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 .المستخلص

نتاا  اننووررايياا التعميمايا واداتادم الباحاث المان   هدف البحث الحالي إلى تحديد معايير تصميم و      ا 
لتصاااميم وانتاااا  اننووررايياااا  والونيااا   تحدياااد المعاااايير التر ويااا وقاااد تااام الوصاااوي حداااى ملتحاااى البحاااثا 

أداة البحث الحالي اداتبان  سداتع ر رأا الاباراي ياي تونولورياا التعمايم  وتمثمتا وا عداد قائم  ب ا التعميمي
نتااا  اننوورراييااا التعميمااي حااو اصاا  والتر ياا  الا وقااد ا ماادص صاا حي  اللائماا  المبدئياا  لمعااايير تصااميم وا 

  أدااورت النتااائا و تووناات عيناا  البحااث مااح داابع  محمماايح مااح المتاصصاايح يااي مرااا  تونولوريااا التعماايم
ويتورر مل  ر تتناو  رميع روانى تصميم وانتا  اننووررييا التعميميايي(  مع7الدراد  عح الوصو  إلى )

 ( وهي تعمل عمى تحليق هذه المعايير.46معيار إلى مرموع  مح المؤشرات بمغ عددها  )
 نوورراييا.اس وانتا  معايير تصميم اااسنووررايي .الكلمات المفتاحية

 



 م2018-ديسمبر  –ول العدد اال  (  SVU-IJES)وية ة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربمجل

2 
 

 

 قدمة:م
دص التحام المعموماتي الذا أ 

نتعرض له يوميا يي هذا العصر الى البحث عح 
ودائل اتصا  وتلنيات حديث  يتم مح ا ل ا  

دراا هذا الوم تمميح العلل البشرا مح ا
المعموماتي الحام الذا نتعرض له بعريل  اوثر 
د ول  ومرون  ومواية مح ا   هذه التلنيات 
الحديث  ا واصبح انتصا  المرئي له  دور م م ن 
يممح تراهمه يي تصميم البيانات والمعمومات التي 

 نتعرض ل ا بشمل مبير يي وقتنا هذا .
ي  مما أح الحياة يى عصر المعمومات 

 تش د مثيرُا مح المتعمبات الشاصي  والمرتمعي 
التى تورض عمى ماي  أيراد المرتمع واقع التعامل 
مع متغيرات هذا العصر التلني  والمعريي  التى 
تتحاعف مل ث ث  أش را ولذلا يواره اللائموح 
عمى العممي  التعميمي  واقع التعامل مع نظم وينوح 

  قدرات ع ب م تونولوري  مترددة دعيُا لتنمي
وتأهيم م لمتعامل مع متغيرات العصر التلنىا 
الذص يتعمى تعميم العالى ميف يحصل عمى 
المعري  بنوده مح مصادرها الماتمو ا إن أح 
التعداد ال ائل ل ذة المصادر وتنوع ا المحعرد 
غالبُا ما يأاذ وقتُا مبيرُا ردُا مح الع ى يى 

نى هدرُا لمموارد اسبحار يى تما المصادرا مما يع
وادتغ ُن عشوائيُاا وبالتالى رايت الحار  إلى 
تعوير نماذ  تر وي  دقيل  تتواى اندتغ   
العل نى لتلنيات الحادبات والمعمومات وينوح 
الرراييا والميديا وتوظيو ا بعريل  مثمى يى 

عمميتى التعميم والتعمم )محمد شوقى شمتوتا 
 .(4صا 2014

يا الذا ظ ر مؤارًا ويح اننوورراي 
هو مصعمح تلني يشير إلى تحويل المعمومات 
والبيانات المعلدة إلى ردوم مصورة يد ل عمى 
مح يراها ادتيعاب ا دوح الحار  إلى قراية الوثير 
مح النصوص اويعتبر اننوورراييا أحد الودائل 
ال ام  والوعال  هذه انيام وأوثرها راذبي  لعرض 

  بيح الد ول  ا الدرع  ا المعمومات . ي ي تدم
والتدمي  يي عرض المعمومات وتوصيم ا إلى 
المتملي . وتبديط المعموم  وتحويل المعمومات 
والبيانات مح أرقام وحروف ممم  إلى صور 

 ( 2015وردوم شيل . )حناح أحمد زمي ا 
( إلى 2014ويشير معتز عيدى ) 

اننووررااييا  ي دف إلى تحويل المعمومات 
ات المعلدة إلى ردوم مصورة يد ل عمى والبيان

مح يراها ادتيعاب ا دوح الحار  إلى قراية الوثير 
مح النصوصا لذا يعد اسنوورراييا أداة تعميمي  
قوي  لممتعمميح والتى يممح إدتادام ا يى ماتمف 
المناه  الدرادي ا ألن ا تممح العالى وتزودة 

حميل بالم ارات الومري  واألنتلا  إلى مرحم  الت
والتوليفا مما مح أوثر العرق واألداليى 
المدتادم  التى تداعد الع ى يى األشتراا يى 

 التعميم والتومير يى المعمومات الرديدة .
 John Medina, Brain rulesمما أود مل مح 

أح التعمم يحدث بشمل أيحل مح ا   الصور و 
ليس النص يلط "نحح نتعمم ونتذمر أيحل مح 
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وليس مح ا   الوممات الممتوب   ا   الصورا
 (Krum, 2013,p. 11أو المنعوق ".)

وهناا عديد مح الدرادات واألبحاث التى أهتمت 
بدراده اسنوورراييا ومن ا دراد  د ام الرريوص 

(ا 2015(ا و ريماردو أديح )2014)
 (اtroutner,2010و)

والتى أوصت بحرورة توظيف تلنيات التصاميم 
ى تاعيط الدروس والمحاحراتا اسنوورراييمي  ي

وعمى أهمي  اننوورراييا يى العمميه التعميمي ؛ 
إلى توظيف اننوورراييا يى إعداد المشروعات 
التعميمي  الماتموه بماتمف المناه  الدرادي ا 

 وتوظيف اسنوورراييا يى العممي  التعميمي .
مما أوصت ندوة رامع  اللدس  

ورراييا يي الموتوح  حو  دبل توظيف اسنو
( بتدريى أعحاي ال يئ  2013العممي  التعميمي  )

التدريدي  عمى تصميم اسنوورراييا وتوظيوه يي 
توحيح المصعمحات العممي  والبيانات اسحصائي  
أعتمادًا عمى قراية اسبصارا ويعتبر التواعل مع 
المعمومات المععاة مح ا   الردومات والارائط 

الى د وله حل والصور والممصلات يودص 
المشم تا مما أنه يممح توويح صورة علمي  
مرئي ا وهذا بدوره يداعد يى حل المشم ت مح 
ا   التومير البصرصا حيث يبنى التومير 
البصرص عمى العصف الذهنىا وهذا يدعم التشابه 
بيح التومير البصرص والتومير الناقد؛ مح حيث 

د الومر أنتا  األيمار لتد يل عممي  بمورة تولي
واناتيار مح بيح البدائل )د ام بنت دمماح 

 2008(؛ )17ص ا2014محمد الرريوصا 
Ware,.) 

