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 :ةمقدم

تقنٌة جدٌدة للطباعة عرفت بإسم الطباعة ثالثٌة مع التطور التكنولوجى والتقنى السرٌع لفن صناعة الطباعة ظهرت 

 هً تقنٌة ثورٌة تفتح الباب لثورة صناعٌة جدٌدة،فبعد أن كانت صناعة األدوات وأآلالتو (3D Printing)األبعاد 

البسٌطة تتطلب مهارة خاصة ال توجد إال لدى القلٌل من الناس أصبحت هناك آالت و ماكٌنات تقوم بمهام معٌنه لصناعة 

 .وفى الوقت المحدد عالٌةأشٌاء بعٌنها بكفاءة و سرعة 

ومع الطباعة ثالثٌة األبعاد أصبح من الممكن طباعة أجسام مهما كان شكلها أو تعقٌدها ، بمجرد أن تقوم بتصمٌم المجسم 

ٌُشبهه ، وبعد ذلك تقوم الطابعة بتحوٌله إلى المنتج المطلوب.   الذى ترٌد طباعتة على برنامج األوتوكاد أو أى برنامج 

ٌة األبعاد وتطوٌعها فى الوسابل التعلٌمٌة المٌكانٌكٌة المعقدة لٌسهل على الطالب ونحن اآلن بصدد إستخدام الطباعة ثالث

 م ودراسة المٌكانٌكٌات المختلفة.فه

 -الكلمات المفتاحيه:

 .ٌٍجيئخ صذيمخ -إٔزبج األشىبي اٌّعمذح  -  التصنٌع باإلضافة - الطباعة ثالثٌة األبعاد

Introduction 

With the technological development and quick Technical of the printing industry, a new 

printing technique has emerged, known as 3D Printing, a revolutionary technology that opens 

the a new industrial revolution. After the manufacture of tools and simple machines required 

special skill that only a few people have, there are machines that perform certain tasks to 

make certain objects more efficiently and quickly and on time. 

With three-dimensional printing, it is impossible to print objects of any complex shape, once 

you have designed the object you want to print on AutoCAD or any similar program, and then 

the printer converts it to the desired product. 

We are now in the process of using three-dimensional printing and adapting it in complex 

mechanical learning methods to make it easier for students to understand and study different 

mechanisms. 
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 -مشكله البحث:

           قصور فى إدراك وفهم الطالب لبعض المجسمات المٌكانٌكٌة أثناء شرحها بالوسابل التقلٌدٌة. 

 -:هدف البحث

فتح مجال جدٌد فى طرق إنتاج النماذج التعلٌمٌة مما ٌتٌح الفهم الدقٌق للنماذج المٌكانٌكٌة وبالتالً ٌتٌح فرصة اإلبداع 

 واإلبتكار لدى الطالب .

 -أهميه البحث:

ٌؤكد البحث على ضرورة دمج تطبٌقات الطباعة ثالثٌة األبعاد فى المناهج التعلٌمٌة واإلستفادة منها فى تطوٌر طرق  

 تبسٌط علوم المٌكانٌكا المعقدة. التدرٌس ل

 -فرض البحث:

ى التعلٌم وبقدرات إذا تم تطبٌق إستخدام الطباعة ثالثٌة اإلبعاد إلنتاج النماذج التعلٌمٌة فسوف ٌؤدى بدوره للرقً بمستو

إلن الطباعة ثالثٌة األبعاد ُتتٌح للطالب تحوٌل أفكاره إلى  –الطالب وٌتٌح فرصة إستثمار المخزون اإلبداعى لدى الطالب 

 وتجربته وبهذا ٌمكن تطبٌقه . ناتج فكرى ملموس ٌمكن تنفٌذه

  -حدود البحث:

 البحث على الوجة األكمل.الحدود الزمانٌة : الحدود المسموح بهما إلتمام متطلبات 

 الحدود المكانٌة :الجهات الخاصه بتدرٌس نظرٌه أآلالت إلتمام متطلبات البحث على الوجه األكمل.

 -منهج البحث:

 لتحقٌق الهدف المرجو من البحث.  إنتهج  الباحثٌن إلى  المنهج التجرٌبً

  -محاور البحث:

 ٌشتمل على  الدراسة النظرٌة لعرض أهمٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد ومدى اإلستفادة من تطبٌقها فى   -:المحور األول

 الوسابل التعلٌمٌة المٌكانٌكٌة.                  

 ٌشتمل على الدراسة التطبٌقٌة بعمل نموذج آللٌة مٌكانٌكٌة وقٌاس مدى فهم وإستٌعاب الطالب للشرح  -:المحور الثانى

 بهذه الوسٌلة .                   

 المحور االول

     Theoretical study النظرية  سةراالد  :أوال

إنتشرت الطباعة ثالثٌة األبعاد فى عالمنا الحاضر فى شتى المجاالت، وُعرفت أٌضاً بعملٌه التصنٌع الجمعً أو التصنٌع 

التصنٌع وتعنى تصنٌع جسم بإضافة طبقة تلو وهً عابلة واسعة من تقنٌات  additive manufacturingباإلضافة

      األخرى لٌتكون الُمجسم.

بدأت هذه التقنٌة فً اإلنتشار فً بداٌات القرن العشرٌن ، حٌث ٌبدأ كل مجسم ثالثً األبعاد مطبوع بملف تصمٌم رقمً 

الطابعة ثالثٌة األبعاد , ثم ٌقوم برنامج مصمم بواسطة برامج التصمٌم ثالثٌة األبعاد وتحوٌل هذا الملف إلى أوامر تفهمها 

خاص بتقطٌع التصمٌم إلى مبات أو أآلف الشرابح األفقٌة, بعد الحصول على هذه الشرابح وطباعتها الواحدة تلو األخرى 

 ٌتم دمجها معاً لتكوٌن المجسم المطلوب.

