
 

6 
 

  2015 ديسمبر -يىليى  –المجلد الثاوي  –السادس العدد     جامعت الىاصرمجلت 

 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامعة حجة وفق معايري اجلودة -ي املرحلة الثانوية  يف كلية الرتبية تقييم برامج إعداد معلم
 باسح أٍٚ -ايعًٝٞ َعفط و٢ٝ  و٢ٝ. ز.أ 

 سذ١ ايذلب١ٝ ن١ًٝ ايذلب١ٜٛ ايعًّٛ بكػِ املؿاضى ايطٜانٝات تسضٜؼ ٚططا٥ل املٓاٖر أغتاش

 سذ١ ظاَع١ ا٭نازميٞ ٚايتطٜٛط اؾٛز٠ نُإ َطنع ض٥ٝؼ

 ن١ًٝ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ بكػِ املػاعس ايذلب١ٝ أقٍٛ أغتاش -باسح ثاْٞ  – املػًٗٞ سػني سإز  اهلل  أ١َ. ز

 سذ١ ايذلب١ٝ

 املًدل

1 

 ؼككٗا َٚس٣, ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز يدلاَر اي٬ظ١َ اؾٛز٠ َعاٜرل  ع٢ً ايتعطف إىل ايسضاغ١ ٖسفت

 ٚأعها٤ ايطًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ سذ١ َع١دا-سذ١ ايذلب١ٝ به١ًٝ  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز بطاَر يف

 َعاٜرل ٚفل ٚكطداتٗا املعًُني إعساز بطاَر يتكِٝٝ أزا٠ إعساز مت اشلسف ٖصا ٚيتشكٝل, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ

, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤, ايذلب١ٜٛ اؾٛاْب, احملت٣ٛ, ايتع١ًُٝٝ املدطدات:)فا٫ت َعاٜرلٖا َٚجًت اؾٛز٠

 َٗٓٝا:اٱعساز كطدات, املٓؿأ٠, ايتع١ًُٝٝ اٱزاض٠, املٝساْٞ ايتسضٜب, ايكبٍٛ اتغٝاغ, ايدلاَر استٝادات

 ٚمت ا٭زا٠ فا٫ت مجٝع ع٢ً تٛظعت, َ٪ؾطا( 169) َٔ ا٫غتبا١ْ ٚتهْٛت(,  ٚادتُاعٝا ٚأنازميٝا ٚعًُٝا

 ضٜؼايتس ١٦ٖٝ أعها٤ َٔ عهًٛا( 42) َٔ َه١ْٛ ع١ٓٝ ع٢ً طبكت, ٚثباتٗا ا٭زا٠ قسم َٔ ايتأنس

 ٚبعس, ايه١ًٝ أقػاّ مجٝع َٔ ايطابع املػت٣ٛ طًب١ َٔ, ٚطايب١ طايبًا( 186)ٚ سذ١ ايذلب١ٝ به١ًٝ َٚػاعسِٜٗ,

 :ايسضاغ١ ْتا٥ر أظٗطت اٱسكا١ٝ٥ املعاؾات

   سذ١ -ايذلب١ٝ به١ًٝ  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز بطاَر يف اؾٛز٠ َعاٜرل ؼكل زضد١ إٔ -

 ٚبأز٢ْ%(, 5058 ْٚػب١(, 5) أقٌ َٔ, 2554) مبتٛغط ايطًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ( ق١ًًٝ) بسضد١ نإ   سذ١ داَع١

 %(.5452 ْٚػب١,  2571) مبتٛغط ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤ ْعط ٚد١ٗ َٔ( َتٛغط١) زضد١

 اشل١٦ٝ ٚأعها٤, ايطًب١ اغتذابات َتٛغطات يف إسكا١ٝ٥ ز٫ي١ شات فطٚم ايسضاغ١ تعٗط مل -

, نًٝا يٮزا٠  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ إعساز بطاَر يف اؾٛز٠ َعاٜرل ؼكل زضد١ يف(, حايبش ع١ٓٝ) ايتسضٜػ١ٝ

 َٚتػرل, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤, ايطًب١ ملتػرل: ) تبعا ايدلاَر تًو يف, اؾٛز٠ َعاٜرل فا٫ت ٚملععِ

 " (. أزب١ٝ, ع١ًُٝ" ا٫ختكاقات َٚتػرل", إْاخ, شنٛض" اؾٓؼ

 إعساز بطاَر ؼكل َس٣ يف ايبشح ع١ٓٝ اغتذابات َتٛغطات يف إسكا١ٝ٥ ي١ز٫ شات فطٚم ٚدٛز -

 ملتػرل تبعا(, اٱعساز كطدات يف املتٛقع١ ٚايتػرلات, ايدلاَر قت٣ٛ) فايٞ يف  ايجا١ْٜٛ املطس١ً َعًُٞ

 فاٍ يف فطٚم ٚٚدٛز, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤ اغتذابات يكاحل(, ايتسضٜػ١ٝ اشل١٦ٝ أعها٤, طًب١) ايع١ٓٝ

 .ايصنٛض اغتذابات يكاحل( إْاخ, شنٛض) ايطًب١ ع١ٓٝ يف اؾٓؼ ملتػرل تبعا( املٝساْٞ ايتسضٜب)

 :أُٖٗا ٚاملكذلسات ايتٛقٝات َٔ مبذُٛع١ ْتا٥ذٗا ن٤ٛ يف ايسضاغ١ خًكت نُا   

 ا٫ط٬عٚ  ايذلب١ٝ بهًٝات املعًُني إعساز بطاَر تكِٜٛ بع١ًُٝ ايعايٞ ايتعًِٝ َ٪غػات اٖتُاّ نطٚض٠ 

 ٚتطٜٛط, ايتعًِٝ تكٓٝات تٛفرل ٚنطٚض٠,شلا ا٭غاغ١ٝ اؿادات ٚتٛفرل, ؼككٗا َٚس٣ اؾٛز٠ َعاٜرل ٚاقع ع٢ً

 امل١ٝٓٗ اؾٛاْب ٚبا٭خل, املعًُني إعساز بطاَر فا٫ت ؼػني يف بايٓتا٥ر ٚا٭خص, ايتسضٜؼ أغايٝب

 .ٚا٭نازمي١ٝ
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Abstract 
This study aimed at identifying the necessary quality standards for preparation 

programs of secondary teachers and to what extent these standards were 

achieved in these programs in Hajjah Faculty of Education, Hajjah University from 

the view point of students and the teaching staff. To fulfill this goal a 

questionnaire was prepared as a research instrument to evaluate these 

programs and their outcomes based on quality standards. 

Its standards contained these domains (educational outcomes, content, 

educational sides, teaching staff, programs needs, construction, preparation 

outcomes: (professional, scientific, academic and social ). 

The questionnaire consisted of (169) indications distributed on all the instrument 

domains and make sure of the instruments validity and stability applied on a 

sample of (42) members of the teaching staff and their assistants in Hajjah 

Faculty of Education and (186) male and female level four students of all the 

college departments. After the statistical remedies, the study cam to these 

finding: 

The degree to achieve the quality standards in secondary teachers preparation 

programs, Hajjah Faculty of Education, Hajjah University was low degree from 

the point of view of students with the mean (2.54), out of (5) and percentage of 

(50,8%), and with the least mean degree from the teaching staffs view points 

with mean (2,71, and perctnage (54,2%). 

There are no statistically significant differences in the means of students' 

reparation, and teaching staff (research sample) in the preparation programs of 

secondary teachers for the instrument as a whole and to the majority of the 

study's quality standards domains based on the variable: (Sample; students, 

teaching staff and gender variable males and females, and specialization variable 

(scientific and literary). 

There are statistically significant differences in the means of the research 

sample's responses in to what extent the expected preparation outcomes are 

achieved based on sample variable (students, teaching staff) in favor of the 

teaching staff responses and the availability of differences in the domain 
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(practical training) based on gender variable in the students sample (males, 

females) in the favor of males' responses. 

The study however, comes out with the following recommendations and 
suggestions. 

  املكس١َ:

ٜعس املعًِ  سذط ايعا١ٜٚ ٚايعُٛز ايفكطٟ ٭ٟ ْعاّ تعًُٝٞ, َُٚٗا اغتشسثت يف إعسازٙ  َٔ ططم ٚأغايٝب,     

َُٚٗا أنٝف إىل شيو  َٔ َٛنٛعات دسٜس٠, أٚ طٛضت  َٓاٖذ٘ أٚ ظٚز بأسسخ ا٭دٗع٠ ٚايتهٓٛيٛدٝا , فإٕ 

يٛقٛف ع٢ً شيو اٱعساز أ٫ٚ بأٍٚ ٚتعسٌٜ َػاضٙ نٌ شيو ئ ٜ٪تٞ أنً٘ إ٫ يف ٚدٛز ايتكِٝٝ املػتُط, ٚا

ٚفل ا٫ػاٖات اؿسٜج١ ٚاملعاٜرل ايسٚي١ٝ ٚايعامل١ٝ املُج١ً مبعاٜرل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٚايتعطف ع٢ً َس٣ تٛافطٖا 

 يف مجٝع فا٫ت اٱعساز ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ, ٚمبا ٜتٓاغب َع سادات اجملتُع َٚتطًبات٘.

تُاّ املتعاٜس مبٛنٛع اؾٛز٠ ٚ ؼسٜس َعاٜرلٖا يف فا٫ت ايتعًِٝ, يتٛدٝ٘ إٕ شيو ا٭َط  ٚيس ا٫ٖ   

ايػٝاغات ٚاٱدطا٤ات املدتًف١ مبا ٜتٓاغب ٚاستٝادات ايفطز ٚاجملتُع,  ٚتعس اؾٛز٠ يف ْعاّ َا ٚأغايٝب 

ٌ ٖٞ تكُٝٝٗا ٚضقسٖا يٝػت فكط عٛاٌَ أغاغ١ٝ يتشكٝل ايطفاٙ ا٫قتكازٟ ٚا٫دتُاعٞ يًبًس املعين, ب

أٜها عٓاقط سازل١ يف ؼسٜس َها١ْ ٖصا ايٓعاّ عًٞ املػت٣ٛ ايعاملٞ, يصيو أقبح إْؿا٤ ْعاّ يهُإ دٛز٠ 

ايتعًِٝ نطٚض٠ ٫ظ١َ, يٝؼ فكط يطقس دٛز٠ ايتعًِٝ املكسّ زاخٌ بًس َا, بٌ َٔ أدٌ  ا٫نطاط أٜها يف 

ايعكسإ املانٝإ ظٜاز٠ نبرل٠ يف عسز تٛفرل ايتعًِٝ عًٞ املػت٣ٛ اٱقًُٝٞ ٚايسٚيٞ, ْٚتٝذ١ يصيو ؾٗس 

اشل٦ٝات املع١ٝٓ بهُإ اؾٛز٠ ٚا٫عتُاز, ع٢ً املػت٣ٛ احملًٞ ٚايعاملٞ, نأسس املػا٥ٌ اؿ١ٜٛٝ يف ْعاّ 

 (.9, م2006ايتعًِٝ املعاقط) َٓع١ُ ا٭َِ املتشس٠, 

ًا يًذسٍ, سٝح إٔ ايٓعاّ إ٫ إٔ امل٬سغ إٔ دٛز٠ تكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني ٫ تعاٍ َٛنٛعا َجرل    

ايتعًُٝٞ ايكا٥ِ يف ايعسٜس َٔ بًسإ ايعامل ٫ ٧ٜٝٗ ايطًب١ يػٛم ايعٌُ بكٛض٠ ناف١ٝ, ٫ٚ ميٓشِٗ ايفطق١ 

(, يصا تعاٜس ا٫ٖتُاّ  يف ايعكسٜٔ ا٭خرلٜٔ ظٛز٠ ايتعًِٝ َٚٔ املتٛقع 161, م2007ٱبطاظ إبساعاتِٗ) طاضم , 

( إيٞ إٔ ايسٍٚ املتكس١َ أنجط ؾه٣ٛ َٔ 2002تكبٌ, إش تؿرل تكاضٜط ايْٝٛػهٛ )إٔ ٜعزاز ٖصا ا٫ٖتُاّ يف املػ

ايسٍٚ ايٓا١َٝ, ٜٚتهح شيو يف انفاض َػت٣ٛ املٓتر ايعًُٞ, ٚانفاض ا٫تكاٍ اؾٝس بني امل٪غػات 

ٜس (, ٚيصيو اٖتِ ايكا٥ُٕٛ مب٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ  بتشس1, م2007ايتع١ًُٝٝ ٚبني اجملتُع )ايعٜازات, 

ٚتطبٝل َعاٜرل اؾٛز٠ يف امل٪غػات ايذلب١ٜٛ, غٛا٤ يف بطاَر تًو امل٪غػات نا٭ٖساف ٚاحملت٣ٛ ٚتكٓٝات 

ايتعًِٝ ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ  ...اخل, أٚ ا٫ستٝادات ا٭غاغ١ٝ ملٓؿآتٗا ناملعاٌَ ٚا٭دٗع٠ ٚاملباْٞ...اخل, غعًٝا 

 سٜج١ املعاقط٠ ٚمبا ًٜ ي سادات ايفطز ٚاجملتُع.يف ؼػني كطدات اٱعساز ٚمبا ٜتٓاغب ٚا٫ػاٖات اؿ
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  من كبيراً حيزايت شغإٕ بطاَر اٱعساز مل١ٓٗ ايتعًِٝ تعس ٚاسس٠ َٔ أِٖ قهاٜا اجملتُع عًٞ اٱط٬م, ٚ    