 مشكلة البحث.
تتحح أهمي  أدتادام األنوورراييا يى دعم 
عمميتى التعميم والتعمم مح ا   بعض البحوث 
التى أرريت يى الدنوات األايرة لموشف عح 

التواصل مع روانى قوة أدتادام اسنوورراييا يى 
الرم ورا األمر الذص يتيح لملائميح عمى العممي  
التعميمي  إدتثمار تما الروانى يى دعم عمميتى 

مح  %90التعميم والتعمما ومح بين ا أح حوالى 
المعمومات التى تنتلل لممخ هى معمومات مصورةا 

مح الناس يدتريبوح أيحل  %40وحوالى 
يى أدرر مرة 60000لممعمومات المصورة بحوالى 

مح المعمومات النصي  )حديح محمد عبدالبادطا 
( ا لوي يتم ذلا نبد مح اتبار معايير 2015

محدة ننتا  وتصميم انوورراييا بالشمل األمثل 
ندتادامه يي تلديم دور محورا يي العممي  
التعميمي  مح ا   تلديم المعمومات بشمل مبدط 

لدص ومو وم مما ياوف الحمل المعريي الزائد 
المتعمميح ولموصو  لذلا قام الباحث بانع ر 
عمى  العديد مح الدرادات ذات الصم ا التى 
توصي بمرموع  مح الشروط و المعايير والتي 
ينبغي إتباع ا بدق  حتى يتدنى لنا إنتا  وتصميم 

 ,Young, Kevin) إنوو رراييا يعا  ا من ا
 ,Baiba Holma, Liga Kruminaا ))2014

2014, p.550-559( ا)Machala & 
marko, 2014 Dijana ا) (Jesus Laul, 
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Jose Luis, 2014, p. 570-579) ( ؛ 
(Smith, Kate, 2013  ا توصيات بعض

المؤتمرات مثل ندوة رامع  اللدس الموتوح  
( : التي مانت حو  " دبل توظيف 2013)

اننوورراييا يي العممي  التعميمي  " ا والمنعلدة يي 
م ا بتدريى أعحاي هيئ  2013نويمبر  26

التدريس عمى تصميم اننوورراييا ا وتوظيوه يي 
توحيح المصعمحات وانحصائيات اعتمادًا عمى 
قراية انبصار ا و بناي عمى مادبق يتحح أح 
تصميم وانتا  اننوورراييا التعميمي يتعمى مح 
المصمميح له اح يمونوا عمى دراي  مامم  

 ا حتى يتحلق ال دف بالمعايير الوارى مراعت
المنشود منه بحيث يتم الوصو  إلى انوورراييا 
تعميمي بالشمل األمثل ويي حوي توري ات 
ومبادئ النظريات التر وي  الماتمو  ا و يي البحث 
الحالي نحح يي صدد  محاول  تلصى المعايير 
انزم  لتصميم وانتا  اننوورراييا التعميمي 

ي يحلق ال دف لموصو  الي انوورراييا تعميم
 المنشود منه بواعمي  .   

 أدئم  البحث
مح مشمم  البحث   لحل لصو يممح الو مما دبق 

 : ا   انراب  عح الدؤا  الرئيس التالى
نتاج االنفوجرافيك التعليمي   "ما معايير تصميم وا 

 الورعي  التالي : األدئم ويتورر مح هذا الدؤا  ؟" 
نوورراييا ما المعايير التر وي  لتصميم ان -1

 التعميمي ؟

ما المعايير الوني  لتصميم انتا   -2
 نانوورراييا التعميمي؟

 
 أهداف البحث:

 :تحديد ي دف البحث الحالي إلى
المعايير التر وي  لتصميم انتا   -1

 اننوورراييا التعميمي .
المعايير الوني  لتصميم انتا  اننوورراييا  -2

 التعميمي 
 

 أهمية البحث:
 مو  أح تويد هذه الدراد  يي:مح المتوقع والمأ

لوت انتباه أعحاي هيئ  التدريس  -1
والمعمميح إلى المعايير التر وي  والوني  الوارى 

نتا  اننووررايا التعميمي .  مراعت ا عند تصميم وا 
واحعي البرام  والملررات الدرادي  يي  -2

تعبيق هذه المعايير يي تصميم وانتا  
ل الوتى و اننوورراييا الريد وادتادامه داا

 الملررات الدرادي  .
 أاصائي تونولوريا التعميم. -3
 

 .مصطلحات البحث
 .(Info graphic)اسنوورراييا

( بان ا: يح 111ا 2016يعري ا "محمد شمتوح" ) 
تحويل البيانات والمعمومات والمواهيم المعلدة الى 
صور وردوم يممح ي م ا وادتيعاب ا بوحوح 

عرض المعمومات وتشويق وهذا األدموى يتيمز ب
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المعلدة والصعب  بعريل  دمدم  ود م  وواححه 
وتشويق وهذه مح أوثر التعريوات شيوعًا بيح 

 المتاصصيح وصوحات األنترنت.
 ,Smiciklasيعري  "مارا دميم س" )

2012,p3 بانه: صورة ترمع بيح المعمومات )
والتصميم ونلل الردال  بمواية الى الرم ور ا 

األيمار والمواهيما وزيادة يى  وتشمل الووائد ي م
اللدرة عمى التومير الناقد وتحديح انحتواظ 

 بالبيانات.
 التعريف اسررائى ل نوورراييا :

هو تمثيل بصرص لممعمومات والبيانات وتحويم ا 
الى أشما  ذات انماط متعددة من ا الثابت 
والمتحرا والتواعمى ودمر ا  ومزر ا باداليى 

 دف تبديط واتلاح المعمومات و التعمم الماتموه ب
لزيادة الواعميه والوظيوه التعميمي  بمؤددات 

