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 املشرف إقرار

 

جأث٘ش بشًبهج اسشبدٕ سلْكٖ ) ثة مإعداد ىذه الرسالة الموسو  نأشيد أ         

التي  (هعشفٖ فٖ جٌو٘ة الحْافق السلْكٖ لذٓ الحلو٘زات بط٘ئبت الحعلن

قد جرى تحت إشرافي في كمية التربية األساسية  (ٕ سع٘ذه٘سْى صبش)قدميا الطالب 

االرشاد النفسي جامعة ديالى وىي جزء من متطمبات نيل درجة الماجستير في التربية ) –

 (.والتوجيو التربوي

  

 : الحْق٘ع                                

 السحبس هٌِذ هحوذ عبذد. أ .  سن الوششف:إ                               

 اللقب العلوٖ :  أسحبر                                

 1024الحبسٗخ :         /      /                                     

 

  الرسالة لممناقشةىذه عمى التوصيات المتوافرة أرشح  "بناء

 

 الحْق٘ع

 األسحبر الذكحْس

 فشات جببس سعذ هللا

 ٘ة ّالذساسبت العل٘بهعبّى العو٘ذ للشؤّى العلو

 1024الحبسٗخ :      /       /
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 إقرار اخلبري اللغوي

جأث٘ش بشًبهج اسشبدٕ سلْكٖ هعشفٖ فٖ ) ثىذه الرسالة الموسومة  نأشيد أ      

 ةيا الطالبتالتي قدم (جٌو٘ة الحْافق السلْكٖ لذٓ الحلو٘زات بط٘ئبت الحعلن

 وىي صالحة لممناقشة ة المغويةمراجعتيا من الناحي تمتقد  (ه٘سْى صبشٕ سع٘ذ)

 وألجمو وقعت .

 

 

 

 

 

 

 

 
 الحْق٘ع

 سن الخب٘ش :إ  

 اللقب العلوٖ :

 1024/       /     الحبسٗخ :                               
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 العلمي بريإقرار اخل
 

جأث٘ش بشًبهج اسشبدٕ سلْكٖ هعشفٖ ) ثىذه الرسالة الموسومة  نأشيد أ          

 ةيا الطالبتالتي قدم (ْافق السلْكٖ لذٓ الحلو٘زات بط٘ئبت الحعلنفٖ جٌو٘ة الح

 .لممناقشة وألجمو وقعتصالحة  ىيعمميا و  قويمياقد جرى ت (ه٘سْى صبشٕ سع٘ذ)

 

 

 

 

 

 

 الحْق٘ع

 سن الخب٘ش :إ

 اللقب العلوٖ :

 1024/       /     الحبسٗخ :                                

 

 جلنت املناقشت إقرار
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جأث٘ش ) ث ةـاطمعنا عمى الرسالة الموسوم أعضاء لجنة المناقشة  نشيد أننا          

بشًبهج اسشبدٕ سلْكٖ هعشفٖ فٖ جٌو٘ة الحْافق السلْكٖ لذٓ 

في  (ه٘سْى صبشٕ سع٘ذ) ةنا الطالبـد ناقشـقو  ( الحلو٘زات بط٘ئبت الحعلن
نيا جدي ايـمحتوياتيا وفيما ل االرشاد )التربية في الماجستير  رة لنيل درجةـعالقة بيا, وا 

 .(             بتقدير) (النفسي والتوجيو التربوي
 

 الحْق٘ع           الحْق٘ع                                 

 االسن:                 االسن :                             

 اللقب العلوٖ :          اللقب العلوٖ:                    

 1024الحبسٗخ :      /     /                     1024الحبسٗخ :     /      /

ْ               ب(                         ) سئ٘س      ا()عض

 

 الحْق٘ع     الحْق٘ع                                       

 االسن:                االسن :                               

 اللقب العلوٖ :     قب العلوٖ:                         الل

 1024الحبسٗخ :      /     /                      1024الحبسٗخ:     /      /

    ْ ْ                ا(                    ) عض  ب(ّهششف   ا)عض

 

 ِغٍظ و١ٍخ اٌزشث١خ األعبع١خ / عبِؼخ د٠بٌٝ لجًطذلذ اٌشعبٌخ ِٓ 

 

 ق٘عالحْ

 أ.م.د حبجن جبسن عزٗز

 عو٘ذ كل٘ة الحشب٘ة األسبس٘ة

 1024الحبسٗخ :      /   /

 

 داءــــــــاإله
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 ... إىل

 وسلن(وصحبه  )صلى اهلل علٍه واله  حموداحملزر األعظن والزسىل األكزم  -

 . اهلل بزمحته الىاسعت اتغودمه  والديَّ -

 شزٌك حٍاتً سوجً الغايل -

 هزضاةً هللِ ورسىلهِ . علواً بهِ ٌلتوسُ طزٌقاً هن سلكَ كلُ -

 كل هن ساعدنً بأجناس هذه الدراست . -

  اهدي مثزة جهدي املتىاضع هلن

 