 والندوات المؤتمرات في والدراسة للمناقشةضًا محوست وأصب, ةـالتعليمي سياسةـال وراسمي المربين تفكير

 اإلقليمي أو العالمي المستوى على سواءيبشٛخ ٦ٖٝٚات ا٫عتُاز ٚاؾاَعات, ا زـومراك, ةـلمهنيا اتـوالجمعي

, له المهنة من ةـمهن  تعد لم التعليم, ف١ُٓٗ التعليمي النظام منً رئيسا نسقاٍ تشك وإعداده المعلمباعتباض إٔ تطب١ٝ 

 ال التي, والتربوية والنفسية العلمية ادئـمبوال ائقـالحق من كثير على تقوم التي أصولها لها مهنة أصبحتٍ ب

 (.14, م 2005ًا) اـطابٞ , ٚآخطٕٚ أيض ةـالمنظم ةـبالدراس اـوإنم, طـفق بالممارسة تكتسب

ٚيصيو أنست املٓعُات ايعامل١ٝ ٚيف َكسَتٗا ايْٝٛػهٛ, ٚاملٓع١ُ ايعطب١ٝ يًذلب١ٝ ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ ,      

يعًّٛ ٚايجكاف١ عًٞ نطٚض٠ ايٓعط يف قه١ٝ اٱعساز اؾٝس يًُعًِ بٛقفٗا ٚاملٓع١ُ اٱغ١َٝ٬ يًذلب١ٝ ٚا

املسخٌ ا٭غاغٞ ملٛاد١ٗ أظ١َ ايتعًِٝ يف عاملٓا املعاقط,  ٚيف غبٌٝ ايعٓا١ٜ باملعًِ ٚإعسازٙ ٚتهٜٛٓ٘ عكست 

ّ 1957عاّ ايعسٜس َٔ ايٓسٚات ٚامل٪متطات, َٓص اـُػٝٓات ٚست٢ اٯٕ فٗٞ قه١ٝ قسمي١ َتذسز٠, فُع بسا١ٜ 

ّ قاَت املٓع١ُ ايعطب١ٝ يًذلب١ٝ 1972ْعُت اؾاَع١ ايعطب١ٝ سًك١ عٔ بطاَر إعساز املعًِ يف برلٚت, ٚيف عاّ 

ّ عكست يف قطط ْس٠ٚ سٍٛ 1984ٚايجكاف١ ٚايعًّٛ بتٓعِٝ َ٪متط إعساز ٚتسضٜب املعًِ ايعطبٞ بايكاٖط٠, ٚيف عاّ 

ّ عكس امل٪متط 1994هتب ايذلب١ٝ ايعطبٞ يسٍٚ اـًٝر, ٚيف عاّ   بطاَر إعساز املعًِ بسٍٚ اـًٝر ايصٟ ْعُٗا َ

ّ عكس بايكاٖط٠ امل٪متط 1995ايجاْٞ يٛظضا٤ املعاضف ٚايذلب١ٝ يف بػساز ٚنإ خاقا بإعساز املعًِ ايعطبٞ, ٚيف عاّ 

عكست  1999ّايكَٛٞ يتطٜٛط إعساز املعًِ ٚتسضٜب٘ ايصٟ ْعُ٘ املطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ ايذلب١ٜٛ, ٚيف عاّ 

ّ عكس بػًط١ٓ عُإ 2004باٱَاضات ْس٠ٚ املعًِ يف زٚي١ اٱَاضات يتشسٜس ايٛاقع ٚض٣٩ املػتكبٌ, ٚيف عاّ 

امل٪متط ايسٚيٞ ايجايح ؼت عٓٛإ )مٛ إعساز أفهٌ ملعًِ املػتكبٌ( ٚايصٟ ْعُت٘ ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ 

ٞ ايػازؽ عؿط عٔ تهٜٛٔ املعًِ ايصٟ ْعُت٘ ّ عكس بايكاٖط٠ امل٪متط ايع2004ًُايػًطإ قابٛؽ , ٚيف عاّ 

 (.1,م 2010اؾُع١ٝ املكط١ٜ يًُٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ) أبٛ بهط, 

َٔ ايكهاٜا ايذلب١ٜٛ Who would teachٚضغِ تًو اؾٗٛز ٚغرلٖا ٫ تعاٍ قه١ٝ َٔ ايصٟ ٜعًِ ؟     

اؾٝس, ٚتٛفرل ايعطٚف ٚاٱَهاْات  اييت ػصب عًُا٤ ايٓفؼ ٚايذلب١ٝ يٛنع املعاٜرل ٚاحملهات ـكا٥ل املعًِ

ٚاملعاضف ٚاـدلات ٚاملٗاضات يف بطاَر إعساز املعًُني مبا ٜهُٔ اٱعساز اؾٝس ٚبهفا١ٜ عاي١ٝ ملُاضغ١ ١َٓٗ 

ايتعًِٝ, ٚفكا يًعسٜس َٔ املتػرلات اجملتُع١ٝ ٚايعامل١ٝ, َٚٔ ثِ ٫ فاٍ ٭ٕ ٜػاٚض ايط٬ب يف َ٪غػات إعساز 

فاض ايطًب عًِٝٗ َٔ غٛم ايعٌُ فاٱسكا٤ات يف ايػٓٛات ا٭خرل٠ تسٍ عًٞ ومٛ املعًِ, ايؿو يف ان

َػتُط يف أعساز املعًُني عًٞ َػت٣ٛ نٌ قطط َٔ ا٭قطاض ايعطب١ٝ, ٚأقبح َٔ أِٖ ايؿطٚط ملٔ أضاز 

 (.65,م  2007ا٫يتشام مب١ٓٗ ايتعًِٝ يف نٌ َػتٜٛات٘ سكٛي٘ ع٢ً  ايؿٗاز٠ اؾاَع١ٝ )غعفإ, 

ط٬قا َٔ اٱميإ ايطاغذ بأ١ُٖٝ ١َٓٗ ايتعًِٝ َٚها١ْ املعًِ ايصٟ ٜكّٛ بتٛدٝ٘ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ مٛ ٚاْ    

ؼكٝل أٖسافٗا, وفع املدتكٕٛ إيٞ ايػعٞ اؾاز ٱثطا٤ ٚتطٜٛط ايدلاَر اييت َٔ ؾأْٗا إلاح ١َٓٗ ايتعًِٝ, 
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إهابًٝا هٓٝ٘ ايطًب١ خاق١, ٚاجملتُع بكف١  َٔ خ٬ٍ اٱعساز املٓاغب يًُعًِ ٚي١ًُٓٗ شاتٗا مبا ٜعهؼ أثطًا

عا١َ, ٚشيو ٜػتسعٞ اؿٛاض ايعًُٞ اؾاز سٍٛ بطاَر إعساز املعًِ ٚإعسازاٖا دٝسًا يف كتًف اؾٛاْب 

ا٭نازمي١ٝ ٚامل١ٝٓٗ ٚايجكاف١ٝ زاخٌ َ٪غػات إعساز املعًِ قبٌ اـس١َ, ٚتسضٜب٘ ٚتُٓٝت٘ ًَٗٓٝا أثٓا٤ اـس١َ, 

ر اٱعساز قبٌ اـس١َ ٚأثٓا٥ٗا خدلات تطب١ٜٛ تهُٔ َػت٣ٛ ضفٝع يف ا٭زا٤, ٚأخ٬قًا ١َٝٓٗ عٝح تعهؼ بطاَ

, 2009سان١ُ, ٚقسضات متهٔ املعًِ َٔ ؼكٝل أٖساف ايتعًِٝ زاخٌ فكٍٛ ايسضاغ١ ٚخاضدٗا ) ايك٬ف ,

 (.1م

 تخرجهم بعد يقومون حيث, وتأهيلهمٚتسضٜبِٗ  المعلمين إعداد محطاتيف اؾاَعات  التربيةٚتعس نًٝات     

يف َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ  ناف١, ٚتعتُس ْٛع١ٝ املعًُني إىل سس نبرل عًٞ  التربوية والمناهج رامجـالب بتنفيذ

 ضوء فى(, 188ٚ, م  2007ومط٠, ٚغامن , أبو)ْٛع١ٝ ايدلاَر اييت تًكْٛٗا أثٓا٤ اٱعساز قبٌ اـس١َ 

 إلى الحاجة يتضحيف بطاَر إعساز املعًُني  تستخدم جديدة وطرق أنماط وظهور المعاصرة التربوية االتجاهات

 والتحدياتايٓعط فُٝا ؼٜٛ٘ تًو ايدلاَر فُٝا ٜتعًل  بأزٚاض املعًِ املػتكب١ًٝ, ٚمبا ٜتٓاغب  إعادة

 (.4, م 2007)املفطز, ٚآخطٕٚ, المعاصرة

َٔ قبٌ ايباسجني يف نًٝات ايذلب١ٝ إ٫ إٔ امل٬سغ إٔ ٖصا ايٓٛع  َٔ ايسضاغات مل وغ باٖتُاّ نبرل      

باؾاَعات اي١ُٝٓٝ نػرلٙ َٔ ايبشٛخ عػب سسٚز عًِ ايباسجني, ٚيعٌ ايػبب ٜطدع إىل قعٛب١ ٖصا ايٓٛع 

َٔ ايسضاغات ٚتفطع٘ يف ايعسٜس َٔ اجملا٫ت املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ ٚايع١ًُٝ ٚا٭نازمي١ٝ, ٚاضتباط٘ بايعسٜس َٔ 

٣ ايباسجإ إدطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً َعاٜرل َٚ٪ؾطات اؾٛز٠ شات ايك١ً املعاٜرل ٚامل٪ؾطات, يصيو اضتأ

بدلاَر إعساز املعًُني بكف١ عا١َ َٚس٣ تٛافطٖا يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  يف ن١ًٝ ايذلب١ٝ 

 داَع١ سذ١ بكف١ خاق١.  -سذ١

:َؿه١ً ايسضاغ١  

متًٝٗا  مصيرية قضية ولكنها ثانوية قضية تعد لمًا مهنيتِٗ ميوتناملعًُني  إعداد, تكِٝٝ بطاَر قضية إن   

 نوعيةؼػني و, التعليم بمهنةٍ ا٫ضتكا٤ أج من وذلك الهامة التٚوالتح التحديات عصر  في الحياة تطورات

, نُا إٔ بطٚظاألخيرة السنواتيف  العالماييت ُٖٝٓت ع٢ً  الحديثة التغيرات, مبا ًٜ ي ٜٚٛانب المعلمين  

 ايطًب١ أعساز ٚايتعاٜس املًشًٛظ يف ايعٌُ, يػٛم املتذسز٠ ٚا٫ستٝادات ٚاملٓافػ١, َٓٗا ايعٛمل١, عسٜس٠ عٛاٌَ

ٚنعفا  املاي١ٝ, املٛاضز يف ْسض٠ ٜطافكٗا ايعايٞ ايتعًِٝ قطاع ايٓفكات يف ٚظٜاز٠ ٚايتدككات, ٚامل٪غػات

ايتطٛضات يف فاٍ املعًَٛات  ايعايٞ, تػتسعٞ ايٛقٛف ظس١ٜ ملػاٜط٠ ايتعًِٝ كطدات يف ًَُٛغا

ٚيًٛقٛف ع٢ً    .(589, 2012اؿٝا٠)ايػبع,  َٓاسٞ يف كتًف ٚتهٓٛيٛدٝا ا٫تكا٫ت ٚايجٛض٠ املعطف١ٝ ايهبرل٠

يف بطاَر إعساز املعًُني ٚتكُٝٝٗا , بٗسف َعاؾ١ ايككٛض,  النظر عادةٱ اؿاد١ بطظت تًو املتػرلات

(, ٚتعس ايُٝٔ َٔ 2009518َٚعاٜرلٖا يف َععِ ايسٍٚ ايعطب١ٝ )نٓعإ,  ٚؼػني ايتأٌٖٝ ٚفل َتطًبات اؾٛز٠
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ٍ عاّ ٚبطاَر إعساز املعًُني بؿهٌ بشكدٛاْب قكٛض  التعليميةنُٔ ايسٍٚ اييت تعاْٞ أْعُتٗا 

(.774, 2012خام)ايععٟ,  

     ٚ ــات  ــو اؿٝجٝـــ ــاّ لمعلما لمكانةا دعميتًـــ ــتذاب١  المجتمع في الحقيقية برسالته, يًكٝـــ ــات تًـــــو  ٚاغـــ ملتطًبـــ

ــتحايــيت  والمستمرة السريعةايــتػرلات  ــف دثـ , َٚــٔ خــ٬ٍ تأنٝــس ايسضاغــات ايػــابك١ بٛدــٛز فذــ٠ٛ     المجتمع يـ

نـبرل٠ يف بـطاَر إعـساز املعًُـني, ٚتـسْٞ ًَشـٛظ يف كطداتٗـا ,فهـ٬ عـٔ ايؿـهاٟٚ املتعاٜـس٠ َـٔ قبـٌ أعهــا٤              

 تًـو ايـدلاَر, ٚأْـ٘ ا٭َـط ايـصٟ أغـفط عٓـ٘        سذـ١ بٛدـٛز شيـو ايككـٛض يف    -اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ بهًٝـ١ ايذلبٝـ١   