 التعميم.
هو عممي  التاعيط أو  :"Design"التصميم  -

تحديد المواصوات التعميمي  الااص  بتشميل 
الصيغ  المادي  لممواد التعميمي  بما يتحمح 
توظيف مبادئ اننتباها واسدراا والتذمر يي 

ات الااص  بالصياغ  المادي  توريه المواصو
 ا1998لمردال  )بار ارا ديمزا و ريتا ريتشى 

67 .) 
هو  ":Developmentالتطوير)اإلنتاج( " -

عممي  تحويل مواصوات التصميم إلى صيغ  مادي  
 (.67 ا1998)بار ارا ديمز او ريتا ريتشى 

 

  .الطار النظري 
ظ رت عديد مح التلنيات الحديث  المبتورة التى 

ح اسيادة من ا يى عممي  التعميم وااص  يمم
 Infoالتعميم انلوترونىا من ا ظ ور مصعمح 

graphicوالذص يعنى إيصا  المعموم  عح  ا
عريق الصورةا حيث يحتوص اسنوورراييا عمى 
معمومات و يانات يتم إيصال ا لملارئ عح عريق 
مشاهدته لمبيانات التى تحتوي ا ماععات 

وي دف إلى عرض معمومات  المعمومات البياني ا
معلدة بدرع  ووحوحا وتحدح مح الو م واسدراا 
بادتادام الردما إذ تحدح مح قدرة نظام التصور 
لدص المتعمم لرؤي  األنماط والتور ات يى البيانات 

(SaraMcGuire, 2015, p.56 ؛)
((Hankey, s, Longley, 2013, p. 54. 

 وادعًا منذ يش د اسنوورراييا إنتشارًا وأدتاداماً 
األف الدنيحا ويدتادم موديم  لتوصيل 
المعموماتا بدأ أدتادامه يتراوز األوداط 
األواديمي  وقنوات ودائل األع م التلميدي  برميع 
أنواعه يى شتى  المرانت الماتمو ا وحلق 
اسنوورراييا معدنت أدتادام عالي  وش د أقباًن 

 ,2012 9-8شديدًا مح اللراي والمصمميح )
Simiciklas,.) 

 .مفهوم النفوجرافيك
بعد أع ر الباحث عمى األدبيات والمرارع 
والدرادات يى التر ي  وتونولوريا التعميم والتصميم 
التعميمي ييما يتعمق باسنووررايياا توصل الباحث 
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الى رممه مح المواهيم المتعمل  باسنوورراييا 
 من ا:

بأنه:  (111ا 2016ويعريه محمد شوقى شمتوت) 
يح تحويل البيانات والمعمومات والمواهيم المعلدة 
إلى صور وردوم يممح ي م ا وادتيعاب ا بوحوح 
وتشويق وهذا اسدموى يعرض المعمومات المعلدة 

 والصعب  بعريل  د مه وواحح . 
 صا2016ويعريه عبدالرؤوف محمد ادماعيل)

( بأنه: عروض مرئي  ردومي  لممعمومات أو 121
أو المعرف ت دف إلى عرض معمومات البيانات 

معلدة بدرع  ووحوحا تحدح مح الو م واسدراا 
بادتادام الردما إذ تحدح مح قدرة نظام التصور 
لدص المتعمم لؤي  األنماط والتور ات يى البياناتا 
ويممح تدمي  عممي  إنشاي ماععات المعمومات 
البياني  بتصوير البيانات أو تصميم 

ا 2016ؤوف محمد إدماعيلا المعمومات)عبدالر 
 (.121ص

ا 2015يعري ا "حديح محمد أحمد عبد البادط" )
ص( بان ا: "هي تمثي ت بصري  لتلديم البيانات 
أو المعمومات أو المعري  وت دف إلى تلديم 
المعمومات المعلدة بعريل  دريع  وبشمل واحح. 
ولدي ا اللدرة عمى  تحديح اسدراا مح ا   

يي تعزيز قدرة الر از البصرا توظيف الردومات 
لدص الورد يي معري  األنماط  وانتراهات. وقد 
نتا  األنوورراييا  يعمق عمى عممي  إعداد وا 
مدميات: تمثيل البيانات أو تصميم المعموماتا 

 أو هندد  المعمومات.

التعريف اسررائى: هى تمثي ت بصري  مح 
ح ا المعمومات والبياناتا يتم تبديع ا وي ما وعر 

يى صورة ردومات نيصا  الرداله التعميمي  
 لممتعمميحا وقد تووح يى شمل ثابتا أو متحرا.

ويى هذا الصدد تناولت العديد مح  
انبحاث والدرادات اثر ادتادام اننوورراييا يي 
تحليق العديد مح الووائد التر وي  والتعميمي  مح 
بين ا ا دراد  د ام بح دمماح محمد الرريوا 

( والتي  ادت ديت الدراد  الى معري  2014)
يعالي  ادتادام برنام  تدريبي ملترح يي تنمي  
م ارات تصميم الارائط الذهني  اسلوتروني  مح 
ا   تلني  اسنوورراييا وم رات الثلاي  البصري  
لدص المعممات قبل الادم ا واوصت الدراد  عمى 
اعداد دورات تدريب  وورش عمل ألعحاي هيئ  

لتدريس والعالبات لتعرف ميوي  توظيف تلنيات ا
التصاميم اسنوورراييمي  يي تاعيط الدروس 
والمحاحراتا دراد   مارياح مي د منصور 

( والتي اوصت بانتي اقتراح عرق 2015)
واداليى رديدة ندتادام تلني  اننوورراييا يي 
التعميم بما يداعد عمى ااتصار المعمومات 

م وبلائ ا يي الذاورة عويم  وتدريع وقت التعم
 & Brittanyالمدص ا مما رايت دراد  مل مح  )

Elizabeth , 2014   والتي  ادت ديت دراد )
التعرف عمى  ياعمي  ادتادام اننوورراييا يي 
تنمي  م ارات متاب  الملانت لغير الناعليح بالمغ  
اننرميزي  ا وتوصمت الدراد  الى ياعمي  

تنمي  م ارات متاب  الملانت اننوورراييا يي 
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لغير الناعليح بالمغ  اننرميزي  يي ملابل ادتادام 
العرق التلميدي  ا وااص  يي الموحوعات التي 
تتعمق باسبدار والتايل البصرا ا واوصت الدراد  
بأهمي  التودع يي ادتادام اننوورراييا يي 

