لمجال  ألعضاء 

 التدريسية في جامعة إدلب؟ 
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تفعيل األنشطة وأساليب  ضمن مجال    ( يوضح قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي والرتبة لكل بعد5جدول )
 ككل.  وللمجال التقويم 
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ألوراق ايتحرون الدقة والعدل في تصحيح  1
 8 % 60 1,80 613 للطالب. االمتحانية 

من   2 يتبعونه  فيما  طالبهم  مع                                    ي عدلون 
 ضوابط ونظم داخل المحاضرة.

724 2,13 71 % 1 

يطرحون األسئلة ويشجعون الطالب على  3
 7 % 64,33 1,93 655 البحث عن إجاباتها. 

والتحديث يشجعون   4 والتجديد  االبتكارية 
 ويطلبون ذلك من طالبهم. 

682 2 66,67 % 4 

في  5 بناءة  بطريقة  طالبهم  ينتقدون 
 مناقشاتهم. 

610 1,79 59,67 % 9,5 

الوقت  6 في  االمتحانات  نتيجة                                   ي علنون 
 المناسب.

687 2,02 67,33 % 2 

يتابعون الواجبات واألنشطة ويجعلون لها   7
 التقويم.         وزن ا في 

672 1,98 66 % 5 

يوزعون األنشطة والواجبات بشكل منتظم  8
 3 % 67 2,01 683 على مدار الفصل الدراسي. 

تقدح   9 التي  باألسئلة  طالبهم  يتحدون 
 تفكيرهم.

609 1,79 59,67 % 9,5 

 11 % 59 1,77 602 يعلنون اإلجابات عن أسئلة االمتحانات.  10
التي   11 األنشطة  في  بها                          ي نوعون  يكلفون 

 6 % 65 1,95 663 طالبهم لمواجهة الفروق الفردية. 

  % 64 1,92 7200 الدرجة الكلية للمجال  
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قيمة الوسط المرجح لمجال  5نالحظ من خالل الجدول رقم ) أن  تفعيل  ( 
( ولم تصل إلى مستوى جيد، وتختلف 1,92ككل بلغت )  األنشطة وأساليب التقويم

منصوري   دراسة  نتائج  مع  النتيجة  مستوى 2016) وقرشي  هذه  إن  التي أظهرت   )
عيسى   دراسة  نتائج  مع  وتتفق  مرتفعا ،  من  كان  التقويم  وأساليب  والناقة                                                                   األنشطة 

 ( التي أظهرت أن مستوى األنشطة وأساليب التقويم كان مقبوال.2009)
فإننا نالحظ أن قيمة الوسط المرجح لغالبية   ةار على حدأما بالنسبة لكل معي 

(، وأن 2)القطع  كانت أقل من قيمة درجة    تفعيل األنشطة وأساليب التقويممعايير  
المعايير التي تجاوزت قيمة الوسط المرجح فيها قيمة درجة القطع وكانت من مستوى  

لعدالة بين الطالب داخل األولى وهي: ا  الثالث  جيد هي المعايير التي احتلت المراتب
مدار  على  الطالب  على  األنشطة  وتوزيع  االمتحانات،  نتيجة  وإعالن  المحاضرة، 

 الفصل الدراسي. 
أما المعايير التي احتلت المراتب األخيرة فهي: تقديم اإلجابات عن أسئلة  

نقد    االمتحانات، على  والقدرة  الطالب،  على  تقليدية  غير  أسئلة  طرح  على  والقدرة 
 الطالب بطريقة بناءة.

إلى   التدريسية  الهيئة  أعضاء  افتقار  المجال  هذا  في  نالحظ  عام  وبشكل 
اإليجابي  لألثر  معرفتهم  الطالب وعدم  لدى  الدافعية  تستثير  التي  التدريس  مهارات 
إجاباتهم   تعزيز  إلى  تؤدي  والتي  الطالب  على  الفورية  الراجعة  التغذية  تتركه  الذي 

إلجابات الخاطئة واستبدالها بالصحيحة، فضال عن ضعفهم  الصحيحة وتخليهم عن ا
اإلبداع   عنده  وتنمي  الطالب  ذهن  تتحدى  التي  األسئلة  طرح  مهارة  استخدام  في 
واالبتكار، باإلضافة إلى مجانبتهم الصواب في استخدام طرق النقد البناءة مع الطالب 

 أثناء مناقشاتهم لهم. 
 السؤال الرابع ومفاده: 

التمكن العلمي والمهني ألعضاء الهيئة التدريسية لمجال  الطالب    ما درجة تقويم -
 في جامعة إدلب؟ 
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والمهني  ( يوضح قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي والرتبة لكل بعد ضمن مجال التمكن العلمي 6جدول )
 ككل.  وللمجال

 المعيار م

موع
مج

ال
جح 

مر
ط ال

وس
ال

ي   و
لمئ

ن ا
وز

ال
 

يب 
ترت

ال
 

 5 % 66,33 1,99 676 من مادتهم العلمية.  التمكنعليهم يبدو  1
المرتبطة   2 بالمجاالت  جيدة  معرفة  لديهم 

 3,5 % 67 2,01 683 بما يقومون بتدريسه للطالب.

ويغطونها   3 المقرر  موضوعات  يتناولون 
 بشكل جيد. 

662 1.95 65 % 8 

ي در سونه   4 الذي  المقرر  محتوى                                      يجعلون 
 9 % 61 1,83 623 العلمي.                  متفقا  مع التقدم 

والمعرفة  5 العلم  على  واسع  اطالع  لديهم 
 في مجاالت متعددة.

683 2,01 67 % 3,5 

المحاضرة   6 لعناصر  تناولهم  في  ينتقلون 
 من السهل إلى الصعب.

732 2,15 71,67 % 2 

واالنتظام   7 باالنضباط  الطالب  يتسم 
 لكفاءتهم العالية في محاضراتهم. 

674 1,98 66 % 6,5 

يتدرجون من المعلوم إلى المجهول أثناء   8
 تناولهم للمحاضرة. 

739 2,17 72,33 % 1 

العامة   9 الثقافة  نشر  على  يعملون 
 6,5 % 66 1,98 673 والتخصصية بين طالبهم.

  % 67 2,01 6145 الدرجة الكلية للمجال  
( أن قيمة الوسط المرجح لمجال التمكن 6نالحظ من خالل الجدول رقم )

( وقد تجاوزت درجة القطع بقليل وهو ما يعني أن  2,01بلغت )والمهني ككل  العلمي  
                                                                             مستوى أعضاء الهيئة التدريسية في مجال التمكن العلمي والمهني كان جيدا . وتتفق  

نتائج معظم الدراسات   النتيجة مع  ( ومنصوري 2009والناقة )  كدراسة عيسىهذه 
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أظهرت أن مستوى أعضاء   ي( والت2004)والحكمي    2018  ( وسعيد2016)وقرشي  
                                                             الهيئة التدريسية في مجال التمكن العلمي والمهني كان مرتفعا . 

أما بالنسبة لكل معيار على حدة فإننا نالحظ أن قيمة الوسط المرجح لغالبية 
بعضها تجاوز درجة ( و 2)القطع  قريبة من قيمة درجة    معايير التمكن العلمي والمهني

القطع، والمعايير التي تجاوزت قيمة الوسط المرجح فيها قيمة درجة القطع وكانت من  
ولى وهي: التدرج من المعلوم  األ  األربع  مستوى جيد هي المعايير التي احتلت المراتب

التدريس، بمجاالت  والمعرفة  الصعب،  إلى  السهل  ومن  المجهول،  والمعرفة    إلى 
 بطة بما يقوم المدرس بتدريسه.بالمجاالت المرت

     ا  أما المعايير التي احتلت المراتب األخيرة فهي: جعل محتوى المقرر متفق
، والعمل على نشر الثقافة     ا  مع درجة التقدم العلمي، وتغطية موضوعات المقرر جيد

وتدل النتيجة السابقة على محافظة أعضاء الهيئة    العامة والتخصصية بين الطالب.
،  على القديم بالنسبة للمناهج ومفرداتها وعدم تضمين المناهج مفردات حديثة  التدريسية

والذي عن عدم القدرة على تغطية مفردات المقررات الدراسية خالل الفصل الدراسي         فضال  
قد يعزى إلى إيقاف الدوام لمرات عدة خالل الفصل الدراسي بسبب األوضاع المأساوية  

 المناطق المحررة.التي تعاني منها 
 السؤال الخامس ومفاده: 

ألعضاء الهيئة التدريسية    لمجال أساليب التعزيز والتحفيزما درجة تقويم الطالب   -
 في جامعة إدلب؟ 

  والتحفيز أساليب التعزيز  ضمن مجال    ( يوضح قيمة الوسط المرجح والوزن المئوي والرتبة لكل بعد 7جدول )
 ككل.  وللمجال
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                                   ال ي سخرون من إجابات الطالب الخاطئة   1
 . يصححونها لهمبل 

676 1,99 66,33 % 2 
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لمقرراتهم 2 في    متحمسون  واضح  بشكل 
 4 % 63,33 1,90 647 تفاعلهم مع طالبهم. 

ويقدرونها   3 الطالب  بإنجازات  يعجبون 
 داخل المحاضرة. 

686 2,01 67 % 1 

من طالبهم   4 الالئقة  يمتدحون اإلنجازات 
 5 % 63 1,89 643 ويحمسوهم على المزيد منها. 

ت شجع   5 تدريس  أساليب                               يستخدمون 
 الطالب على االستمرار في التعلم. 

576 1,69 56,33 % 6 

يهتمون كثيرا بتصحيح األخطاء التي يقع   6
 فيها طلبتهم.

651 1,91 63,67 3 

  % 63,33 1,90 3879 الدرجة الكلية 
أساليب ( أن قيمة الوسط المرجح لمجال  7نالحظ من خالل الجدول رقم )

( ولم تتجاوز قيمة درجة القطع ولم تصل إلى 1,90ككل بلغت )  التعزيز والتحفيز
( ونتائج  2009)والناقة  مستوى جيد، وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة عيسى  

تقويم  2016)وقرشي  دراسة منصوري   أن مستوى  التعزيز ( والتي أظهرت  أساليب 
                                                     والتحفيز لدى أعضاء الهيئة التدريسية قد كان مرتفعا . 

على حدة فإن قيمة الوسط المرجح لغالبية معايير  أما بالنسبة لكل معيار   
الوحيد  (، وأن المعيار  2)القطع  كانت أقل من قيمة درجة    أساليب التعزيز والتحفيز

  جيد واحتلتجاوزت قيمة الوسط المرجح فيه قيمة درجة القطع وكان من مستوى    الذي
أما   ل المحاضرة.إبداء اإلعجاب والتقدير إلنجازات الطالب داخالمرتبة األولى هو:  

                                                                            المعيار الذي احتل المرتبة األخيرة فهو: استخدام أساليب تدريس ت شجع الطالب على  
 االستمرار في التعلم.

في استخدام      ا  وتدل النتيجة السابقة ووفقا لرأي الطالب على أن هناك ضعف
كس  أساليب التعزيز والتحفيز من قبل أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة، وربما يع

ذلك نفور الطالب من أساليب التدريس التي يستخدمها المدرسين في الجامعة والتي  
من وجهة نظرهم على االستمرار في عملية التعلم،   مقبولة وال تشجعأصبحت غير  
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ويعود ذلك إلى عدم مواكبة المدرسين ألساليب التدريس الحديثة والتنويع في استخدامها 
التعليمية والمفردات التي تحتويها المقررات الدراسية،    بحيث تتوافق مع طبيعة الوحدات

فضال عن عدم معرفتهم بالطرق التي تثير الدافعية للتعلم عند المتعلم ومدى تأثير 
 التشجيع ولو بالكلمة الطيبة على إنجازات الطلبة. 

 خالصة:
إن تحسين األداء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب يتطلب 

فضال عن التركيز على الجانب العلمي،  كيز على الجانب التربوي والمهاري معا،التر 
فالجانب التربوي المهاري الذي يركز على طرق بناء اإلنسان ال يقل أهمية عن الجانب 
العلمي الذي يركز على بناء اإلنسان نفسه، وال شك إن ضعف مستوى األداء التدريسي  

التدريسية الهيئة  أعضاء  بعض  العلمي)بناء    لدى  بالجانب  اهتمامهم  إلى  يعود  قد 
اإلنسان( دون اهتمامهم بالجانب التربوي المهاري )طرق بناء اإلنسان(، فكيف لمن لم  

ق التدريس وينتقي طريقة التدريس  ائ                                              ي درس طرائق التدريس أن ي نوع في استخدامه لطر 
أن يقوم بقياس وتقويم   المناسبة لما يقوم بتدريسه؟ وكيف لمن لم يدرس القياس والتقويم

نجازاتهم؟ وكيف لمن لم يتعرف على تقنيات التعليم أن يستخدم تقنية  إتحصيل طالبه و 
 التعليم المناسبة لتحقيق أهداف التدريس؟  

عن      ا  إن بعض أعضاء الهيئة التدريسية يقومون بالتدريس وهم ال يعرفون شيئ
والحيف الذي يقع على بعض أعضاء هيئة التدريس ممن   مقومات العملية التدريسية،

تستغني جامعة إدلب عن خدماتهم يعود إلى ضعف في أدائهم التدريسي وليس إلى  
 ضعف في إعدادهم العلمي. 
القول نافلة  في ومن  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريسي  األداء  جودة  إن   :
فحسب؛ بل      ا  لجامعات ال يتوقف على جودة إعدادهم علميجامعة إدلب وغيرها من ا

أعضاء الهيئة التدريسية   كفاءة، وأن     ا  ومهاري     ا  يتوقف على جودة إعدادهم وتأهيلهم تربوي
 في الجامعات تزداد بازدياد تكرار التقويم لكفاءاتهم التدريسية والبحثية والخدمية. 

 توصيات: 
 : يأتياسة يوصي الباحث بما في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدر 
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     ا  إيالء رئاسة جامعة إدلب التقويم المستمر ألداء أعضاء الهيئة التدريسية اهتمام -1
                                              بالغا  لما له من أثر إيجابي على جودة منتجها. 

عقد ندوات حول الكفاءات المهنية التي يرغبها الطالب في مدرسيهم كي يتمكنوا   -2
 من تنميتها لديهم. 

دورية حول آلية تطوير األداء التدريسي ألعضاء الهيئة التدريسية تنظيم لقاءات   -3
 واالطالع على تجارب الجامعات في هذا المجال.

بتقويم جودة كفاءات أعضاء الهيئة التدريسية    إدلب وتهتمإنشاء هيئة تتبع لجامعة   -4
 من ناحية األداء التدريسي والبحثي وخدمة المجتمع.  

  والمتعاقدين معها من المعينين في جامعة إدلب  ضرورة خضوع الكادر التدريسي   -5
 لدورات في استراتيجيات التدريس وطرق التقويم ومهارات التواصل مع الطلبة.

 بحوث مقترحة:
التدريسي  -1 األداء  تقويم  في  أنفسهم  والمدرسين  الطالب  نظر  وجهة  بين  الفروق 

 ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب. 
قويم أداء أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب وفق تصميم استمارة شاملة لت -2

 معايير الجودة العالمية في التعليم العالي. 
لمتغير        قا  التدريسية وف   الهيئة  التدريسي ألعضاءالفروق بين الطلبة في تقويم األداء   -3

 جنس الطلبة واختصاصاتهم.
لمتغير        قا  التدريسية وف   الهيئة  التدريسي ألعضاءالفروق بين الطلبة في تقويم األداء   -4

 . دكتوراه -ماجستير-المؤهل العلمي لعضو هيئة التدريس: إجازة 
إعداد برامج لرفع الكفاءات التدريسية ودراسة فعاليتها في تنمية األداء التدريسي   -5

 ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة إدلب. 
رضا أعضاء الهيئة التدريسية عن تقويم الطلبة ألدائهم التدريسي في جامعة  مدى   -6

 إدلب. 
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 رؤية مستقبلية:
                                                                        نأمل أن ت عد نتائج الدراسة الحالية مؤشرا  يوجه أصحاب القرار مستقبال  نحو 
االهتمام بانتقاء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، واعتبار محك امتالك عضو هيئة  

ألداء التدريسي من المحكات التي تؤخذ بالحسبان أثناء التعيين أو  التدريس لكفاءة ا
اهتمامها   من  أكثر  والخبرات  بالكفاءات  تهتم  أصبحت  المؤسسات  فجميع  التعاقد، 
                                                                          بالشهادات، ومعظم المنظمات العاملة حاليا  في األراضي المحررة مثال  تعطي فترة 

ضعه لدورات تدريبية لرفع كفاءته                                                 زمنية مؤقتة للعامل لديها كي ي ثبت كفاءته أو ت خ
قبل االعتماد عليه في اإلنتاج. وبذلك فإن كانت الشهادة الحاصل عليها عضو هيئة  
التدريس من المؤشرات المهمة لممارسته التدريس في الجامعة؛ فإن المؤشرات األهم 

لم يعد هي امتالكه الكفاءة التدريسية في الجامعة واختباره فيها قبل مزاولة التدريس، ف 
                                                                      التدريس مهنة يمارسها عضو هيئة التدريس بشكل روتيني بل أصبحت فنا  يتضمن 
                                                                                فنونا  كثيرة: فن إعداد المحاضرة، وفن إلقاء المحاضرة، وفن التواصل مع الطلبة، وفن 
إلقاء األسئلة الشفهية والحوار، وفن إعداد األسئلة الكتابية، وفن استخدام تقنيات التعليم، 

 األنشطة وأساليب التعزيز. وفن استخدام 
 المراجع: 