بشكل مبسط إنتاج أجسام ذات أبعاد ثالثٌة من  مما سبق ٌتضح لنا أن الطباعة ثالثٌة األبعاد  فً حقٌقة األمر بسٌطة وتعنى

لٌتكون فً النهاٌة مجسم ثالثً األبعاد مبنً من  Layers خالل وضع طبقات فوق بعضها البعض بالشكل المطلوب

 شرابح رقٌقة موضوعة فوق بعضها البعض.
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 أهميه الطباعه ثالثيه االبعاد -البند األول:

 اإلقتصادٌة الناحٌة من التصنٌع طبٌعةجودة المنتج ، كما أن لها تأثٌر على  على كبٌر تأثٌراً  األبعاد ثالثٌة للطباعة إن

 .للعاملٌن والصحه المهنٌة والسالمة والبٌبٌة

وٌقوم مصمم اإلنتاج بتصمٌم القطعة اإلنتاجٌة المراد طباعتها مهما كانت دقٌقة وصغٌرة إلنتاجها بالطابعة ثالثٌة األبعاد، 

ة العالٌة والجودة للقطعة الُمنتجة مع تقلٌل نسبه الخطأ الذى قد ٌحدث أثناء طرق اإلنتاج التقلٌدٌة، كما وهو بهذا ٌحقق الدق

أنه ٌقلل من نسبه هادر الخامات الذى قد ٌحدث أثناء عملٌة اإلنتاج وهو بهذا ٌحقق الحفاظ على البٌبة ، كذلك إستخدام 

املٌن فى هذا المجال ألنة ٌقلل من نسبة تعرضهم ألى حوادث صناعٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد ٌحقق األمن والسالمة للع

 وخاصًة عند إنتاج أجزاء دقٌقة.

 -األبعاد إن ُمنَتجها يتمتع بـ: ثالثية الطباعة ولعل من فوائد

      Privacy -:الخصوصية 

 الفردٌة للعمٌل. لإلحتٌاجات وفقاً  على المنتجات الشخصً الطابع أي أنه ٌمكن إضافة

    Complexity -:إنتاج األشكال المعقدة  

التقلٌدٌة، وقد  بالطرق ممكن إنتاجهامن ال ٌكن لم معقدة أشكال وطباعة تصمٌم أمكن األبعاد ثالثٌة الطباعة ظهور بعد

 إمتازت هذه  األشكال الُمنتجه بخفة الوزن والقوة . 

 Environmental Friendly -: للبيئة صديقة 

الملوثه للهواء والبٌبه التى قد تنتج أثناء التخلص من النماذج الصناعٌه  اإلنبعاثاتاألبعاد  ثالثٌة الطباعةٌُقلل إستخدام 

 . وذلك إلمكانٌة طحن الشكل الُمنتج وإعاده إستخدام خاماته مره أخرى، وبهذا فهى صناعة صدٌقة وودوده للبٌبة

 تعريف الوسائل التعليميه: -البند الثانى:

التى  ٌستخدمها الُمحاضر لتحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلم ولتوضٌح المعانً واألفكار لدى المتلقى وبالتالى ٌسهل هى الوسٌله 

 علٌه فهم وإستٌعاب الدرس المراد شرحه.

 -كيف تنتقل الرسالة التعليمية: -2/1

مباشر أو غٌر مباشر، فى هذا البحث تنتقل الرسالة التعلٌمٌة من المرسل إلى المستقبل باإلتصال ، وقد ٌكون هذا اإلتصال  

 .(6)(3D printingٌتم إٌصال الرسالة العلمٌة بإستخدام النماذج الصناعٌة المنتجة بتقٌة )

 أهمية  الوسائل التعليمية: -2/2

 زٌاده إهتمام الُمتلقى بالمادة التعلٌمٌة المقدمة إلٌه. -1

 شغفاً لتلقً المزٌد من المعلومات. تساعد الُمتلقً على إستٌعاب وترسٌخ المعلومة وتجعلة أكثر -2

 تشترك أكثر من حاسه لدى المتلقى فً عملٌات التعلم مما ٌؤدي إلى ترسٌخ هذا التعلم . -3

 إستخدام الوسابل التعلٌمٌة ٌؤدى إلى بناء المفاهٌم السلٌمة للمادة العلمٌة المقدمة. -4

 باع التفكٌر العلمً للوصول إلى حل المشكالت .تنمى قدره المتلقى وُتكسبه القدرة على التأمل ودقة المالحظة وإت -5

ٌُقلل الفروق الفردٌة بٌن المتلقٌن. -6  إستخدام الوسابل التعلٌمٌة 

 تؤدي الوسابل التعلٌمٌة إلى ترتٌب األفكار التً ٌستقبلها المتلقى . -7
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 الطباعة ثالثية األبعاد والوسائل التعليمية -البند الثالث:

األبعاد فى عمل نماذج تعلٌمٌة ثالثٌة األبعاد لتحقق ممٌزات الوسابل التعلٌمٌة البصرٌة والتى  ٌمكن إستخدام الطباعة ثالثٌة

تعتمد على حاسة البصر لدى المتعلم فى تحقٌق أهدافها، وإكتساب الخبرات من خاللها،  والوسابل التعلٌمٌة التفاعلٌة والتى 

 . (5)لومةوفرت الوقت والجهد الذى كان ٌستغرق سابقاً للوصول للمع

وٌخلق إستخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد بٌبة تعلٌمٌة تفاعلٌة ٌسودها قُدره الُمتعلم على فهم المعلومة بطرٌقة مبسطة وسرٌعة 

مع إمكانٌتة التمتع بالتجربة على النموذج التعلٌمى فى بٌبة التعلم ، كذلك ٌخلق لدٌه القدرة على اإلبتكار واإلبداع ، كذلك 

هو أن النموذج ٌسهل التخلص منه وإعادة تدوٌره عند عدم الحاجة إلٌه وبهذا ال ٌمثل عبا على  ٌضاف شًء مهم

( ٌوضح مقارنه بٌن الطرق التعلٌمٌة التقلٌدٌة والطرق التعلٌمٌة بمساعدة النماذج 1البٌبة.الجدول التالى)جدول رقم 

 الصناعٌة.