نــعف يف كطدــات اٱعــساز ٚايــيت مل تًــ ي سادــات اجملتُــع يف اؾاْــب ايتعًُٝــٞ َٚتطًباتــ٘, ٚمبــاٜٛ انــب         

ايــتػرلات ايػــطٜع١, ٚايتشــسٜات ايعاملٝــ١, تٛيــست ايفهــط٠ يــس٣ ايبــاسجني  يسضاغــ١ تكٝــِٝ  بــطاَر إعــساز املعًُــني      

سذ١ ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠ ملعطف١ ْٛاسٞ ايككـٛض فٝٗـا بػٝـ١ يف ايٛقـٍٛ ملعاؾـات      سذ١ داَع١ -به١ًٝ ايذلب١ٝ 

 :اٌزَبؤالد اٌزب١ٌخاٌجؾش ٚفك  َٓاغب١ قا١ُ٥ ع٢ً أغؼ ع١ًُٝ غ١ًُٝ, ٚتتبًٛض َؿه١ً

 يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ أٖــِ َعــاٜرل اؾــٛز٠ ايٛادــب تٛافطٖــا   َــا- 

 سذ١ ؟

  سذـ١ َـٔ    -َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١          ؼكل زضد١َا

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ؟

 زضد١ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف عٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  ٌٖ ؽتًف ٚد١ٗ ْعط ايطًب١

 سذ١؟ -يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

  زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر يف ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٖــٌ ؽتًــف ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١

 ؟سذ١, تبعا ملتػرل اؾٓؼ "شنٛض, إْاخ" -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

  َر زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطايف ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٖــٌ ؽتًــف ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١

 ؟سذ١, تبعا ملتػرل ا٫ختكاقات "ع١ًُٝ, أزب١ٝ" -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

 أٖساف ايسضاغ١:

 .ايتعطف ع٢ً َعاٜرل اؾٛز٠ اي٬ظ١َ يدلاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ 

            ايذلبٝـ١ ايتعطف ع٢ً َـس٣ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١-

 سذ١ داَع١ سذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ .

  ايتعطف ع٢ً أثط املتػرلات يف ايتدكل) عًُٞ , أزبٞ(, ٚاؾٓؼ )شنط , أْج٢ (, َٔ ٚد١ٗ ْعط أفطاز

 ايع١ٓٝ يف ؼكٝل َعاٜرل اؾٛز٠ يف ن١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ سذ١.
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 أ١ُٖٝ ايبشح :

سذ١ -ٔ دٖٛط َٚهُٕٛ ايبشح يف تكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني يف ن١ًٝ ايذلب١ٝإٕ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ تتأت٢ َ   

 داَع١ سذ١ ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠, ٚتدلظ أ١ُٖٝ ايبشح يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:

سذ١ َٔ خـ٬ٍ ٚنـع    -نطٚض٠ إسساخ تكِٝٝ يدلاَر إعساز املعًُني ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠ يف ن١ًٝ ايذلب١ٝ  -

بطفع َػت٣ٛ املعًُني مبا ٜٛانب ايتشسٜات احملًٝـ١ ٚايعاملٝـ١ ايـيت تػـتسعٞ تطـٜٛط       املعاٜرل ٚامل٪ؾطات ايهف١ًٝ

 أزا٥ِٗ ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠.

قس ٜفٝس ٖصا ايبشح ايكا٥ُني عًٞ إعساز املعًُـني َـٔ خـ٬ٍ ْتـا٥ر زضاغـ١ ٚاقـع بـطاَر إعـساز املعًُـني ٚفـل            -

 َعاٜرل اؾٛز٠ ٚمبا ٜت٤٬ّ َع َتطًبات ايعكط.

باٙ ايطًب١ املعًُني مبا وسخ يف داْب إعساز املعًُني َٔ تػرلات ٚتطٛضات تتطًب َِٓٗ إسساخ تٛدٝ٘ اْت  -

 تكِٝٝ ٭زا٥ِٗ يٝتُهٓٛا َٔ ايتهٝف َعٗا َٚٛادٗتٗا.

ٜفٝس ٖصا ايبشح املػ٦ٛيني باؾاَعات عا١َ ٚنًٝات ايذلب١ٝ خاق١ بتطٜٛط بطاَر  إعساز املعًُني ٚفل   -

 َعاٜرل اؾٛز٠

 :سسٚز ايبشح

 ٜكتكط ايبشح عًٞ اؿسٚز ايتاي١ٝ:    

سذـ١ داَعـ١ سذـ١    -سسٚز َٛنٛع١ٝ : ٚتؿـٌُ) تكٝـِٝ بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١         

 ٚفل َعاٜرل اؾٛز٠(. 

ســسٚز بؿــط١ٜ: ٚتتُجــٌ يف أخــص آضا٤ عٝٓــ١ َــٔ )أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ َٚػــاعسِٜٗ ( عػــب اخــت٬ف زضدــاتِٗ  

ــا   -عطبــٞ -)طًبــ١ املػــتٟٛ ايطابــع يًتدككــات ايتايٝــ١ : إغــ١َٝ٬     ايعًُٝــ١, ٚنــصيو   -تــاضٜذ ٚدػطافٝ

 ضٜانٝات(.-فٝعٜا٤-أسٝا٤-نُٝٝا٤

 سذ١ داَع١ سذ١.-سسٚز َها١ْٝ : ن١ًٝ ايذلب١ٝ  

(2015ّ -2014سسٚز ظ١َٝٓ: مت تطبٝل ا٭زا٠ يف ايفكٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ يًعاّ اؾاَعٞ )   

 َكطًشات ايبشح:

 ايتكِٝٝ:

عطف بأْ٘ ع١ًُٝ إعـساز ٚؽطـٝط ؾُـع ايبٝاْـات ٚاملعًَٛـات ٚؼًًٝـٗا بػٝـ١ إقـساض أسهـاّ ٚاؽـاش ايكـطاضات            ٜ   

 (.171, م2009ٚفكا ملػتٜٛات سسزت غًفا)ايعًٝٞ,

ايتكٝـِٝ إدطا٥ٝـا: مجـع ايبٝاْـات ايهُٝــ١ ٚايٛقـف١ٝ يتؿـدٝل ٚاقـع بــطاَر إعـساز املعًُـني ٚكطدـات اٱعــساز           

 ع١ سذ١ ٚفكا ملعاٜرل اؾٛز٠.داَ -به١ًٝ ايذلب١ٝ سذ١

 ايدلاَر : 
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ايــيت تٛنــح تػًػــٌ اـطــٛات ايــيت ٜٓبػــٞ    ٚاـطــطعــطف ايدلْــاَر عًــ٢ أْــ٘ "فُٛعــ١ َــٔ ايتعًُٝــات    ٜ     

 (.http://ejabat.google.com8 )ايكٝاّ بٗا ٭زا٤ َٗاّ َع١ٓٝ ؿٌ َؿه١ً َططٚس١ ٚاغتدطاز ايٓتا٥ر. 

ٜٚعـطف ايدلْــاَر إدطا٥ٝــا: بأْــ٘ اـطـط املطغــ١َٛ يهــٌ ْعــاّ يف امل٪غػـ١ ايتعًُٝٝــ١ اـاقــ١ بإعــساز َعًُــٞ        

املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  ايتعًُٝٝــ١, يف داَعــ١ سذــ١ ٚمبــا ؼتٜٛــ٘ يف املٓــاٖر, ٚايهــازض ايتسضٜػــٞ, ٚاٱزاض٠ ايتعًُٝٝــ١,     

 ٚػٗٝعات املباْٞ, ٚغرلٖا. 

 اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ: 

ٚ  َٔ فُٛع١ ايتعًِٝ بأْٗا: اؾٛز٠ نُا تعطف    ٔ   بسقـ١  تعـدل  ايـيت  ايػـُات  اـكـا٥ل أ  دـٖٛط  ٚسلٛيٝـ١ عـ

 ٚايتفــاع٬ًت ضادعــ١, ٚكطدــات, ٚتػصٜــ١  ٚعًُٝــات, َــٔ َــسخ٬ت  أبعازٖــا, نــٌ ٚ ايعًُٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ ٚسايتٗــا 

ٟ  ايـيت  املتٛاق١ً ػـتُط يعًُٝـات ايتعًـِٝ ٚايـتعًِ     املٓؿـٛز٠ ٚمبـا ٜٛانـب ايتشػـني امل     ا٭ٖـساف  ؼكٝـل  إىل تـ٪ز

 (.160, م 2008ٚتطٜٛط املدطدات ايتع١ًُٝٝ) َٓرل, 

 دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ:

(, َــٔ خــ٬ٍ َفٗــّٛ َطنــب ٖــٛ "  Ekong(ٚاٜهْٛــؼ )Donaldٖــٛ َفٗــّٛ َتعــسز ا٭بعــاز , فكــس ْــٛٙ زْٚايــس )    

احملافعـ١ عًـٞ دـٛز٠ َٓتذـات     نُإ اؾٛز٠ " ايصٟ ٜعين نٌ ايػٝاغات ٚايٓعِ ٚايعًُٝات تٛد٘ مـٛ نـُإ   

ايتعًــِٝ املكسَــ١ َــٔ امل٪غػــ١ ٚؼػــٝٓٗا, ْٚعــاّ نــُإ اؾــٛز٠ ٚغــ١ًٝ تػــتشسثٗا امل٪غػــ١ يت٪نــس يٓفػــٗا         

ٚيٰخطٜٔ إٔ ايعطٚف قس ٦ٖٝت ست٢ ٜبًؼ ايط٬ب املػتٜٛات ايكٝاغ١ٝ اييت سسزتٗا امل٪غػ١ يٓفػـٗا) َٓعُـ١   

 (.38م ,1998ا٭َِ املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًِ ٚايجكاف١ ,

ٜتهـح َـٔ    مبذـاٍ بـطاَر إعـساز املعًُـني َـٔ زلـات ٚخكـا٥ل       ٜتعًـل  اؾٛز٠ يف ايتعًِٝ إدطا٥ٝا: ٖٛ نـٌ َـا   

ايطًبـ١ املعًُـني, يف انتػـاب املعًَٛـات, ٚقـسضتِٗ عًـ٢        مبا ٜٛافل تطًعاتاملدطدات ايتع١ًُٝٝ, ٚ دٛز٠ خ٬شلا

ايـتػرلات ايػـطٜع١, ٚتًبٝـ١ َتطًبـات اجملتُـع       ايتعاٌَ َعٗا ٚا٫غتفاز٠ َٓٗا, ـس١َ عًُٝـ١ ايـتعًِ, َٚٛانبـ١   

 ٚسادات٘.

 املعٝاض :

ٖٛ بٝإ باملػت٣ٛ املتٛقع ايصٟ ٚنعت٘ ١٦ٖٝ َػ٪ٚي١ أٚ َعـذلف بٗـا بؿـإٔ زضدـ١ أٚ ٖـسف َعـني ٜـطاز ايٛقـٍٛ            

 (48, م 2007" أٚ ايتُٝع )ايٓػٛض, ايؿعاض ,Qualityإيٝ٘, ٚوكل قسضًا َٓؿٛزًا َٔ اؾٛز٠ " 

 املعاٜرل :

ٚدــٛز أغــؼ تعــين مبٛدبٗــا تكٝــِٝ بــطاَر ايتعًــِٝ, َٚــس٣ ٤٬ََتٗــا يًُػــتذسات ايعًُٝــ١ ٚايفهطٜــ١, ٖٚــصٙ          

 (.42, م2008املعاٜرل متجٌ خط١ عٌُ تػرل عًٝٗا اؾاَعات يف َتابع١ اؾٛز٠, ) عٛز٠, 

 َعاٜرل اؾٛز٠: 

http://ejabat.google.com8/
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ٓعــاّ عٝــح ؼكــل أٖــساف   ٖــٞ فُٛعــ١ َــٔ املٛاقــفات ٚايؿــطٚط ايــيت هــب تٛافطٖــا يف مجٝــع دٛاْــب اي        

امل٪غػ١, ٚتعٌُ عًٞ تًب١ٝ استٝادات املػتفٝسٜٔ َٔ ٖصا ايٓعاّ , عٝح ت٪زٟ إيٞ كطدات تتكف بايهفـا٠٤  

 (513, م 2007يف ن٤ٛ ا٫ػاٖات ايعامل١ٝ ٚاؿادات ٚاملتطًبات ايعامل١ٝ) متاّ , ايطٛخٞ, 

 نُا تعطف َعاٜرل اؾٛز٠ : 

قع يٮزا٤ ايصٟ هب إٔ تًتـعّ بـ٘ َ٪غػـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ , عٝـح وكـل قـسضًا         بأْٗا ٚسس٠ قٝاؽ املػت٣ٛ املتٛ

(, ٜٚعتُس ايباسجإ ٖصا ايتعطٜف 28, م2007( )ؾع١ً, Excellence( أٚ ايتُٝع )Qualityَطدًٛا َٔ اؾٛز٠ )

 إدطا٥ٝا.

 َطس١ً ايجا١ْٜٛ :

إىل ايكـف ايجـاْٞ عؿـط(  يف     -ايػـابع   تعطف َطس١ً ايجا١ْٜٛ  إدطا٥ٝا بأْٗا:ايكفٛف ايسضاغ١ٝ:)َٔ ايكف   

 ايتعًِٝ ا٭غاغٞ ٚايجاْٟٛ باؾُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ.