 مرانت تعميمي  متنوع .
 يك:النظريات الداعمة لإلنفوجراف

 Informationنظرية معالجة المعلومات  -1
Processing Theory:   قد تلوم هذة النظري

عمى ترزئ  المحتوص والمعمومات المعموى 
معالرت ا إنوورراييميًا لاعوات صغيرة ردًا قد 
تووح عمى شمل صورا أو ردوماتا أو أد ما أو 
نصوص ثابت ا حيث تحظى هذة النظري  بتايد 

بتا تلوم هذة النظري  عمى مو وم اننوورراييا الثا
التونيز وع قته بدع  ذاورة األمد اللصيرا 
والتونيز هو عممي  تلديم المعمومات الى وحدات 
أو ارزاي صغيرة تدمى ممانزا والممنز هو أص 
وحدة ذات معنىا قد يموح أرقامًاا أو ممماتا أو 
صور أو ردوماتا أو غير ذلا )محمد ععي  

 (.206ا 2013اميسا 
مما أح التونيز نيت النظر ألنه يمثل قدرتنا عمى  

"األاتراق" لحدود ذاورتناا مما أح التونيز يعنى 
أيحاً  حغط مرموع  مح البيانات ال ائم  إلى 
متل ذات معنى وقد يدر دانيا  بور هذا المو وم 
بأنه يعد عنصرًا مممً  رائعًا يرمز انتباه المتعمم 

البياناتا شريع  أح  إلى العناصر الم م  يى تما
يتم حغط تما البيانات بعريل  واعي  لمحواظ عمى 
بنيت ا األصمي ا مع ر ع ا بما لدص المتعمم مح 

معمومات ماتزن  مدبلًا يى بنيته المعريي ا مما 
يرعل تما البيانات ذات معنى ويلمل مح المداح  
التى تشغم ا الذاورة العامم ا ممايدمح لذاورة 

عمى تما البيانات)أص معالرته  العامم  بالعمل
البيانات أو  باو (ا ومح ثم اوض الحمل 

ا 2016المعريى لتما المعمومات عمى الذاورة) ا
 ( .27-26ص
 Dual Codeنظري  )التشوير الثنائي(   -2

Theory   ؛حيث توترض هذه النظري  أح
المعمومات ُتازح يي الذاورة عويم  المدص يي 

ل ذه النظري  يإح  شمميح: بصرا ولوظي ا وعبلاً 
المعري  البشري  تتووح مح نظاميح معريييح 
يرعييح ا يلوماح بمعالر  المعمومات بشمل مدتلل 
ا ولوح متزامح ا حيث تورد بين ما روابط 
وع قات تدمح بالترميز الثنائي لمممومات ا ولول 

()محمد ععي  1نعام وظائف ماتمو ا شمل )
 ( وهذا ما أوده15ا ص  2013حميس ا 

( أح المعمومات التي تمثل Rieber,2000ريبير)
يي شمل بصرا و لوظي يتم تذمرها بصورة أيحل 
مح المعمومات التي تمثل يي شمل واحد يلط ا 
و ذلا هذه النظري  تععي ايحمي  لنمط 

 اننوورراييا المتحرا ملابل الثابت .
 
 
 
 
ةمرجعيروابط    

 روابط تمثيلية

 استجابات

وحدة نظام معالجة 

 األلفاظ
وحدة نظام معالجة 

 الصور

الجة لفظيةعمليات مع  عمليات معالجة بصرية 
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 ( يوحح نظري  التشوير الثنائي1شمل)
البنائي  أحد الدعائم  مذلا تعد النظري  -3

األدادي  ل ذا التوره نحو ترزئ  المحتوص لوحدات 
صغيرةا حيث يشير "ريروم برونر" إلى التعمم 
يحدث عند تلديم رزي مبدط مح المحتوص التعميمى 
لممتعمميحا  ثم يلوم المتعمم بتنظيمه أو أوتشاف 
الع قات بيح المعموماتا ويى حوي هذه النظري  

ا تععى أيحمي  لول مح نمعى نرد أح مبادئ 
 اسنوورراييا.

 
 

 انواع االنفوجرافيك :
اننوورراييا ينلدم الي نوعاح ولول نور من م 

 اصائص و رام  لتنويذه:
 أون عريل  العرض:

 النور انو  : اننوورراييا الثابت
عبارة عح دعاي  ثابته إما أح تعبع أو توزر أو 
تنشر عمي صوحات اننترنت ومحتوا 

ننوورراييا الثابت يشرح بعض المعمومات عح ا
موحور معيح ياتاره صاحى اننوورراييا ا 
وتووح مح مرموع  مح الصور والردومات 
واألد م ا والنصوص الرئيدي  والورعي  ا والروابط 
واألشما  التي تعرض رميع ا يي شمل واحد 

 ( ا وهو بدوره ينلدم إلى نوعيح :1ثابت شمل)

ثابت الرأدي: يشمل األغمبي  اسنوورراييا ال -1
الوبيرة مح تصميمات اسنوورراييا عبر الويى ا 
مما انه لمعرض عمى ار زة الومبيوتر المحمو  ا 
واألر زة الموحي  ا وال واتف الذمي  ا د ل التواعل 
معه عبر شريط التنلل الرادي الذا يتيح حري  
التنلل بيح محتوياته بد ول  ا يعبه عدم وحوح 

يي المنعل  الدومي  منه أثناي إدتادامه  مموناته
يي العروض التلديمي ا أو العباع  الورقي  نتير  
لعدم م ئم  الروانى الدومي  لعمميات إعادة 

 ( Dai,Siting,2014,p.17التحريم.)
اسنوورراييا الثابت األيلي: أوثر منادب   -2

ندتعراض األحداث والوقائع التارياي  يي ملابل 
الرأدي ا تلل درر  وحوح مموناته  اسنوورراييا

عند مشارمته اار  المواقع أو البرام  الااص  
التي تدتادم سنتاره . 