عماد − الرب  عيسى  ،أبو  في    :2008  ،وقدادة  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  جودة  تقويم 
- 69،  1، العدد  1المجلة العربية لضمان جودة التعليم، المجلد    ،مؤسسات التعليم العالي

107 . 
،  1: مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي، ط1991أبو حطب فؤاد، وصادق آمال،   −

 . 834مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 
إطار نموذج لتقويم جودة أداء أعضاء هيئة    :2016  ،عماد  ،وأبو الرب  ،باسم  ،برقاوي  −

العالي، هيئة االعتماد  ،  التدريس التعليم  السادس لضمان جودة  الدولي  العربي  المؤتمر 
 . 356ـــ 339األكاديمي، 

السالم    ،لجعافرةا − جامعة    :2015يوسف،  عبد  في  التدريس  هيئة  أعضاء  أداء  فاعلية 
مجلة العلوم التربوية، المجلد   ،الزرقاء من وجهة نظر طلبتها في ضوء معايير جودة التعليم

 . 155-139، 1، العدد 42
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المملكة العربية السعودية، العدد التسعون، السنة الرابعة والعشرون،  ،  لدول الخليج، الرياض

13-56. 
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 .791-766 ،2، العدد 21بابل، العلوم الهندسية، المجلد 
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دراسة الخواص البنيوية والميكانيكية والكهربائية لخالئط معدنية 
 من:

(yCuxMgy-x-1Al )  )المحضرة بطريقة التبريد البطيء)طريقة الضغط 
 محمد حلبي  و د. د. سعيد مندو

 ادلب  ةقسم الفيزياء، كلية العلوم، جامع

 العلوم، جامعة ادلب ةطالب دكتوراه، كلي

 الملخص 

في هذا البحث تم تحضيييييم مةمونة مخ ال الم المعداية الةاأية هسيييياسيييي ا  
 6لمدة  C°660                                     ( حيث تم صييييي م العناصيييييم معا  نند الدرجة Al-Mg-Cuاأللمنيوم )

ت ع نلش ليأق هصماا دالمدة عضيتم                                                                         سيانا  مخ أم تم تبمددها ببم،، ععد لل  ُي 
                                                    (, أم تم توصييييييييط ال الم المحضيييييييمة فينداليا  وتمع مناص ييييييية Ton/cm 215صدره )

النتالج التي توصييلنا يلي ا، أم تمع دراسيية البنية البلوردة لل الم المحضييمة عاسييت دام  
 2CuAlالنتالج ت ييأق هطوار معداية بينية )  طمدقة ااعماج األلييعة النييينية، وه  م   

، )(2Mg3Al  )،(Cu Mg2Al ). هأم  نلش خواا ال الم المحضمة 

كما تمع دراسية عع  ال واا الميأاايأية)القنياوة( عاسيت دام ج اي ريأمي  
                                                                                 لقياس القنيييييييياوة، وال واا ال  ملالية )المقاومة النورية ال  ملالية( حيث تبي خ ايد اد 

القنييييييييييييييياوة ننيد يديادة كميية المتنيندوم المضيييييييييييييييافية وللتيع القيمية الع مش للقنييييييييييييييياوة          
(269.21 Kgf/mm)   الخل توافق  وتبي خ   0.02Cu0.13Mg0.85Al  يطةة وهي   ،         

ه ضيا ه  المقاومة النورية ال  ملالية تنداد م  يدادة كمية المتنيندوم المضيافة وللتع 
و هي توافق   (mΩ. 4-54.65 ×10)القيميية الع مش للمقيياومية النورييية ال  مليالييية  

 0.02Cu0.15Mg0.83Alال لي ة  
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لمقياومية خالم معيدايية، هلمنيوم، متنيندوم، احياس، القنيييييييييييييياوة، ا  المفتاايياة:  الكلماا 
 النورية ال  ملالية، البنية البلوردة. 

 

 مقدمة: – 1

  الق ييييييييمة  والنييييييييليأو  فيحديد  ال  ععد غنارة  العناصييييييييم هكةم  مخ  األلمنيوم  عد      
يييييييية، يييييييية  الق يييييييمة في  يوجد األلمنيوم وال األُر   ليييييييأق  نلش  وإاما حمة عصيييييييورة األُر
 يال       نيب ا   مةق  لل   كا  وإ   األوكنييييييييييييييةيخ، بينه وليخ ال بيم  لارتباط       ا م ا  ممكبا ،

 ننصم األلمنيوم. مينا   يحدى   افنه  الوصع في  عد هاه

                                             في ال ةيم مخ الت بيقا  الصيينارية ا م ا لتمتعه  خال ه نييت دم األلمنيوم و 
 في الت بيقييا النقي  نيوم  األلم  اسييييييييييييييت ييدام  ال ه ي  ،فيندييالييية وكيميييالييية جيييدة  ع واا

يال   ال تلبي احتياجا  تل  الت بيقا ه اصيي                              التقنية اادر جدا  ولل  أل  خو  الصيينارية  
عاا فاض متاات ا كما ه  خواصييييييي ا   مينالمعاد  النقية تت حيث ي   ي حدود ُييييييييقةف

الفيندياليية و الميأياايأيية )ال ييييييييييييييد و القنيييييييييييييياوة( ال تفي في هغليب األحييا  عميا يت لبيه 
ع واا التي تتمين   ليذا  نييييييييييييييتعياض نن يا عيال الم المعيدايية,  صيييييييييييييينيانيالت بيق ال

 ة ا ال يمياليتميأاايأية وت نولوجية هفضييييييق ودمأخ التحأم ب ذه ال واا بتتييم تمكيب
 . [1,2,3] عحيث تتوافق م  منتلنما  الصنانة

لت ور الصيييييييييييييينياني ل  اتيةيةو لقيد ت ور نلم ال الم م  ت ور عقيية العلوم،  
 ي ةياد  ال بيم اليذ  ليييييييييييييي يده العيالم في كيافية المةياال  سييييييييييييييعش العلميا، والبياحةو  يلش

 .متعددة صنارية   است داما لا خالم معداية

  (منةنين   -األلمنيوم)  ،(احاس  -األلمنيوم)األلمنيوم األسيييييياسييييييية هي   خالممخ ههم 
 . (يا -األلمنيوم)، (سيل و   -األلمنيوممتنيندوم( )–احاس   -األلمنيوم)

 ودمأخ تقنيم العناصم الموجودة في خلي ة األلمنيوم الش صنميخ 
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 مأخ   ول ذا  وجودها مخ  مفم وال هو ُيييييييييي يلة صييييييييييتيمة  عأميا  موجدة  نناصييييييييييم .1
 لوالب. هو كمتضمنا  انتبارها

 وتدنش  معينة  خواا األلمنيوم ومعلومة إلن ا، محددة  عأميا  تضيا  نناصيم .2
ت ودخ ممكبا  طوردة )اطوار  العناصييييييييم نلش نناصييييييييم ال لم حيث تعمق هذه

 المعييامليية  وننييد  ال واا الفيندييالييية ليلمنيوميلش تحنيييييييييييييييخ    تؤد  بيخ معييداييية(
  مقياومية هيذه  يديادة  الش يؤد  مميا  هخمى  هطوار  تتمسييييييييييييييب  ل يذه ال الم  الحماردية
 [7].ال الم  

a.   وفي الننوا  األخيمة كا  هناك اهتمام تةار  كبيم ع المAlMgCu 
 التي تتمين ع واا فيندالية جيدة نند درجا  الحمارة الم تلفة

جمدع في العديد مخ الم تبما                              حث اسيييت ماال  ألعحاا سييياعقة ه   عتبم هذا الب
وتوصيف ا التبمدد الب ي، )طمدقة الضتم(    ةااللمنيوم ع مدق  العالمية لتحضيم خالم

 والمتناطينية. والحماردة مخ خال دراسة خصالص ا البنيودة والميأاايأية وال  ملالية

 الدراسة النظرية: - 2

تعتبم طمدقة ااعماج األلييييييييعة النييييييييينية مخ ههم ال م  المتبعة لدراسيييييييية البنية البلوردة  
 [. 13]للمواد وتحديد معاما  ال بأة البلوردة  

تتمين األلييعة النييينية ع ول موجي صييتيم مخ رتبة األععاد بيخ الذرا  مما  
ة نند  ةعل ا ت تم  ال يييييييبأة البلوردة لمنيييييييافا  كبيمة، حيث ينعمج جن، مخ األليييييييع

اصيييي دامه م  عع  الذرا  الموجودة في منييييتودا  ال ييييبأة البلوردة، ودع ي طيط  
االاعماج الناتج ف مة واُيييييحة نخ التمتيب الداخلي للبلورة يل  أ يييييأل لنا نخ األطوار 

 الموجودة.  

ه  ت و  المنافة بيخ المنتودا  الذردة مخ   مخ  لتحقيق  اهمة االاعماج البد
نيييينية المنيييت دمة، حيث تع ش المنيييافة بيخ المنيييتودا   رتبة طول موجة األليييعة ال

 الذردة عالعاصة  
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حيث  


hkld  ال ييييبأة التبادلي، ولحنيييياا أوابع ال ييييبأة البلوردة البد  لييييعا
 مخ التميين بيخ هاوا  م تلفة للبنش البلوردة اذكم من ا 

 (  Cubic Crystalsالبنية البلوردة مأعبة ال أق )      أوال :

 حدا االاعماج نلش المنيتودا  البلوردة ل ذه البنية نندما تتحقق العاصة التالية التي  
 صااو  بماغ  تم التقاص ا مخ
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 ( NonCubic Crystalsالبنية البلوردة غيم مأعبة ال أق )        ثانيا :

(  تتمين هييذه البنييية ه  صييانييدت يا  Tetragonalالبنييية البلورديية للمليياني القييالم )        ثاالااا :
( كما ه  جمي  النوا ا صالمة، وتع ش المنييييييافة بيخ a=b≠cت و  نلش لييييييأق ممل  )

 المنتودا  الذردة في ا عالعاصة 
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 .( تناو  الواحد تتحول البنية البلوردة يلش بنية مأعبةc/aونندما تصبح الننبة )

 ( hexagonalالبنية البلوردة النداسية ) :       رابعا  

(، حيث تع ش  a,cهذه البنية تتمين كما في الملاني القالم بةابتيخ لل ييييبأة البلوردة ) 
 المنتودا  الذردة في ا عالعاصة   المنافة بيخ
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كما يتمين األلمنيوم عقابلية نالية للنحب وال م  أل  لبأته البلوردة مأعبة  
  [1,2,8] .(Fcc) متممكنة الوجوه

لا  فييياليييدة كبيمة    ،القيييابلييية للتصييييييييييييييليييب ععمليييية التعتيقي  خالم األلمنيوم  
للت بيقا  ال ندسيييييية عنيييييبب التحنيييييينا  ال بيمة في مقاومة ال ضيييييو  والقنييييياوة التي  

 [.9]تحصق اتيةة المعالةا  الحماردة  

الميأيييياايأيييييةتعتبم   مخ   للمعيييياد  وال الم المعييييدايييييةوال  ملييييالييييية    ال واا 
التي تحدد سييييييييييييلوك المعد  هو ال لي ة المعداية تحع ت أيم القوى   الصييييييييييييفا  ال امة

  .متحمكة  هو  اكنةالميأاايأية ال ارجية المؤأمة نليه سييييوا، كااع في صييييورة هحمال سيييي 
ول ذه ال واا ههمية كبيمة ل وا ا تع ي صييييييييييييورة واُييييييييييييحة نخ صييييييييييييفا  المعاد  

ل مو  الصيييييييينارية  وال الم المعداية وصابلية ت ييييييييأيل ا وإمأاايا  اسييييييييت دام ا في ا
 [.15]  الم تلفة

                                                         ييييم  دراسييييا  م تلفة نخ ت ور البنية المة مدة، وخصييييال  ال ييييد         لقد ا            
 األلمنيوم.  المال نم لالقناوة والمقاومة النورية ال  ملالية وصابلية  و 

 والمعاملةل لم ا نناصيييييييييييميُيييييييييييافة ت أيم  بدراسييييييييييية الباحةيخ مخ كبيم  ندد صام فقد 
 Al-Cu   المل  وال  ملييياليييية  وال واا الميأييياايأيييية  المة مدييية  البنيييية  نلشالحماردييية  

alloys  وAl-Cu-Mg alloys 

األلمنيوم المعتقة.   المعالتوصيييييييييييييط غيم التدميم  ل                          واهتم عع  الباحةيخ ه ضييييييييييييا  
  بداللة   ال  ملالية  ناصليةبدراسيييييييييية ناصة ال  Kleintو Hagemaierحيث صام العالما  

 البيياحييث  درس، و [10األلمنيوم ]   المالقنييييييييييييييياوة لعيياإلُيييييييييييييييافيية لييدراسييييييييييييييية  التعتيق  

(M.Murayama)   في  المت واييييية  طواراأل(Al-Cu-Mg-Ag)  نمليييييية  ،بيييييد  صبيييييق 
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ج اي االليعة النيينية    عاسيتعمال  التعتيقة لعملي  األولية  المماحق في ه   في ا  التمسييب
 .[7]لل لي ة والمقاومة النورية ال  ملالية  ودرس صناوة بمدنق

ههم مخ   والمقاومة النورية ال  ملالية  القنييييياوة  وريما يتعلق ع ال نا المدروسييييية تعتبم
التي يدخق في تمكيب ا ع ييأق هسيياسييي    ولل  ألهمية هذه ال الم ،الفيندالية  ال واا

وصيييينانة ال ابا  والمحمكا  كق ال الما  ونملا  النقق  األلمنيوم في صيييينانة  يا
    .صنارية هخمى  ت بيقا و ال  ملالية 

 :أهمية البحث وأهدافه - 3

(  yCuxMgy-x-1Alال ييد  مخ البحييث هو تحضيييييييييييييييم خالم معييداييية مخ )
أم توصييييييف ا مخ خال دراسييييية خصيييييالصييييي ا  ع مدقة التبمدد الب ي، )الضيييييتم( ومخ 

البنيودة والميأاايأية وال  ملالية، ولل  مخ هجق اسييييييييييت دام ا في مةاال  صيييييييييينارية  
نديدة ) ياكق ال الما ، اإلا ييييييا،ا  البحمدة،  ياكق الممكبا  الفضييييييالية، صيييييينانة 

 ال ابا ، وغيمها ....(.

 طريقة البحث: – 4

وي     ت  %.  99.9لبحث تم اسيييييييت دام نناصيييييييم معداية اقاوت ا نالية  في هذا ا
يي  في بوتقة مخ  العناصييم بدصة وفق الننييب الم لولة لل الم المماد تحضيييمها وتُو

عحيث توافق درجا  الحمارة   C°660درجة حمارته   فم  حمار  البورسييا  وتدخق يلش  
صييييييييي ور حتش الم يتم تحمد  المناسيييييييييبة لل الم المحضيييييييييمة وفق م   ا  التواي .

سييييييييييييييانيا  ننيد اليدرجية   6احصييييييييييييييق نلش تةياا ، تمكيع العينيا  في الممميدة لميدة  
أم   ،درجية حمارة التمفية  يلش ببم،لتبمد    مكيع                           ععيدهيا هخمجيع مخ الممميدة وت    الميذكورة،

ُ    ع وتم تحودل ا يلش منحو  حن   ط   نلش لأق هصماا صتيمة بواس ة   ت ع          ومخ أم 
ييييي  العينا  ُيييييمخ فم  حمار  2Ton/cm(15)مأب  تحع ُيييييتم   ، ععدها تم ُو
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ب ع حمارته نند الدرجة   جمدع نلي ا     وه    اسيي ح وتلمي   ولعدها تم صييققC°150                          ُيي 
 وال  ملالية. ميأاايأيةال قياسا البنيودة و الدراسة  ال

 األجهزة المستخدمة: -  5

  (.PHILIPS( مخ ياتاج لييييمكة )PW 3710ج اي ااعماج األلييييعة النييييينية ) .1
      °λ =1.54060 Aوالمصعد كا  مخ النحاس وطول الموجة  

 .(FM-7للقناوة الميأموسأولية ) ج اي ريأمي .2
 (.MILLIOHM METERجهاز قياس المقاوم  الكهربائي  الصغيرة ) .3

 النتائج والمناقشة:   - 6

  :yCuxMgy -x-1Al  لثالثيةالئط اللخالخصائص البنيوية  ا 1ا  6

(، طيو  ااعماج األلييييييييييييعة النييييييييييييينية 6,5,4,3,2,1ت  م األلييييييييييييأال رصم )
مخ ( المحضيمة ع مدقة التبمدد الب ي، )الضيتم(،  yCuxMg y-x-1Alلل الم الةاأية )

نلش التمتيب م    (%3,%5,%8,%10,%13,%15هجق انيييييييييييب المتنيندوم المتتيمة )
ندة صمم حادة لا  لييييييييييدا     احيث ااحظ في  .%2أبا  انييييييييييبة النحاس نند القيمة 

وااحظ ,  Fcc  نة الوجوهل  البنييية المأعبيية متممك  Alعنى يلش وجود ال ور     ت    فييةم تل
  2Mg3Al  يلش ت ييييييييأق ممكبا  بيخ معداية مخ األلمنيوم والمتنيندوم وجود صمم ت يييييييييم

ل  البنيييية   2CuAlومخ األلمنيوم والنحييياس  ,  Fcc  ل  البنيييية المأعبييية متممكنة الوجوه
ااحظ ه  يُييييييافة النحاس هد  يلش ت ييييييأق ال ور    ،(Tetragonalالملارية النوا ا )