 

 

 

 تالباحث

 

 متنانإوشكر 
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بين يمحمد وعمى الو الط الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا          
 .الغر الميامين وأصحابوالطاىرين 

 بالشكر واالمتنان إلى عالى عمى توفيقي في انجاز ىذه الرسالة أتقدمشكر اهلل تبعد          
من توجيو ونصح لي الرسالة لما قدمو  ىذه المشرف عمى ميند محمد عبد الستار األستاذ الدكتور

رشاد فجزاه اهلل خير   .  القادمة ليكون نبراسا ينير الدرب لمجميع ولألجيالاهلل لنا  وأداموالجزاء وا 

احثة بالشكر والتقدير واالمتنان إلى أساتذة قسم اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي في كمية وتتقدم الب
جامعة ديالى لما قدموه من آراء قيمة وسديدة ويسعدني أن أتوجو بوافر الشكر  -التربية األساسية 

إلى الدكتورة وتتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان إلى األستاذ الدكتور ليث كريم حمد السامرائي 
 صالح ميدي صالح,األستاذ الدكتور و  الدكتورة اخالص عمي حسين  و, بشرى عناد مبارك 

واألستاذ  المساعد الدكتور "عبد الكريم محمود الطائي" , لما قدموه لي من نصائح جيدة وأراء 
مساعدة لما قدموه من (  السمنار النقاشية )سديدة في أتمام بحثي. واشكر أعضاء لجنة الحمقة 

رشاد الختيار موضوع البحث وتوضيح خطواتو .   وا 

 . قسم المغة العربية  اسماء كاظم فنديالدكتورة  إلى امتنانيبشكري و  وأتقدم  

وخاصة صديقة  الدراسات العميا وكما يسعدني إن أتقدم بالشكر واالمتنان لجميع زمالئي في       
لكل العاممين في مكتبة كمية التربية االساسية  وشكري وتقديرنجاة عمي صالح  مشواري الدراسي 

لمساعدتيم الكبيرة والقيمة في الحصول عمى المصادر والعاممين في مكتبة مركز االمومة والطفولة 
 لممساعدة التي ابدوىا لنا في الحصول عمى المصادر.

قشتيم منا" لما سيكون في لجنة المناقشة رئيسا واعضاءوأخيرا أقدم شكري واحترامي إلى 
خراجيا أظاتيم من و حومم ظاتيم و حبالشكل الصحيح وكذلك تعممي من ممثر في ىذه الرسالة وا 

القيمة التي ستنير لي الدرب في الوصول إلى طريق العمم داعيا اهلل لمجميع بالتوفيق لعمل الخير 
 إلى طالبي العمم ...

 تالباحث
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 هلخص البحث

ثّب ٌٙب ِٓ ٚاالثبء ٚاٌزال١ِز أٔفغُٙ  اٌّؼ١ٍّٓ اٌزٟ رمٍك ثبي  ظؼٛثبداٌزؼٍُ ِٓ اٌ ثؾءاْ      

 ِزؼذدح اٌغٛأت ٔفغ١ب  ٚاعزّبػ١ب  ٚرشث٠ٛب  . رأص١شاد

ٟ٘ اؽغبعُٙ ثبٌفشً اٌزؼٍُ  ئٟٓ ػٍٝ اْ اٌظؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ ثط٠ٚ١زفك ِؼظُ اٌّشث١

 ٚاٌذ١ٔٚخ ٚػذَ اٌضمخ ثبٌٕفظ ِّب ٠ٕؼىظ عٍجب  ػٍٝ عٍٛو١برُٙ داخً اٌج١ذ ٚفٟ اٌّذسعخ .

ٚلذ ٠زٌٛذ اؽغبعُٙ ثؼذَ اٌظالػ اٌٝ أغؾبثُٙ ِٓ اٌّغزّغ ِٚغّٛػخ االلشاْ ِّب ٠ٕزظ ػٕٗ 

 عٛء رٛافك ِغ إٌفظ ِٚغ االخش٠ٓ .

ٌز١ٍّزاد ثط١ئبد اٌزؼٍُ ٚرٌه ِٓ خالي ثٕبء  ٠ٚٙزُ اٌجؾش ثز١ّٕخ اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ ا

 ثشٔبِظ اسشبدٞ عٍٛوٟ ِؼشفٟ ِٚؼشفخ ِذٜ رأص١شٖ ػ١ٍٙٓ . 