 ايسضاغات ايػابك١:

 (:2012زضاغ١)اشلػٞ, ٚمجاٍ, 
ٖـسفت ايسضاغــ١ إىل ايتعــطف عًــ٢ ٚاقـع إعــساز املعًــِ يف نًٝــات ايذلبٝــ١ ظاَعـات قطــاع غــع٠ يف نــ٤ٛ َعــاٜرل        

ٗر ايٛقــفٞ ايتشًًٝــٞ, ٚتهــٕٛ فتُــع ايسضاغــ١ َــٔ ايطًبــ١ اـــطهني  اؾــٛز٠ ايؿــا١ًَ, اغــتدسّ ايباســح املــٓ

)طًبـــ١ املػـــت٣ٛ ايطابـــع ( يف نًٝـــات ايذلبٝـــ١ ظاَعـــات قطـــاع غـــع٠, ٚأعهـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ, ٚقـــس مت اختٝـــاض    

 (10ع٢ً) َٛظع١ فكط٠ ( 90 ( ع٢ً ايٓٗا١ٝ٥ قٛضتٗا يف ايسضاغ١ أزا٠ ا٫غتبٝإ نأزا٠ ؾُع املعًَٛات ٚاؾتًُت

ٍ  غٝاغـات  ايدلْـاَر,  ٖٞ )أٖـساف  ٫تفا  ايتـسضٜؼ,  أعهـا٤ ٦ٖٝـ١   أزا٤ , ايدلْـاَر  ٖٝهًٝـ١  ٚمماضغـات٘,  ايكبـٛ

ِ  أغـايٝب  ايسضاغـ١ٝ,  املكـطضات  قتـ٣ٛ  املازٜـ١,  املـٛاضز   ايطًبـ١  ايتـسضٜب املٝـساْٞ,   ايتكٝـِٝ,  ٚايـتعًِ,  ايتعًـٝ

ٔ  50ٚ) ٚطايبـ١  ( طايبًا546) ايع١ٓٝ سذِ بًؼ اـطهٕٛ( ٚ  نؿـفت ْتـا٥ر   ايتـسضٜؼ,  ٦ٖٝـ١  هـا٤ أع ( عهـًٛا َـ

ِ  إعـساز  يٛاقـع  ايؿـا١ًَ  اؾٛز٠ َعاٜرل تٛافط ْػب١ إٔ ايسضاغ١ ٔ  ايذلبٝـ١  نًٝـات  يف املعًـ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١     َـ

 تكُٝٝـات  َتٛغـط  بـني  إسكـا١ٝ٥  ز٫يـ١  شات فـطٚم  ٜٛدـس  ٫ٚ ٚأعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ناْـت بسضدـ١ َتٛغـط١,   

  ؼ.ايتسضٜ ١٦ٖٝ أعها٤ َٚتٛغط تكُٝٝات ايطًب١

 (:2012زضاغ١)اـطاؾ١ٓ, 

اؾاَعــات ا٭ضزْٝــ١ ٚقــ٫ًٛ إيــٞ  فيايذلبٝــ١  كلياتاملعــاٜرل املطًــٛب ؼكٝكٗــا يف  معرفةايسضاغــ١ إيــٞ  هدفت    

ايعــاّ ٚاـــام, ٚمبــا ٜهــُٔ ؼكــل زضدــ١ َهــ١ُْٛ يف كطدــات تًــو           بنوعيها٫عتُــاز ا٭نــازميٞ   تحقيق

 فيايعطبٝـ١  وايسضاغـ١ بعـا ايتذـاضب ايعاملٝـ١      عرضت وقدبـٟٛ,  ايهًٝات, ٚمبـا ٜتٓاغـب َٚتطًبـات املٝـسإ ايذل    

 كليات فيٚبـــا٭خل  األردنيةايعـــاّ ٚاــــام َٚـــس٣ تـــٛافطٙ يف َ٪غػـــات ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ    األكاديمي االعتماد

, اغـتدسّ ا٫غـتبٝإ نـأزا٠    فياألردنايذلب١ٝ شات ايتدككـات ايذلبٜٛـ١ املعتُـس٠ يف إعـساز املعًُـني يًتـسضٜؼ       
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قًت ايٓتا٥ر إيٞ إٔ املعاٜرل املٛنٛع١ َٔ ١٦ٖٝ اعتُـاز َ٪غػـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ ا٭ضزْٝـ١ تٓػـذِ       يًسضاغ١ ٚتٛ

َـع املعـاٜرل ايعاملٝـ١ َٚـٔ ؾــأْٗا ايٓٗـٛض مب٪غػـات ايتعًـِٝ ايعـايٞ ا٭ضزْٝــ١, ٚأْٗـا ت٪ٖـٌ كطداتٗـا, املــعٚزٜٔ            

طاط يف غٛم ايعٌُ قًٝـًا, ٚعطبٝـًا, ٚزٚيٝـًا,    بايعًِ , ٚاملعطف١ ٚاملٗاضات, ٚاـدلات, ا٭نازمي١ٝ, ٚايذلب١ٜٛ, ا٫ن

ٚإٔ ػطب١ املًُه١ ا٭ضز١ْٝ اشلاسل١ٝ يف نُإ اؾٛز٠ َٚعاٜرل ا٫عتُاز ا٭نازميٞ يف ايهًٝات ايذلب١ٜٛ, ػطب١ 

ضا٥ــس٠, فهــ٬ً عــٔ إٔ ٖــصٙ املعــاٜرل ممهٓــ١ ايتطبٝــل ٚيٝػــت خٝايٝــ١, ٚقابًــ١ يًكٝــاؽ, ٚميهــٔ ايتأنــس َــٔ َــسٟ    

 ايتعًِٝ ايعايٞ شلا. تطبٝل َ٪غػات
 (:2012زضاغ١)ايععٟ ,

ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايهؿف عٔ أِٖ ٬ََح ٚاقع َ٪غػات إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘ يف ايُٝٔ, ٚايٛقٛف عًـ٢     

أٖـِ ايتشــسٜات ايـيت تٛادــ٘ تًـو امل٪غػــات, ٚايتعـطف عًــٞ أٖـِ ا٫ػاٖــات اؿسٜجـ١ ايــيت ميهـٔ ا٭خــص بٗــا يف        

  ٖ ًٝــ٘, ٚاعتُــست ايسضاغــ١ عًــٞ املــٓٗر ايٛقــفٞ ايتشًًٝــٞ يف عــطض ٚؼًٝــٌ املفــاِٖٝ          فــاٍ إعــساز املعًــِ ٚتأ

ٚايبٝاْــات ايهُٝــ١ ٚايهٝفٝــ١ املتعًكــ١ بٛاقــع َ٪غػــات إعــساز املعًــِ ٚتأًٖٝــ٘, ٚقــس تٛقــًت ايسضاغــ١ إيــٞ ايٓتــا٥ر     

 ايتاي١ٝ: 

ات إعـساز  غٝاب املٓع١َٛ ايٛط١ٝٓ املتهاًَـ١ ايـيت ميهـٔ شلـا إٔ تعُـٌ عًـٞ تهـافط ٚتهاَـٌ َ٪غػـ          .1

 املعًِ ٚتأًٖٝ٘ مبا ٜٓػذِ ٚتٛدٗات خطط ايت١ُٝٓ يًسٚي١.

 عسّ َٛا١ُ٥ كطدات َ٪غػات إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘ ٫ستٝادات َٚتطًبات غٛم ايعٌُ. .2

طػٝإ اؾٛاْب ايٓعط١ٜ يف بـطاَر إعـساز املعًـِ ٚتأًٖٝـ٘ عًـٞ سػـاب اؾٛاْـب ايتطبٝكٝـ١ عًـٞ           .3

 ؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ.ايطغِ َٔ تعاٜس ايطًب اجملتُعٞ عًٞ ا

 عسّ اْػذاّ أزا٤ َ٪غػات إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘ َع َعاٜرل دٛز٠ بطاَر إعساز املعًِ ٚتأًٖٝ٘. .4

ــاٍ        .5 ــٔ املعًُـــني يف فـ ــ١ َـ ــا٤ات اي٬ظَـ ــٞ إعـــساز ايهفـ ــ٘ إيـ ــِ ٚتأًٖٝـ ــات إعـــساز املعًـ ــاض َ٪غػـ افتكـ

 تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚا٫تكاٍ. 

 (:2010زضاغ١)غبٗإ, 

 التعليم مرحلة مدرسي إعداد في األساسية التربية لكلية التربوية المناهج فاعلية على التعرف إلىخ البحٜٗسف    

 ) أقسام من وطالبة طالب(, 34) من البحث عينة تكونت, كمطبقين المدارس في أدائهم تقويمٍ خال من المتوسط

 طبقوا والذينٍ الموص جامعة - يةاألساس التربية كلية في(, الرياضيات, العلوم, اإلنكليزية اللغة, العربية اللغة

 استمارة ثــــ الباح تخدمــــاس ثــــ البح هدف تحقيق ولغرضّ 2008/ 2007  الدراسي للعام المتوسطة دارســــالم في

 التخطيطايتـــسضٜؼ,  : مجاالت ىــــ عل موزعة(فكـــط٠  44)من والمتكونةّ(, 2004) اـؿـــاب,  أعدتها والتي مالحظة
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 فاعلية لتقديرً وصوال المعلمين الطلبة أداء تقويمٍ ايكفٞ, ٚوالتفاع, رسالد تنفيذ, التقويمايكف,  إدارةيًسضٚؽ ,

 النتائجيـت  توصإسكـا٥ًٝا   ومعالجتها البيانات وجمع األداة تطبيق وبعد األساسية التربية, ةـلكلي ةـالتربوي اهجـالمن

 عِ تًو اجملا٫ت.( يف َع%70)يـالفرض كـالمح من أكبر كان حيثٕ لمعلميا للطلبة  األداء مستوى ارتفاعإىل 

 (:2010زضاغ١)ايػبع,ٚآخطٕٚ, 

ٖــسفت ايسضاغــ١ إيــٞ تكــِٜٛ بــطاَر إعــساز َعًــِ ايًػــ١  ايعطبٝــ١ يف نًٝــ١ ايذلبٝــ١ ظاَعــ١ قــٓعا٤ يف نــ٤ٛ     

 َعاٜرل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ.

ٝـ          ١ ٚيتشكٝل ٖصا اشلسف مت إعساز قا١ُ٥ مبعـاٜرل اؾـٛز٠ ايؿـا١ًَ يدلْـاَر إعـساز َعًـِ ايًػـ١ ايعطبٝـ١ يف نً

ايذلبٝــ١ ظاَعــ١ قــٓعا٤, مت اؾــتكاقٗا َــٔ ايهتــب املتدككــ١ ٚايسضاغــات ٚايبشــٛخ ايػــابك١, اؾــتًُت عًــٞ        

( فــا٫ً مت ؼٜٛــٌ ايكا٥ُــ١ إيــٞ َكــابًتني َــع َػــ٪ٚيٞ ايكبــٍٛ ٚقػــِ ايًػــ١       12( َعٝــاضًا َٛظعــ١ عًــٞ )  152)

يبــًا, ٚقــس أظٗــطت ْتــا٥ر    ( طا71ايعطبٝــ١, ٚاغــتباْتني َــع أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ ٚعٝٓــ١ َــٔ ايطًبــ١ بًػــت )        

ايسضاغــ١  نــعف تــٛافط َعــاٜرل دــٛز٠ غٝاغــ١ ايكبــٍٛ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط َػــ٪ٍٚ ايكبــٍٛ ٚنــصيو نــعف تــٛافط   

َعاٜرل دٛز٠ بطْاَر اٱعساز َٔ ٚد١ٗ ْعط قػِ ايًػ١ ايعطب١ٝ ٚايطًبـ١, بُٝٓـا تـٛافطت َعـاٜرل دـٛز٠ بطْـاَر       

 ت٣ٛ َتٛغط.اٱعساز َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ يف ايكػِ مبػ

 (: 2009زضاغ١)نٓعإ ,  

 السنة طلبة نظر وجهة من الجودة معايير وفق مخرجاتهاٚ المعلمين تربية امجٖـــــسفت ايسضاغــــــ١ يتكٝـــــِٝ بــــــط     

ٜــ١ َــٔ خــ٬ٍ  ايتعــطف عًــ٢ َٛاقــفات َعًــِ املػــتكبٌ يف     التعليم الهيئة وأعضاء الصفَعًــِ  قسم في الرابعة

أغاغــ١ٝ ٱقــ٬ح ايتعًــِٝ املسضغــٞ, مت إعــساز َكٝــاؽ يتكٝــِٝ بــطاَر     نًٝــ١ ايذلبٝــ١ َٚعــاٜرل إعــسازٙ ندطــ٠ٛ  

 -إعساز املعًُني ٚفل َعاٜرل أْع١ُ اؾٛز٠ ايعامل١ٝ ٚتهٕٛ املكٝاؽ َٔ أضبع١ فا٫ت متجًت يف اٱعساز )املٗين

 -ايدلْـاَر  أٖـساف  ايجكايف(, نُا تهٕٛ َكٝاؽ ايدلاَر َٔ عـس٠ قـاٚض ٖـٞ:)    -ا٫دتُاعٞ -ا٭نازميٞ