                                                              الذ  يلعب دورا  كبيما  في تتيم ال صييييييال  البنيودة والميأاايأية   2CuAlالبيخ معداي  
 لل الم المحضمة.
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 0.02Cu0.15Mg0.83Al(: طيف انعراج األشعة السينية للخليطة 1الشكل رقم )

 
 0.02Cu0.13Mg0.85Al(: طيف انعراج األشعة السينية للخليطة 2الشكل رقم)
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 0.02Cu0.10Mg0.88Al(: طيف انعراج األشعة السينية للخليطة 3الشكل رقم )

 
 0.02Cu0.08Mg0.90Al(: طيف انعراج األشعة السينية للخليطة 4الشكل رقم )

 
 0.02Cu0.05Mg0.93Alة (: طيف انعراج األشعة السينية للخليط5الشكل رقم )
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 0.02Cu0.03Mg0.95Al(: طيف انعراج األشعة السينية للخليطة 6الشكل)

( تي  6,5,4,3,2,1واليةيييييييداول  جيمييي       (،  الي يا   ي يم  هيييييييذه  فيي  اليميوجيودة    ليم األطيوار 
وال يييدا     بلوردةعاإلُيييافة يلش بنيت ا البلوردة وصمالخ ميلم والمنيييافة بيخ المنيييتودا  ال

 .الننبية ل ا
  0.02Cu0.15Mg0.83Alللخليطة(: انعراج األشعة السينية 1) الجدول

Crystal system 

 

2θ° hkl  0(الشدة(I/I A° hkl d  Phase 

FCC 

 

33.180 22)10( 1.2 2.6979 2Mg3Al 

FCC 38.38 
 

(111) 100 2.3435 Al 

FCC 

 

42.690 31)13( 6.2 2.1163 2Mg3Al 

FCC 

 

44.660 (200) 48.8 2.0274 Al 

Tetragonal 47.235 
 

(310) 1.4 1.9227 2CuAl 

FCC 

 

59.370 53)17( 1.2 1.5554 2Mg3Al 

FCC 

 

62.210 4)1412( 3.8 1.4911 2Mg3Al 

FCC 65.030 121210)( 41.6 1.4331 2Mg3Al 

 
FCC 

 

78.150 (311) 35.7 

 

1.2220 Al 

FCC 

 

82.390 (222) 9.6 1.1696 Al 

FCC 

 

99.085 (400) 4.2 1.0124 Al 

 0.02Cu0.13Mg0.85Al  (:  انعراج األشعة السينية للخليطة2) الجدول

Crystal system 

 

2θ° hkl  0(الشدة(I/I A° hkl d  Phase 

FCC 

 

33.245 22)10( 3.2 2.6927 2Mg3Al 

FCC 

 

35.865 (880) 2.1 2.5018 2Mg3Al 

FCC 38.385 (111) 
 

100 2.3432 Al 

Tetragonal 

 

42.605 (112) 6.4 2.1203 2CuAl 

FCC 

 

44.595 (200) 46.1 2.0302 Al 

Tetragonal 47.215 (310) 
 

2.6 1.9235 2CuAl 

FCC 

 

59.540 53)17( 2.9 1.5514 2Mg3Al 

FCC 

 

62.280 5)1313( 3.5 1.4896 2Mg3Al 

FCC 65.035 )121210)( 33.9 1.4330 2Mg3Al 

 
FCC 

 

78.185 (311) 35.4 

 

1.2216 Al 

Tetragonal 

 

78.440 (004) 20.0 1.2183 2CuAl 

FCC 

 

82.395 (222) 9.4 1.1695 Al 

FCC 

 

99.050 (400) 4.0 1.0126 Al 

 0.02Cu0.10Mg0.88Al  (: انعراج األشعة السينية للخليطة3) الجدول
Crystal system 

 

2θ° hkl  0(الشدة(I/I A° hkl d  Phase 

FCC 

 

33.170 22)10( 3.3 2.6987 2Mg3Al 

FCC 

 

35.855 (880) 1.7 2.5025 2Mg3Al 

FCC 38.405 
 

(111) 100 2.3420 Al 

FCC 

 

42.740 31)13( 4.3 2.1139 2Mg3Al 

FCC 

 

44.630 (200) 58.7 2.0287 Al 

Tetragonal 47.260 
 

(310) 1.8 1.9218 2CuAl 
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FCC 

 

59.305 53)17( 2.3 1.5570 2Mg3Al 

FCC 

 

62.215 4)1412( 1.5 1.4910 2Mg3Al 

FCC 65.000 121210)( 44.8 1.4337 2Mg3Al 

 FCC 71.300 2)1614( 1.1 1.3216 2Mg3Al 

 FCC 

 

78.160 (311) 40.5 

 

1.2219 Al 

FCC 

 

82.375 (222) 10.3 1.1697 Al 

FCC 

 

99.030 (400) 4.6 1.0128 Al 

 0.0Cu0.08Mg0.90Al  (: انعراج األشعة السينية للخليطة4) الجدول
Crystal system 

 

2θ° hkl  0(الشدة(I/I A° hkl d  Phase 

FCC 

 

33.155 22)10( 2.5 2.6999 2Mg3Al 

FCC 

 

35.860 (312) 1.5 2.5022 2Mg3Al 

FCC 38.375 
 

(111) 100 2.3438 Al 

FCC 

 

42.650 31)13( 4.2 2.1182 2Mg3Al 

FCC 

 

44.630 (200) 50.4 2.0287 Al 

Tetragonal 47.310 
 

(310) 2.2 1.9199 2CuAl 

FCC 

 

59.405 53)17( 2.2 1.5546 2Mg3Al 

FCC 

 

62.315 5)1313( 2.0 1.4888 2Mg3Al 

FCC 65.005 121210)( 33.6 1.4336 2Mg3Al 

 
FCC 71.515 2)1614( 1.4 1.3182 2Mg3Al 

 
FCC 

 

78.175 (311) 39.3 

 

1.2217 Al 

FCC 

 

82.430 (222) 9.4 1.1691 Al 

FCC 

 

99.130 (400) 4.8 1.0120 Al 

 0.02Cu0.05Mg0.93Al  (: انعراج األشعة السينية للخليطة5الجدول )
Crystal system 

 

2θ° hkl  0(الشدة(I/I A° hkl d  Phase 

FCC 38.425 
 

(111) 100 2.3408 Al 

FCC 

 

42.840 84)10( 2.3 2.1092 2Mg3Al 

FCC 

 

44.640 (200) 56.3 2.0283 Al 

Tetragonal 47.300 
 

(310) 1.3 1.9202 2CuAl 

FCC 

 

62.195 4)1412( 1.1 1.4914 2Mg3Al 

FCC 64.995 121210)( 40.5 1.4337 2Mg3Al 

 
FCC 

 

78.200 (311) 41.6 

 

1.2214 Al 

FCC 

 

82.370 (222) 9.2 1.1698 Al 

FCC 

 

98.990 (400) 3.9 1.0131 Al 

 0.02Cu0.03Mg0.95Al  (: انعراج األشعة السينية للخليطة6) الجدول

Crystal system 

 

2θ° hkl  0(الشدة(I/I A° hkl d  Phase 

FCC 38.380 
 

(111) 100 2.3435 Al 

FCC 

 

42.810 31)13( 1.4 2.1107 2Mg3Al 

FCC 

 

44.595 (200) 58.0 2.0302 Al 

Tetragonal 47.250 
 

(310) 1.6 1.9222 2CuAl 

FCC 65.020 121210)( 47.3 1.4333 2Mg3Al 

 
Tetragonal 66.920 

 
(213) 1.0 1.3971 2CuAl 

FCC 

 

78.145 (311) 41.0 

 

1.2221 Al 

Tetragonal 

 

78.445 (004) 24.2 1.2182 2CuAl 

FCC 

 

82.390 (222) 10.4 1.1696 Mg2Cu6Al5 

FCC 

 

99.000 (400) 4.8 1.0130 Al 
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 الميكانيكية: الخصائص-  2-  6

 المحضمة        تحديد مةال است دام ال الم المعدايةللعينا  اصناوة   ةدرس تمع  
    عاسييييت دام ج اي  ياس صنيييياوة ريأمي بت بيق حمولة مقدارها، الصييييناريةفي التقنيا   

  (500 gf   ) 5خال يمخ  ياس مقداره sec , حيث تع ش صناوة ريأمي وفق العاصة
 التالية                               

)5(   ]2/mmf[kg2 HV = 1.8544 p/d 
P الم بق  الحمق [kgf] . 

d  المعيخ(  متوسم ص م األأم الذ  يتمكه ال مم )متوسم ص م [mm]. 

 المحضرة بطريقة التبريد البطيء: yCuxMgy-x-1Al قساوة الخالئط

(  يم القنييييييياوة المحنيييييييولة ل الم هذه المةمونة وت ييييييييم  7                  م الةدول )
تنييييييييييييييييييياو   المةمونيييييية  هييييييذه  لقنييييييييييييييييييياوة خالم  الع مش  القيميييييية  ه   يلش   النتييييييالج 

(269.21 Kgf/mm) 0.02توافق ال لي يية لا  التمكيييب    وهيCu0.13Mg 0.85Al  .
توافق ال لي ة لا  التمكيب   وهي(  kgf/mm 253.33هما القيمة الصيتمى للقنياوة )

0.02Cu0.03Mg0.95Al . 

(  مةق تتيما  صنيييييييييييياوة هذه المةمونة بداللة كمية المتنيندوم،  7والمنحني )
                                                                              وااحظ مخ المنحني ه   القنيييييييييييياوة تنداد تدردةيا  م  يدادة كمية المتنيندوم حتش تبل  

اوة م  يدادة                            . ودمأخ تفنيييييييي م ايد اد القنييييييي Mg          وياا ( مخ   %13القيمة الع مش نند )
 المتنيندوم ليسباا التالية 

                                                      ( تنيييييبب يدادة تمكين لرا  المحلول ُيييييمخ ال يييييبأة البل وردة  Mg                ه   يدادة تمكين) .1
                                                                    ليلمنيوم مما ينتج ننه اافعاال  ُيييييييييييييمخ ال يييييييييييييبأة البل وردة تعيق بدورها حمكة 

 ا انا  مما يؤد  يلش يدادة القناوة.اال
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نحيياس وااللمنيوم والمتنيندوم مةييق ال ور ت ييييييييييييييأييق هطوار بلورديية بيخ االلمنيوم وال .2
(Cu Mg2Al(وال ور البيني )2Al-Cu حيث تعمق هذه األطوار نلش تحنييييييييخ )

 صناوة األلمنيوم.
تؤد  يلش تحنيييييييييييييييخ القوى في المعياد  لا  النقياوة   ا انيا                    ه   يديادة كةيافية اال .3

 التةاردة وفي المحاليق الصلبة وهذا يؤد  يلش مضانفة القناوة. 

ننيدميا ينداد تمكين المتنيندوم فو    تنياص  القنيييييييييييييياوة  مأننيا ه  ااحظكميا  
ح عال يييييأق  13% ييييي  مادمأخ ه  و                     كما هو مُو                       ع    يدادة المتنيندوم   هذا التناص       فنييييي 

كمييا هو مبيخ مخ طيط   (5Al6Cu2Mg)ال ور  ت ييييييييييييييأييق    يؤد  يلشنخ حييد معيخ 
ال  ع ي تقنييييية بنيودة جيدة  لل )ودصييييبح المحلول غيم منييييتقم( و االلييييعة النييييينية  

عأل مخ مقاومة المادة وهذا                                                   ولالتالي ينفمد هذا ال ور نلش حدود الحبيبا  مما                                ضيييييييييي 
 [6,16] .                        يؤ د  يلش تناص  القناوة

 المحضااارة بطريقة التبريد   yCuxMgy-x-1Alقسااااوة ريكرل للخالئط المعدنية الاالثية   (:7الجدول )
 (البطيء )طريقة الضغط

 2HV (kgf/mm(قساوة فيكرز  الخليط 

0.02Cu0.03Mg0.95Al 53.33 

0.02Cu0.05Mg0.93Al 57.25 

0.02Cu0.08Mg0.90Al 62.74 

0.02Cu0.10Mg0.88Al 66.36 

0.02Cu0.13Mg0.85Al 69.21 

0.02Cu0.15Mg0.83Al 65.65 
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 yCuxMgy-x-1Al(: تغير قساوة ريكرل للخالئط الاالثية 7الشكل )

 بداللة كمية المغنيزيوم للخالئط المحضرة بطريقة التبريد البطيء

 الكهربائية:الخواص  -  3- 6

مة عاسيييييييييييييت دام ج اي                                                                     تم   ياس المقاومة ال  ملالية لةمي  ال الم المحضييييييييييييي 
( ننيييد درجييية حمارة    MILLIOHM METER)  األوميييية يييياس المقييياومييية ال  ملييياليييية  

 التالية  معادلة                                                          التمفة، وتم  حناا المقاومة النورية ال  ملالية عاست دام ال

)6(                      =  ρ        

 .(Ω.m) المقاومة النورية ال  ملالية ρ حيث          

      R المقاومة ال  ملالية (Ω). 

      S ي للعينة  (.2m) مناحة المق   العُم

      L طول العينة (m). 

تعتبم المقيياوميية النورييية ال  ملييالييية مخ الصييييييييييييييفييا  ال يياميية لل لي يية، وهي 
اسييييييية أل    تتييم في تمكيب ال لي ة ولدرجة حمارت ا ولننيييييييبة العيوا الموجودة             حنييييييي 

 في ا.
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تمتياي المعياد  نخ عقيية العنياصييييييييييييييم بنياصليت يا ال  ملياليية والحماردية الممتفعية، 
ودعود للي  لوجود اإلل تموايا  الحمة ُييييييييييييييمخ ال ييييييييييييييبأية البلوردية للمعيد  هو ال لي ية  

يية ال  ملياليية لمعيد  هو ل لي ية معيدايية                       ا  ه  المقياومية النور           جيد تةمدبيي                   المعيدايية، وصيد و  

والت ييوه   (i( وال ييوالب)tتمةق مةمو  العوامق الم تلفة مخ االهتنايا  الحماردة )

 (، وتع ش عالعاصة التالية dاللد  )

dittotal  ++= 
المحضاارة بطريقة    yCuxMgy-x-1Al المقاومة النوعية الكهربائية للخالئط  –  6-3-1

 التبريد البطيء:

عحنييييييييييييييياا المقياومية النوريية ال  ملياليية ل الم هيذه المةمونية، ااحظ ه  
(، وهي mΩ. 4-54.65 ×10القيمة الع مش للمقاومة النورية ال  ملالية تنيييييييييييييياو  )

(، هما هصييييييييييتم X=15%ندوم المضييييييييييافة )توافق ال لي ة التي ت و  في ا كمية المتني
( وهي توافق ال لي ة التي ت و  في ا كمية  mΩ. 4-22.35×10تناو  )  يمة ف ااع

 ( .X=3%المتنيندوم المضافة )

(  يم المقيياوميية النورييية ال  ملييالييية ل الم هييذه المةمونيية 8              يبي خ الةييدول )
 التمفة.نند درجة حمارة  

                                                                        يتبي خ لنا مخ منحني تتي ما  المقاومة النورية ال  ملالية لل الم المحضيييييييمة  
(، ه  المقاومة النورية  8)ال يييأق                                                     بداللة كمية المتنيندوم وياا  نند درجة حمارة التمفة  

م هييذا التنايييد في  يم   المتنيندوم،كمييية    ال  ملييالييية تنداد م  تنايييد                                   ودمأخ ه   فنيييييييييييييي 
 المقاومة النورية ال  ملالية لعدة هسباا  

                                                                             انتمادا  نلش مف وم الناصلية ال  ملالية ليجنيييام الصيييلبة ونلش انتبار ه  المقاومة  .1
النوريية ال  ملياليية للمتنيندوم هكبم مخ المقياومية النوريية ال  ملياليية ليلمنيوم فقيد 
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                                                                      ةمدبيا  ه  لرا  المتنيندوم تعمق كمماكن ت ييييييتع ولايد اد تمكين المتنيندوم وجد ت
   .[3] ال  ملاليةتنداد المقاومة النورية  

ت ييييييييييييييأييق ممكبييا  بيخ معييداييية )وهي ممكبييا  ال تنتمي يلش مةمونيية الممكبييا   .2
االل تمواية هو يلش الممكبا  ال يميالية(   يييييييييأل ا األلمنيوم م  المتنيندوم وت و  

اومييية النوريييية ل يييذه الممكبيييا  كبيمة م  احتميييال وجود نيوا واا انيييا   المقييي 
                     ا انا  دورا  ال  مأخ  ُيمخ بلورا  هذه ال الم، حيث تلعب هذه العيوا واال

يل تنييييييييبب هذه العيوا ندم اات ام   ،المقاومة النورية ال  ملالية يدادة يهماله في
تناص  المنييييييييارا  الحمة                                                   في الحقول ال  ملالية ُييييييييمخ ال لي ة، مما يؤد   يلش  

الملينيييييييييييييية لال تمواا ، ولالتالي يناصة حمكة اإلل تمواا  وهذا بدوره يؤد  الش  
 .[17]تنايد المقاومة النورية ال  ملالية لل الم  

 (: المقاومة النوعية الكهربائية للخالئط المعدنية الاالثية8الجدول )

yCuxMgy-x-1Alالحضرة بطريقة التبريد البطيء عند درجة يرارة الغرفة 

 