لتعليميه بمساعده نماذج من الطباعه ثالثيه مقارنه بين الطرق التعليميه التقليديه و الطرق ا -3/1

 -األبعاد:

  اٌزعٍُ ثّسبعذٖ إٌّبرج اٌصٕبعيخ طشق اٌزعٍُ اٌزمٍيذيخ

ُِشسً اٌّعٍِٛخ . - ثإسزخذاَ إٌّبرج اٌزعٍيّيٗ سزصً اٌّعٍِٛخ إٌٝ ر٘ٓ  - يعزّذ اٌزَعٍُ اٌزمٍيذٜ عٍٝ 

 .ِجسط ٚثٙزا يزذمك اٌفُٙ ٚاٌّعشفخاٌّزٍمٝ ثشىً سشيع ٚ

ُّشسً ثشىً أسبسٝ ٌفُٙ  - يَعزّذ اٌّسزمجً عٍٝ اٌ

 اٌّعٍِٛخ.

يذمك إسزخذاَ إٌّبرج اٌزعٍيّيخ إٌشبط  ٚاٌفبعٍيخ ٌذٜ  -

زٍمٝ ِّب يخٍك ثيئخ رعٍيّيخ ِزىبٍِخ. ُّ  اٌ

يششح اٌّشسً سسبٌزخ ٚيزشن إٌٝ اٌّزٍمٝ اٌزخيً ٌفُٙ  -

 اٌشسبٌخ) اٌّذزٜٛ اٌعٍّٝ( .

اٌعٍّٝ( أوثش إثبسح ٚدافعيخ رىْٛ اٌشسبٌخ) اٌّذزٜٛ  -

 ٌٍّسزمجً عٍٝ اٌزعٍُ ٚإٌّبلشخ ٚاٌزذبٚس ِع اٌّشسً.

 يعزّذ عٍٝ اٌجبٔت اٌّعشفٝ ٌٍّزٍمٝ 

 ٚاٌزشويز ٌإلدزفبظ ثبٌّعٍِٛبد اٌّىزسجخ ِٓ اٌّشسً.

يعزّذ عٍٝ اٌجبٔت اٌّعشفٝ إٌٝ جبٔت رذشيه اٌز٘ٓ  

 ، ٚيّٕٝ ٌذٜ اٌّزٍمٝ اٌمذسح عٍٝ اإلثذاع ٚاإلثزىبس.

يزطٍت ِٓ اٌّشسً إعبدح سسبٌزخ اٌزعٍيّيخ فٝ  -

اٌّٛضٛع اٌٛادذ أوثش ِٓ ِشٖ دزٝ رصً إٌٝ ر٘ٓ 

 اٌّزٍمٝ.

عٕذ إسزخذاَ إٌّٛرج اٌزعٍيّٝ فإْ ٘زا يسًٙ ٌذٜ -

اٌّزٍمٝ اٌفُٙ ٚاإلسزيعبة ٚثٙزا لذ رمً اٌفشٚق اٌفشديخ 

 ثيٓ اٌّزٍميٓ.

 (1جدول )

 الدراسه التطبيقيه -المحور الثاني:

لى عملٌه  ٌَ إستكماالً لمتطلبات البحث سوف نقوم بإنتاج إحدى النماذج المٌكانٌكٌة بإستخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد، ثم 

اإلنتاج شرح الدرس بالطرٌقه التقلٌدٌة، وشرح نفس الدرس بإستخدام النموذج المصنع بإستخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد ، ثم  

 م ِكال الطرٌقتٌن فى الشرح.قٌاس أثر مردود الفهم بإستخدا

 تصميم النموذج َموضع الدراسه -أوالً:

وقع اإلختٌار على نموذج مٌكانٌكً وهو آلٌه الترس والسقاطة والمستخدم كجزء من األجزاء المٌكانٌكٌة لبعض الماكٌنات. 

طلبه الفرقه األولى فى القسم وقد وقع اإلختٌار أٌضاً على هذه اآللٌه المٌكانٌكٌه ألنها مشتركة فى الماكٌنات وتدرس ل

 الطباعه والنشر والتغلٌف وقسم التصمٌم الصناعى وبعض المدارس الصناعٌه  فى مادة نظرٌة اآلالت.

( ، ثم 1كما فى الشكل رقم ) 2Dوتصمٌمه أوالً ثنابى األبعاد  وتم دراسة وتصمٌم النموذج بإستخدام برنامج األوتوكاد

لبدء إنتاجه وطباعته وهو برنامج ٌسهل على غٌر   3Dبرنامج لرسم النماذج وهو  Sketch Upرسمه على برنامج 

 (. 5، 4، 3، 2المحترف إستخدامه ، وموضح  فى األشكال)
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 ( نموذج آليه الترس والسقاطة ثنائي األبعاد1شكل)

 
 شكل آلليه الترس والسقاطه مجمع -(2شكل )

 
 أجزاء الترس والسقاطه منفرده -(3شكل)
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 أجزاء الترس والسقاطة منفرده -(4شكل)

 
 الشكل مجمع آلليه الترس والسقاطة والمستخدم فعلياً فى الشرح -(5شكل)

 

 قياس أثر مردود الفهم بإستخدام ِكال الطريقتين فى الشرح -ثانياً:

  -:الجدول األول -تم تصمٌم نموذج إستبان فى ضوء مشكلة البحث وفروضة، حٌث إشتملت اإلستمارة على ثالث جداول 

قٌاس مدى الفهم بالنموذج الُمنتج بالطباعة ثالثٌة األبعاد ،  -: الجدول الثانىقٌاس مدى الفهم بالطرق التقلٌدٌة للشرح ، 

 المرسل( . –) موجه إلى القابم بالشرح  تطبٌق نظم الطباعة ثالثٌة االبعادقٌاس مدى  -:الجدول الثالث

)الُمتلقٌن( بعد إتمام عملٌة الشرح بالطرٌقة التقلٌدٌة ومره أخرى بإستخدام النموذج  تم عرض اإلستبٌان على الدارسٌن

الُمنتج بالطباعة ثالثٌة األبعاد،  وتم تحدٌد مجتمع العٌنه وهم طلبة) ُمتلقون( ٌدرسون مادة مبادئ نظرٌه اآلآلت ، وبلغ 

ابمٌن بتدرٌس ) المرسل( المادة وقٌاس مدى كما تم عرض أسبلة اإلستبٌان على الق –متلقى 111عدد مجتمع العٌنه 

 رضابهم.     