ــ ــ١ اٱزاض٠ -ايدلْــــاَر ٣ٛقتــ ــا٤ -ايدلْــــاَر استٝادــــات -ايتعًُٝٝــ ــ١ أعهــ ــل -ايتسضٜػــــ١ٝ اشل٦ٝــ  ططا٥ــ

ايتكــِٜٛ(, ٚاغــتطًعت آضا٤ عٝٓــ١ َـــٔ أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ       -ايتعًـــِٝ تكٓٝــات  -املٓؿــآت  -ايتــسضٜؼ 

اغــ١ إىل  ٚايطًبــ١, ٚاغــتدسّ يف ايبشــح املــٓٗر ايٛقــفٞ ايتشًًٝــٞ, ٚبعــس املعاؾــات اٱسكــا١ٝ٥, تٛقــًت ايسض        

نعف نبرل يف ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف تًو ايدلاَر ٚكطداتٗا َٔ ٚد١ٗ ْعـط ايطًبـ١ ٚاشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ,     

ٍ قبو: )امـــــالنظ ذاـــــه يـــــيغط ثــــ بحي الجامعي األداء تقييم نظام وضعيف  النظر عادةٚأٚقـــت ايسضاغــــ١ بهــــطٚض٠ إ 
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ــ١  المجتمع وحاجة التنمية معايير وفق الطلبة  وأعضاء الطلبة معٍ والتداخ التدريس مليةع - العصرَٚٛانبــــ

يبـــــــــــــــ١ الط تكوين الحتياجات مواكبتها ودرجة الدراسية والمقررات المناهج محتويات -ايتسضٜػــــــــــــــ١ٝ  الهيئة

ــ١   للعملية كمدخالت العلمية الموادٚ المصادر -وتأهيلهم  احتواء حيث من المجتمع مع االلتحام -ايتعًُٝٝـــــــــ

 ضرورة -والمتوقعة الحالية االحتياجات للمجتمع تلبي التي تفصيليةال التخصصات على الدراسية البرامج

ــالج متطلبات وتحقيق العالمية التغيرات مواكبة ــكخط ودةـ  تكنولوجيا استخدام- المدرسي لإلصالح يةـــأساس وةـ

 إعداد لبرامج المستمر والتقويم المراجعة ضرورة -املعًُــــــــــــــــــــــــــني إعداد برامج في وتوظيفها الحديثة التعليم

 .تنفيذها اليبـوأس وطرائق لمينالمع

 (:2007, ٚآخطٕٚ,  المفرجزضاغ١)

ــ١ إيـــٞ تطـــٜٛط بـــطاَر         ــ١  المعلم إعدادٖـــسفت ايسضاغـ  المعاصرة االتجاهات أحدث على لوقوفًا ٚامهنيٚتُٓٝتـ

)غٝاغــات قبـٍٛ ايطًبــ١  :املتُجًـ١ يف   المعاصرة العالمية االتجاهات محاورٍ خال من وذلك المعلم إلعداد والنظم

تطٜٛط اشل١٦ٝ ايتسضٜػـ١ٝ بهًٝـات    -إدطا٤ات ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ -تهاٌَ اٱعساز قبٌ ٚأثٓا٤ اـس١َ -ملعًُنيا

ايذلبٝــ١(, أغــتدسّ يف ايسضاغــ١ املــٓٗر ايتشًًٝــٞ, ٚأٚقــت ايسضاغــ١ بهــطٚض٠ )زميَٛــ١ اٱعــساز املٗــين ٚايعًُــٞ            

 -ايؿــا١ًَ بهًٝــات إعــساز املعًُــني    تطبٝــل َعــاٜرل اؾــٛز٠   -يًُعًــِ يف نــ٤ٛ ا٫ػاٖــات ايعاملٝــ١ املعاقــط٠    

إعـاز٠ ايٓعـط يف املٓـاٖر ايذلبٜٛـ١ ٚفـذل٠ اٱعـساز مبـا         -ا٫ٖتُاّ بتكٓٝـات ايـتعًِ ا٫يهذلْٚـٞ يف إعـساز املعًُـني     

فتح قٓٛات اتكاٍ بني َ٪غػات إعساز املعًُني َٚطانع عًُِٗ يًتعـطف عًـ٢    -ٜتٓاغب ٚا٫ػاٖات املعاقط٠

تطٜٛط ايبشح ايعًُٞ ٚتؿذٝع٘ يٝهٕٛ أغاغا يف  -ٖا يف ع١ًُٝ اٱعساز ٚاملتابع١اؿادات ٚاملؿه٬ت ٚاغتجُاض

 َهْٛات بطاَر إعساز املعًُني(.

 (:2003ايفٛاٍ) زضاغ١ 

 ٚقـس  ايذلبٝـ١  اؾاَعٝـ١ ٚنًٝـات   ايهًٝـات  إىل بايٓػـب١  املعتُـس٠  اؾـٛز٠  َعاٜرل أِٖ بٝإ إىل ايسضاغ١ ٖسفت   

ٜ   فُٛعـ١  إىل تٛقـًت ايسضاغـ١   ٔ  ٖٚـٞ َؿـتك١   ايذلبٝـ١  يهًٝـات  اي٬ظَـ١   اؾـٛز٠  رلَـٔ َعـا  ايـيت  املعـاٜرل  َـ

 َٔ فُٛع١ قٛض نٌ ؼت ٜٚٓسضز قاٚض يف قػُت ٚقس ايعايٞ, ايتعًِٝ يف اؾٛز٠ تأَني ٚناي١ ٚقفتٗا

ٞ  املعـاٜرل  ِ  َٛاقـفات  (: ٖٚـ ٌ  بٓٝـ١   - ايذلبٜٛـ١  ايسضاغـات  يف َٚعـاٜرلٙ  ايتكـٜٛ ِ  زيٝـ  -ايذلبٜٛـ١  ايسضاغـات  تكـٜٛ

 .ايذلب١ٜٛ( ايسضاغات َباز٨ ؼسٜس  -ايذلب١ٜٛ ايسضاغات َٛنٛع ع١طبٝ

 (:2003(نٓعإ زضاغ١
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ّ  عٓـس  ايٛقـٛف  إىل ايسضاغـ١  ٖـسفت     ٕ  يف تطبٝكٗـا  َٚػـٛغات  اؾـٛز٠  َفٗـٛ ِ  ايذلبـٟٛ, ٚؼسٜـس   املٝـسا  أٖـ

 إلاظٖا ادبايٛ اٱدطا٤ات ٚضقس اؾاَعٞ, ايتعًِٝ فاٍ يف تطبٝكٗا ت َعٛقا ٚضقس , َٚ٪ؾطاتٗا َعاٜرلٖا

ٔ  عـسز  إىل عًٝٗا, ٚاْتٗت ايسضاغ١ ٚاحملافع١ ايؿا١ًَ اؾٛز٠ إىل ايذلب١ٝ ٚقٍٛ نًٝات يهُإ  املكذلسـات  َـ

ّ  مبـا  ٚتطٜٛطٖـا  اؾاَعٝـ١  يًهًٝـات  ايساخًٝـ١  بايًٛا٥ح ايٓعط )إعاز٠ :َٓٗا  ٚنـع  - َ٪ؾـطات اؾـٛز٠   َـع  ٜـت٤٬

 ٚاملٓاٖر اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚأعها٤ ايطًب١, ٜؿٌُ ٘ٚتكٛمي اؾاَعٞ ا٭زا٤ يتكِٝٝ ًَع١َ أْع١ُ عٝح تهٕٛ 

 ٫ؼـاز  تابعـ١  عطب١ٝ أنازميٞ اعتُاز ١٦ٖٝ إْؿا٤ - ٚاغتجُاضٖا املٛاضز تٛظٝف ٚنٝف١ٝ اجملتُع َع ٚايع٬ق١

تـبين   -ايعاملٝـ١   ايؿـا١ًَ  اؾـٛز٠  َعـاٜرل  ٚفـل  يًهًٝـات  ؾـٗاز٠ اؾـٛز٠   َـٓح  َُٗـ١  تتـٛىل  ايعطبٝـ١  اؾاَعـات 

 َٚٓاٖذٗـا,  ٚبطافٗـا  ٚػاضبٗـا  ٚخططٗا يٛا٥شٗا يًهًٝات ايذلب١ٜٛ يف ايٛطٔ ايعطبٞ تؿٌُ غٝاغات َٛسس٠

 ٔ ِ   بٗـا  ا٫غذلؾـاز  يـُٝه ايؿـا١ًَ ٚاملعـاٜرل    اؾـٛز٠  َٚ٪ؾـطات  َعـاٜرل  ٚفـل  ايهًٝـات  ٖـصٙ  ٚاقـع  عًـ٢  عٓـس اؿهـ

 ايعامل١ٝ(.

 تعًٝل عًٞ ايسضاغات ايػابك١: 

     ٛ خ ايػـابك١ , إٔ َععُٗـا ضنـع عًـ٢ ٚاقـع إعـساز املعًـِ يف نـ٤ٛ         ٜتهح َٔ خ٬ٍ اغتعطاض ايسضاغـات ٚايبشـ

(, ٚ) 2012َعــــاٜرل اؾــــٛز٠ , َٚعــــاٜرل ا٫عتُــــاز ا٭نــــازميٞ يف ايهًٝــــات ايذلبٜٛــــ١ نسضاغــــ١ )اشلػــــٞ, مجــــاٍ,  

(, ٚبعهـــٗا ضنـــع عًــٞ َ٪غػـــات إعـــساز املعًـــِ ٚتأًٖٝـــ٘  2003(, ٚ)ايفـــٛاٍ , 2003(,  ٚ)نٓعـــإ ,2012اـطاٜؿــ١ , 

(, ٚضنـع ايـبعا   2010(, ٚبعهٗا ضنع عًـٞ فاعًٝـ١ املٓـاٖر ايذلبٜٛـ١ نسضاغ١)غـبٗإ ,     2012عٟ, نسضاغ١ ) ايع

 (. 2007, ٚآخطٕٚ,  المفرجاٯخط عًٞ تطٜٛط بطاَر  إعساز املعًُني بهًٝات ايذلب١ٝ نسضاغ١)

املــٓٗر ٚتطتٝبــاً  عًــ٢ َــا غــبل فكــس تعــسزت أغــايٝب ايتٓــاٍٚ يتًــو ايسضاغــات, فٗٓــاى زضاغــات اغــتٓست إيــٞ            

ايٛقفٞ ٚأخطٟ اعتُست عًٞ زضاغـ١ اؿايـ١ ٚؼًٝـٌ ايـٓعِ, ٚبعهـٗا اعتُـست عًـٞ املـٓٗر ايٛقـفٞ ايتشًًٝـٞ           

ايكا٥ِ عًٞ مجع املعًَٛـات َـع تكـٓٝفٗا ٚتٓعُٝٗـا ٚؼًًٝـٗا, ٜتؿـاب٘ ايبشـح اؿـايٞ َـع ايسضاغـات ٚايبشـٛخ            

َــٔ خــ٬ٍ بعــا اؾٛاْــب غــٛا٤ً أنــإ يف   ايػــابك١ يف ا٫ٖتُــاّ بــدلاَر إعــساز املعًُــني, ٚتكٛميٗــا, ٚتطٜٛطٖــا   

فــاٍ كطدــات اٱعــساز, أٚ فــاٍ بــطاَر اٱعــساز, ٚقــس أفــاز ايبشــح اؿــايٞ َــٔ تًــو ايسضاغــات ٚايبشــٛخ            

 -ايتعطف عًٞ دٛاْب بطاَر إعساز املعًُني املدتًف١ -ايػابك١ يف:)ايتعطف عًٞ نٝف١ٝ بٓا٤ أزٚات ايسضاغ١

 تُاّ بتكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني ٚكطداتٗا ٚتطٜٛطٖا باغتُطاض(.نطٚض٠ ا٫ٖ  -تفػرل ايٓتا٥ر ٚؼًًٝٗا

 اـًف١ٝ ايٓعط١ٜ:

 اؾٛز٠:

أقــبشت اؾـــٛز٠ نـــطٚض٠ شات أُٖٝـــ١ يف َ٪غػــات ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ, إش أْٗـــا تػــع٢  ٱضنـــا٤ اجملتُـــع ٚتًبٝـــ١         

املطـــاف عًـــٞ دـــٛز٠ تٛقعاتـــ٘, ٚعًـــ٢ تًـــو امل٪غػـــات ايكٝـــاّ بـــصيو ايعـــب٤, ٚشيـــو ايٓذـــاح ٜتٛقـــف يف ْٗاٜـــ١  

ايعــاًَني يف تًــو امل٪غػــات ٚقــ٬س١ٝ  ايــدلاَر  ٚغٝاغــات ايكبــٍٛ, ٚنــصيو عًــٞ ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١ ٚايبٓٝــ١        
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ا٭نازمي١ٝ, ٚيف شيو قعٛبات َاز١ٜ ٚبؿط١ٜ,  ٚتػـع٢ اؾـٛز٠ يًتشػـني ايـصاتٞ يًُ٪غػـات ايتعًُٝٝـ١ ٚعًـٞ        

 UNESCO1995 lmprime enتُــاز)ْطــام ايٓعــاّ بهاًَــ٘ ٚايٛقــٍٛ بتًــو ا٭ْعُــ١ إىل زضدــات ا٫ع   

Frence.p8             ِٝٚيصيو نـإ َـٔ ايكـعب ؼسٜـس َفٗـّٛ اؾـٛز٠ عًـٞ ٚدـ٘ ايسقـ١, ٫ٚغـُٝا يف غـٝام ايتعًـ ,)

ايعايٞ سٝح تتُتع َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ بؿإٔ ض٩اٖا اـاق١ عهِ شاتٞ ٚاغع, أٟ بٝإ سـٍٛ ْٛعٝـ١ قٝـاؽ    

ايتعًــِٝ يًُ٪غػــات, ٚاملُــٛيني, ٚاؿادــ١ ايعاَــ١ يًشكــٍٛ   ْػــ ي يًُــسخ٬ت ٚايعًُٝــات ٚاملدطدــات, أٚ ْتــا٥ر  

عًٞ تأنٝسات بإٔ ٖصٙ امل٪غػ١ ؼفغ ٚعٛزٖا ٭قشاب املكًش١, ٖٚصا ٖٛ اشلسف ا٭غاغٞ يهـُإ اؾـٛز٠.)   