ِٓ فشً ٚاؽجبؽ  اْ عٛء اٌزٛافك ٌذٜ اٌز١ٍّزاد ثط١ئبد اٌزؼٍُ لذ ٠ىْٛ ٔز١غخ ٌّب ٠ؼب١ٕٔٗ 

ِٓ عً ثغجت ػؼف لذسارٙٓ اٌؼم١ٍخ ٚاِىب١ٔبرٙٓ ِّب دػب اٌجبؽضخ اٌٝ اٌم١بَ ثٙزٖ اٌذساعخ 

ِغبػذرٙٓ ػٍٝ رؾم١ك اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذ٠ٙٓ ٚرؼ١ٍّٙٓ اٌغٍٛو١بد اٌّشغٛثخ ٚاٌّمجٌٛخ ِٓ 

 االخش٠ٓ .

٠غزٙذف اٌجؾش اٌؾبٌٟ اٌٝ اخزجبس رأص١ش ثشٔبِظ اسشبدٞ عٍٛوٟ ِؼشفٟ فٟ ر١ّٕخ       

ث١خ اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ اٌز١ٍّزاد ثط١ئبد اٌزؼٍُ فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ اٌّشٌّٛخ ثبٌزش

( فٟ اٌظف اٌضبٌش االثزذائٟ ٚرٌه ِٓ 2114-2113اٌخبطخ فٟ ِؾبفظخ د٠بٌٝ ٌغٕخ ) 

  -خالي اخزجبس اٌفشػ١بد االر١خ :

١ٌظ ٕ٘بن فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ػٍٝ ِم١بط اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ ر١ٍّزاد  -1

 اٌجؼذٞ ( . -ٟ االخزجبس٠ٓ ) اٌمجٍٟ  فاٌؼبثطخ  اٌّغّٛػخ

ٌخ اؽظبئ١خ ػٍٝ ِم١بط اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ ر١ٍّزاد ١ٌظ ٕ٘بن فشٚق راد دال  -2

 اٌجؼذٞ (. –اٌّغّٛػخ اٌزغش٠ج١خ فٟ االخزجبس٠ٓ ) اٌمجٍٟ 

١ٌظ ٕ٘بن فشٚق راد دالٌخ اؽظبئ١خ ػٍٝ ِم١بط اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ ر١ٍّزاد  -3

 اٌّغّٛػز١ٓ اٌؼبثطخ ٚاٌزغش٠ج١خ فٟ االخزجبس اٌجؼذٞ .

 



                                                             

  ص   

( فمشح ثؼذ اعزخشاط طذلٗ 27اٌغٍٛوٟ ِىْٛ ِٓ ) ؽ١ش رُ ثٕبء ِم١بط ٌم١بط اٌزٛافك

 ( ر١ٍّزح ثط١ئخ اٌزؼٍُ .76ٚصجبرٗ ٚؽجك ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔخ ِٓ )

 

( عٍغخ اسشبد٠خ ؽ١ش رجٕذ اٌجبؽضخ ٔظش٠خ 12ٚلذ رُ اػذاد اٌجشٔبِظ االسشبدٞ ِٓ خالي )  

ِٓ ثذا٠خ  فٟ وً اعجٛع ( ٚوبٔذ اٌغٍغبد ثٛالغ عٍغز١ٓ  ثبٔذٚسا اٌزؼٍُ االعزّبػٟ ٌـ ) 

ػٍٝ ػذد  ٗشٙش اراس ٌٚغب٠خ شٙش ١ٔغبْ ٚلذ رُ اٌزؾمك ِٓ طذق اٌجشٔبِظ االسشبدٞ ثؼشػ

  -اْ : ٍِٝٓ اٌخجشاء ٚلذ اعفشد ٔزبئظ اٌجؾش ػ

 

١ٌظ ٕ٘بن فشٚق راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ فٟ ر١ّٕخ اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ اٌز١ٍّزاد  -1

 ٞ ( ٌٍّغّٛػخ اٌؼبثطخ .ثط١ئبد اٌزؼٍُ ػٍٝ ٚفك ِزغ١ش االخزجبس ) اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذ

راد دالٌخ ِؼ٠ٕٛخ فٟ ر١ّٕخ اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ اٌز١ٍّزاد ثط١ئبد  ٕ٘بن فشٚق -2

 اٌزؼٍُ ػٍٝ ٚفك ِزغ١ش االخزجبس ) اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ( ٌٚظبٌؼ االخزجبس اٌجؼذٞ .

ٕ٘بن فشٚلب  راد دالٌخ اؽظبئ١خ ػٍٝ ِم١بط اٌزٛافك اٌغٍٛوٟ ٌذٜ ر١ٍّزاد  -3

 طخ ٚاٌزغش٠ج١خ ( فٟ االخزجبس اٌجؼذٞ .اٌّغّٛػز١ٓ ) اٌؼبث

 

  الٌحبئج طشحث الببحثة بعض الحْص٘بت ّالوقحشحبت . علٔ ُزٍّاسحٌبدا  

 