بجامعه  –وبعد إجراء اإلستبٌان تم عمل تحلٌل إحصابى لنتابج هذا اإلستبٌان فى مركز الدراسات اإلحصابٌه والقٌاسٌه 

 وفٌما ٌلى عرض تحلٌل هذه النتابج. -القاهره 
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 التحليل اإلحصائي لمدى الفهم بالطرق التقليديه للشرح  -1/1  -البند االول:

 وصول معلومه الشرح إلى أذهانكم بشكل سرٌع ومبسط -:الفرض االول

% من مجتمع العٌنة ٌأكدون صعوبة فهم المعلولة 63بنسبة نجد أنه ( 2وطبقاً للجدول رقم )من التحلٌل اإلحصابى 

 قة التقلٌدٌة.ووصولها إلى أذهانهم بشكل سرٌع ومبسط بالطرٌ

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 63 63.0 63.0 63.0 

Probably 37 37.0 37.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 (2جدول)
    

 إستغراق المُحاضر الكثٌر من الوقت لتوصٌل المعلومة -الفرض الثانى:

إستغراق الشرح الكثٌر من  % من مجتمع العٌنه ٌأكدون64بنسبة نجد أنه ( 3وطبقاً للجدول رقم )من التحلٌل اإلحصابى 

 وتوضٌحها. الوقت لتوصٌل المعلومة

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Probably  36 36.0 36.0 36.0 

Yes 64 64.0 64.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 (3جدول)
     

 مالبمة شرح الدرس بالطرٌقة التقلٌدٌة -الفرض الثالث:

عدم مالبمة الشرح  % من مجتمع العٌنة ٌأكدون63بنسبة نجد أنه  (4وطبقاً للجدول رقم ) من التحلٌل اإلحصابى     

 .بالطرق التقلٌدٌه لمثل هذه النوعٌة من الدروس

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 63 63.0 63.0 63.0 

Probably 37 37.0 37.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 (4جدول)
      

ٌُل فى أذهانكم -:الفرض الرابع  خلق بٌبه تعلٌمٌه مبنٌه على الَتخ

أن الشرح بالطرٌقة  العٌنة ٌأكدون% من مجتمع 73بنسبة نجد أنه  (5وطبقاً للجدول رقم ) من التحلٌل اإلحصابى     

دون ترسٌخ لموضوع  –التقلٌدٌة لمثل هذه النوعٌة من الدروس ٌخلق بٌبة تعلٌمٌة مبنٌة على الَتخٌل فى أذهان الطالب 

 الدرس.

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Probably 27 27.0 27.0 27.0 

Yes 73 73.0 73.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0 
 

 (5جدول)
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(  ٌوضح نتٌجة كل فرضٌة من فروض البحث الخاصة بالشرح بالطرٌقة التقلٌدٌة 1والرسم البٌانى التالً )رسم بٌانً

 لسابقة.لدرس الترس والسقاطة.طبقاً للنتابج اإلحصانٌة ا

 

 فروض البحث للشرح التقليدى -(1رسم بيانى )

 

   –قياس اإلتجاه العام لآلراء من خالل تحليل مردود أسئله الجدول األول  -1/2

 -:نجد أن ( 6جدول)من الجدول الثالى 

وصول معلومة الشرح الى أذهان المتلقٌن % وهذا ٌؤكد صعوبة 3% وهو أقل من 1.37متوسط اإلتجاه لعٌنة القٌاس  -1

بٌنما متوسط اإلتجاه لعٌنة  -عدم مالبمة الشرح بالطرق التقلٌدٌة لمثل هذه النوعٌة من الدروس، و بشكل سرٌع ومبسط

خلق إستغراق الشرح الكثٌر من الوقت لتوصٌل المعلومة، و% وهذا ٌعنى موافقة مجتمع العٌنة على 3 % 2.64القٌاس 

ٌُل فى أذهانكم  *. بٌبة تعلٌمٌة مبنٌة على الَتخ

%  وهذا ٌثبت مدى مصدقٌه موضوع 4مالى البعد( لشرح الدرس بالطرٌقه التقلٌدٌه وصل الى معامل اإلختالف ) إج -2

 .1البحث**

  N * المتوسط 

االنحراف 

 المعٌارى

معامل 

 االختالف**

وصول معلومه الشرح الى -1

 اذهانكم بشكل سرٌع ومبسط

100 1.37 0.485 

35.4% 

الكثٌر  المُحاضراستغراق -2

 من الوقت لتوصٌل المعلومه

100 2.64 0.482 

18.3% 

مالبمه شرح الدرس -3

 بالطرٌقه التقلٌدٌه

100 1.37 0.485 

35.4% 

خلق بٌبه تعلٌمٌه مبنٌه على -4

ٌُل فى أذهانكم  الَتخ

100 2.73 0.446 

16.3% 

 %4.3** 0.08627 2.0275 100 شرح درس بالطرٌقه التقلٌدٌه

 (6جدول)

                                                           
1

ٚرٌكه ثٙكذف اٌذصكٛي عٍكٝ دسجكٗ اإلخكزالف دكٛي اإلرجكبٖ اٌعكبَ ٌٍعيٕكٗ ِجزّكع  –اإلخزالف ٘ٛ ليّٗ اإلٔذشاف اٌّعيبسٜ عٍٝ اٌّزٛسط **ِعبًِ  

 ٚوٍّب لٍذ ليّٗ ِعبًِ اإلخزالف َدي ٘زا عٍٝ أْ اٌذساسٗ رسيش فٝ اإلرجبٖ اٌصذيخ ٌٍجذث ٚأٔٗ يذمك فشٚضٗ. –اٌذساسٗ 

0 

64 

0 

73 
63 

0 

63 

0 

37 36 37 
27 

وصول معلومه الشرح 
الى اذهانكم بشكل 

 سرٌع ومبسط

إستغراق المُحاضر 
الكثٌر من الوقت 
 لتوصٌل المعلومه

مالبمه شرح الدرس 
 بالطرٌقه التقلٌدٌه

خلق بٌبه تعلٌمٌه مبنٌه 
ٌُل فى  على الَتخ

 أذهانكم

 ربما ال  نعم
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 -:التحليل اإلحصائي لمدى الفهم بإستخدام النموذج الُمعد بالطباعة ثالثية األبعاد -2/1 -:الثانيالبند 

 وصول معلومه الشرح الى اذهانكم بشكل سرٌع وُمبسط -:الفرض االول

أن الشرح بالنموذج الُمعد  % من مجتمع العٌنة ٌأكدون84بنسبة نجد أنه  (7وطبقاً للجدول رقم )من التحلٌل اإلحصابى 

 للدراسة َسهل علٌهم فهم ووصول المعلومة إلى أذهانهم بشكل سرٌع وُمبسط.

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Probably 16 16.0 16.0 16.0 

Yes 84 84.0 84.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 (7جدول)
      

 إستغراق المُحاضر الكثٌر من الوقت لتوصٌل المعلومة -:الثانىالفرض 

عدم إستغراق المُحاضر  % من مجتمع العٌنة ٌأكدون71بنسبة نجد أنه  (8وطبقاً للجدول رقم ) من التحلٌل اإلحصابى

 وتوضٌحها لدى أذهان المتلقٌن . الكثٌر من الوقت لتوصٌل المعلومة

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid No 71 71.0 71.0 71.0 

Probably 27 27.0 27.0 98.0 

Yes 2 2.0 2.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

      (8جدول)

 مالبمه وصول المعلومه بطرٌقه الشرح الحدٌثه -الفرض الثالث:

مالبمه الشرح بالنموذج  % من مجتمع العٌنة ٌأكدون78بنسبة نجد أنه  (9وطبقاً للجدول رقم ) من التحلٌل اإلحصابى

 .الُمعد للدراسه لِمثل هذه النوعٌة من الدروس

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid No 1 1.0 1.0 1.0 

Probably 21 21.0 21.0 22.0 

Yes 78 78.0 78.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0   

 (9جدول)

      

 خلق بٌبه تعلٌمٌه مبنٌه على الفهم الحقٌقى وترسٌخ للمعلومه -:الفرض الرابع

أن الشرح بالنموذج الُمعد  % من مجتمع العٌنة ٌأكدون81بنسبة نجد أنه ( 11وطبقاً للجدول رقم )من التحلٌل اإلحصابى 

لِمثل هذه النوعٌة من  على الفهم الحقٌقى وترسٌخ للمعلومةللدراسة لمثل هذه النوعٌة من الدروس ٌخلق بٌبة تعلٌمٌة مبنٌة 

 الدروس.

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Probably 20 20.0 20.0 20.0 

Yes 80 80.0 80.0 100.0 

Total 100 100.0 100.0  

 (10جدول)
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(  ٌوضح نتٌجة كل فرضٌة من فروض البحث الخاصة بالشرح بإستخدام النموذج الُمعد 2الرسم البٌانى التالً )رسم 

 بقاً للنتابج اإلحصابٌة السابقة.لدرس الترس والسقاطة.ط 3Dللدراسة بإستخدام 

 

 3Dفروض البحث للشرح بنموذج الـ  -(2رسم بيانى )

 

  –قياس اإلتجاه العام لآلراء من خالل تحليل مردود أسئلة الجدول األول  -2/2

 -:نجد أن( (11جدول)) من الجدول التالى

وصول معلومة % وهذا ٌعكس مدى موافقة مجتمع العٌنة على 3 2.8، 2.7متوسط اإلتجاه لعٌنة القٌاس بما ٌعادل  -1

خلق بٌبة تعلٌمٌة  و - وصول المعلومة بطرٌقة الشرح الحدٌثةمالبمة و - الشرح إلى أذهان المتلقٌن بشكل سرٌع وُمبسط

وهذا  3> 1.3*، ومتوسط إتجاه العٌنة إلستغراق الشرح الكثٌر من الوقت  مبنٌة على الفهم الحقٌقى وترسٌخ للمعلومة

لشرح وٌخلق ٌعنى صحة الفرض أن استخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد فى إعداد نماذج الشرح ٌقلل من الوقت المستغرق ل

 بٌبة تعلٌمٌة جٌدة.

%  وهذا ٌثبت مدى مصدقٌة 8.8معامل اإلختالف ) إجمالى البعد( لشرح الدرس بطرٌقه النموذج  وصل الى  -2

 موضوع البحث**

  N * المتوسط 

اإلنحراف 

 المعٌارى

معامل 

 **اإلختالف

وصول معلومه الشرح إلى -1

 أذهانكم بشكل سرٌع ومبسط

100 2.84 0.368 
13.0% 

إستغراق الُمحاضر الكثٌر -2

 من الوقت لتوصٌل المعلومه

100 1.31 0.506 
38.7% 

مالبمه وصول المعلومه -3

 بطرٌقه الشرح الحدٌثه

100 2.77 0.446 
16.1% 

خلق بٌبه تعلٌمٌه مبنٌه على -4

 الفهم الحقٌقى وترسٌخ للمعلومه

100 2.80 0.402 
14.4% 

استخدام نموذج معد بتقنٌه 

الطباعه ثالثٌه االبعاد وشرح 

 نفس الدرس 

100 2.4300 0.21344 

8.8% 

 (11جدول)

 

84 

2 

78 80 

0 

27 
21 

0 

16 

71 

1 

20 

وصول معلومه 
الشرح الى اذهانكم 
 بشكل سريع وُمبسط

إستغراق المُحاضر 
الكثير من الوقت 
 لتوصيل المعلومه

إستغراق المُحاضر 
الكثير من الوقت 
 لتوصيل المعلومه

خلق بيئه تعليميه 
مبنيه على الفهم 
الحقيقى وترسيخ 

 للمعلومه

 ربما ال نعم
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 2قياس مردود الشرح بين ُكٍل من الطريقتين بعمل عالقة بين كل سؤال فى  كٍل من الجدولين ) كا -:البند الثالث

 2 المحسوبه(

وصول معلومه الشرح إلى   وصول معلومة الشرح إلى أذهانكم بشكل سرٌع ومبسط بالطرٌقة التقلٌدٌة  -:العالقة األولى

  (3D) نموذج ال أذهانكم بشكل سرٌع ومبسط

أن هناك إختالف بٌن وصول المعلومة المشروحة بإستخدام كلى نجد  (12وطبقاً للجدول رقم ) من التحلٌل اإلحصابً     

%. 63وصل قٌمٌته إلى  (3D) نموذج ال الطرٌقتٌن إلى أذهان المتلقٌٌن بشكل مبسط وسرٌع ، وأن الشرح بإستخدام 

 وهذا ٌحقق فرضٌة البحث ، وأَثبت مشكلة البحث وهدف البحث.

  

وصول معلومه الشرح الى اذهانكم بشكل 

 (3Dسرٌع ومبسط ) نموذج ال 

Total نعم ربما 

وصول معلومه الشرح الى 

اذهانكم بشكل سرٌع ومبسط 

 بالتقلٌدٌة

No Count 0 63 63 

% of Total 0.0% *63.0% 63.0% 

Probably Count 16 21 37 

% of Total 16.0% 21.0% 37.0% 

Total Count 16 84 100 

% of Total 16.0% 84.0% 100.0% 

 (12جدول)

وب
2 

 ِسزٜٛ اٌّعٕٛيخ دسجبد اٌذشيخ اٌّذسٛثخ

26.940 1 
 

0.000 
 

ستغراق الُمحاضر الكثٌر من الوقت لتوصٌل المعلومة * إستغراق الُمحاضر الكثٌر من الوقت لتوصٌل إ -العالقه الثانيه:

 المعلومة

إستغراق الُمحاضر الكثٌر من الوقت لتوصٌل أن هناك إختالف فى نجد  (13وطبقاً للجدول رقم ) من التحلٌل اإلحصابً

وأَثبت مشكلة البحث وهدف  % . وهذا ٌحقق فرضٌة البحث ،63ووصل قٌمٌته الى المعلومة  فى الطرٌقة التقلٌدٌة 

 البحث.

  

إستغراق الُمحاضر الكثٌر من الوقت لتوصٌل المعلومه) 

 (3Dنموذج ال 

Total نعم ربما ال 

إستغراق الُمحاضر 

الكثٌر من الوقت 

 لتوصٌل المعلومه

Probably Count 8 27 1 36 

% of Total 8.0% 27.0% 1.0% 36.0% 

Yes Count 63 0 1 64 

% of Total 63.0% 0.0% 1.0% 64.0% 

Total Count 71 27 2 100 

% of Total 71.0% 27.0% 2.0% 100.0% 

 (13جدول)

                                                           
2

٘ٛ إخزجبس إدصبئٝ يزُ رطجيمٗ ٌذساسخ اٌعاللخ ثيٓ ِزغيشيٓ ٌّعشفخ ِب ارا وكبْ ٕ٘كبن عاللكخ ثكيٓ  اٌّزغيكشيٓ  -سٛثٗ(:اٌّذ 2إخزجبس اإلسزمالٌيٗ )وب - 

دي ٘زا عٍٝ ٚجٛد عاللخ ثيٓ وال اٌفشضكيٓ ٚثٙكزا يىكْٛ لكذ رذمكك ٘كذف اٌجذكث ِكٓ  (0.5( ٚ٘ٛ ألً ِٓ ) 0.000)أَ ال . فإرا وبْ ِسزٜٛ اٌّعٕٛيخ 

 ٘زا اٌفشض.

 



 عشر خامسالعدد ال                                                                        مجلة العمارة والفنون                 

555 

وب
2 

 ِسزٜٛ اٌّعٕٛيخ دسجبد اٌذشيخ اٌّذسٛثخ

73.755 1 0.000 

          

 مالئمة شرح الدرس بالطريقة التقليدية* مالئمة وصول المعلومة بطريقة الشرح الحديثه -:العالقه الثالثه

باستخدام كلى مالبمة وصول المعلومة أن هناك إختالف بٌن نجد  (14وطبقاً للجدول رقم )من التحلٌل اإلحصابً 

%. وهذا 63وصلت  مالبمته إلى المتلقى لـ   (3D) نموذج ال الطرٌقتٌن إلى أذهان المتلقٌٌن ، وأن الشرح بإستخدام 

 ٌحقق فرضٌة البحث ، وأَثبت مشكلة البحث وهدف البحث.

  

مالبمه وصول المعلومه بطرٌقه الشرح الحدٌثه) نموذج 

 (3Dال 

Total نعم ربما ال 

مالبمه شرح الدرس 

 بالطرٌقه التقلٌدٌه

No Count 0 0 63 63 

% of Total 0.0% 0.0% 63.0% 63.0% 

Probably Count 1 21 15 37 

% of Total 1.0% 21.0% 15.0% 37.0% 

Total Count 1 21 78 100 

% of Total 1.0% 21.0% 78.0% 100.0% 

 (14جدول)

وب
2 

 دسجبد اٌذشيخ اٌّذسٛثخ
ِسزٜٛ 

 اٌّعٕٛيخ

51.214 1 0.000 

خلق بيئة تعليمية مبنية على الَتخُيل فى أذهانكم ) التقليدى(* خلق بيئه تعليمية مبنية على الفهم  -:العالقه الرابعه

  (3D) نموذج ال الحقيقى وترسيخ للمعلومة 

البٌبة التعلٌمٌة التى تخلقها طرٌقة الشرح أن هناك إختالف بٌن نجد ( 15وطبقاً للجدول رقم )من التحلٌل اإلحصابً 

%. وهذا ٌحقق فرضٌة البحث ، 73وصلت  مالبمته الى المتلقى لـ   (3D ـ) نموذج ال، وأن الشرح بإستخدام  المستخدمة

 وأَثبت مشكله البحث والهدف من البحث.

  

خلق بٌبه تعلٌمٌه مبنٌه على الفهم الحقٌقى 

 (3Dوترسٌخ للمعلومه) نموذج ال 

Total نعم ربما 

خلق بٌبه تعلٌمٌه مبنٌه على 

ٌُل فى أذهانكم  الَتخ

 التقلٌدى

Probably Count 20 7 27 

% of Total 20.0% 7.0% 27.0% 

Yes Count 0 73 73 

% of Total 0.0% 73.0% 73.0% 

Total Count 20 80 100 

% of Total 20.0% 80.0% 100.0% 

 (15جدول)

وب
2 

 دسجبد اٌذشيخ اٌّذسٛثخ
ِسزٜٛ 

 اٌّعٕٛيخ

67.593a 1 0.000 
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 تطبيق معامل سبيرمان لالرتباط على جدولى الدراسه األول والثاني :-  

)ظاهرتٌن أو أكثر أو متغٌرٌن أو أكثر( معامل سبٌرمان هو معامل ٌقٌس مدى إرتباط العالقة بٌن الظواهر المختلفة 

لمعرفة ما إذا كان تغٌر إحدهما أو مجموعة منها مرتبطاً بتغٌر األخرى, فإذا كان نتٌجة إشارة اإلرتباط)+( فإن هذا ٌدل 

 طبقاً لقربه ( دل هذا على أن اإلرتباط عكسى-( ، وإذا كانت اإلشاره)1على أن اإلرتباط طردى قوى طبقاً لقربه من )+

( نالحظ أنه تم تطبٌق إرتباط سبٌرمان للبٌانات الرتبٌة لتحدٌد إذا كان هناك عالقة ذات دالله 16ومن الجدول) (، 1-من )

إستخدام نموذج معد بتقنٌة  وقد وجد أن، ((3Dالـ إحصابٌة بٌن الشرح بالطرٌقة التقلٌدٌة والشرح بإستخدام نموذج 

بمعامل إرتباط وصل إلى )  الطباعة ثالثٌة حقق أهدافه فى العملٌة التعلٌمٌة مقارنتاً بشرح نفس الدرس بالطرٌقة التقلٌدٌة

1.319 ) 

  

  

شرح درس 

 بالطرٌقه التقلٌدٌه

استخدام نموذج 

معد بتقنٌه الطباعه 

ثالثٌه االبعاد 

وشرح نفس الدرس 

قه المشروح بالطرٌ

 التقلٌدٌه

شرح درس 

 بالطرٌقه التقلٌدٌه
0.319 1.000 معامل االرتباط

**
 

  

  

 0.001   مستوى المعنوٌة

 100 100 العدد

 جدول معامل اإلرتباط سبيرمان -(16جدول)

 تطبيق نظم الطباعة ثالثية األبعاد ) موجه إلى المرسل(قياس مردود  -:البند الرابع

فرد لمعرفه وقٌاس مردود إدراك 39إلى القابم بالشرح) الُمرسل( وطرح على عٌنه بحثٌه بلغت تم توجٌه هذا اإلستبٌان 

 تخدام النموذج الُمعد.المقرر التعلٌمً بعد إس

 هناك عدم رغبه من إستخدام الطرق التكنولوجٌه الحدٌثه فى التعلٌم -:الفرض االول

% من القابمٌن بالشرح ٌؤكدون على رغبتهم فى 64.1نسبه ( نجد أنه ب17من التحلٌل اإلحصابى وطبقاً للجدول رقم )

 . إستخدام الطرق التكنولوجٌة الحدٌثة فى التعلٌم

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 25 25.0 64.1 64.1 

Probably 12 12.0 30.8 94.9 

Yes 2 2.0 5.1 100.0 

Total 39 39.0 100.0   

Missing System 61 61.0     

Total 100 100.0     

 (17جدول)
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 عدم توافر األجهزه الخاص بإنتاج المجسمات ثالثٌه األبعاد -:الفرض الثاني

عدم توافر األجهزة % من القابمٌن بالشرح ٌؤكدون 82.1( نجد أنه بنسبة 18من التحلٌل اإلحصابى وطبقاً للجدول رقم )

 .المجسمات ثالثٌة األبعادالخاص بإنتاج 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Probably 7 7.0 17.9 17.9 

Yes 32 32.0 82.1 100.0 

Total 39 39.0 100.0   

Missing System 61 61.0     

Total 100 100.0     

 (18جدول)

 ثالثٌة األبعادعدم وضوح أهمٌة الطباعة  -:الفرض الثالث

( نجد أنه ونظراً ألن تقنٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد تقنٌة حدٌثة فإنه بنسبه 19من التحلٌل اإلحصابى وطبقاً للجدول رقم )

 .عدم وضوح أهمٌة الطباعة ثالثٌة األبعاد% من القابمٌن بالشرح ٌؤكدون 64.1

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid No 2 2.0 5.1 5.1 

Probably 25 25.0 64.1 69.2 

Yes 12 12.0 30.8 100.0 

Total 39 39.0 100.0   

Missing System 61 61.0     

Total 100 100.0     

      (19جدول)

 محاوالت مستمره لتطوٌع التكنولوجٌا الحدٌثه فى مجال التعلٌم -:الفرض الرابع

أن هناك محاوالت % من القابمٌن بالشرح ٌؤكدون 84(  نجد أنه بنسبه 21من التحلٌل اإلحصابى وطبقاً للجدول رقم )

 . مستمره لتطوٌع التكنولوجٌا الحدٌثه فى مجال التعلٌم

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Probably 6 6.0 15.4 15.4 

Yes 33 33.0 84.6 100.0 

Total 39 39.0 100.0  

Missing System 61 61.0   

Total 100 100.0   

 (20جدول)
 

 وجود إجراءات روتٌنٌه ٌصعب إجتٌازها لتطبٌق النظم الحدٌثه فى مجال التعلٌم -:الفرض الخامس

وجود إجراءات  بالشرح ٌؤكدون% من القابمٌن 74.4( نجد أنه بنسبة 21من التحلٌل اإلحصابى وطبقاً للجدول رقم )

 .روتٌنٌة ٌصعب إجتٌازها لتطبٌق النظم الحدٌثة فى مجال التعلٌم
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Probably 10 10.0 25.6 25.6 

Yes 29 29.0 74.4 100.0 

Total 39 39.0 100.0  

Missing System 61 61.0   

Total 100 100.0   

 (21جدول)

 توفر الطباعه ثالثٌه األبعاد سرعه وصول المعلومه إلى المتلقى بشكل سرٌع -:الفرض السادس

أن توفر الطباعة % من القابمٌن بالشرح ٌؤكدون 92.3( نجد أنه بنسبة 22من التحلٌل اإلحصابى وطبقاً للجدول رقم )

 .بشكل سرٌع ثالثٌة األبعاد سرعة وصول المعلومة إلى المتلقى

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid Probably 3 3.0 7.7 7.7 

 100.0 92.3 36.0 36 نعم

Total 39 39.0 100.0  

Missing System 61 61.0   

Total 100 100.0   

 (22جدول)

 الجدول الثالثقياس اإلتجاه العام لآلراء من خالل تحليل مردود أسئله  -4/2

 -:(  نجد أن23فى الجدول التالى )جدول 

األسبله المطروحه % وهذا ٌعنى موافقه مجتمع العٌنه على 3 2.8، 2.9متوسط اإلتجاه لعٌنه القٌاس بما ٌعادل  -1

 *.علٌهم فى اإلستبٌان

مدى مصدقٌه %  وهذا ٌثبت 7.2معامل اإلختالف ) إجمالى البعد( لشرح الدرس بطرٌقه النموذج  وصل الى  -2

 موضوع البحث**

  N * المتوسط 
االنحراف 
 المعٌارى

معامل 
 **االختالف

هناك عدم رغبه من استخدام -1

الطرق التكنولوجٌه الحدٌثه فى 

 التعلٌم

39 1.41 0.595 

42.2% 

عدم توافر األجهزه الخاص -2

 بانتاج المجسمات ثالثٌه االبعاد

39 2.82 0.389 
13.8% 

الطباعه عدم وضوح اهمٌه -3

 ثالثٌه االبعاد

39 2.26 0.549 
24.3% 

محاوالت مستمره لتطوٌع -4

التكنولوجٌا الحدٌثه فى مجال 

 التعلٌم

39 2.85 0.366 

12.8% 

وجود اجراءات روتٌنٌه ٌصعب -5

اجتٌازها لتطبٌق النظم الحدٌثه فى 

 مجال التعلٌم

39 2.74 0.442 

16.1% 

توفر الطباعه ثالثٌه االبعاد -6

وصول المعلومه الى سرعه 

 المتلقى بشكل سرٌع

39 2.92 0.270 

9.2% 

 %7.2** 0.17934 2.5000 39 تطبٌق نظم الطباعه ثالثٌه االبعاد

 (23جدول)
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 -النتائج:

  هناك قصور فى إدراك وفهم المتلقٌن لبعض المجسمات المٌكانٌكٌة أثناء شرحها بالوسابل التقلٌدٌة.  -1

سوف ٌؤدى إلى  -تطبٌق إستخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد وإنتاج نموذج لشرح إحدى دروس المناهج التعلٌمٌة المعقدة -2

 .الفهم وترسٌخ للمعلومةسهولة فهم وإدراك الدرس للمتلقى وٌخلق بٌبة تعلٌمٌة مبنٌة على  

ج لما لها من تأثٌر إٌجابى على العملٌة التعلٌمٌة إدراك القابم بالتدرٌس لمدى أهمٌة إستخدام لمثل هذه األنواع من النماذ -3

 مع تقلٌل الفروق الفردٌة التى قد تظهر من الشرح بالطرق التقلٌدٌة.

 -التوصيات:

ٌجب ترسٌخ مفهوم إستخدام الطباعة ثالثٌة األبعاد لعمل نماذج تعلٌمٌة تستخدم فى العملٌة التعلٌمٌة ٌكون من خاللها  -1

إنتاج النماذج التعلٌمٌة مما ٌتٌح خلق بٌبة تعلٌمٌة متكاملة أكثر إثاره وتشوٌق وملٌبة بالنقاش فتح مجال جدٌد فى طرق 

 الفعال بٌن المتلقى والقابم بالشرح ، كما أنها قد تحقق القدرة على اإلبداع واإلبتكار لدى بعض المتلقٌن.

 -المراجع:

 -:الرسائل العلميه

رساله  - األبعاد ) مع التطبٌق على الخرابط الرقمٌه المنتجه بمصر( تطور الطباعه ثالثٌه -غاده عطا  -ٌوسف  -1

 .2113 -دكتوراه غٌر منشوره

-Youseef- Gadaa Ataa- Tatwer Elteba3aa Tholathyat Elaba3aad( Ma3 Eltatbek ala Elkhraet 

Elrkmia Elmontga fy Masre) Resalet Doctorah- 2003  

-منهجٌه تصمٌم وإنتاج كتاب العلوم بمرحله التعلٌم االساسى بالمدارس الحكومٌه بمصر  -نٌفٌن عبد العزٌز  -محمود  -2

 .2114 -رساله دكتوراه غٌر منشوره

Mahmoud-Neveen Abd Elazyz- Manhagyt Tasmeem wa Entage Ketab El3loom bmrhalet 

Elta3lem Elasasy Belmadares Elhkomya Be Masr- Resalet Doctorah-  2004  

إعداد قاعده علمٌه لبناء  وتقٌٌم النموذج األول لتحقٌق المتطلبات التصمٌمٌه واإلنتاجٌه  -وسام أونسى  -إبراهٌم  -3

 .2117 -رساله دكتوراه غٌر منشوره  - المتقدمه فى المنتجات المعدنٌه

-Ebraheem – Wesaam Onsy- E3dad Ka3dah 3lmya Lbnaa wa takyeem Elnamozag Elawal 

Ltahkeek Elmotatlbat Eltasmemya wa Elentagya Elmatkadma fy Elmontgaat El ma3dnya- 

Resalet Doctorah-  2007.  

  -التفاعلٌه بٌن التعلٌم التقلٌدى والتعلٌم بالنشر اإللكترونى لقٌاس كفاءه التعلٌم الممزوج -رشا محمود أحمد  -البنا  -4

 .2112 -رساله دكتوراه غٌر منشوره

-Elbanaa- Rasha Mahmoud Ahmed- Eltfaolyaa bynaa Elta3leem Eltakledy we Elta3leem Bl 

nasher Elelktrony Lkyaas Kafaet Elta3leem Elmmzoog- Resalet Doctorah-2012. 

 -الكتب العربيه:

 (2116دار الفجر للتوزٌع والنشر ) - مفهوم الوسابل التعلٌمٌة وأنواعها -محمد جابر  -خلف هللا  -5

-Khalaf Alah-  Mohamed Gaber- Mafhom Elwasael Elta3lemya wa Anwa3eha- Dar Elfager 

Lltwze3e we EL nasher. 2006 

 .2115 دار الفجر للتوزٌع والنشر -نظرٌات االتصال الحدٌث -مٌن أ -موافى  -6

-Mowafee – Ameen- Nazaryet Al Etsaal Elhadeeth- Dar Elfager Lltwze3e we EL nasher- 

2015. 

 