Peter Mature, 2007p1) 

 ا٭غباب اييت تسعٛ يتعاٜس ا٫ٖتُاّ ظٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ : 

 املًتشكني مب٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ. سسٚخ ظٜاز٠ ٖا١ً٥ يف أعساز ايطًب١ -

اظزٜاز ايتٓافؼ بني امل٪غػات اؾاَع١ٝ عًٞ اغتكطاب ايط٬ب, ٚعًـ٢ اؿكـٍٛ عًـٞ زعـِ َـازٟ َـٔ        -

 اؾاَعات أٚ اؿهَٛات.

إٔ ايٓذاح ا٫قتكازٟ ٜتطًب ق٣ٛ عا١ًَ دٝس٠ اٱعساز, ٖٚصا ٫ ٜتـأتٞ إ٫ َـٔ خـ٬ٍ بـطاَر تعًُٝٝـ١       -

 ٚتسضٜب١ٝ دسٜس٠.

جرل َـٔ ايـسٍٚ باتفاقٝـات ايتذـاض٠ اٱقًُٝٝـ١ ٚايسٚيٝـ١ َٚٓعُـ١ ايتعـإٚ ٚايتُٜٛـٌ ممــا ظاز          اضتبـاط نـ   -

 ايسع٠ٛ إيٞ اؿطم عًٞ ايٓٛع١ٝ ايعاي١ٝ يف ايسضاغات ٚا٭عاخ. 

إٕ َٛنٛع دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ َٔ أبطظ ؼـسٜات ايعكـط ٚقـس بـازضت ايعسٜـس َـٔ املـ٪متطات اؾاَعٝـ١          -

ا٫ٖتُاّ ب٘ ٚايبشح عٔ دٛزتـ٘ ايٓٛعٝـ١ يف نـٌ ؾـ٤ٞ خكٛقـًا يف ظـٌ       إيٞ ططح ٖصا املٛنٛع بٗسف 

 تعاٜس ايهِ ٚاؿطم عًٞ ايػعٞ املػتُط يتطٜٛط غٝاغ١ ايكبٍٛ مب٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ.

ايبطايــ١ ايــيت تٛادــ٘ خطهــٞ اؾاَعــات تــسعٛ اؾاَعــات إيــٞ املػــ٪ٚي١ٝ ٚنــطٚض٠ خهــٛعٗا يٓعــاّ            -

 ايطقاب١  اٱزاض١ٜ .

 (622ّ, م2007ل دٛز٠ ايتعًِٝ َٚ٪غػات٘ ٚبطاف٘ أَط ٫ َفط َٓ٘.) ايكُط: ايػرل٠ مٛ ؼكٝ -

 زضاغ١ استٝادات ايع٤٬ُ َٚتطًبات اجملتُع. -

 أزا٤ ا٭عُاٍ بؿهٌ قشٝح ٚبأقٌ دٗس ٚأقٌ تهًف١. -

 ايذلابط ٚايتهاٌَ بني مجٝع اٱزاضٜني ٚاشل١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ يف ايه١ًٝ ٚايعٌُ, بطٚح ايفطٜل ايٛاسس. -

 فا٠٤ ٚضفع َػتٟٛ ا٭زا٤.ظٜاز٠ ايه -
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ؼػــني زلعــ١ اؾاَعــات يف ْعــط ايعُــ٤٬ ٚايعــاًَني ٚتُٓٝــ١ ضٚح ايتٓــافؼ بــني َ٪غػــات ايتعًــِٝ            -

 ايعايٞ.

 ؼكٝل دٛز٠ املتعًِ يف نٌ َٔ اؾٛاْب املعطف١ٝ  ٚاملٗاض١ٜ ٚا٭خ٬ق١ٝ. -

 .نبط ايٓعاّ اٱزاضٟ ٚتطٜٛطٙ يف ايهًٝات ْتٝذ١ ٚنٛح ا٭زٚاض ٚؼسٜس املػتٜٛات -

 اٱغٗاّ يف سٌ املؿه٬ت اييت تعٛم ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ باؾاَعات ٚٚنع اؿًٍٛ املٓاغب١ شلا. -

ؼكٝل ايذلابط اؾٝس ٚا٫تكاٍ ايفعاٍ بني ا٭قػـاّ ايعًُٝـ١ ٚايٛسـسات اٱزاضٜـ١ املدتًفـ١, ٚؼكٝـل        -

 املطاقب١ املػتُط٠ ٚاؾٝس٠ يًعٌُ.

 ؼكٝل َهاغب َاز١ٜ أنجط يٮفطاز. -

-    ٔ ايتفـــاِٖ ٚايتعــإٚ ٚايع٬قــات اٱْػــا١ْٝ ايػـــ١ًُٝ بــني مجٝــع ايعــاًَني يف ايهًٝـــات)        تــٛفرل دــٛ َــ

 (.81,  م2014املػًٗٞ, 

ٜٚتطًب تطبٝل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ أضنـ١ٝ َعٝٓـ١ يف نافـ١ ايـبين ايتٓعُٝٝـ١ ٚاٱزاضٜـ١ ٚا٫دتُاعٝـ١             -

ٜـٓذح تطبٝـل أٟ َفٗـّٛ    زاخٌ املٓع١ُ ٚخاضدٗا عٝـح تـٛفط املٓـار املٓاغـب ٱَهاْٝـ١ ايتطبٝـل, ٚيـٔ        

إزاضٟ تُٗــٌ اٱزاض٠ أُٖٝتــ٘, فــ٬ بــس َــٔ تــٛفط ايكٓاعــ١ ايتاَــ١ يــس٣ اٱزاض٠ ايعًٝــا بأُٖٝــ١ ٖــصا املفٗــّٛ   

ــاٙ       ــطاز باػـ ــ٘ ا٭فـ ــازضٜٔ عًـــٞ تٛدٝـ ــ١ اغـــذلاتٝذٝاتٗا, ٖٚـــصا ٜتطًـــب قـــاز٠ قـ ٚدعـــٌ اؾـــٛز٠ يف َكسَـ

 (.(Costing, H., Santiago.NewYork, 1994,p12ا٫غتفاز٠ َٔ بكا٥طِٖ املتأيك١.

 غٝاغ١ ايكبٍٛ يف َ٪غػات ايتعًِٝ ايعايٞ:

تعُــٌ ٚظاض٠ ايتعًــِٝ ايعــايٞ ٚايبشــح ايعًُــٞ عًــٞ َطادعــ١ ايػٝاغــات ايتعًُٝٝــ١ بكــٛض٠ َػــتُط٠ يتطٜٛطٖــا,     

ٚؼسٜجٗا ٚشيو يتتُاؾٞ َـع املػـتذسات ايٛطٓٝـ١ ٚاٱقًُٝٝـ١ ٚايعاملٝـ١ غـٛا٤ً فُٝـا ٜتكـٌ بايتٛغـع ايهُـٞ أٚ           

ًتعًـــِٝ ايعـــايٞ, أٚ تطـــٜٛط أزا٤ َ٪غػـــات ايتعًـــِٝ ايعـــايٞ اٱزاضٟ ٚاملـــايٞ, ٚيعـــٌ غٝاغـــات ايكبـــٍٛ يف   ايٓـــٛعٞ ي

اؾاَعات تعس َٔ أِٖ َٛدٗات ايتعًِٝ اؾاَعٞ, ٚأغاغًا يتشكٝل َعاٜرل اؾٛز٠ ٚخاقـ١ فُٝـا ٜتكـٌ بكبـٍٛ     

تُجٌ يف فاٍ تعًِٝ ا٭دٝاٍ,  ايطًب١ املعًُني ٚايصٟ َٔ امل٪ٌَ إٔ ٜكبح ع٢ً ناًِٖٗ أِٖ َكَٛات اؿٝا٠ امل

 ّ( ٖٚٞ عًٞ ايٓشٛ ايتايٞ:2008 – 1998ٚفُٝا ًٜٞ ْتٓاٍٚ أبطظ ايػٝاغات اييت اعتُست خ٬ٍ ايػٓٛات املان١ٝ )

 إتاس١ فطم ايتعًِٝ ايعايٞ أَاّ ايػهإ عًٞ ْطام ٚاغع ٚتأَني تهاف٪ ٖصٙ ايفطم. -

ــ١ ايتعًـــِٝ ٚإتاســـ١ َعٜـــس َـــٔ املٛنـــٛعات ايـــيت     - ــاض ايتدككـــات   ؼػـــني ْٛعٝـ ؼفـــع ايطًبـــ١ ٫ختٝـ

 املطًٛب١.



 

11 
 

  2015 ديسمبر -يىليى  –المجلد الثاوي  –السادس العدد     جامعت الىاصرمجلت 

 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 تطبٝل َعاٜرل ٚؾطٚط فًؼ ا٫عتُاز ا٭نازميٞ ٚنُإ اؾٛز٠.  -

تفعٌٝ زٚض اجملًؼ ا٭ع٢ً يًذاَعات يف ايطقاب١ ٚاٱؾطاف ٚيف ٚنع غٝاغـات ايكبـٍٛ ٚفـل استٝادـات      -

 ايت١ُٝٓ ٚغٛم ايعٌُ ٚايطاق١ ا٫غتٝعاب١ٝ يهٌ داَع١ ٚن١ًٝ.

-  ٚ َٓــاٖر ايتعًــِٝ ايعــايٞ ٚتطٜٛطٖــا مبــا ٜتٛانــب َــع ايــتػرلات املتػــاضع١ ٚٱعــساز          َطادعــ١ بــطاَر 

 َتدطدني قازضٜٔ عًٞ ا٫ْهُاّ إيٞ غٛم ايعٌُ.

ؼكٝــل ايتــٛاظٕ بــني ايتدككــات املدتًفــ١ ٚتٛغــٝع ايطاقــ١ ا٫غــتٝعاب١ٝ يًتدككــات ايــيت ٜطتفــع         -

دـات ايتُٓٝـ١ ٚغـٛم ايعُـٌ, َـع      ايطًب عًٞ خطهٝٗا, ٚاييت تطتبط بايب٦ٝـات ايطبٝعٝـ١ ٚتًـ ي استٝا   

تـــأَني َتطًباتٗـــا ٚاستٝاداتٗـــا َـــٔ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ ٚاملعاَـــٌ ٚاملدتـــدلات ٚٚغـــا٥ٌ ايتعًـــِٝ ٚغرلٖـــا  

 (.130, م 2014)املػًٗٞ, 

 غٝاغات ايكبٍٛ يف ايهًٝات ايذلب١ٜٛ َٚعاٜرل املعًِ ايٓادح:

نفا٤ت٘ غٛا٤ً بايٓػب١ ٫ختٝـاضٙ أٚ إعـسازٙ أٚ   ٜعس املعًِ أغاؽ ايتكسّ ايذلبٟٛ, ٚإٔ دٛز٠ إعسازٙ ٖٞ أغاؽ       

تُٓٝت٘, َٚٔ ثِ تعس ا٭غؼ ٚاملعاٜرل اييت عًٞ أغاغٗا ٜتِ ؽطٝط بطاَر تطبٝت٘ ٚتكٛميٗا ٚتطٜٛطٖا, يصيو 

ــطٚط    هب إٔ ٜطاع٢ يف غٝاغات ايكبٍٛ بهًٝات إعساز املعًُني ا٫ػاٖات  ــاٜرل ٚؾـ ــا ىـــل َعـ ــط٠ فُٝـ املعاقـ

 ًٜٞ ٜتِ اغتعطاض أِٖ املعاٜرل ٚايؿطٚط: املعًِ ايٓادح, ٚفُٝا 

 َعاٜرل ايػُات ايؿدك١ٝ:-1

 إٔ ٜهٕٛ غًِٝ اؿٛاؽ, ٚغًِٝ ا٭ططاف -

 إٔ ٜهٕٛ قٟٛ ايب١ٝٓ عًَُٛا, ٚ خايًٝا َٔ ا٭َطاض املعس١ٜ أٚ ا٭َطاض املع١َٓ -

 إٔ ٜهٕٛ خايٝا َٔ عٝٛب ايٓطل -

 إٔ ٜهٕٛ َتعْا اْفعايًٝا-

 ١ٝ:َعاٜرل املتطًبات املٗٓ-2

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ اػاٖات اهاب١ٝ مٛ ١َٓٗ ايتعًِٝ. -

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ َعًَٛات َبس١ٝ٥ عٔ ؾ٪ٕٚ ايتعًِٝ, ٚإٔ ٜبسٟ تكسٜطًا يًتعًِٝ ايصاتٞ. -

 إٔ ٜبسٟ َٗاض٠ يف )اؿٛاض, ٚايتفهرل, ٚايكسض٠ ع٢ً سٌ املؿه٬ت, اٱقٓاع(.  -

 . إٔ ٜهٕٛ قٟٛ امل٬سع١, ٚغطٜع ايبس١ٜٗ, ٚسػٔ ايتكطف-

 إٔ ٜهٕٛ سػٔ اشلٓساّ,  َٚتكف با٫ْهباط يف املٛاعٝس.-
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 َعاٜرل املتطًبات ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ:-3

 إٔ ٜبسٟ متهًٓا َٔ ايتعبرل بايًػ١ ايعطب١ٝ ايفكش٢.-

إٔ ٜهــٕٛ يسٜــ٘ َعطفــ١ بــبعا إغــٗاَات ايعًُــا٤ يف فــاٍ ايعًــِ بكــف٘ عاَــ١ ٚؽككــ٘ بكــف١          -

 خاق١.

 س٠ عًٞ ا٭قٌ.إٔ تهٕٛ َعطفت٘ مبذاٍ ؽكك٘ دٝ-

 إٔ ٜبسٟ َٗاض٠ يف ايتشًٌٝ ٚايٓكس.-

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ ثكاف١ عٔ ب٦ٝت٘ اييت ٜعٝـ فٝٗا ٚعٔ ؾ٪ٕٚ ٚطٓ٘, عًَُٛا.-

 إٔ ٜهٕٛ يس١ٜ ثكاف١ َتٓٛع١ عٔ ؾ٪ٕٚ ايعامل ايعطبٞ ٚاٱغ٬َٞ ٚايعاملٞ.-

 َعاٜرل املتطًبات ا٭خ٬ق١ٝ:-4

 إٔ ٜهٕٛ قشٝح ايعكٝس٠, ٚقس٠ٚ يف ايتعاٌَ.-

 إٔ ٜتكف باؿًِ ٜٚهٕٛ قُٛز ايػرل٠.-

 إٔ ٜتكف بايعسٍ, ٚاملٛنٛع١ٝ يف أسهاَ٘.-

 إٔ ٜهٕٛ قازضًا عًٞ تكبٌ ايٓكس ايبٓا ٚاسذلاّ آضا٤ اٯخطٜٔ.-

 َعاٜرل املتطًبات ا٫دتُاع١ٝ:-5

 إٔ ٜسضى أِٖ أٖساف اجملتُع, ٜٚػِٗ يف سٌ َؿه٬ت٘.-

 ٥فٗا, ٜٚهٕٛ َؿاضنا فٝٗا.إٔ ٜعطف أزلا٤ بعا اشل٦ٝات ا٫دتُاع١ٝ, ٚٚظا-

 إٔ ٜبسٟ َٗاض٠ يف ايكٝاز٠ .-

 إٔ ٜبسٟ اػاًٖا َٛدبًا مٛ احملافع١ عًٞ املًه١ٝ ايعا١َ.-

 إٔ ٜهٕٛ يسٜ٘ اغتعساز يًدس١َ ايعا١َ, ٚايتعإٚ َع ايػرل.-

 (.176,م 1995إٔ ٜكسض زٚض ا٭غط٠ يف اجملتُع ) ؾٛم, غعٝس, -

     إدطا٤ات ايسضاغ١: 

 ١: َٓٗر ايسضاغ

ٟ   تبعًا ٭ٖساف ايسضاغ١ اؿايٝـ١, اغـتدسّ املـٓٗر        ّ  ايٛقـفٞ, ايـص ٌ  ٚتفػـرل  ٚقـف  عًـ٢  ٜكـٛ  ايعـاٖط٠  ٚؼًٝـ

  نًُٝا ٚنٝفًٝا. املسضٚغ١,

 َٔ: ايسضاغ١ فتُع فتُع ايسضاغ١:    ٜتهٕٛ
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( 242سزِٖ)سذـ١ داَعـ١ سذـ١ ٚايبـايؼ عـ     -ايطًب١ )املعًُني(, يف ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚ٭زب١ٝ,  به١ًٝ ايذلب١ٝ -أ

 طايبًا ٚطايب١.

 ( عهًٛا.81مجٝع أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ بايه١ًٝ ٚايبايؼ عسزِٖ) -ب

 ع١ٓٝ ايسضاغ١ :  تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١  َٔ:

طًبــ١ املػــت٣ٛ )ايطابع(بأقػاّ:)ايطٜانــٝات, ايفٝعٜــا٤, ايهُٝٝــا٤, عًــّٛ اؿٝــا٠, اٱغــ١َٝ٬, ايًػــ١ ايعطبٝــ١,   -1

سذــ١ داَعــ١ سذــ١, ٚمت اختٝــاض طًبــ١ املػــت٣ٛ ايطابــع يهــِْٛٗ يف املطسًــ١     -ذلبٝــ١تــاضٜذ ٚدػطافٝــا(  بهًٝــ١ اي 

ا٭خرل٠ َٔ اٱعساز ٚقس َطٚا مبععِ اـدلات اييت ٦ٖٝت ٱعسازِٖ َٔ خ٬ٍ تًو ايدلاَر ٚملـس٠ أضبـع غـٓٛات    

 يٝهْٛٛا َعًُني يًُطسًتني املتٛغط١, ٚايجا١ْٜٛ.

 ( ٜٛنح تهٜٛٔ ايع1:١ٓٝازميٕٝٛ, ٚتطبٜٕٛٛ(, ٚاؾسٍٚ )أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ بتًو ا٭قػاّ )أن -2

-َٔ أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ٚايطًب١ َٔ ا٭قػاّ ايع١ًُٝ ٚا٭زب١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝع١ٓٝ ٜٛنح اي (:1دسٍٚ)

.ايسضاغ١ٚتٛظٜع أفطازٖا ع٢ً َتػرلات سذ١ داَع١ سذ١   
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 :ايسضاغ١ أزا٠

املعًُــني   ســٍٛ تكٝــِٝ بــطاَر إعــساز  املعًَٛــات ؾُــع بٛقــفٗا أزا٠ ا٫غــتبا١ْ عًــ٢ ايباسجــإ أعتُــس          

ٔ   -ٚفــل َعـــاٜرل اؾــٛز٠ يف نًٝـــ١ ايذلبٝــ١    ْعــط أعهـــا٤   اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ,    ٚدٗـــ١ سذـــ١ داَعــ١ سذـــ١, َــ

  :اٯت١ٝ ٚفل اـطٛات بٓا٤ أزا٠ ايسضاغ١ ٚٚقفٗا ٚايطًب١, ٚقس مت

بٜٛـ١  تكٝـِٝ بـطاَر إعـساز املعًُـني يف ايهًٝـات ايذل      مبٛنـٛع  اٖتُت اييت ٚا٭زبٝات ٚا٭عاخ ايسضاغات َطادع١ 

إدطا٤اتٗـا, ٚعًــ٢ املٛاقـفات ايكٝاغــ١ٝ    ٚعًــ٢ ايؿـا١ًَ,  اؾــٛز٠ إزاض٠ أزبٝـات  عًــ٢ ٚفـل َعـاٜرل اؾــٛز٠, ٚا٫طـ٬ع   

( اـاق١ بإزاض٠ اؾٛز٠, َٚعاٜرل نُإ اؾـٛز٠, َٚكـطًشاتٗا ٚإضؾـازاتٗا ا٭غاغـ١ٝ,     ISO9000ايسٚي١ٝ أٜعٚ )

ٞ  اجملًـؼ  اعتُـسٖا  ايـيت  املٗٓٝـ١  املعـاٜرل  نُـا مت ا٫عتُـاز عًـ٢     املتشـس٠,   اي٫ٜٛـات  يف املٗـين  ي٬عتُـاز  ايكـَٛ

ٞ  ايـيت  املعـاضف ٚاملٗـاضات   َٚا١ٖٝ  املعًِ إعساز فُٝا ىل فاٍ ٞ  ايذلبٝـ١  نًٝـ١  طايـب  ٜهتػـبٗا  إٔ ٜٓبػـ  نـ

ٌ  يف ايتـسضٜؼ  َٗٓٝـًا َٚعـسًا ملُاضغـ١    َـ٪٬ًٖ  َعًُـاً  ٜكـبح  املدتًفـ١, ٚفـاٍ إَهاْـات ايهًٝـ١      ايتعًُٝٝـ١  املطاسـ

ٞ  املعـاٜرل  ٖٚـصٙ   ٚايبؿـط١ٜ املازٜـ١   ٟ  ا٭غـاؽ  ٖـ ٘   ايـص ٘  يف املُتشـٓني  فًـؼ  ٜػـتٓس إيٝـ  ايهًٝـ١  ٭زا٤ تكٛميـ

 املتعًكــ١ ايػــابك١ (, فهــ٬ عــٔ ايطدــٛع إىل ايسضاغــات37, م2009)نٓعــإ, ا٭نــازميٞ ي٬عتُــاز اـانــع١

(,  ٚزضاغ١)ايػـبع,  2012(, ٚزضاغ١)اشلػـٞ,  2015اؿايٝـ١, َٚـٔ تًـو ايسضاغات:زضاغـ١)ايعًٝٞ,      مبٛنٛع ايسضاغـ١ 

قـــــاٚض  (, ٚســـــسزت2007(, ٚزضاغـــــ١)املفطز, ٚآخـــــطٕٚ, 2009( ٚزضاغـــــ١)نٓعإ, 2011(, ٚزضاغـــــ١)ايفكعاٟٚ, 2010

املعــاٜرل ٚامل٪ؾــطات  َــع ا٭خــص يف ا٫عتبــاض, َٓاغــب١  ا٭ٚيٝــ١, بايكــٛض٠ ا٫غــتبا١ْ  َٚ٪ؾــطات نــٌ َعٝــاض  َٚعــاٜرل

ايب٦ٝــ١ ايتعًُٝٝــ١ عًــٞ َٚٓاغــب١ شيــو  َر املعًُني,ٚكطداتٗــا, اٱعــساز يــدلاطبٝعــ١ ٚ ملفٗــّٛ َعــاٜرل اؾــٛز٠, 

 .اي١ُٝٓٝ, ٚايًٛا٥ح ايساخ١ًٝ يه١ًٝ ايذلب١ٝ 

( َ٪ؾطا, متجًت 175ٚيف ن٤ٛ اٱدطا٤ات ايػابك١ مت بٓا٤ فكطات ا٫غتبا١ْ )يف قٛضتٗا ا٭ٚي١ٝ ( ٚمت اختٝاض)     

ايذلبٜٛـــ١, أعهـــا٤ ٦ٖٝـــ١ ايتـــسضٜؼ, استٝادـــات  ( فـــا٫ت ٖٚٞ:)كطدـــات ايـــدلاَر, احملتـــ٣ٛ, اؾٛاْـــب10يف )

ايــدلاَر, غٝاغــات ايكبــٍٛ, ايتــسضٜب املٝــساْٞ, اٱزاض٠ ايتعًُٝٝــ١, املٓؿــأ٠ ايتعًُٝٝــ١,ايتػرلات املتٛقعــ١ يــدلاَر        

 إعساز املعًُني:عًُٝا ٚأنازميٝا َٚٗٓٝا ٚادتُاعٝا (.

 :قسم ا٭زا٠

داَع١ سذـ١,    -ّ تطب١ٜٛ َٔ ن١ًٝ ايذلب١ٝ سذ١( قهُني  اختكام ع4ًٛعطنت ا٫غتبا١ْ ع٢ً عسز)     

ِ  ٚطًـب  ٚنًٝـ١ ايذلبٝـ١ داَعـ١ قـٓعا٤     ِ  َـٓٗ  َـٔ أدًـ٘,   قـُُت  َـا  قٝـاؽ  عًـ٢  ا٭زا٠ قـسض٠  َـس٣  عًـ٢  اؿهـ

ٔ  ايـيت  َـٔ امل٬سعـات   اٱفـاز٠  ٚمت يػتٗـا,  ٚغـ١َ٬  ٚنـٛسٗا  َـس٣  ٚ جملا٫تٗـا,  امل٪ؾـطات  ٤٬ََـ١  َٚـس٣   أَهـ

 ٍ ٔ  عًٝٗـا  اؿكـٛ ٍ  َـ ( 169 ايتعـسٌٜ ٚاٱنـاف١ ٚاؿـصف, ٚأقـبح ايعـسز ايهًـٞ يًُ٪ؾـطات )       ايتشهـِٝ, ٚمت  خـ٬

 َ٪ؾطًا َٛظع١ ع٢ً اجملا٫ت نُا ًٜٞ : 
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( َ٪ؾطًا 12( َ٪ؾطًا يًذٛاْب ايذلب١ٜٛ, )29( َ٪ؾطًا حملت٣ٛ ايدلاَر, )16( َ٪ؾطًا جملاٍ كطدات ايدلاَر, )12)

( 8( َ٪ؾطات ؽل غٝاغات ايكبٍٛ, )7, )( َ٪ؾطات ؽل استٝادات ايدلاَر7ؽل أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ, )

( َ٪ؾــــطًا ؽــــل املٓؿــــأ٠  14( َ٪ؾــــطًا غكــــٛم اٱزاض٠ ايتعًُٝٝــــ١, )16َ٪ؾــــطات ؽــــل ايتــــسضٜب املٝــــساْٞ, ) 

( َ٪ؾطا ؽل اؾٛاْب  املطغٛب١ ملدطدات بطاَر إعـساز املعًُـني, َٗٓٝـًا ٚادتُاعٝـًا ٚأنازميٝـًا      48ايتع١ًُٝٝ, )

 ٚثكافًٝا.

   ْ اـُاغـ١ٝ, عٝـح تعـدل ا٫غـتذابات َــٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتــسضٜؼ          ١ بايكـٝػ١ ٚقـس قـُُت ا٫غـتبا

سذـــ١ داَعـــ١ سذـــ١  -ٚايطًبـــ١ عـــٔ َـــس٣ ؼكـــل َ٪ؾـــطات اؾـــٛز٠ يف بـــطاَر إعـــساز املعًُـــني بهًٝـــ١ ايذلبٝـــ١ 

ٕ 152535455بسضد١)نبرل٠ دـسًا, نـبرل٠, َتٛغـط١, قًًٝـ١, قًًٝـ١ دـسًا(, ٚتكابـٌ عًـ٢ ايذلتٝـب ايتكـسٜطات)            (, نـٛ

( ٜٚعـدل  1,  5مجٝع َ٪ؾطات املكٝاؽ )إهاب١ٝ(, ٚبصيو فإٕ مجٝع قِٝ اغتذابات ع١ٓٝ ايبشح قكـٛض٠ بـني )  

( عـٔ أزْـ٢ قُٝـ١ يف ا٫غـتذابات أٟ     1%( ٜٚعـدل ايـطقِ )  100( عٔ أع٢ً قُٝـ١ يف ا٫غـتذابات أٟ بٓػـب١ )   5ايطقِ)

 %( ٚمجٝع قِٝ ا٫غتذابات ٚاقع١ بني ٖاتني ايٓػبتني.20بٓػب١ )

(يتشسٜـس فـذل٠   1( ٚبإناف١ ٖصٙ ايك١ُٝ إىل اؿس ا٭ز٢ْ ٫غتذابات املكٝـاؽ) 8,0= )5\(1-5املس٣ =) ػابٚع 

 :ًٜٞ نُا ايفذلات تكبح زضد١ ق١ًًٝ دسًا, ثِ ايفذل٠ اييت تًٝٗا, ٖٚهصا

 %(.36 -% 20دًسا, ٚتكابٌ ايٓػب١) ق١ًًٝ زضد١ إىل ٜؿرل 1580 إىل 1 َٔ -

 %(.52 -%  36ق١ًًٝ, أٟ )أندلَٔ زضد١ إىل ٜؿرل 2560 إىل 1580 َٔ أندل -

 .%(68-% 52َتٛغط١, )أندلَٔ زضد١ إىل ٜؿرل 3540 إىل 2560 َٔ أندل -

 %(.84 -% 68نبرل٠, )أندل َٔ زضد١ إىل ٜؿرل 4520 إىل 3540 َٔ أندل -

 %(.100 -% 84دسًا, )أندلَٔ نبرل٠ زضد١ إىل ٜؿرل 5 إىل 4520 َٔ أندل -

 (.2012(, )اؿطاؾ2014,١(, )ظضقإ,2008(,  )سػٔ تِٝ,2015)ايعًٝٞ,       

:ثبات    ايسضاغ١ أزا٠ 

(فطزًا 40يًتأنس َٔ ثبات أزا٠ ايسضاغ١ ٚظعت ا٫غتبا١ْ ع٢ً ع١ٓٝ اغتط٬ع١ٝ َٔ فتُع ايسضاغ١ َه١ْٛ َٔ)

(أعها٤ َٔ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚباغتدسا10ّ( طايبا ٚطايب١,ٚ)30بٛاقع ) ق١یطط   ايتذع١٥ ايٓكف١ٝ 

ٚاغتدساّ َعاٌَ اضتباط )برلغٕٛ( ثِ اغتدساّ َعاٌَ ايتكشٝح ؿػاب َعاٌَ ايجبات ايهًٞ, بًؼ َعاٌَ 

(ٚبس٫ي١ َع١ٜٛٓ)0586ايجبات ايهًٞ ) 0.00 نطْٚبار( ٚايصٟ -( نُا مت ايتأنس عػب َعاٌَ ثبات )أيفا

( ٖٚٛ ٜسٍ ع٢ً اضتباط ميهٔ ا٫عتُاز عًٝ٘ ٜٚعدل عٔ اتػام خاضدٞ دٝس0587بًؼ) > 

 ايكسم ايساخًٞ ٭زا٠ ايسضاغ١:

 اتػام ايكسم ايساخًٞ جملا٫ت ا٭زا٠: -أ

 (ٜٛنح شيو.2مت ايتأنس َٔ قسم ا٫تػام ايساخًٞ عػاب َعاٌَ ايجبات يهٌ فاٍ, اؾسٍٚ) 
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 فاٍ يف أزا٠ ايسضاغ١.يهٌ  (نطْٚبار -أيفا)ٜبني َعا٬َت ثبات (: 2دسٍٚ )             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(أعــ٬ٙ إٔ ايكــِٝ ملعاَــٌ ايجبــات يهــٌ فــاٍ يف املــس٣ املكبــٍٛ, مبــا ٜ٪نــس قــسم ا٫تػــام    2ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ )

 ٠ ٚيف املس٣ املكبٍٛ.(, ٖٚٞ ق١ُٝ دٝس0587ايساخًٞ ي٬غتبا١ْ, ٚإٔ َعاٌَ ايجبات ايهًٞ بًؼ ) 

قــسم ا٫تػــام ايــساخًٞ جملــا٫ت ا٭زا٠ )ايعؿــط٠( فُٝــا بٝٓٗــا,َٔ دٗــ١ ٚبــني نــٌ فــاٍ ٚاؾػــِ ايهًــٞ       -ب

 يٮزا٠ َٔ د١ٗ أخط٣:

قاّ    إايباسج  )اضتباطٝ٘ َكفٛف١ بإدطا٤  Correlation Matrixa ) نيب اجملا٫ت فُٝا بٝٓٗا, ٚنصيو  

 نُا ٜٛنشٗا اؾسٍٚ ٚيتأنٝس ا٫تػام ايساخًٞا٫ضتباط  تإهاز َعا٬َبفا٫ت ا٭زا٠ ٚاؾػِ ايهًٞ شلا 

زضد١ ؼكل َعاٜرل  يًُذا٫ت فُٝا بٝٓٗا ٚاؾػِ ايهًٞ ٭زا٠ قٝاؽ  ا٫ضتباط١ٝكفٛف١ (: امل3دسٍٚ ) :(3)

.اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز املعًُني به١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ سذ١  

 

 

  

ػلك  اٌّغبي
 اٌّإشواد

 ؼبًِ اٌضجبدِ
 ووٚٔجبؿ(-)اٌفب

 2774 12 ِقوعبد اٌجواِظ

 2773 16 ِؾزٜٛ اٌجواِظ

 2772 29 اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ

 2775 12 أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

 2776 7 اؽز١بعبد اٌجواِظ

 2776 7 ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 2777 1 اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 2774 16 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 2775 14 إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ

ٌغٛأببت اٌّوبٛثببخ ٌّغبببالد ا
 ثواِظ ئػلاك اٌّؼ١ٍّٓ

41 2771 

 2717 169 اٌغَُ اٌىٍٟ ٌألكاح
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غ
اٌ
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ٌ
 

 ِقوعبد
 اٌجواِظ

1 * * * * * * * * * * 

ِؾزٜٛ 
 اٌجواِظ

2711 
** 

1 * * * * * * * * * 

اٌغٛأت 
 اٌزو٠ٚخ

2764 
** 

2769 
** 

1 * * * * * * * * 

أػضبء 
 ١٘ئخ

 اٌزله٠ٌ

2734 
* 

2746 
** 

2767 
** 

1 * * * * * * * 

اؽز١بعبد 
 اٌجواِظ

2729 
2721 
 

2752 
* 

2772 
** 

1 * * * * * * 

١ٍبٍبد 
 اٌمجٛي

2739 
* 

2736 
* 

2753 
** 

2749 
** 

2754 
** 

1 * * * * * 

اٌزله٠ت 
 ا١ٌّلأٟ

2727 
 

2726 
 

2742 
** 

2751 
** 

2746 
** 

2729 
 

1 * * * * 

اإلكاهح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

2746 
** 

2756 
** 

2756 
** 

2761 
** 

2764 
** 

2761 
** 

2751 
** 

1 * * * 

إٌّشأح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

2745 
** 

2741 
** 

2751 
** 

2745 
** 

2756 
** 

2739 
* 

2741 
** 

2763 
** 

1 * * 

اٌغٛأت 
اٌّوبٛثخ 
فٟ ئػلاك 

 اٌّؼٍُ

2776 
** 

2713 
** 

2755 
** 

2725 2725 
2734 

* 
2726 

2753 
** 

2744 
** 

1 * 

اٌغَُ 
اٌىٍٟ 
 ٌألكاح

2712 
** 

2717 
** 

2715 
** 

2767 
** 

2756 
** 

2761 
** 

2745 
** 

2779 
** 

2769 
** 

2712 
** 

1 

 (.٠,٠٠* شات ز٫ي١ عٓس َػت٣ٛ ) (,  0501)** شات ز٫ي١ عٓس َػت٣ٛ 

(ٜٛنح عسّ ٚدٛز أٟ َعاٌَ اضتباط َع نٌ املتػرلات أع٢ً َٔ 3يف اؾسٍٚ) ٬ٜسغ إٔ َٛاقفات ا٫ضتباط    

(, نُـا إٔ  177, م2008يصيو يػٓا يف سادـ١ إىل سـصف أٟ َـٔ تًـو املـتػرلات )أَـني,         0525أٚ أز٢ْ َٔ  0590
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 (, ٖٚــصا0501مجٝــع املعــا٬َت بــني أبعــاز املكٝــاؽ, ٚاؾػــِ ايهًــٞ شات ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥ ٚمجٝعٗــا عٓــس َػــت٣ٛ)      

 ٜ٪نس قسم ا٫تػام ايساخًٞ يٮزا٠  ٚغ١َ٬ ق٬سٝتٗا يًتطبٝل.

 : ا٫غتبا١ْ تطبٝل

ّ( يف 2015-2014يف ايفكـــٌ ايسضاغـــٞ ايجـــاْٞ يًعـــاّ اؾـــاَعٞ )      ايبشـــح  عًـــ٢ عٝٓـــ١   ا٫غـــتبا١ْ  طبكـــت        

فكــس ٚغٝــاب   ( اغــتباْ٘ ب186) اغــتعاز٠  مت ٚ عٝٓــ١ ايطًبــ١,  عًــ٢  ( اغــتبا242ْ٘تٛظٜــع )   مت) ّ, إش 2015ؾــٗطَاٜٛ

( 32( اغتُاض٠ بفكس ٚغٝاب قـسضٙ) 42( ٭عها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٚمت اغتعاز٠)74( اغتباْ٘,نُا مت تٛظٜع )56قسضٙ)

اغــتباْ٘ ثــِ مت تفطٜــؼ ايبٝاْــات, ٚتبٜٛبٗــا, اغــتعسازا يسضاغــتٗا ٚؼًًٝــٗا ٚاغــتد٬م ايٓتــا٥ر ٚفكــا ٭ٖــساف           

 ايسضاغ١ ٚتػا٫٩تٗا.

 (:SPSSايسضاغ١: مت اغتدساّ بطْاَر اؿعّ اٱسكا١ٝ٥ ) ا٭غايٝب اٱسكا١ٝ٥ املػتدس١َ يف

 نطْٚبـــار( َٚعاَـــٌ ثبـــات )برلغـــٕٛ( ٱهـــاز َعاَـــٌ ايجبـــات ٚايتأنـــس َـــٔ قـــسم     -َعاَـــٌ )أيفـــا

 ا٫تػام ايساخًٞ ٭زا٠ ايبشح.

     املتٛغـــطات اؿػـــاب١ٝ ٚا٫مطافـــات املعٝاضٜـــ١, ملعطفـــ١ زضدـــ١ ؼكـــل َعـــاٜرل اؾـــٛز٠ يف بـــطاَر إعـــساز

 به١ًٝ ايذلب١ٝ داَع١ سذ١.املعًُني 

  ( اختبـــاضt-test       يًعٝٓـــات املػـــتك١ً يًتعــــطف عًـــ٢ ايفـــطٚم ٚز٫يتٗــــا اٱسكـــا١ٝ٥ بـــني املتٛغــــطات )

  اؿػاب١ٝ يف تكسٜط أفطاز ايع١ٓٝ.

 بني ايعٝٓات عػب أغطاض ايسضاغ١  اختباض)يٝفٔ( ملعطف١ ايتذاْؼ . 

 :َٚٓاقؿتٗا ايسضاغ١ ْتا٥ر

 يف بطاَر إعساز املعًُني ٚايتػرلات املطغٛب١ يف إعسازِٖ:تٛافط ت إٔ ايٛادبس١ املكذلاؾٛز٠  َعاٜرل :أ٫ًٚ

يف بطاَر إعساز َا أِٖ َعاٜرل اؾٛز٠ ايٛادب تٛافطٖا ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ ا٭ٍٚ ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١

داَع١ سذ١؟(-َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ  

اـكا٥ل  سