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 الباب الخامس

 الاختتام

 نتائج البحث . أ

 مثل هخلفيت البحث فئن الىمي، الىصفي باشخخدام البحثيت البياهاث حميع وصف بعد

 هحً هأخر املالحضت هما ًلي :

لت ( Steatment )للعالج  مساث أزبعت الدزاشت ٌعني هره في مالخعلي جطبيم .1  بالطٍس

 الاخخباز أحل مً واحخماعين واحدة مالحظت ثمحيىصى بخلىياث الخعلم الخعاووي 

 البعد وول للائىا شبعت الاحخماع. و اللبلي

لت  كبل وبعد جطبيم الىالم ٌعني مهازة هخائج في هبيرة اخخالفاث هىان .2 حيىصى  بالطٍس

 .بخلىياث الخعلم الخعاووي

بيت والىخائج اللبلي الاخخباز هخائج على الاطالع .3 بيت للمجمىعت الخجٍس  الخىفير كبل الخجٍس

 فسق  أي : هىان ملبىلت، امللترحت الفسضيت أن إلى حعير الدزاشت وبعده,  وبرلً هخائج

لت جىفير وبعد كبل الىالم على اللدزة بين هبير حيىصى بخلىياث الخعلم  بالطٍس

 .الخعاووي

لت أن جبين الدزاشت، هخائج حميع على الاطالع خالٌ مً .4  لىماذج يالخعاوو الخعلم طٍس

مىً مهازة حعلم على جطبيلها ًمىً باهىزاما  اخخياز في هبدًل اشخخدامها الىالم ٍو

 الىالم. ملهازة الخعليميت إلاعالم وشائل
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 و املدخالت  الاقتراحات . ب

 وخاصت مجاٌ، أي في الطالب جلدم أن ًمىً مخخلفت أشاليب ًطبيلىان للمعلمين ًمىً .1

لت س حيىصى بخلىياث الخعلم الخعاووي  بالطٍس  مهازة الىالم. لخطٍى

 الخعلم. تطسك اخخياز في هبدًل هرا اشخخدام ًمىً الىشائط، حعليم ملؤشصاث باليصبت .2

 شيخم التي ألابحاث في مسحع أو همسحع اشخخدامهم ًمىً و الطالباث، الطالب باليصبت .3

سها   أهثر لخيىن  جطٍى
 
 مبخىسة. وأهثر جطىزا

 ختتاملا  ج.

زب العاملين و زب العسط العظيم الري أوعم عليىا بىعمهال جحص ي و الصالث و   الحمد هلل

الصالم علي هبيىا و حبيبىا و خاجم ألامبياء و املسشلين وهى  محمد بً عبد هللا بً عبد املطلب بً 

هاظم عبد مىافبن كص ي بً هالب بً مسة بً هعب بً لؤي بً غالب بً فهس بً مالً بً الىضس 

مت  بً مدزهت بً إلياس بً مضس بً هزاز بً معد بً عدهان صلي هللا عليه و بً هىاهت بً  هٍز

الصالم, الحمد هلل حمدا هثيرا بلىجه بلدزجه وامال على الباحث الجمام هخابت البحث و ظسوط 

الحصٌى علي الدزاحت العاليت, و ليض إلاوصان خللا وامال بال عيب ولهم و هرلً الباحث له 

ألهه مثل شائس الىاس " ميان اليس ي و الخطء " و بسحى الباحث اإلي حميع الىلائض الىثيرة 

امللازئين إن ٌعطي الاكتراحاث املداخالث التي جخعلم بىخابت زشالت البحث و أهدافها لخحصين 

 الباحث في املصخليل و بصخعفي الباحث عفىا هثيرا إذا جىحد ألاخطء مً الباحث و بحثت.