(Dai,Siting,2014,p.17 ) 

 
( نموذ  يوحح اسنوورراييا الثابت)مح إعداد 2شمل )

 الباحث(
 النور الثاني : اننوورراييا المتحرا
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 عبارة عح  نوعيح: 
يو عادا ويوحع عميه النور انو  : تصوير ييد

البيانات و التوحيحات بشمل رراييا متحرا 
الظ ار بعض الحلائق والمواهيم عمي الويديو نوده 
ولألدف هذا النور قميل بعض الشيي يي 

 اندتادام.
النور الثاني: عبارة عح تصميم البيانات 

والتوحيحات والمعمومات بشمل متحرا مامل  
ح انبدار وااتيار حيث يتعمى  هذا النور الوثير م

الحرمات المعبرة التي تداعد يي ااراره بعريل  
شيل  وممتع  ومذلا يموح ل ا ديناريو مامل 
سارا  الن ائي ل ذا النور وهذا اوثر اننوار 

 (2016ادتاداما انح. )محمد شمتوت ا 
 اصائص اسنوورراييا وم محه:

تعبيلات تونولوريا المعمومات وانتصانت 
يرى أح تووح قادرة عمى التواصل البصري  

بصريًاا سعداد الع ى ليمونوا متعمميح نارحيح 
ولدي م قدرات إبداعي  عاليها واسنوورراييا يحاو  
نلل العمومات المعلدة الى المتعمميح بعريل  دريعه 
ويد ل ي ماا ويعتبر اسنوورراييا ذات اهمي  

ور مبيرة يى مدار العممي  التعميمي ا لماله مح د
يى تبديط المعمومات والبياناتا وتوحيح األيمارا 
وتمد المتعمميح بدبل التومير األدتنتارىا مما 

 يععى تردد يى النشاط الذهنى لممتملى.
وبعد األع ر عمى بعض المصادر والمرارع 
(Semetko, H. & Scammell, M., 2012) 

(Merieb,E.N.&Hoehn,K.,2007)ا

(Dai,siting, 2014, 16) ا(Paivio, A., 
 ,Levie, W. Howard& Lentz)ا )1971

Richard 1982, p. 195) ا(Dai, Siting, 
2014, P. 16( ؛ نرد أح تتعد اصائص
 اسنوورراييا وهى: 

 & Encodingالترميز واألختصار -1
Summeerizing: 

إح مح أهم اصائص اسنوورراييا هو قدرته عمى 
والمعارف  ترميز المعموماتا والمواهيما والحلائقا

يي رموز مصورةا تتنور ما بيح الصورا 
واألشما ا واألد ما والردومات الثابت  والمتحرم ا 
هذا باسحاي  إلى ياعميته وقدرته عمى ااتصار 
وقت التعمما يبدًن مح أح يلحى المتعمم وقت 
أعو  يي تعمم م ارة أو التعرض لممعمومات 
 والمعارف الااص  بموحور ما وادتعراح ا يي

عدة داعاتا يإح بادتعاعته تعمم نوس تما 
المعمومات يي وقت أقصر بمثير مح ا   شريط 
التنلل الرأدي المورود بأغمى تصاميم 
اسنووررايياا و  ذه الااصي  أيحًا يممح إاتزا  
وااتصار العديد مح الصوحات المتعمل  بموحور 

ا مما أنه يوير عممي  عرض  ما يي تصميم واحد
لغني  التي تحتوص عمى تواصيل عدة الموحوعات ا

بعريل  )إعار بعد إعار( ا دوح التأثير عمى 
رودة الصورة األصمي  ا بدًن مح عرح ا مصورة 
واحدة مبيرة الحرم والذا ر ما يموح دببًا يي عدم 

 دق  التواصيل الااص  ب ا. 
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 Visual:  األتصال البصري  -2
Contactاسنوورراييا مح أهم األدوات يعتبر 

التي تعتمد عمى حاد  اسبصارا وهو يي ذلا 
يتوايق مع نظريات انتصا  البصرا التي تؤمد 
أح البشر يعتمدوح عمى حاد  اسبصار بندب  

أوثر مح أا حاد  أارص لدي ما حيث أح  70%
مح  1/10العيح يممن ا التلاط الصور يي أقل مح 

الثاني ا ولذلا عمى دبيل المثا  يإح إشارات 
مثل بصريًا وليس نصيًاا ألح العيح أوثر المرور ت

درع  يي التلاط المعمومات عوحًا عح اللراية 
 Merieb)مما يوير أقصى عوامل الد م  لمبشر 

& Hoehn, 2007) ا مما أح صياغ  المعمومات
يي صورة بصري  يرعم ا أد ل لمو م والترميز 
داال العلل البشرا وذلا ما أودته دراد  مل مح 

 Levie,   W. (1982) نزليوي ا ولي
Howard& Lentz, Richard  التي ادت ديت
ا  ( ترر  46الملارن  بيح ذاورة البشر  بإرراي )

عمى الملارن  بيح نمعيح لتلديم اعتمدت 
المعموماتا أحدهم يعتمد عمى النصوص المدعم  
بالصورا واآلار معتمد يلط عمى النصوصا وقد 
أثبتت النتائ  أح ذاورة المرموع  التي تعممت ويق 
نمط النصوصا المدعم  بالصور مانت أقوص 

مح المرموع  األارص التي تعممت  %323بندب  
وويلًا لمدراد  التي  اويق نمط النصوص يلط
 Wharton (2014)آرريت يى مع د وارتونوإح

School of  Business  العروض المصورة

أوثر مح  %17موحم  لدص البشر بندب  
 العروض الغير مصورة.

 Abititty Forالقابلية للمشاركة  -3
Sharing: مح أهم الاصائص التي ياتص ب ا

مات اسنوورراييا هو قابميته لممشارم  عبر شب
التواصل انرتماعيا وشبمات التعمم اسلوتروني 
المنتشرة عبر الويىا يمثً  اسنوورراييا األمريمي 

" قد  ?What Are The Odds"الش ير بعنواح 
انإعراى 27,000مشارم  ا  261,000حصد 

مرة  7904عبر الويس بواا وعدد مشارمات  
ا وبالتالي إمماني  وصول  ومشارمته  عبر تويتر

د أوبر مح المتعمميح والم تميح بموحور لعد
   اسنوورراييا ذاته.

 Enhancementingقدراته الثرائية -4
Abilitty:: عح عريق اسنووررايياا يممح

لممصمم إحاي  الروابط وعناويح اسنترنت 
اسحايي  التي يممح ررور المتعمم إلي ا سثراي 
ثلايته ومعاريه حو  موحور اسنووررايياا أو 

أيحًا إحاي  عناويح بعض الوتىا  يممنه
المماصاتا الدراداتا واألبحاث ذات الصم  

 بالموحور.
 :Inviting Designالتصميم الجذاب  -5

والذا يتنور بيح ادتادام الموحا والصورا 
والردوماتا واألد ما والاعوطا مل ذلا إما 
ثابت أو متحراا باسحاي  إلى أزرار التنللا 

هام معامل رذى والتي رميع ا تلوم بدور 
لمدتادمي اسنووررايياا والتي تد م أيحًا يي 
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قدرة اننوورراييا يي مااعب  أعمار وثلايات 
 ماتمو  مح البشر.

 مكونات االنفوجرافيك :
بالرغم مح تنور وتعدد أشما  اننوورراييا إن إح 
هناا عددًا مح الممونات الرئيدي  التي تشترا ب ا 

 ا باات ف ذوق و وتاتمف التواصيل ييما بين
ابدار المصمم اومح اهم هذه الممونات الرئيدي  

ا  2016مما ذمرها مل مح : )الدميم ا والروير ا 
 ( ما يمي : 9
( :   Visual partsالعنصر البصرا ) -1

ويتحمح هذا العنصر ادتادام األلواح والردوم ) 
ماألد م وانشما  التملائي  والردوم البياني  ( 

 والصور.
( :   Contentsص البصرا )المحتو  -2

ويشمل النصوص الممتوب  والتي ينبغي أح تووح 
 ماتصرة ومرتبع  بالعنصر الدابق .

( :   Knowledgeالمعري  أو المو وم )  -3
وهو ما يميز اننوورراييا ويرعمه أوثر مح مونه 
نما عريل  تلديمه بعريل  معينه  نصًا أو صورة ا وا 

اد إيصال ا تمثل المو وم ا أو المعري  المر 
مالتدمدل الزمني ا أو التورعات و األرزاي ا 

 وغيرها .
 
 مميزات النفوجرافيك: 

أصبحت م ارات اللراية والوتاب  البصري  أوثر 
أهمي  لممتعمميح مح أص وقت محىا يداعد 
الع ى عمى تودير البيانات ويصبح أوثر اتداعًا 

ودع  مح التعمم واندتيعاى يى التعميم التلميدص 
وذلا لما يتمتع به مح العديد مح المزاياا ويرص 

(ا و)عمرودرويش 2014مً  مح )محمد شمتوتا 
(ا وماريميمس 2015وأماني الدانيا 

(Karvalics, 2014, p. 456) ا أح 
 اسنوورراييا يتميز بالعديد مح المزايا من ا:

تبديط المعمومات المعلدة والوبيرة ورعم ا د مى 
المؤثرات البصري  يى  الو م وانعتماد عمى

توصيل المعموم ا تحويل البيانات والمعمومات مح 
أرقام وحروف ممم  إلى إنوورراييا عمى شمل  
وردوم وماععات شيل ا يعد مح المرانت التى 
تداعد اللائميح عمى العممي  التعميمي  يى تلديم 
المناه  بادموى شيقا تحويل الابرات الموظي  

د  يد ل عمى المتعمم إلى ابرات مادي  مممو 
ادراو اا ترذى انتباه المتعمم عوا  يترة التعمما 
وتامق لدي  الدايعي  نحو موحور التعمما ترمد 
الحرم  الدريع  ردًا أثناي عرض نمعى 
اإنووررايياا حتى يدتعيع المتعمم إدراو اا تدرل 
المعموم  يى الذاورة وتعبر عح الع ق  بيح 

لمواهيم الدميم  و تممننا أرزائ اا تداعد يى بناي ا
 مح اندتغناي عح المغ  الموظي .

 
 منهج البحث:

يتبع البحث الحالي تصميم من ري مح تصميمات 
الدرادات الوصوي  هو تحميل محتوص الوثائقا وهو 
يعد معمًبا يي عمميات التصميم واسنتا  متى 
مانت المواد التعميمي  ومصادر التعمم مراًن ل ذا 
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نتا  باعتباره معمًبا عممًيا لموشفا التصميم واس
بداي  عح اصائص هذه الموادا و وصو ا 

 التعميمي اننوورراييا والوشف عح معايير تصميم
نتاره التي تتصف ب ا )محمد عبد الحميد  وا 

( وذلا عند اشتلاق معايير تصميم 261: 2013
نتاره التعميمي اننوورراييا مح ا   الوتابات  وا 

  المتاصص  ا والر ود الدابل  والبحوث العممي
 يي إعداد إرشادات ااص  بتصميم اننوورراييا

نتاره.  التعميمي  وا 
 إجراءات البحث:

نتا   -1 إعداد قائم  بمعايير تصميم وا 
اننوورراييا التعميمي ا مح ا   المرور 

 بالمراحل التالي :
المرحلة األولى: تحديد الهدف العام من بناء 

 .قائمة المعايير
التوصل إلى قائم  معايير تر وي  ويني   وهو

نتا  اننوورراييا التعميميا ندتادام ا  لتصميم وا 
يي تصميم وانتا  اننوورراييا لتعميمي بالشمل 

 األمثل .
المرحلة الثانية: تحديد مصادر اشتقاق قائمة 

 المعايير.
قام الباحث بالررور إلى الى مصادر ماتمو  لبناي 

 :قائم  المعايير من ا
تحميل الدرادات والبحوث الدابل  وأدبيات  •

 تونولوريا التعميم: 
o  ومح الدرادات التي قام الباحث بتحميم ا

دراد  ادماعيل عمر حدون  والتي ادت ديت 

التعرف عمى مو وم اننوورراييا وانواعه و شرح 
اعوات وأدوات تصميم اننوورراييا يي التعميم 

اهيم يودف محمد وميوي  اندتوادة منه ا دراد  ابر 
والتي ادت ديت الوشف عح ياعمي  ادتادام 
اننوورراييا متلني  رديدة لتصميم وانتا  المواد 
البصري  يي العممي  التعميمي  واثرها عمى تنمي  
المعارف والم رات ومنترات الو ى الااص  
بتصميم البصريات واوصت بزيادة اهتمام بتوظيف 

العممي  التعميمي   وادتادام المثيرات البصري  يي
وعلد درورات تدريب  نعحاي هيئ  التدريس 
لتدريب م عمى تصميم وانتا  اننوورراييا ودمره 
يي العروض التلديمي  يي الوصو  الدرادي  ا 
دراد  عبير محمد دالم والتي اوصت بحرورة 
انهتمام بتصميم اننوورراييا مح حيث البداع  

هتمام بالعناصر والراذبي  ا وايحا مح ا   ان
الممون  لوح اننوورراييا ا والتأود مح صح  
المعمومات ودقت اا دراد  امل حداح الديد 

( والتي هديت الي تحديد معايير تصميم 2017)
 اننوورراييا التعميمي.

o  توصيات بعض المؤتمرات مثل الندوة
( : التي مانت 2013رامع  اللدس الموتوح  )

اييا يي العممي  حو  " دبل توظيف اننوورر 
م ا 2013نويمبر  26التعميمي  " ا والمنعلدة يي 

بتدريى أعحاي هيئ  التدريس عمى تصميم 
اننوورراييا ا وتوظيوه يي توحيح المصعمحات 

 وانحصائيات اعتمادًا عمى قراية انبصار.
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المرحلة الثالثة: إعداد الصورة المبدئية لقائمة 
 المعايير.

تصور مبدأا للائم   حيث قام الباحث بإعداد
المعايير يي حوي الدرادات والبحوث مبنود 
ومؤشراتا وتحمح هذا التصور المبدئي مرموع  
مح المحاور األدادي  يي مل بند أداديا ييما 
يتعمق بالمعايير التر وي  توصل الباحث إلى 

 –( موردات 5المحاور الورعي  التالي : )األهداف )
المحتوص   –( موردات 9اصائص المتعمميح )

( موردات(ا واحتوص مل بند يرعي عمى 4)
مرموع  مح المؤشرات الماتمو  المتعمل  بها أما 
عح الرانى المتعمق بالمعايير الوني ا توصل 

 التصميمالباحث إلى المحاور الورعي  التالي : )
 –( موردات 8) انقنار البصرا  –( موردات 11)

عنصر الرذى  –( موردات 5) توويح الردم
(ا واحتوص مل بند يرعي ( موردات  5وانثارة ) 

 عمى مرموع  مح المؤشرات الماتمو  المتعمل  به.
المرحلة الرابعة: عرض قائمة المعايير على 

 الخبراء والمتخصصين.
 

قام الباحث بعرض اللائم  عمى الابراي 
والمتاصصيح وقاموا بالحذف واسحاي  والتعديلا 

 الن ائي .والتوصل لملائم  يي صورت ا 
المرحلة الخامسة: حساب صدق استبانة تحديد 
نتاج االنفوجرافيك  المعايير الالزمة لتصميم وا 

 التعليمي )صدق المحكمين(

اعتمد الباحث عمى صدق الدادة المحمميحا يبعد 
اعداد الصورة األولي  ندتبان  تحديد المعايير 
نتا  اننوورراييا التعميميا تم  ال زم  لتصميم وا 

ح ا عمى مرموع  مح المحمميح عر 
المتاصصيح يي مرا  تونولوريا التعميم 
ل دتوادة مح أرايهم يي مدص الدق  العممي  لمبنودا 
ومدص أهمي  البنودا ومدص ارتباط البنود 
بالمرانتا واقتراح ما يرونه منادبا مح بنود يي 
اندتبان ا وللد بمغ متودط ندب  اتواق الدادة 

%(ا عبر  88,5تبان  )المحمميح يي اند
ادتادام معادل  مو را التي تنص عمى أنه: ندب  
انتواق = )عدد البنود المتوق عمي ا( / )عدد 
البنود المتوق عمي ا + عدد البنود الغير متوق 

 100*  عمي ا(
 التعدي ت يي الصياغ  : 

هناا عدة تعدي ت يي الصياغ  اتوق عمي ا أوثر 
ااذ الباحث ب ا وهي مح محمم عمى إررائ ا وقد 

 مالتالي : 
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( التعدي ت يي الصياغ  التي اتوق عمي ا اوثر 1ردو  ) 
نتا   مح محمم عل إررائ ا عمى قائم  معايير تصميم وا 

 اننوورراييا التعميمي
المعيار   المحور

موضع 
 التعديل

 التعديل المؤشر بعد المؤشر قبل التعديل

 
المعايير 
 التربوية

أح يتنادى  األهداف
اننوورراييا مع 

 المحتوص الملدم

 نلل لمعيار المحتوص 

خصائص 
 المتعلمين

- - 

 
 المحتوى 

أح يتصف بالوحوح 
 والامو مح األاعاي

أح يتصف بالوحوح 
والدق  العممي  واالي 

 مح اناعاي.
 
 
 
 
 
 
 
 

المعايير 
 الفنية
 

 
 التصميم 

ذمر مصدر 
 المعمومات

توثيق مصدر 
 المعمومات

بناي قاعدة بيانات 
 وترميع المعمومات

ترميع المعمومات 
الوايي  حو  يمرة 

 الموحور الملدم
 
 
 
 
 

االقناع 
 البصري 

ااتيار انلواح 
والاعوط وغير ذلا 

مح اعوات التصميم 
بشمل متوايق وذلما 

لمحواظ عمى وحدة 
 التصميم .

ااتيار عناصر 
تصميم  بشمل 

متوايق وذلا لمحواظ 
 يمعمى وحدة التصم

يراعي اننوورراييا 
الوحدة يي ادتادام 

 انلواح الممونه له

يراعي اننوورراييا 
التنادى والتنور يي 

ادتادام انلواح 
 الممونه له .

توزيع العناصر 
داال شاش  

 العرض.

 داال توزيعالعناصر
التصميم بشمل 

 منادى

 
 

 تكوين الرسم 

أعتماد التدمدل 
والنمعي  يى درد 

 –ت )أيلى المعموما
 –مر ع  –دائرا 

 هرمي(.

النمعي  يى  أعتماد
 –رد معمومات )أيلى 

 –مر ع  –دائرا 
 هرمي(.

الجذب 
 والثارة

مدص ص حيت ا 
سثارة األدئم  

 والمناقشات الماتمو .

ص حيت ا سثارة 
األدئم  والمناقشات 

 الماتمو .
 

و ذلا أصبحت قائم  المعايير يي صورت ا 
( 7مح محوريح يشتم ح عمى )الن ائي  تتووح 

 ( مؤشر وهى مالتالي :46معايير تحم )
 

نتا  اننوورراييا 2ردو  ) ( قائم  معايير تصميم وا 
 التعميمي يي صورت ا الن ائي .

عدد  المعيار المحور
 المؤشرات

المعايير 
 التربوية

 4 األهداف

 9 خصائص المتعلمين

 4 لمحتوى ا

 
 

المعايير 
 الفنية
 

 11 ميمالتص

 8 االقناع البصري.

 5 تكوين الرسم

 5 الجذب والثارة

 46 المجموع

   نتائج البحث:
ولإلراب  عمى ادئم  البحث قام الباحثوح باعداد 
قائم  مح المعايير لتصميم وانتا  اننوورراييا 
التعميمي واشتممت اللائم  عمى محوريح ويندر  

 ما يمي : تحت مً  من ما عدد مح المعايير  م
المحور انو  : المعايير التر وي  لتصميم وانتا  
اننوورراييا التعميمي  ويندر  تحته المعايير 

اصائص  –( موردات 5التالي  )األهداف )
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( 4المحتوص  ) –( موردات 9المتعمميح )
 موردات(.

المحور الثاني : المعايير الوني  لصميم 
معايير التالي  اننوورراييا التعميمي ويندر  تحته ال

( 8انقنار البصرا ) –( موردات 11)التصميم )
عنصر  –( موردات 5توويح الردم ) –موردات 

 ( موردات ( 5الرذى وانثارة ) 
 

يي حوي نتائ  البحث الحالي تم التوصل الى 
بعض التوصيات التي يممح صياغت ا عمى النحو 

 التالي :
توظيف اننوورراييا التعميمي يي ماتمف  -1
 احل التعميم لزيادة التحصيل المعريي .مر 
تدريى المعمميح عمى معايير انتا   -2

وتصميم اننوورراييا التعميمي ودمره يي 
 الملررات التعميمي  .

اندتعان  بلائم  المعايير الحالي  يي  -3
تصميم وانتا  اننوورراييا التعميمي والتي  تم 

 التوصل الي ا .
حرورة العمل عمى تعبيق المعايير  -4

والمؤشرات التي تم التوصل الي ا مح ا   البحث 
الحالي ا واناذ ب ا عند تصميم وانتا  

 اننوورراييا التعميمي.
الحرص عمى عمل مرارعات مدتمرة ل ذه  -5

المعايير لمواوب  التعورات التي تمحق بمرا  
 تصميم وانتا  اننوورراييا التعميمي .

بناي قائم  معايير ااص  بمل نمط مح  -6
 –متحرا  –ط اننوورر اييا الث ث ) ثابت انما

 تواعمي ( .
 البحوث المقترحة:

يي حوي نتائ  البحث الدابق عرح ا يممح 
 اقتراح البحوث التالي .

ارراي دراد  لمتعرف عمى ياعمي  برنام   .1
ملترح لتدريى المعمميح عمى م ارات ادتادام 

 اننوورراييا التعميمي يي العممي  التعميمي .
دراد  أثر انات ف بيح انماط ارراي  .2

متحرا  –اننوورراييا التعميمي الماتمو  ) ثابت 
 تواعمي (. –

 .المراجع

( . ياعمي  ادتادام 2015ابراهيم يودف محمد )-
ع قات ( يي  –تلني  اننوورراييا )قوائم 

تنمي  م ارات تصميم البصريات لدص 
ع ى التر ي  الوني  المدتلميح والمعتمديح 

  التر ي  ا الدعودي  ا درادات عر ي  بممي
( ا العدد ASEPيي التر ي  وعمم النوس )

 ( الرزي الثاني .62)
أمانى أحمد محمدا عمرو محمد محمد)إبريلا -

(. نمعا تلديم اسنوورراييا)الثابت/ 2015
المتحرا( عبر الويى وأثرهما يى تنمي  
م ارات التومير البصرا لدا أعوا  

م نحوه. تونولوريا التوحد واتراهات 
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التعميم"دمدم  درادات وبحوث محمم "ا 
 ا مصر.25ا مرمد 2عدد 

(. المرتوزات 2015حديح  محمد عبد البادط )-
األدادي  لتوعيل اننوورراييا يي عمميتي 
التعميم والتعمما مرم  التعميم انلوترونيا 

(. 2009عبد الوهاىا ياعم  محمد ) 15
ريسا مدون  عادات العلل وع قت ا بالتد

الرديد يي التر ي  العممي  يي مصر والعالم 
العر يا 

http://curriculumscience.blogsp
-blog/12/2009ot.com/

post.html. 
(. 2014د ام بنت دمماح محمد الرريوص)-

يى تنمي  م ارات يعالي  برنام  تدريبى 
تصميم الارائط الذهني  انلوتروني  مح 
ا   تلني  اننوورراييا وم ارات الثلاي  
البصري  لدص المعممات قبل الادم ا مرم  
درادات عر ي  يى التر ي  وعمم النوسا 

 مرمد.17ا 45عدد 
( 1998ديمزا بار ارا و ريتشى ا ريتا )-

تونولوريا التعميم: التعريف وممونات 
لمرا ا تررم  بدر بح عبد هللا الصالحا ا

الرياضا رمعي  انتصانت التر وي  
 والتونولوريا.

(. ادتادام 2016عبدالروؤف محمد ادماعيل)-
اسنوورراييا)التواعمي/الثابت( وأثره يى 
تنمي  التحصيل الدرادي لدص ع ى 

تونولوريا التعميم واتراهات م نحوها بحوث 
  )تونولوريا وملانتا الرمعي  العر ي

 التعميم(ا مصر.
(. ادتادام المواقع 2018عبير محمد دميم )-

انلوتروني  الومدعيني  ل نوورراييا : 
دراد  تحميمي  ملارن  ا يمدعيح ا المرم  

( ا ر 6الومدعيني  لمتعميم الموتوح ا م  )
(12. ) 

(.نمعا 2015عمرو محمد أحمد وأمانى أحمد )-
بت والمتحرا( عبر تلديم اسنوورراييا )الثا

الويى وأثرهما يى تنمي  التومير البصرا 
لدص أعوا  التوحد واتراهات م نحوها 
مصرا الرمعي  المصري  لتونولوريا 

 (.2(ا العدد )25التعميما المرمد )
(.اننوورراييا مح 2016محمد شوقى شمتوت )-

التاعيط إلى األنتا ا الرياضا ومال  
 أداس لمدعاي  واسع ح.

(: البحث العممى يي 2013د عبد الحميد )محم-
 تونولوريا التعميما اللاهرةا عالم الوتى. 

(. مصادر التعمم 2015محمد ععي  اميس )-
اسلوتروني )الرزي األو : األيراد 
والودائط(. اللاهرة: دار الدحاى لمعباع  

 .والنشر والتوزيع
 (. بوادعه المدون  عبر2014معتز عيدى )-

 .http://blog.dotaraby.com موقع 
 

http://curriculumscience.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
http://curriculumscience.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
http://curriculumscience.blogspot.com/2009/12/blog-post.html
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