المقةاومة  العوةية  الكهربةائية  ةعة   رجة        الخليط 

  حرارة الغرف  ρ×10-4أوم .متر     

Al0.95Mg0.03 Cu0.02 22.35 

Al0.93Mg0.13 Cu0.02 27.02 

Al0.90 Mg0.08Cu0.02 35.33 

Al0.88Mg0.10Cu0.02 41.35 

Al0.85 Mg0.13 Cu0.02 48.97 

Al0.83 Mg0.15 Cu0.02 54.65 
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                           ة   (: تغير المقاومة النوعية الكهربائية للخالئط الاالثي8الشكل )   

yCuxMgy-x-1Alالمحضرة بطريقة التبريد البطيء عند درجة يرارة الغرفة بداللة كمية المغنزيوم 

 :االستنتاجا 

ييييييح اتالج األلييييييعة النييييييينية ت ييييييأق ال ور البيني   .1 ل  البنية الملارية   2CuAlتُو
  ل  البنييييية المأعبيييية متممكنة الوجوه   2Mg3Alوال ور    (Tetragonalالنوا ييييا )

Fcc.اللذيخ يؤأما  نلش ال واا الفيندالية لل الم المحضمة , 
تبيخ اتالج الدراسييية الميأاايأية )دراسييية صنييياوة ال الم المحضيييمة عاسيييت دام ج اي   .2

صنيياوة ريأمي( ه  صنيياوة االلمنيوم تنداد ع ييأق تدردةي م  يدادة كمية المتنيندوم 
 69.21)للقناوة   ( وللتع القيمة الع مش%2المضافة )م  أبا  كمية النحاس  

2Kgf/mmمتنيندوم. %13التي تحو   ( التي توافق ال لي ة 
تبيخ اتييالج الييدراسيييييييييييييييية ال  ملييالييية ) ييياس المقيياوميية النورييية ال  ملييالييية لل الم   .3

المحضييييييييييييييمة( ه  المقييياومييية النوريييية ال  ملييياليييية تنداد تيييدردةييييا م  يديييادة كميييية 
ع القيميية الع مش ( وللتيي %2المتنيندوم المضييييييييييييييييافيية )م  أبييا  كمييية النحيياس  
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وهي توافق ال لي يية التي    (mΩ. 4-54.65 ×10)للمقيياوميية النورييية ال  ملييالييية  
 متنيندوم.    % 15تحو  
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دراسة جمل من كثيرات حدود متعامدة مولدة من كثيرات حدود  
 تشيبيشيف من النوع االول 

 هللا السلطان                         د. محمد نضال خطيب  عبد
 قسم الرياضيات, كلية العلوم , جامعة ادلب 

 الملخص 
                                                                      تناولنا في هذا البحث دراسةةةةةت أاثر عموم عملما  لتويمار أدود تيةةةةةيب يةةةةة   م   

 ومحاولت استنتاج عهم الخلاص لهذه الحاثر . 𝑻𝒏(𝒙)النلع األول 
Abstract 

In this study, we show  a more general study of first kind Chebyshev 

polynomial  𝑇𝑛(𝒙), and  try  to conclusion the most important properties of 

these cases. 

 المقدمة:   -1
 orthogonalالمتعامدةمويمار أدود تيةةةةةةةةةيب يةةةةةةةةة   هي دملت م   ويمار الحدود  

polynomials) )  𝟏−]على المجةال, ويعلد اسةةةةةةةةةةةةةةمهةا سلى العةالم الموسةةةةةةةةةةةةةةي  ةافنلتي , [𝟏
,ولها نلعي  عسةةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةيي   ,وهما  ويمار أدود   (Pafnuty Chebyshev)تيةةةةةةةةةةةيب يةةةةةةةةةةة    

,و ويمار     𝑇𝑛(𝒙)   (first kind Chebyshev polynomial)تييب ي   م  النلع األول  
الوةةةةةةةاني   النلع  م   تيةةةةةةةةةةةةةةيب يةةةةةةةةةةةةةة      𝑈𝑛(𝒙)   (second  kind Chebyshevأةةةةةةةدود 

polynomial). 

 أهم التعاريف والخواص الالزمة للبحث : -2
 جمل التوابع المتعامدة:  - 1- 2
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 يةل  عام ساا  ان    )(xn  دملت م  التلا ع الحق ق ت المسةتممة دئي ا  على                                              
,𝒂)المجةال 𝒃)        فةنننةا نللل ع  هةذه الجملةت عنهةا متعةامةدة ساا  ةان ع  لوج م  التلا ع,

 م  هذه األسمة متعامد ع :

)( mn    0)()())(),(( ==  dxxxxx

b

a

mnmn  

 مفهوم التعامد العام:  - 2- 2

لتت     )(x
n

     دملةت م  التلا ع المعمفةت على المجةال),( ba    ول ل,)(x

),(تا ع مسةةةةةةةةةةةتمم على المجال  ba   وغيم متناقص عنديذ  نللل ع  الجملت,                                     )(xn   عنها
الةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةال  x)(مةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةامةةةةةةةةةةدة  ةةةةةةةةةةالةةةةةةةةةةللن   ),(عةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةى  ba  :  ساا  ةةةةةةةةةةان 

         .)( mn      =

b

a

mn dxxxx 0)()()(                  

 :𝑻𝒏(𝒙)كثيرات حدود تشيبيشيف من النوع األول   - 3- 2

,𝟏−]وهي دملةت م   ويمار الحةدود المتعةامةدة على المجةال          ,وبللن    [𝟏
التعامد 

21

1

x−
 وتحلق العالقت : 

   )1(                mn ;            
−

=
−

1

1
2

0
1

)()(
x

dx
xTxT mn 


−

=
−

1

1
2

2

0

1
)( 

x

dx
xT 

 )0( n     
−

=
−

1

1
2

2

21
)(



x

dx
xTn  

اخم       ,        =0T عبةةةةةةةارة 
2

)(


=xTn    ال ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا في  والةةةةةةةف 
 1,12

21

1 −
−x

L 
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ع  عن عناصم هذه الجملت تلع على الدايمة  
2


=x  عد  العنصم

0T. 

𝑻𝒏(𝒙)      : تيل  أ  للمعادلت الت اضل ت 

)2(                0)1( 22 =+−− ynyxyx 

_    ويمار أدود شةةةةةةةةةةةةيب يةةةةةةةةةةةة   م  النلع األول ممل  تعمي ها  عدة  م  عهمها  
 recurrences),والصةةةةةةةةةةةةةة  ةةةت التتماريةةةت  (Trigonometric formula)الصةةةةةةةةةةةةةة  ةةةت المولو ةةةت

formula) . 

 : تعمف  ويمار أدود تييب ي   م  النلع األول  العالقت: الصيغة المثلثية

.𝑻𝒏(𝒙) = 𝐜𝐨𝐬 𝒏𝒕         ;      𝒙 = 𝐜𝐨𝐬 𝒕                                    (3) 

   الصيغة التكرارية:       

(4)                                                               
)()(2)( 11 xTxxTxT nnn −+ −= 

                               xxT =)(1        
1)(0 =xT 

ف ما يلي  عض العالقار التي تحللها الجملت   )(xTn: 

      
)5(

                             
2; n

                
c

n

xT

n

xT
dxxT nn

n +








−
−

+
=

−+

1

)(

1

)(

2

1
)( 11 

)6(                                         2; n     
)()()()1( 1

2 xnTxnxTxTx nnn −+−=− 

        )7(                                                          
)()(2)()( xTxTxTxT mnmnmn =+

−+ 
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سةنسةتعمف في هذا البحث ثالث دم  متعامدة مللدة م  الجملت   )(xTn
,وفي   

 أاثر عامت.

الجملة   -3 )(xT m

n  حيث   :Nm     
xT)(أيةةث عن      m

n     تنتج ع)(sTn     ةةندما  التحليةة  الخطي 
m

x
s ع  عن   =

)()(
m

xTxT n

m

n =  

خواص الجملة   - 1- 3 )(xT m

n: 

هي أةةةالةةةت خةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةت م  الجملةةةت    {𝑇𝑛(𝑥)}الجملةةةت   (1 )(xT m

n     والةةةف م,
𝑚عد  = 1. 

الجملةت   (2 )(xT m

n دملةت م   ويمار الحةدود المتعةامدة على المجةال[−𝑚, 𝑚]  
وولن التعامد 

22

1

xm −
ب  𝑥 استبدال     (1),والف ينتج مباشمة م  العالقت  

m

x: 

( )
0

1
)()()(

1

1
)()(

222
=

−
=

−

−−

dx
xm

xTxT
m

xd

m
x

m
xT

m
xT

m

m

m

l

m

n

m

m

ln
 

𝑛أيث  ≠ 𝑙 

العالقت التدريج ت للجملت   (3 )(xT m

n : 
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)()(2)( 11 xTxT
m

x
xT m

n

m

n

m

n −+ −= 

m

x
xT m =)(1            1)(0 =xT m 

 
ب  𝑥 استبدال      )4(تنتج م  العالقت 

m

x . 

الص  ت المولو ت للجملت   (4 )(xT m

n: 

ntxT m

n cos)( tmxأيث       = cos= 

 .(3)تنتج مباشمة م  العالقت 

xT)(عص ار التا ع  (5 m

n: 

xT)(لتويمة الحدود   m

n      𝒏  صةةةةةةةةةة م مختلا على المجال[−𝒎, 𝒎]    ممل
xT)(سمجاد م  الص  ت المولو ت ل  m

n: 

       1,....,1,0; −= nk    
n

k
tntxT m

n
2

)21(
0cos0)(

+
=== 

    1,....,1,0; −= nk           
n

k
mxk

2

)21(
cos.

+
= 

xT)(هي عص ار التا ع  m

n. 

xT)(الق م العظمى للتا ع   (6 m

n
: 

xT)(التةةةةا ع   m

n    معمف على المجةةةةال[−𝒎, 𝒎]    ويةةةةقخةةةةذ   مةةةة  على المجةةةةال,
)(1,والف واضح م  الص  ت المولو ت ,ومن   [1,1−] xT m

n
: 

 1,.....,2,1,0; −= nk          
n

k
tntxT m

n


=== 1cos1)( 

                          1,...,1,0; −= nk         
n

k
mxk


cos.= 
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7) )(xT m

n :تيل  أ  للمعادلت الت اضل ت 

 0)( 222 =+−− ynyxyxm 
)1(0   تيةةةةةل  أ  للمعادلت  𝑻𝒏(𝒙) ما عن  22 =+−− ynyxyx  ع  عن

 يتحلق

0)(
)()(

)1( 2

2

2

2 =+−− xTn
dx
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xTd
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)( 2

2

2
22 =+−− xTn

dx

xdT
x
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xTd
xm m
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m

n

m
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 عض العالقار التي تحللها الجملت   (8 )(xT m

n: 
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ب  x استبدال     )9()8()7()6()5(وتنتج مباشمة م  العالقار 
m

x 
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الجملة   -4








)(xT n

          ,......)7,5,3,1( = 

عن    xT)(أيةةةةةةةث  n



ع      sT)(تنتج  n      التحليةةةةةةة sx ةةةةةةةندما   =    عن ع  
)()( 



xTxT nn = 

خواص الجملة   - 1- 4








)(xTn

: 

الجملةةةت   (1








)(xT n  هي أةةةالةةةت خةةةاصةةةةةةةةةةةةةةةةةت م  الجملةةةت








)(xTn

    والةةةف م

𝛂عد  = 𝟏. 
الجملةةت (2









)(xTn

    [1,1−]دملةةت م   ويمار الحةةدود المتعةةامةةدة على المجةةال 

وولن التعامد 



2

1

1 x

x

−

−

 :xب  𝒙 استبدال     )1(,والف ينتج م  العالقت  
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 dx
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𝒏أيث  ≠ 𝒍 

العالقت التدريج ت للجملت   (3








)(xTn

: 

)()(2)( 11 xTxTxxT nnn






−+ −= 




xxT =)(1            1)(0 =xT


 
 

 : xب  𝒙 استبدال      )4(تنتج م  العالقت 
المولو ت للجملت  الص  ت   (4









)(xTn
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ntxTn cos)( =
            أيث tx cos= 

 .(3)تنتج مباشمة م  العالقت 

xTn)(عص ار التا ع  (5

: 

xTn)(  لتويمة الحةدود  

      𝑛    𝟏−]صةةةةةةةةةةةةةة م مختلا على المجةال, ممل     [𝟏
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)1(0   تيل  أ  للمعادلت  𝑻𝒏(𝒙) ما عن  22 =+−− ynyxyxع  عن  يتحلق 
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 عض العالقار التي تحللها الجملت   (8
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 .xب  x استبدال     )9()8()7()6()5(وتنتج مباشمة م  العالقار 

الجملة     -5
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خواص الجملة   - 1- 5
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,والف م  عد    
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الجملت   (2
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بالطرائق  الثنائي في بعض عينات الخضار الرصاصتحديد 
 الكهروكيميائية باستخدام مسرى الكربون المعدل 

 **، أحمد حلبي*د. أحمد أبو حجر
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 الملخص 

تم تحديد شوووووالد اصرفووووض  يي ت ا خضاض  اصطرووووضل تضصكرايا اص  رو  م ضي    
حضث تمضز  هذه   PEDOT:PSSتضسووووو طدار  )وووووضلا ك ج)وووووض ل اص ردو  اصم دص  تمضد   

اصم)وووووضلا تذا ض نا  اا  ضي   وح)وووووضسووووو   خضص   صإلووووووالد اصرفوووووض  تض  وووووضي   ص  ت ل   ض  
رو  ري  اصحلق   تضسووووووو طدار  )ووووووور   وسووووووومض  ض اصماط رووووووو . أ  ر  اصماحا ض  اص وص  أ بض

تموووووضد    اصم ووووودد  اصم ل   م ض     PEDOT:PSSاص ردو   اص جريب ووووو   اصإلووووووووووووووروم  ود كبضا 
   mV(10±360-)صلرفووووووووووووووض   اموص   واي و  ص مو  امك)وووووووووووووود  ونصو  خاود اص مو       

                      .  مض أ جريت اصق ضسض  mV(10±550-)واص ضا    واي   ص م  ا لجضع ونص  خاد اص مو  
-)رو  ري  ب كبضا  مو   لجضخي  وايا  تمضر  لجضع شوووووووووووووالد اصرفووووووووووووض  كاص رواوأ بض
650mV    30صمدsec    ثم خكس ق م   مو  اصم)ووووووور  ص وايا أك)ووووووود   ض   اصرفوووووووض

.  ضات ق م اص  ز  يي   ضيض  30secصمد    350mV-))اصم رسووووى خل  سووووك  اصم)وووور   
ا لجضعل   اضسووووووووا     تراكضز  اص  ضل كاصمواي   صل رق بض    ضي  ت ضل امك)وووووووود  و  ضي  ت ضل  

-10×100 ص   9mol.L-1-10×1.00شووووووالد اصرفوووووض   وووووم   جضد ي راو  بض   
9mol.L-1  (r=0.999 )   4.08     ااحراف  ع ووووضلا ا)ووووووووووووووبي   وا صم ي  وووود%   

×0.19 ص     LODووفوووو  حد اص إلوووو    mol.L-1   أ  ر  هذه اصكري   اا  ضي .
ت ا خضاض  اصطروضل   مض أخكت   ضلا   وح)وضسو   خضصض ض  ص حديد شووالد اصرفوض  يي 

 اصا ضيج اصحضفل     ا ضيج اص حلض  تك ف اال  صض  اصذلا توايا جضد.
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 )ووووووووضلا  ردو    دص ، شوووووووووالد   ،اص حلض  اص رواوأ بضرو  را   المفتاحية:  الكلمات
 PEDOT:PSSاصرفض ،

 2018ب ضليخ وض// ولد اصاحث صلمجل 
 2018 ب  صلاإلر ب ضليخ وض//

 
Determination of Lead (II) in Some Vegetable Samples by 

Electrochemical Methods Using Modified Carbon 

Electrode 
Ahmad Abo Hajer *, Ahmad G. Halabi **  

* Department of Analytical and Food Chemistry, Faculty of 

Pharmacy, University of Idlib 

** Graduate student (PhD) 

Abstract 

 The lead (II) ions were determined in some vegetable samples 

by electrochemical methods using the modified carbon electrode with 

PEDOT: PSS. This electrode is characterized by its selectivity and high 

sensitivity to lead (II) ions, in addition to its low cost and toxicity. The 

cyclic voltammetry curves were show using the modified carbon 

electrode with PEDOT: PSS and by applying the optimum experimental 

conditions, two peaks for lead (II), the first corresponding to the 

oxidation peak at the potential (-360 ± 10) mV, and the second 

corresponding to the reduction peak at the potential (-550 ± 10). mV. 

The values of the oxidation peak current density were linearly 

proportional to the concentrations of lead (II) ions within a range of 

(1.0-25) ×10-5 mol.L-1. The lead (II) was deposited on the electrode 

surface by applying a reduce potential (-650)mV for 30sec, then 

chronoamperometric measurements were taken by measuring the 

current density of the lead (II) oxidation when applying a constant 

potential (-350mV) to complete the oxidation (deposition) for 30sec. 

The current density values were linearly proportional to the 

concentrations of lead (II) ions within a range from (1.0-100)×10-
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9mol.L-1 (r = 0.999), with a percentage standard deviation not exceeding 

4.08%, And the LOD was 0.19×10-9mol.L-1. This method showed high 

selectivity and sensitivity for determining lead ions in some vegetable 

samples. The comparison of the results obtained with the results of the 

analysis with the atomic absorption spectrum gave good accord. 

Keywords: Lead(II) determination, Cyclic voltammetry, carbon 

electrode, Chronamperometric, PEDOT:PSS modified electrode 
 
Corresponding author: Department of Analytical and Food Chemistry, Faculty of Pharmacy, University of Idlib. 

E-mail address:abohamed8@hotmail.com 

 2018ب ضليخ وض// ولد اصاحث صلمجل 
 مقدمة – 1

ازداد  يي اص)ووواوا  امةضر  أهم   تحديد اصرفوووض  يي اصبض   حضث   د    أهم  
واصذا  ضزاد  )وووو طدر يي اص ديد   .[1]                                           أك ر اصم ضد   وووورلا  خل  فووووح  ا ا)ووووض  واصبض  و 

  و  ذثضر سووولبي ص ذه اصصووواضخض  ياا ث اصرفوووض  تكم ض   [2]   اص كب  ض  اصصووواض     
كبضر  يي اص واء   مووض أاوور ي راكم يي اص ردوو  واصم ووضه ويا  وو   ص  اصااووضتووض  ويوودةوو  أج)وووووووووووووووضر 

اصحدود    )وووو ويض  اظم  اصصووووح  اص ضصم    حدد . و د [3]اص ضياض  اصح   تكرايا خديد  
  حضث   د  ضد   لوث  0.05ppmاص صووووووووو     اصرفووووووووض  يي   ضه اصإلوووووووور  يي حدود 

  1ppm .[4]خاد ض تزيد  مض ر خ  
                                                                      تحلضل ض   اسوو طد ت ارايا خديد  ص حديد اصرفووض  يي  ط ل  اصمجضال  اصبض     

   واص حلضوو   [5]ل ICP-MS ا وض اص حلضو  تمك وض  و  اص  لو  اصم زاوجو      ك وض  و  اصب ز وض ك
   [8]ل ISE  واصم)ووووووووووووضلا اصما ق   صلإلوووووووووووووالد ك7,6]]ل  ASSتك ف ا   صووووووووووووض  اصذلا ك

 ال أ  اصكرايا اص حلضل وو  اص  ر  م ووضي وو  ت و ووت خل  جم   اصكرايا   .[9]  واص حلضوو  اصك  ي
ا ض ت م     ص  أ  وووووضي       ضص    ض اصماط رووووو  وح)وووووضسوووووضاص  ت ل   ض  اص حلضل   اص)وووووضت   ت)وووووبى

 .[10] اص م وسرخ  يي   ت) وص 
اصزيبا تذاواخر اصمط ل      و )ور  اص ض ل      اصذهى واصب تض    اصم)وضلا طد ت      اسو   

[   ال أار ود)وبى ت ل   ض  28,26,11]    م ضي  و خاد تحديد شووالد اصرفوض  تضصكرايا اص  ر 
   [12] اصمرت    تض  وووووووووووووضي  صل)وووووووووووووم   اص ضص   صلزيبا  و ض يراي ر     طضار صد    ضصج ر

 صلم)وضلا          مضث                                           ك ج)وض ل بديل  تبدا سولو ض    ر  م ضي ض     )وضلا توج ت امتحضث   جضد 
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اص ردو  اصم دص  يي اص)ووووووواوا      )وووووووضلا يظ ر    ،ونا  ت ل   وسوووووووم    اط رووووووو   ةر  ام
ص  رواي  تر ضى    يي حضال  ةضفووو  كاصفرايضتل امةضر   بداي  جضد   حضث  م ل  اص ردو  

 اوخي  بضر   وتوفووووض    ردضيي جضد  و  ضو    م ضز  صل وا   اصبض   و )ووووضح  سووووك   يريد
اص ردو  اصم دص  تمواد   م ضي      )وووووضلا تم تحديد شووووووالد اصرفوووووض  تضسووووو طدار  ي د  [.13]

  ط ل   واص ي  مكا ض أ  ترتا  تإلوالد اصرفض  تإلك    م ضيي أو   ر  م ضيي  ضصإلض وزا  
  دا أسووووو ض  [16] لbismuthك    اصبز وث[15]  لkaolinك    اص ضوصض [14] لChitosanك

أو )ووووووووووووووووو ووووم اصوووو ووووضوووواووووودل[17]  لadiacetyldioximemodifiedك  دا  كأحووووموووور  بوووووصووووي     
 [.19]ل Phytochelatinك[  ود ا اصجض تضاض  اصااضت    18] لpoly(phenol red)ك

       اجضحض    PEDOT ي لض  دا أو )ووي ثضويض ل  4,3ح  ت اصمضد  اصبوص مضري  بوصي ك
  م وضيي    ثاوض ونصو  صموض ت م   تور       ل S/cm 2-10حواصي   ضاوض لض  و                      تجوضليوض   موضد  اوض لو  ك

 1.6- 1.5   تض  وووضي   ص  أا ض نا  تر ضى  ا ظم ويجو  اضق    اط رووو  وحرالا  م ضز

eV[20يا ج بوصي ك .]ي لض  دا أو )ي ثضويض ل خ  ت ضخ  اصبلمر  امحضد   صجزي ض    4,3 
و و  أ  ااح صض ر    ا أو )ووووووووووووي ثضويض  بوجود  ك )وووووووووووود  وا     بري ض  اصحديد ي لض  د

تم  دةضد بوصي سوووو ضيري  حما اص)وووول وا    صذا    )وووو  ر                             ووووع    جدا  تض  ووووضي  مار  ضر
 PEDOT:PSSأثاضء خمل   اصبلمر  بوجود  ك )وووووود  وا     بري ض  اصحديد ص  كي  ضد  

                                             ر أفوووووووووواحت أكبر تض  ووووووووووضي    كضا   بلمرتر حراليض                                        امك ر اسوووووووووو  رالا  وثاضتض   مض أ  اض لض 
[27,21.] 

 هدف البحث وأهميته   - 2
نا  ت ل   وسوووووم   ت)ووووو ك  و  ك ج)وووووض ل   )وووووضلا تصوووووم م  ي دف هذا اصاحث  ص   

 و )ووووور  اصذهى واصب تض  اصاضهظ  اص م          امةر   تضصم)وووووضلا  اط رووووو   نا  ض  ولات 
 و ض يراي ر    شروم فضل   صد  اس  مضصر و  ضصج ر.  اص)ضر اصزيبا 

و   ثم تم ت دي  اص)ك  اص  ضد ص ض    اص ردو      )ضلا ص ذا اصفرض تم تصم م  
اصووبوووصوو وومووضووريووووووو     poly(3,4- ethylenedioxythiophene) poly(styreneتوووووووضصووموووووووضد  

sulfonate)  واص ي ير ز ص ضPEDOT:PSS تمت  .  ل1ل م ك  اص  ضخ   فوو ف ض  بضا  يي
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اصم دص  ص حديد تراكضز  ووووو ضل     اصرفوووووض  يي اصم)وووووضلا   كضا   اسووووو طدار هذه   دلاسووووو 
    م ضي  .و تضصكرايا اص  ر  خضاض  اصطرضلت ا 

  وضلاو  توضصم)ووووووووووووووضلا اص وضليو    PEDOT:PSSاصم ودصو  تموضد    اصم)ووووووووووووووضلا أ  ر  
ح)وووووووضسووووووو    أةر   و وووووووم  اصإلوووووووروم اص جريب   اصم ل     م ضي      اصم دص  تموادواصم)وووووووضلا 

     ود داة    وووووو ضل   تضصكرايا اص  ر  م ضي    شوووووووالد اصرفووووووض ص حديد   واا  ضي   خضص  
وتمضز  هذه اصم)وووووووووووووضلا   .اص ي  د ت واجد يي اص ضاض  اصمحلل    اصإلووووووووووووووالد اصم دا   امةر  

ضلا امةر   ضصذهوى  اصمصووووووووووووووممو  ب  ل   وض اال  صووووووووووووووضد   اص لضلو   نا  ض  ولات    اصم)وووووووووووووو 
اسوووو طدا  ض يي   خضد  تإلووووك  سوووو   ود)وووو     ض  ضصج  إ كضا  واصب تض ،  مض أا ض تمضز  ت

 فووووح  ا ضيج تحلضل   نا  أبد  سوووورخ  وسوووو وص  يي اص م   وأخكت   و ذص    تجضل  أةر  
 وت رالي  خضص  .

 القسم العملي  - 3
 األجهزة -  1-  3
 RADIOMETERطدر يي هذا اصاحث  حك   موا    بر ج  فوووووووا  شووووووور        اسووووووو    ▪

 احا ض  اص وص   حضث ي م لسووم              حضسووود ض  ي م اص حكم ب ض    PGP-201اص)ووويد   امون   
توووووووضسوووووووووووووووووووو ووووووطووووووودار  أ ووووووبووووووضوووووورو وووووو ووووووريووووووو  اصووووووموووووو ووووووكوووووو وووووووض    بووووووراوووووووض ووووووج   و وووووو وووووووضصووووووجووووووو  

VOLTA MASTER 4 . 
فووص   و   )وضلا   تروم ث ث  زود  تحمضر  ضيي 100mLسو      ةل   تحلض  زجضج   ▪

  )وووووووور  هي   اصم)ووووووووضلا   هذه BNC  PLوفوووووووو      اوع  تضصمحك  اص موا   خبر
 واصم)ووووور     م)ووووور   )وووووضخداص ردو  اص ضلا   و )ووووور  خض       م)ووووور  اص ردو  اصم دد  

 ملوء     AG9101امون     اص)ووووويد     Metrohm ا ض  شوووور   ك Ag/AgClم ضل  اص
 ل  3mol.L-1تكلوليد اصبوتضسضور  

تفرض   وضلاو  اصا وضيج اص حلضل و  تكري و   رجع و  اسوووووووووووووو طودر ج وضز اص حلضو  تك ف  
   زود تمصوووووووووواض    اكي  Z-2000  امون   Hitachiاال  صووووووووووض  اصذلا  ا ض  شوووووووووور    

 nm 283.3 جوف ةض  ص حلض  اصرفووض ،  ووم  اصإلووروم اص جريب      اود اصموج   
  .n2.0 L mi-1  ودوجود  ضز امس لض  ب ديا mA 6ت ضل اصمصاض  
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  SARTORIUSشر        0.1mg  ح)ضسض ر  TE64 ضزا  تحلضلي ح)ضس امون    ▪
  .امصمضا  

 Wissenschaftlich   شور     Inolap pH level1ق ضس حمو و  اصوسو     ج ضز ▪

Techmische Werkstatten    امصمضا. 
نا  سوووو ض   ط ل   ويمك  اص حكم  ISOLAB ضفووووض   ص   أصمضا   اصصووووا     اوع  ▪

  .تحجم ض خ  اريا   دص  اصحجم
  المواد الكيميائية - 2-  3

اصووووموووو ووووووودصووووووو           ح روووووووووووووووووور  أتووووحوووووووضث   PEDOT:PSSاصووووموووووووضد                             يووووي  ووووطوووو ووووبوووور 
(San Sebastian,spain)     ت ضخ  بلمر   ي لض  دا أو )وووي ثضويض     بوصي سووو ضيري   

بوص مضر  إلووو رن    حما امكريل        )وووي  [.22]  ل1اص  ضخ  ل م ك، سووول وا   أسوووضد
طد ت  رووووووووواض     اص ردو   كرهض      اسووووووووو     .ا  كضص   RESPALسوووووووووضي  فوووووووووا  شووووووووور   

0.945cm    فوا  شورThermadyne, Arcair, Tweco Inc.  وضلا ونص  ص حروضر(   
 اص ردو . 

    ل           ااك  ض   mol L 2-1x10-1                                 ح رووووور  حلود اصرفوووووض  امسوووووضسوووووي تر ضزه
              ثم ح رووووور  جم     .Merck ا ض  شووووور     %99.5ا ضوتر    3Pb(NO(2ا را  اصرفوووووض   

                                                                                أ    اصرفووووووووض  ب راكضز أدا  ااك  ض   ار ت د تمديده تضصمضء اصم كر اص اضيي ويا  ض هو 
  كلو .

حما     mol.L 0.05-1ب ر ضز ثضبت ص    ا ض   ضصض  اص  رصض ض  ح      ح روووووووور 
اصوووووموووووووضء   ا زو   (HCl,37%)كووووولوووووول  حوووووموووووا   ،,65%)3(HNO  اصوووووطووووووو حوووووموووووا   ،

COOH)3(CH  ،7(اص)وووووووووووض ري   حماO8H6(C لوليد اصصووووووووووووديور  ،)NaCl(   ة ،
. وصدلاسوووووو  تذثضر اص داة   اصحضفوووووول  ت    وجود اصإلوووووووالد  )COONa3CH(اصصوووووووديور  

اصا ضو   ضات خضص     وجم   ضاصم دا   امةر  اسوووووووو طد اض أ    اصا را  صلإلوووووووووالد اصم دا    
 و   شر ض   وثو  .



 وحلبيد. أبو حجر 

 168 

poly(3,4- ethylenedioxythiophene) poly(styrene sulfonate) PEDOT:PSS 

 

 PEDOT:PSS ل: يو     ضدص  افكاضع اصمر ى1اص  ضخ  ل م ك

 ربون الك مسرى تحضير  - 3- 3 
    رووووووووضى   1cmاص ردو  تذةذ  ك   تكود ت ريبي  )ووووووووضوا   )وووووووور        ح روووووووور

اص ردو   يوفوووووو  أحد ار  ر ت)وووووول  احضسووووووي  ثم يو وووووو  تإلووووووك  خمودا يي  ر ز  ضصى 
صوووووووووووووووى حوصوور   جواوو     بوصي حما امكريل وو      وي    2cmاسووووووووووووووكوااي نو  كر داةلي  

   اص)وضي  اصم )وي.   5mL    )وحوق حما امكريل         1gاصمحرور   اضشور  تطل   
اصمحضم تضصم جوا  صمد  اصووووووو  سوووووووضخ  ح    ج  خاد دلج  حرال    اصم)ووووووور   رن  ضصى     ي  

لم  سوووووك  اصم ك  اص ضلا  ضر اصمفك  تضصإلوووووحذ ويف)ووووو  تضصمضء اصم كر و   ثم             اصفري   ي  
و حضم   20.708cm   اص ردو  نو  )ضح    ك  تمضس    )ر  ج  . بذص   صا  صدياض        

 تمضد  بوصي حما امكريل   اص ضزص .
)ووووووووووور  اص ردو  اص ضلا، خ  اريا  مره  وووووووووووم  ةل   تمت   ضصج  سوووووووووووك    

 وفوووووووووووووص  تمحك   موا    0.1M, NaClو   25ml     , 0.1M4HClOكموا   تحوا 
. ت م Ag/AgClتض  ضي  ص وا ض  وفوص  تم)ر   )ضخد    اص ردو  و )ر    ضل     

ي بض                                                                            اصم ضصج  أوال  تإ رال ت ضل   ردضيي  ) مر ونص     ة د تكبضا يرق  مو    ردضي
. حضث  )ووووووووووضخد نص  خل  زيضد   min 60صمد    (V(2.5-اصم)ووووووووووريض  اص ض   واصم)ووووووووووضخد  

ةوا  اصاض ل   اص  ردضي   صل)وووووووووك  اص ض   خ  اريا  دةضد أيواض  اصصووووووووووديور  وووووووووم   
صروووووووووووووومض     V(10+)اا ض  اصفرايضت. ت د نص  اكبا خل  اصم)وووووووووووووور   مو   وجى  دله  

خل  سوووك  فووو ض   دل اال كض .    واصحصووووداص طلص    اصرواسوووى خل  سوووك  اصم)ووور   
اص ردو  اص ضلا اصمحروور   )وور  طدر       اسوو   و د   ل.1  اصم)وور  اصمصووا  تضصإلووك  ل م ك      وي و وو 
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اص ردو  اصمحرور ويا اصكري      )ور   )وضخد  بضامض اسو طدر    م)ور                         وي ض  صلكري   اص)وضت    
 ص اضيي. م)ر  خض   ص حديد شوالد اصرفض  ا PEDOT:PSSتمضد  نات ض ود د ت ديلر 

 PEDOT:PSSباستخدام المادة البوليميرية مسرى الكربون تعديل   - 4-  3
  )وور  بواسووك  اصمضفوو  ا ص   خل  سووك    PEDOT:PSS                      ت حم  اصمضد  اصم دص 

اإلووووووو      ي  ثم   دق   . 30صمد   C°60ج   خاد اصدلج                      تإلوووووووك  جضد و   ثم ت         ت  رشاص ردو  و 
كبا خل ر  )وو   مواي حل ي  ووم  اصمجضد                                  اصم دد بو وو ر يي ةل   اص حلض  وي    اصم)وور  

    (0.0)V     0.8 ص)V-(    بوجود   رصضتHCl  0.05-1تر ضزه mol.L  وووووووووووور  ودوجود(  
دول   سووووووورخ     25   اص ردو   خدد دولا  اصم)ووووووو     )وووووووضخد  و )ووووووور    Ag/AgCl  ضل   

 .rpm 600  سرخ  تحري  اصمحلود 10mV/secاصم)  اص مواي 
A B 

   
اصمصا   PEDOT:PSSل  )ر  اص ردو  اصم دد تمضد  Bك ل   اص حلض  اصم) طد  ة  لAك يبض : ل1ك  ل م اصإلك 

 يي اصمط بر 

 تحضير محلول العينة المقاسة - 5-  3
 ديا  حلى   شوووووووورق و      اصماك   اصوا    جاو  اصطرووووووووضلتم جم  ت ا خضاض  

تصووووى   ر   حضث  حلى ديا                                          ل، واص ي ت )وووو   تم ضه ا ر  ويا اصمضل    اص)وووو ضر   –اصزلد  ك
خاد   h 24 طل ض  اصصوووورف اصصووووحي واصصوووواضخي. تم  )وووو  اصطرووووروا  وتج    ض صمد  

.  6hصمد   C°500   اص ضا  خاد اصدلج     10g                        ثم ت د نص  ل  د  حواصي    C° 105اصدلج   
   اص )ووطض  صروومض  ح    6M    حلود حما ا زو    ml 10                        ي ذا  اصر ضد اصاضتج يي  

 م  اصحجم تضصمضء اصم كر ح                                رشووووووو  اصمحلود اصاضتج و   ثم                              جم   اميواض  اصم دا  ، ي  
 مو         ثم     ml 100 ص  دولق حجمي  1ml كةوذ    اصمحلود اصمحروووووووووووووور     . ي  25mlاصحجم  

 .  mol.L 0.05-1حما  لول اصمضء  اصحجم تك رصضت
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 القياسات الفولط أمبيرومترية الحلقية  - 6-  3
   اصرفووض   إلووضلد ص    اصمحضصض  اصع ضلي   حلود         25mLكةذ حجم  دله     ي  

رسوم اصماحاي      . ي  rpm 600  ت)ورخ اص حري   ويو و  يي ةل   اص حلض                     ك   خل  حد  
  ضل    )ور    ضب     V(0.8-)ح     V(0.0)      اصحل ي  وم  اصمجضد اص وص  أ بضرو  را 

    Ag/AgCl ,  10   مواي سوورخ   )وو ب كبضاmv/sec    3خدد دولا  اصم)وو  وcycle.  
)وووووج  ق ضسوووووض    ضي  ت ضل صل م  اصم إلوووووكل  أثاضء اصم)ووووو  اص مواي تضالتجضه اصموجى واص ي    ت  

 ضص  .  توايا أك)د  شوالد اصرفض  ونص     دول  اصم)   اص 
 الكرونو أمبيرومتريةالقياسات  - 7-  3

تم  جراء اصق ضسووووووووض  اص رواوأ بضرو  ري  صمحضصض  اصرفووووووووض  اص اضيي واصمحروووووووور  
0.05 ، يي  حلود   رصضوت حما  لول اصموضء نا اص ر ضز nmol.L-1ب راكضز     رتاو  

1-mol.L  خل  ةكوتض : يي اصطكو  اموص  تم تكبضا  مو   لجوضخي  اوضسووووووووووووووى  تموضر ،
  ضب   )وووووور    ضل       (650mV-)ترسووووووضى شوووووووالد اصرفووووووض  خل  سووووووك  اصم)وووووور  

Ag/AgCl    30و ووض  ز   اص رسووووووووووووووضووىsec  ثم تووذتي اصطكو  اص ووضا وو  وهي ب كبضا  مو .
ر  و ضات ق م ر  أك)وود   اضسووى  تمضر أك)وود  جم   اصرفووض  اصم رسووى خل  سووك  اصم)وو 

(-350mV.)    حضث تراو  اصز   اصماضسوووى  تمضر أك)ووود  اصرفوووض  اصم رسوووى خل  سوووك
  ونص  ي اضسى تر ضز شوالد اصرفض  يي اصمحلود.    15sec–3اصم)ر  بض  

 النتائج والمناقشة:    - 4
 للرصاص الثنائي المنحنيات الفولط أمبيرومترية الحلقية - 1- 4

ل صمحلود  حوا شووووووووووووالد  CVاصماحا ض  اص وص  أ بضرو  ري  اصحلق   كسووووووووووومت    ل     
)-  ص  V(0.0)ي     اص موا ووووم  اصمجضد    mol.L4-1×10-1  ب ر ضز  اص اضيي اصرفووووض 

0.8)V  ضل       )وووور      ضب  Ag/AgCl   وووور  اص ضلا و  اص ردو    )وووور  تضسوووو طدار(  
 0.05بوجود حما  لول اصمووضء ب ر ضز  ونصوو      PEDOT:PSSتمووضد     اصم وودداص ردو   

1-mol L ((pH 2.2  سوووووووووووورخ  تحري     rpm 600    سوووووووووووورخ   )وووووووووووو   مواي ب كبضا
10mv/sec. 
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صمحلود      اصحلق  اص وص  أ بضرو  ري ض اصماحا تذ    ،لaك اصماحاي  ل2يو وووو  اصإلووووك  ل م ك
 )ووووووووووور  اص ردو    يي حضد اسووووووووووو طدار       ت ظ ر   mol.L4-10×1-1اصرفوووووووووووض  اص اضيي تر ضزه  

-)        ل مو   واي و  صحوضد  ووا ووووووووووووووحو     أك)ووووووووووووووود     مو ،  PEDOT:PSS  اصم ودد تموضد 

360±10)mV   (10±550-)ل مو    واي و  صوا ووووووووووووووحو      لجوضع مو   وmV    موض يودد خل 
 دص            كمضد      PEDOT:PSSيي حضد اسوووووو طدار   صلرفووووووض   اص اضدد اصإلووووووضلداخكوسوووووو    
اص وص     ض اصماحا و               أاور صم تظ  ر  ل bكو ا حظ يي اصماحاي    اص ردو .   )وووووووووووووور  ص)ووووووووووووووك   
اص ردو  اص ضلا أ    م    )ووووور  ضسووووو طدار  ت اص اضيي    اصحلق   صمحلود اصرفوووووض أ بضرو  ري

أو  لجضع  وووووم   جضد اصم)ووووو  اص مواي، وهذا يدد خل  خدر ح)وووووضسووووو    )ووووور  أك)ووووود  
 ض  اصماحا           صم ت ظ ر    حضثل cك  اصماحاييي   ذص  و  .اص ردو  اص ضلا تجضه شوووالد اصرفووض 

  رصضوت حما  لول اصموضء      اصحلق و  صم)وووووووووووووور  اص ردو  اصم ودد صمحلوداص وص  أ بضرو  ريو 
1-0.05 mol.L    أو  لجضع  ووم   جضد اصم)وو  أ    م  أك)وود   كتغ ض  أيواض  اصرفووض ل

ك)ووووووووود  أو اص مواي، ودضص ضصي يإ   )ووووووووور  اص ردو  اصم دد واص  رصضت ال  م ل ض  أا  م  أ
  لجضع.

 
تضس طدار   mol.L 4-1×10-1صمحلود اصرفض  اص اضيي تر ضزه ل a، كل اصماحا ض  اص وص  أ بضرو  ري  اصحلق  2اصإلك  ل م ك

تضس طدار  )ر    mol.L 4-1×10-1ل  حلود اصرفض  اص اضيي تر ضزه b  كPEDOT:PSS )ر  اص ردو  اصم دد تمضد  
تضس طدار  )ر  اص ردو  اصم دد تمضد    0.05mol.L-1 حلود   رصضت حما  لول اصمضء ل c  كاص ضلا  اص ردو  

PEDOT:PSS 
باسةةةةتخدام   الثنائي  الرصةةةةاصالمثلى لتحديد شةةةةوارد دراسةةةةة الشةةةةروب الت ريبية   - 2- 4

 PEDOT:PSSالمعدل بمادة  مسرى الكربون 
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اصوسووووو  خل  pH و   وتر ضز اص  رصضت اصم)ووووو طدراوع  دلاسووووو  تذثضر        تتم
 شوووووووووالد تحديد تغ   تكب   ض يي   واص رواوأ بضرو  ري   اصماحا ض  اص وص  أ بضرو  ري  اصحلق  

 . PEDOT:PSS  دد تمضد    )ر  اص ردو  تضس طدار   اص اضيي  اصرفض 
 الحلقية  المنحنيات الفولط أمبيرومترية في دراسة تأثير نوعية الكهرليت - 1- 2- 4

اصماحا ض  اص وص  أ بضرو  ري  اصحلق   صلرفض  تضس طدار  )ر  اص ردو        ل سمت 
  ) ط ل ووو    ووو      رصض وووض ونصووو  ب حرووووووووووووووضر  حوووضصضووو  ص  ،PEDOT:PSSاصم ووودد تموووضد   

HCl،3HNO  ،COOH3CH  ،NaCl  ،COONa3CH  ،8O7H6C   )  بوو وور ووضووز
10-                                   تر ضزا  ثوضب وض     اصرفووووووووووووووض  اص اوضيي  جم   وض  وتحوا ،  0.1mol.L-1ثوضبوت ص و   ا وض  

1-mol.L4 ×1  ،صرفووووض  و موا ض ا أك)وووود أ  شووووك   م    ل،4حضث يو وووو  اصإلووووك  ل م ك
 امك)د  م  ، وا حظ أ    ضي  ت ضل ت ذثر باوع اص  رصضت اصم) طدر  ق م    ضي  اص  ضل ص ضو 

لاض ل   اص  ردضي                 وي  ز  نص  ص اسوووووووووووو طدار حما  لول اصمضء  ض  مك  يي حضد  ت و  أكبر
يل ر حما ا زو ، يي حض  ت اض ص ق م    ضي  ت ضل هذه اص م   ،اص لوليد  صإلووووالداصجضد   

ة   اصصوووووووديور أو  لوليد اصصوووووووديور أو حما يي حضد اسوووووو طدار  وتصووووووا  خريروووووو  
 اص)ض ري ، بضامض ال تظ ر أ    م  يي حضد اس طدار حما اصط .

 
تضس طدار  )ر  اص ردو  اصم دد    mol.L 4-10×1-1: يو   اصماحا ض  اص وص  أ بضرو  ري  صلرفض  تر ضزه ل4ك  ل م اصإلك 

 يي  حضصض  600rpmصلمحلود تحري  سرخ   10mV/secسرخ  اصم)  اص مواي ، ب كبضا PEDOT:PSSتمضد  
 mol.L  0.1-1تر ضز     ا ض    اص  رصض ض  اص ضص  

 COOH3CH(f)  8O7H6C(e)  ،NaCl(d) ،COONa 3CH, (c)  3HNO(b) ،HCla) (  
 الحلقية تركيز الكهرليت على المنحنيات الفولط أمبيرومتريةدراسة تأثير  - 2- 2- 4

  واصوذا تم اخ موضدهتوذثضر تر ضز حما  لول اصموضء    ل5اصإلووووووووووووووكو  ل م كيو وووووووووووووو   
حضث ا حظ     mol.L4-10 ×1-1  روووو   خل  تحديد تراكضز ثضب      اصرفووووض   كك رصضت
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اصموضء ح     زداد توضزد وضد تر ضز حما  لولتصرفوووووووووووووووض   اأك)ووووووووووووووود   ق مو    وضيو  ت وضل  أ   
 )وووور نص                     اصممك  أ     و  ،خاد تراكضز أكبر    نص   اض صتثم    0.05mol.L-1اص ر ضز

  اصم)ووور  بزيضد  ا)وووا  اصإلووووالد اصمع    صحر   شووووالد اصرفوووض   مض   ل     وفووووص ض  ص   
و ار يإ  اص ر ضز اميروووووو  صحما  لول اصمضء    ق م   ضي  اص  ضل،اص ض   ودضص ضصي ا صووووووض

  ونص  خاد تحديد شوالد اصرفض  تضص حلض  اص وص  أ بضرو  را اصحل ي  0.05mol.L-1هو 
 .PEDOT:PSSاص ردو  اصم دد تمضد    )ر  تضس طدار  

 
تضص حلض  اص وص     mol.L4-1×10-1ت ضل أك)د  اصرفض  تر ضزه  ضي  اص  رصضت اصم) طدر يي  تر ضزتذثضر ل: 5اصإلك  ل م ك

  10mV/secب كبضا سرخ  اصم)  اص مواي  PEDOT:PSSأ بضرو  را اصحل ي تضس طدار  )ر  اص ردو  اصم دد تمضد   
 . 600rpmسرخ  تحري  صلمحلود 

 على القياسات الكرونوأمبيرومترية دراسة تأثير زمن الترسيب - 3- 2- 4
                                                                       ل سووووومت اصماحا ض  اص رواوأ بضرو  ري  خاد أز ا  ترسوووووضى  ط ل  ، ب كبضا  مو  

ل   6ك ل م               وي ظ ر اصإلوك  اص اضيي.شووالد اصرفوض   ترسوضى ك لجضخيل  وايا  تمضر ترسوضى 
توذثضر ز   اص رسووووووووووووووضوى خل  الت وضع اص  ز  بض    وضيو  اص  وضل اصموايا ص مل و  ا لجوضع و  وضيو  

ا حظ أ    ز    ووضيوو  اص  ووضل تزداد تووضزد ووضد ز      ، حضووثاص  ووضل اصموايا ص مل وو  امك)ووووووووووووووود 
اد أز ا  اص رسضى ثم ت بت خ  30secاص رسضى ح   تبلغ ق م  ض اص ظم  خاد ز   اص رسضى  

                                                                               امكبر    نص . وي  )وووور نص  أار بزيضد  ز   اص رسووووضى يزداد خدد اصإلوووووالد اصم رسووووا  خل  
اصرفوووووض   تإلووووووالد إلوووووا  سوووووك  اصم)ووووور     30secسوووووك  اصم)ووووور ، ص   خاد اصز       

 اصم رسا .
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خل  اص رق بض    ضي  ت ضل ا لجضع وامك)د    mol.L9-10×10-1ل: تذثضر ز   اص رسضى صمحلود اصرفض  اص اضيي 6اصإلك  ك

 .  PEDOT:PSSتضس طدار  )ر  اص ردو  اصم دد تمضد  

اص اضيي   اصرفووووووووووووض  شوووووووووووووالدل  اصإلووووووووووووروم اصم ل  ص حديد 1لطص اصجدود ل م ك   ي  
اص ردو    )وووور  تضسوووو طدار  اص رواوأ بضرو  را  اصحل ي واص حلض   اص وص  أ بضرو  را  تضص حلض 

 .PEDOT:PSSاصم دد تمضد  
الفولط أميبرومتري الحلقي والتحليةل    الرصةةةةةةةةةةاص الثنةائي بةالتحليةل  شةةةةةةةةةوارد(: الشةةةةةةةةةروب المثلى لتحةديةد  1ال ةدول رقم )

 PEDOT:PSSباستخدام مسرى الكربون المعدل بمادة  الكرونوأمبيرومتري 

 Pb+2 اصإلضلد  اصمدلوس  

  20.708cm )ر     اص ردو   )ضح  سكحر  اصم)ر  اص ض   
 PEDOT:PSS  دد تمضد  

 HCl اص  رصضت اصداخم

 HCl 1-0.05mol.Lتر ضز اص  رصضت 

pH   2.2 اصوس 

 rpm 600 سرخ  تحري  اصمحلود

 30sec ز   اص رسضى 

الثنائي باسةةةةةةةتخدام   لرصةةةةةةةاصل المنحنيات الفولط أمبيرومترية الحلقية العيارية - 3- 4
  .PEDOT:PSSمسرى الكربون المعدل بمادة 

اص وص  أ بضرو  ري   اصماحا ض          ل سووووومت  تضسووووو طدار اصإلوووووروم اصم ل  اصمذ ول  أخ ه 
  اسووووووو جضت    ضي  ت ضل  م                      اص اضيي، حضث و جد أ  اصرفوووووووض اصحلق   ص)ووووووول)ووووووو      حضصض   

ت    وم  اصمجضد                                                       ت و    اضسوا  اردا  ودإلوك  ةكي    تراكضز شووالد اصرفوض   امك)ود 
1-mol.L 5-×10  (25 -1.0 )،   تم تحووديوود   ووضدصوو  اصماحاي   .ل3اصإلووووووووووووووكوو  ل م ك  ااظر  ص
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 Yحضث (  r = 0.998)معامل االرتباب  Y = 1.295X + 0.563  اصع ضلا ويا اصصووووووو ف  
تمضز  اصا ضيج   .mol.L-1تر ضز شووووالد اصرفوووض  2mA/cm  ,Xك ضي  ت ضل  م  امك)ووود   

  )ووووور  تضص حلض  اص وص  أ بضرو  را اصحل ي تضسووووو طدار   اص اضيي اص حلضل   ص حديد اصرفوووووض 
اصم وووودد تمووووضد    بوووود وووو  جضوووود  حضووووث  PEDOT:PSSاص ردو   ت جووووضوز ق م   االاحراف    صم 

 مض أا ض تمضز  تضصصووووح  حضث تراوحت  .3.06  اصق م  %RSDاصمع ضلا اصا)ووووبي اصم وا  
 . %100.2 ص  اصق م    %98ق م االس رجض    بض  

 
A B 

 
 

 ل3اصإلك  ل م ك
اصحل ي  م  اصإلروم اص جريب   اصم ل   خدد  را    اصماحاي اصع ضلا صلرفض  تضس طدار اص حلض  اص وص  أ بضرو  را  لAك

 n = 6اصق ضس 
B 1اصماحا ض  اص وص  أ بضرو  ري  اصحلق   ص)ل)ل      حضصض  اصرفض   م  اصإلروم اص جريب   اصم ل  تضص راكضزل-mol.L (a)  
4-10×0.1   (b) 4-10×0.25   (c) 4-10×0.5   (d) 4-10×0.75   (e) 4-10×1.0  (f) 4-10×1.5 كg 2.0×10-4ل    

 2.5×10-4ل hك

الثنائي باسةةةةةةتخدام مسةةةةةةرى   لرصةةةةةةاصل  المنحنيات الكرونوأمبيرومترية العيارية - 4- 4
  .PEDOT:PSSالكربون المعدل بمادة 

اص رواوأ بضرو  ري   اصماحا ض          ل سووووومت  تضسووووو طدار اصإلوووووروم اصم ل  اصمذ ول  أخ ه 
ق م                 ، حضث و جد أ  لA-7اصإلووووووك  ل م ك مض يي  اص اضيي  اصرفووووووض ص)وووووول)وووووو      حضصض   

ت و     امك)د و  ضي  ت ضل  م    لجضع م  ا صل رق بض    ضي  ت ضل  ك ضي  ت ضل اص م  اصمم ل   
- 1.0)                                                          اردا  ودإلووووووك  ةكي    تراكضز شوووووووالد اصرفووووووض  تراوحت بض            اضسووووووا  

1-mol.L 9-100)×10 اصإلووووووووك  ل م كB-7ا   واي       حضث أ    ضدص  اصماحاي اصع ضل .  ل
  R2 = 0.999).)معامل االرتباب الخطي للنقاب   Y =0.111X + 3.235اصصو ف  اص ضص  :   

y = 1.2955x + 0.5636

R²=0.9982
y = 1.28x + 0.55

R² = 1
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م و  تر ضز شوووووووووووووووالد    ت    2mA/cm ،Xم و  ق مو    وضيو  ت وضل  مو  امك)ووووووووووووووود      ت    Y          خلموض  أ   
يي اصجدود  خل    ك ض  اصماحاي اصع ضلا اصطكي ا رض          باضء  .  nmol.L-1اصرفووووووووووووووض 

  )ووووووور  أ بضرو  را تضسووووووو طدار اص رواو ا ضيج تحديد شووووووووالد اصرفوووووووض  تضص حلض    ،ل2ل م ك
صمحضصض    ضلي  ب راكضز  ط ل    ووووووم  اصإلووووووروم  ،PEDOT:PSSاص ردو  اصم دد تمضد   

بووود ووو  جضووود  حضوووث   ق م االاحراف    ت جوووضوزصم  اص جريب ووو  اصم ل . تمضز  اصا وووضيج اص حلضل ووو  
 موض أا وض تمضز  توضصصووووووووووووووحو  حضوث . %(4.12)بض    %RSDاصمع وضلا اصا)ووووووووووووووبي اصم وا 

    اص   ي   حد اص إلو  وتم ح)وض  ق م   .%(101.05-97)تراوحت ق م االسو رجض    بض  
    mol.L9-0.19×10-1)ووووووووووووووضوا ت ق م ور تي وضاو  ،LOD(k=3)=k×Sa/b [25]اص   و   

 ]LOQ(k=10)=k×Sa/b  ]25اص مي    اص        إلوو اص .  ذص  ح)ووباض حد Pb+2أج  
 اص بضر   مض يدد خل  اصح)ووضسوو    ,  Pb+2   أج   mol.L9-0.63×10-1يوجداض أار  )ووضوا  

  تمضد اص ردو  اصم دد   )ووووووووور  تضسووووووووو طدار   اص رواوأ بضرو  را ص حديد اصرفوووووووووض  تضص حلض   
PEDOT:PSS . 

B A 

  
ل: اصماحاي اصع ضلا صلرفض  تضس طدار  B-7اصإلك  ل م ك

اص حلض  اص وص  أ بضرو  را اصحل ي  م  اصإلروم اص جريب    
 n = 6اصم ل   خدد  را  اصق ضس 

ل: اصماحا ض  اص رواو أ بضرو  ري  ص)ل)ل      A-7اصإلك  ل م ك
     ل راكضزص حضصض  اصرفض   م  اصإلروم اص جريب   اصم ل  

1-mol.L 9-10×100)-(1 
 

ل: تحديد شوووووووالد اصرفووووووض  تضص حلض  اص رواوأ بضرو  را تضسوووووو طدار  )وووووور  2اصجدود ل م ك
  م  اصإلروم اص حلضل   اصم ل  PEDOT:PSSاص ردو  اصم دد تمضد  
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 التداخالت الحاصلة بفعل وجود شوارد معدنية أخرى  - 5- 4
Zn 2+, Sn2+, Cu3+, Fe2+Ni+2 ,تم دلاسووووو  تذثضر وجود اصإلووووووالد اصمع    اص ضص  

2+, Co3+,Cr2+, Ca3+, As2+, Hg2+Cd,    ونص  ب حرووووضر سوووول)وووول     اصمحضصض  ب راكضز
ثضبت        ط ل   ص   شووووووووووووضلد   ع     تحضث تحوا جم   اصمحضصض  اص)ووووووووووووضت   خل  تر ضز

صلمحضصض                                        . أ جريت اصق ضسووووووووووض  اص رواوأ بضرو  ري mol.L 8-1×10-1شوووووووووووالد اصرفووووووووووض  
                                                                                اص)وووضت    وووم  اصإلوووروم اص جريب   اصم ل   وح دد تر ضز اصإلوووضلد  اصمع    اصذا  صوووا  خاده 

تم  دلا  ا ضيج  ,%5تر ضز اصرفوووووض  أكبر أو  )وووووضوا   يي تحديداصطكذ اصا)وووووبي اصم وا 
م ك ض  اصمبضا  تضصجدود أ  وجود ل. ا حظ    اص3يي اصجدود ل م كاص داة   اصحضفل   

اصزا  اص اضيي واصحديد اص  ثي واص ضد ضور اص اضيي واصزيبا اص اضيي واص ضص)وووووضور اص اضيي شووووووالد  
واصا كوو  اص اووضيي ال ت)ووووووووووووووبووى  خووض وو  يي تحووديوود شوووووووووووووووالد  واص رور اص  ثي  واصزلا خ اص  ثي  

يي حض        تر ضز شووالد اصرفوض      و   740اصي تحو اصرفوض   ال ب راكضز أكبر 
اصاحضس   شووووووالدوجود   ووووو   و   200ب راكضز أكبر تحواصي    اص صووووودير اص اضييوجود شووووووالد 

 ، خض   يي تحديد شووووالد اصرفوووض  ي ي ت)وووبى   ووو   300ب راكضز أكبر تحواصي  اص اضيي
أك)وووووود  و لجضع وي ل  نص  تذ        شوووووووالد اص صوووووودير واصاحضس اص اضيي تم ل   مواض  

  ريا     ق م  مواض  امك)ووووود  وا لجضع صلرفوووووض  اص اضيي. ا)ووووو دد    اصا ضيج اص)وووووضت   

 6اصد   واصصح  ة د خد  أ ضر ك
 أ ضرل

Inter-day (n=6) 

 اصد   واصصح  ة د يور واحد 
Intra-day (n=6) 

اص ر ضز 
 اصمذةون

(10-9 M) 

 R% RSD% 
 SD ±اصمحدد

10-9 M 
R% RSD% 

 SD ± اصمحدد

10-9 M 

97.00 4.12 0.97 ± 0.04 98.00 4.08 0.98 ± 

0.04 
1.00 

98.00 3.67 4.90 ± 0.18 98.62 3.41 4.98 ± 

0.17 

5.00 
98.50 3.35 9.85 ± 0.33 99.60 3.11 9.95 ± 

0.31 
10.0 

99.15 2.57 19.83 ± 0.51 100.05 2.29 20.01 ± 

0.46 
20.0 

99.85 2.12 39.94 ± 0.85 101.05 1.83 40.42 ± 

0.74 

40.0 

99.85 1.86 59.91 ± 1.12 100.50 1.57 60.30 ± 

0.95 

60.0 

99.09 1.70 79.27 ± 1.35 99.67 1.40 79.74 ± 

1.12 

80.0 

99.89 1.54 99.89 ± 1.54 100.28 1.24 100.28 ± 

1.25 

100.0 
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اص ردو  اصم وودصوو  تمووضد      )ووووووووووووووووضلا تووضسوووووووووووووو طوودار  اصم ا وو   خل  اا  ووضي وو  اصكري وو  اص حلضل وو   
PEDOT:PSS  اصبض   .اص ضاض   ط ل   يي تحديد شوالد اصرفض  يي 

 
10×1-8        التداخالت الحاصةلة بفعل وجود بعض الشةوارد المعدنية على تحديد شةوارد الرصةاص تركيزها(:  3ال دول رقم )

1-mol.L   بالتحليل الكرونوأمبيرومتري باستخدام مسرى الكربون المعدل بمادةPEDOT:PSS. 

 اص ر ضز اصمحدد  اصإلضلد  اصمع    
M 8-10 

S.D 

M 8-10 RSD% 
اصطكذ اصا)بي  

 اصم وا 
Variation %* 

[+2Pb[/]cation ] 

بدو  شضلد   
  ع   

1.020 0.020 1.96 0.0 0.00 

2+Zn 1.070 0.02 1.86 +4.9 900 
3+Fe 0.964 0.030 3.11 -5.4 740 
2+Cu 1.085 0.025 2.30 +6.3 300 
2+Cd 1.068 0.022 2.05 +4.7 950 
2+Hg 0.967 0.018 1.86 -5.1 880 
2+Ca 0.970 0.039 4.02 -4.9 750 
3+As 0.968 0.028 2.89 -5.0 920 
2+Ni 1.073 0.025 2.32 +5.2 1000 
2+Sn 1.080 0.035 3.24 +5.9 200 
3+Cr 0.965 0.031 3.21 -5.4 870 
2+Co 0.972 0.028 2.88 -4.7 960 

= ] كتر ضز شوالد اصرفض  بدو  وجود شوالد  *% Variationاصطكذ اصا)بي اصم وا *
تر ضز شوالد اصرفض  بوجود اصإلضلد  اصمع    ل/ كتر ضز شوالد اصرفض  بدو    –  ع     

 100×وجود شوالد  ع   ل[
 التطبيقات العملية   -5

تضسووووووووو طدار  )ووووووووور  اص ردو  اصم دد    تم تكبضا اري   اص حلض  اص رواوأ بضرو  را 
ص حديد اصرفوووووض  يي ت ا خضاض  اصطروووووضل كسووووولا، سووووواضاخ،     PEDOT:PSSتمضد   

                                                                              ا اضعل اصمزلوخ  يي  اك  ي شورق و جاو  حلى واص ي  ضصاض   ض ت )و        ضه اصصورف  
ل   4يو   اصجدود ل م كاصصحي واصصاضخي اصصضدل خ  اصم ض   اصمح ك  تمديا  حلى.  

صإلوووووووووالد اصرفووووووووض  يي        ب كبضا اري   ا  ووووووووضيض  اصع ضلي ا ضيج اص حديد اص مي 
حضث تراوحت ق م االسو رجض    بض                                                 حضصض  خضاض  اصطروضل اصمحرور  ك و وح   )وا ض ل،

  وووضلاووو  بض  ا وووضيج اص حوووديووود اص مي   ل،5. ويو وووووووووووووو  اصجووودود ل م ك%(98.40-100.2)



 2018ص ضر      2اص دد                                       جل  تحوث جض     دصى        
 

 179 

حلضل وو  اص ي اتا اووضهووض وا ووضيج  ك ووض  وو   صلرفوووووووووووووووض  يي خضاووض  اصطروووووووووووووووضل تووضصكري وو  اص 
اال  صووووووض  اصذلا  كري    رجع  . ودم ضلا  اصق ضسووووووض  اصاضتج  خ     اصكري  ض  تبض   

وق م  االة اضل  Fاص  ضل  اصم اوا وا حصوووووضيي صلا ضيج،    ة د ح)وووووض  ق م  اصم ض    
t   وهذا يك د   كضا   اسوووووووو طدار  )ووووووووضلا اص ردو  اصم دص  تمضد .PEDOT:PSS   ص حديد

شووووالد اصرفوووض .  مض تإلوووضر ا ضيج تحديد  )ووو ويض  اصرفوووض  يي خضاض  اصطروووضل  ص  
اص لوث اصوا ووو  ص ذه اصطروووضل ب ذا اصم د  اص)وووضر ا  ج  سووو ضي  ض تم ضه اصصووورف اصصوووحي  

 واصصاضخي واصحضوا خل  تراكضز  بضر  صلرفض .

 نات الخضار بطريقة اإلضافات العيارية(: نتائج التحديد الكمي لشوارد الرصاص في بعض عي4ال دول رقم)

 اص ر ضز اصمذةون اص ضا  اصمحدد 
M (n=6) 8-10  

اص ر ضز 
 SD±اصمحدد

M (n=6) 8-10 
R (%) 

 اص)لا 
(Chard) 

- ± 0.04  *4.60 - 
2.5 ± 0.08  **2.46 98.40 

5.0 5.01 ± 0.09 100.2 

7.5 7.42 ± 0.11 98.93 

 اص)اضاخ 
(Spinach) 

 

- ± 0.05 *4.20 - 

2.5 ± 0.07  **2.47 98.84 
5.0 4.94  ± 0.09 98.97 

7.5 7.43 ± 0.11 99.07 

 اصا اضع 
(Mint) 

- ± 0.04  *2.10 - 
2.5 ± 0.07  **2.48 99.34 

5.0 4.99 ± 0.08 99.97 

7.5 7.503 ± 0.09 100.04 
 اصموجود  يي خضاض  اصطرضل اصق م  هاض هي ت ا  ار  تر ضز خضا  اصرفض  **
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(: مقارنة بين تحديد شةةوارد الرصةةاص بالتحليل الكرونوأمبيرومتري والتحليل بمطيااية االمتصةةاص  5ال دول رقم)

 الذري   

 
 اص ضا  

Sample 

اري   اص حلض  
 اص رواوأ بضرو  را 

(n=6) 

اري   اص حلض  تك ف اال  صض   
 اصذلا 

(n=6) 

(µg/g)±SD2+Pb (µg/g)±SD2+Pb 
 اص)لا 

 0.05±2.38 لChardك 
2.36 ± 0.09 

F=4.00 

t = -2.16 
اص)اضاخ  

 0.06±2.18 لSpinachك

2.24 ± 0.09 

F=3.24 

t = +1.11 
 اصا اضع  

 0.04±1.09 لMintك

1.10 ± 0.07 

F=3.53 

t = +1.72 
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6. The title of the research, the name of the researcher, the department and 

the college and the university shall be written at the beginning of the 

research. 

7. The research shall be organized in accordance with the specialization. 

      Example 1: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language 

keywords, introduction, materials and methods, results and discussion. 

      Example 2: 

Summary, keywords, foreign language summary, foreign language 

keywords, introduction, importance of the research, research 

methodology, previous studies, difficulties, research plan, preface, 

themes and conclusion. 

8. Arabic numerals shall be used in the research (1,2,3, …) 

9. The research shall include a summary (5-10 lines) in the original 

language of the research in addition to a summary in a foreign language. 

10. The researcher shall be informed of the results of the arbitration to make 

the required amendments (if any). 

11. After the research is scientifically and technically ready, it shall be 

presented to the linguistic audit committee. The researcher shall be 

required to make linguistic corrections (if any). 

12. After the research is ready for publication (scientifically, linguistically 

and technically), the researcher shall submit a final paper copy and an 

electronic copy (Word, PDF) signed by them.  

Page and print options 

Options: Numerals: Arabic 

Paragraph Format: First line indent (1.27 cm). Line spacing: single. 
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Type of the letter specified for research, text body, and footnotes 

Paragraph Arabic Font Foreign Font Font Style 

Font 
Simplified 

Arabic 
Times New Roman Bold 

Research Title 16 14 Bold 

Researcher's name and surname 13 12 Regular 

Dept., Faculty and University 12 12 Bold 

Summary text 13 12 Regular 

Letters and numbers in the text of 

the summary and the research 
13 12 Bold 

Headings in the body of the text 14 13 Bold 

The text in the body of the 

research 
13 12 Regular 

Subheadings in the body of the 

text 
13 12 Bold 

Footnotes (bottom 0f the page) 12 12 Regular 

Odd and Even Page Header 12 12 Regular 

Page number (bottom center) 13 12 Regular 

Values inside the table 12 12 Regular 

 

- Odd Page Header (1-3-5…): 

If the research is written in Arabic, the following shall be added: Idlib 

University Research Journal, Biological Sciences Series, Issue No ……. 

year 2020. 
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- Even page header (2-4-6...): 

If the research is written in Arabic, the following shall be added: the name 

of the researcher or researchers, for example: Dr. Hassoun, Dr. Mossa and 

Dr. Khulaif. 

Microsoft Word formatting tips: 

- There should be no space before the following characters (they should 

be typed immediately after the preceding word): dot (.), comma (, ،), 

semicolon (; ؛), colon (:), closed parenthesis)] and percent (%). 

- There should be no space after the following characters (the following 

word should be written immediately after them): the open bracket ([ 

and the Arabic conjunction (و). 

- Symbols and equations are typed in foreign characters using the 

Microsoft Equation editor built-in in Microsoft Word. Chemical 

equations have special programmes such as Chem Window. 

- Tables and figures should be numbered respectively according to their 

occurrence in the manuscript. They should be titled in font size (10) of 

the bold style provided that the title precedes the table and follows the 

figures. 

 

Documentation Method in Idlib University Research Journal 

First    : Scientific Series 

Second: Literature and Sharia Series 

Third  : Psychological and Educational Studies Series 

 

First: Scientific Series: 

Documentation, according to the American Psychological Association 

(APA) method, shall be as follows: 

1- Inside the research: 

► If the reference is a book, the author’s family name, the year of 

publication, the page or pages shall be written in parentheses as follows: 
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If the reference is written by one author: (Al-Khatib, 1990, p. 12) / 

(Raup, 2003, p.52) 

If the reference is written by two authors: (Al-Qaddoumi and Abd al-

Haqq, p. 22) / (Wilmore & Costill, 1994, p.22) 

If the reference is written by three authors or more: the first author's 

family name and the following phrase should be added "et al". 

Example: 

(Anis et al., 1972, p. 30)/ (Adams, et al., 2002, p.85) 

► If the reference is a research published in a scientific journal, the above 

should be taken into account. 

► If the reference is a website, the Author's name (if any), Article Title, 

Year, and Site shall be written: as follows:  

(Al-Yousifi, 2002, The economic and environmental feasibility of 

using renewable energy). http://www.unep.org.bh 

 

2- The list of references is written at the end of the research alphabetically 

with continuous numbering so that the numbering begins with the 

Arabic references and then the foreign references. 

3- Sources and references at the end of the research. 

Arabic sources and references first, then foreign sources and references 

shall be listed as follows:  

1) If the reference is a book in Arabic: 

The author's family or nickname, followed by his name. Year of 

Publication. Two spaces. The Title of the Book, underlined. Edition. 

Two spaces. Publisher. Place of Publication. Example: 

Al-Turki, Khaled. (2002). Earth science. i3. University Book House. 

Riyadh. Saudi Arabia. 

Raup, D. (2003). Principles of Paleontology. Toppan Company. Tokyo. 

Japan 

- If the reference is composed by more than one person, we write as 

follows: 

Nickname, name, full name of the second and third authors, etc. Then 

we continue in the above order. 
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2) For Documenting a research published in a scientific journal in 

Arabic or in a foreign language, the following order shall be taken 

into account: 

The author's family name, followed by his first name. Year of 

Publication. Search Title in quotation marks. Journal Name: Volume, 

Issue (if available). Pages. Example: 

Abu Saft, Muhammad. (2000). "Landslides that occurred during the 

91/92 winter season in the northern West Bank." Yarmouk Research 

Journal (Basic and Engineering Sciences Series): 9(1): 9-47. 

Parker, G. (1990). "Surface-based bedload transport relation for 

grave/rivers". Journal of Hydraulic Research. 28(4): 417-436. 

3) Documentation of an unpublished university thesis in Arabic or a 

foreign language: 

The following order is taken into account: 

The researcher's family name, followed by his first name. Year. Title. 

College, University. Country of Publication. The thesis title shall be 

written in quotation marks. Example: 

Hanini, Nazim. (2002). "The impact of industrial noise on the rates of 

blood pressure, heart rate and hearing among factory workers in the city 

of Nablus", an unpublished master’s thesis, College of Graduate Studies, 

An-Najah National University, Nablus, Palestine. 

Al-Najjar, T. (2000). "The seasonal dynamics and grazing control of 

phyto and mespzooplankton in the 

Northern Gulf of Aqaba". Unpublished Ph.D. thesis. Center for Tropical 

Marine Ecology. University of 

Bremen. Germany. 

4) Documentation of the Internet: The following order should be taken 

into account: 

The author's family or nickname, first name, year of publication. 

"Article Title", website - underlined. 

Example: 
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Al-Youssufi, Basil. (2005). Economic and environmental feasibility of 

using renewable energy.” http://www.unep.org.bh 

Second: Literature and Sharia Series: 

Footnotes (sources, references, journals...) shall be written at the end of 

the research by inserting sequential endnotes according to their 

occurrence in the article. 

 

 A- Books: 

(1) When a book is documented for the first time, documentation shall be 

as follows: 

The most famous name of the author, then parentheses (the first name of 

the author and the nickname) (without scientific titles), a colon, then the 

title of the book (in bold) as mentioned by the author himself, followed 

by a comma, the investigation or translation (if any), the publishing 

house followed by a comma, the place of publication followed by a 

comma, the edition, followed by a comma, date of the edition or 

publication, the part from which the information was taken, a comma, 

the page or pages, then the documentation ends with a dot. 

 

Example: 

Source Documentation for the first time: 

Ibn al-Atheer (Abul Hasan Muhammad al-Jazari, d. 630 AH): al-Kamil 

fi al-Tarikh, investigated by Abdullah al-Qadi, Dar al-Kutub al-

Ilmiyya, Beirut, 2, 1417 AH / 1996 AD, vol. 2, p. 55 or 2/55. 

 

Reference Documentation for the first time: 

The first name, the nickname, then the name of the book .... and so on. 

Ismail Sabri Muqalled: International Political Relations, a study in 

origins and theories, Publications of Dar Al Salasil, Kuwait, 5th 

edition, 1989, pp. 31-40. 
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(2) If the documentation of the same source/reference is repeated twice or 

consecutively on the same page of the research, the following shall be 

written: 

Source/ibid., part 2 - if available, p. 110. 

In English we write: Ibid, p110. 

 

(3) If the source/reference is repeated in a non-consecutive manner, it shall 

be referred to as follows: 

Author's last name: Title of the book, vol... (if any), p... 

 Example: 

Ibn al-Atheer: al-Kamil, vol. 1, p. 87. 

Muqalled: International Politics, pp. 85-93 

 

(4) If the author has another book, it shall be documented for the first time 

as mentioned above. If it is repeated, the previous steps shall be 

followed. 

(5) If the book is investigated/translated, the name of the 

investigator/translator shall be added immediately after the name of the 

book, and the same above-mentioned method of documentation shall be 

followed. 

 Investigation Example: 

 Al-Kindi (Yacoub bin Isshaq, d. 252 AH/866 AD): In the Great 

Industry, investigated by Azmi Taha al-Sayyid Ahmed, Dar al-Shabab, 

Cyprus, 1, 1987 AD, pp. 85-87. 

 

 Translation Example: 

 Harold Lasky: Socialism in the Balance, translated by Fawzi Attia, An-

Noor Press, Damascus, 1, 1990, vol 1, p. 20. 

 

(6) If the reference is an author's article in a book that contains articles by 

several researchers, it shall be documented as follows: 

 The first name of the author of the article, nickname, colon, the title of 

the article in inverted small brackets “…” followed by a comma, then 
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the preposition in, the title of the book followed by a comma, then the 

first name and nickname of the book editor followed by a comma, the 

publishing house, a comma, the place of publication followed by a 

comma, the year of publication, the page or pages, then a dot. 

 Example: 

 Sayed Numeiri: "The Industry in Sudan", in An Introduction to the 

Sudan Economy, edited by Ali Al-Hassan, Khartoum University Press, 

Khartoum, 1976, pp. 76-101. 

 

(7) The date of death is indicated - in the Hijri year, preferably in the Hijri 

and Gregorian calendar - for authors born before 1900 AD. 

 

B- Journals: 

(1) The first name of the author, then the nickname: “The title of the article 

in inverted small brackets”, the           name of the journal, location of 

the journal, volume number, issue number, year of publication, then age 

or pages number. 

 Example: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality Management in Jordanian 

Industrial Companies”, Al-Manarah, Al-Mafraq, Vol. 1, No. 3, 1996 

AD, pp. 113-151. 

          

(2) If the citation is repeated in succession, we write as follows: 

  Ibid, p. 62. Ibid, p62. 

 

(3) If the citations from the same source / reference are repeated non-

consecutively on a later page of the thesis, the documentation shall be 

as follows: 

 Muhammad Al-Tarawneh: “Total Quality”, p. 72. 

 Author's Name ''Title Of Article ", Op,Cit P 72. 
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(4) The abbreviated name of journals can be written according to what is 

approved in scientific encyclopedias. 

C. Official and International Institutions publication: 

 Official source: the following shall be written: the name of the ministry, 

the department and the institution first, then the name of the country, 

the name of the source, publishing house, year, table and page. 

 Example (1): 

 Ministry of Planning, Jordan, Economic Development Plan: 1973 - 

1975, National Press, Amman, 1975, Table 10, p. 80. 

 Example (2): 

 Department of General Statistics, Jordan, Annual Statistical Bulletin, 

Department of General Statistics Press, Amman, 1996, Table 14, p. 50. 

 Example 3:  

 International Monetary Fund, International Financial Review, 

Washington 1996, table 50, p. 90. 

 IMF, International Financial Statistics, Washington ,1996, vol 45, table 

25, p120. 

D. Theses and Dissertations: 

  Theses and Dissertations (Master and PhD) are documented as follows: 

 Abdullah Hafez Al-Haj Abdullah: Hejaz Trade in Early Islam from the 

Prophet’s Mission to 41 AH / 610 - 661 AD, Master’s Thesis, Faculty 

of Arts, Ain Shams University, Cairo, 1430 AH / 2011 AD, p. 65. 

 (If theses and dissertations are published, they will be treated as a 

reference). 

 

E. Manuscripts:  

 Author's first name and nickname: manuscript's title, manuscript's 

location and classification number and folio number. It shall be stated 

in parentheses that the source is a manuscript.  

 Example: 

 Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muflih Al-Rumaithi Al-

Maqdisi (died 803 AH / 1400 AD): The most guiding destination in the 
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remembrance of the companions of Imam Ahmad, Library of the Iraqi 

Museum, Baghdad No. 8630, Folio 25, (Manuscript). 

F. Newspapers: 

  Name of the newspaper, place of publication, Issue number, date, page. 

 Example:  

 Ad-Dustour, Amman, No. 9268, 13 June, 1993, p. 3, first column. 

 Jordan Times Amman, No. 5281, 12 April, 1993, p. 2. 

G. Court Records: 

 The name of the court that issued the decision shall be mentioned, 

decision number and year (3/94), then the place of its publication (if 

any), the issue (if any), then the year. 

 Example in the case of publication in the Bar Journal: 

 Discrimination of Rights 383/91, Journal of the Jordanian Bar 

Association, issue 1-3, p. 181, National Press, Amman, 1993. 

 Insurance Co. North America .V. Heritage Bank. 595 Federal Second 

171 163 1979. 

Conference Proceedings 

 Author's name and nickname: title, name of the proceedings, volume 

number or issue number, place of the conference, date of the conference, 

place of proceedings publication, year. 

 Example: 

 Ali Issa Othman: The Open Learning System and the Arab World, in 

the minutes of the Distance Learning Symposium, edited by ….., 

Amman, Jordan, December 6-8, 1986 

 Carlier, P And King, G. Qustal Al- Balqa An Umayyad Site In Jordan, 

Proceedings Of The Fourth international Conference On The History Of 

Bilad Al –Sham, Vol.ll The University Of Jordan, Amman Jordan 1989 

Pp 17 -110. 

 

 

Third: Psychological and Educational Studies Series: 

 

First: Arabic references: 
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1- Inside the text: 

    A- One author: 

 Between two parentheses: the author’s nickname and initial letter of the 

first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, 1998, 57) 

 

    B- two authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, the second author's nickname and initial letter of 

their first name, year, page number. 

 Example: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

 

    C- Three or more authors: 

 Between two parentheses: the first author's nickname and initial letter 

of their first name, then et al., year, page number. 

 Example: (Aqil, F, et al., 1998, 57). 

 

 

2- List of Arabic references at the end of the research: 

 A- One author:  

 It shall be started with the surname followed by a comma, first name 

followed by a comma, year followed by colon:, title of the book 

followed by a comma, edition number followed by a comma, publishing 

house followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, 1998: Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm 

for Millions, Beirut. 

 B- Two authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

and their first name followed by a comma, year followed by a colin:, 

title of the book followed by a comma, edition number followed by a 

comma, publishing house followed by a comma, country of publication 

followed by a dot. 
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 Example: 

 - Aqil, Fakher, and Al-Rifai, Naeem, 1998: Educational Psychology, 

2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

 

 C- Three or more authors: 

 It shall be started with the first author's surname followed by a comma, 

their first name followed by a comma, then the second author's surname 

followed by a comma, their first name followed by a comma, then the 

third author's surname followed by a comma, their first name followed 

by a comma, the year followed by colon:, the title of the book followed 

by a comma, edition number followed by a comma, publishing house 

followed by a comma, country of publication followed by a dot. 

 Example: 

 - Aqil, Fakher, Al-Rifai, Naeem, and Makhoul, Malik, 1998: 

Educational Psychology, 2nd Edition, Dar Al-Ilm for Millions, Beirut. 

3. Translated reference: 

 A- Inside the text: Documentation is done in the name of the author 

only. 

 Example: (Watson, J., 1984, 14) 

 B- In the list of references: The author and the translator are indicated 

as follows: 

 Author's surname, author's first name, year of authorship: title of 

reference, translator's name and surname after writing the phrase 

translated by, publishing house, country of publication. 

 Example: 

 Watson, John, 1984: The Behavioral Theory, translated by Abdel Aziz 

Al-Qusi, Anglo-Egyptian Library, Cairo. 

4- The periodical or scientific journal: 

 Surname of the author or researcher, first name of the author or 

researcher, year: title of the article or research, name of the journal or 

periodical, volume number, issue number of the volume, range of 

research pages in the journal or periodical. 

 Example: 
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 Al-Assar, Safaa, 1998: Achievement motivation and its relationship to 

exam anxiety among high school students, Psychological Research 

Journal, Volume 3, Issue 4, 434-452. 

 

5. PhD and Master theses: 

 Researcher's nickname, first name, year: Thesis title, type, college, 

university, country. 

 Example: 

 - Marei, Tawfiq Ahmed, 1981: The Basic Educational Performance 

Competencies of the Primary School Teacher in Jordan in the Light of 

Systems and Proposing Programmes to Develop them, an unpublished 

Ph.D. thesis, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

6. Conference Researches: 

 Researcher's surname, researcher's first name, year: Title of research (in 

bold), conference sequence (if any), conference title, conference venue 

(in the period from... to…), volume number, range of research pages in 

the volume. 

 Example: 

 Al-Sabban, Abeer, 2007: Marital Compatibility in the Light of Some 

Personality Traits in a Sample of Saudi Wives in Makkah Al-

Mukarramah, Fourteenth Annual Conference, Psychological 

Counseling for Development in the Light of Total Quality, Egypt, 

Volume One, 119-154. 

7. Electronic links: 

 A- Electronic links shall be approved for documentation according to 

the page from which the researcher takes the quote, and the link appears 

in the top bar of the site. 

 B- Electronic links shall be approved for documentation, provided that 

the author, the researcher or the publisher of the article holds a doctorate 

degree. 

 

Second: Foreign references: 

1- Inside the Text: 

 A- One author: 
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 Between parentheses, the author’s surname followed by a comma, the 

initial letter of their name followed by a dot followed by a comma., year 

followed by a comma, page number. 

 Example: (Freeman, F., 1962, 22) 

 B- Two authors: 

 Between parentheses, the first author’s surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the second author's surname followed by a comma, the 

initial letter of their first name followed by a dot followed by a comma, 

then the year followed by a comma, page number. 

 Example: (Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001, 232) 

 C- Three or more authors: 

 Between parentheses, the first author's surname followed by a comma, 

the initial letter of their first name followed by a dot followed by a 

comma, then the abbreviation et al. followed by a comma, year, page 

number. 

 Example: (Saywitz, J., et al, 2000, 56) 

2- List of foreign references at the end of the research: 

 What applies to Arabic references applies to foreign references, with 

only mentioning the author’s surname without the full name. The initial 

letter of the foreign author shall be followed by a dot followed by a 

comma. 

 A. One Author: Example 

 Freeman, F., 1962: Theory and practice of psychological testing, New 

York, Rinehart and Winston. 

 B. Two Authors: Example 

 Beck, C. A., & Sales, B. D., 2001: Family mediation, Facts, myths, and 

future prospects, Washington, DC: American Psychological 

Association. 

 C. Three or more Authors: Example 

 Saywitz, J., Mannarino, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A., 2000: 

Treatment for sexually abused children and adolescents. American 

Psychologist, 55, 1040-1049. 

3- Documentation from a foreign journal or periodical: 
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 Mellers, B. A., 2000: Choice and the relative pleasure of consequences, 

Psychological Bulletin, 126, 910-924. 

4. Conference Researches: 

 Lanktree, C., & Briere, J., 1991, January: Early data on the Trauma 

Symptom Checklist for Children, Paper presented at the meeting of the 

American Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, 

CA. 

Important Notes: 

1.Arabic references shall be written first, followed by foreign references, 

followed by websites 

2.The Arabic references, including journal researches, master's and 

doctoral theses, and conference researches, shall be arranged 

alphabetically. 

3.Foreign references, including journal researches, master's and doctoral 

theses, and conference researches, shall be arranged alphabetically. 

4.A literal quotation, regardless of the number of its words, shall be placed 

between quotation marks “………” and documentation shall be done 

according to the documentation in the text directly. 

5.If quotation is taken according to the researcher's understanding, or if an 

idea is extracted from a text, documentation shall be done according to 

the documentation in the text directly without quotation marks. 

6.If the same reference has been quoted consecutively within the text in 

succession, documentation shall be done in the first time according to the 

documentation in the text. In the following times the following shall be 

written (the previous reference and the page only). Example: 

The first time: (Aqil, F, and Al-Rifai, N, 1998, 57) 

Next time: (op. cit., 122) 

7.If the author or researcher is a foreigner, it is written for the first time in 

both foreign and Arabic languages and the year. Then it is sufficient in 

the following times to be written in Arabic with the year. Example: 

Albert Ellis 1990 sees that the rational-emotive approach.... etc. 

The following times: 

Albert Ellis 1990 believes that irrational thoughts...etc. 

 

8.Arabic numerals (1-2-3-4...) shall be used throughout the whole research. 
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9.Numbering of Arabic references begins first in alphabetical order, and 

numbering of foreign references continues in the same way. If the 

numbering of the Arabic references ends with the number (30), the 

number of the first foreign reference shall be (31) and the series continue. 

 

The title of the Journal 

• The required copies of the scientific material can be delivered 

directly to the editorial department of the Journal at: Syria - Idlib 

Street Institutes Building University Presidency Idlib University 

Research Journal 

              d.j.sr@idlib.university  
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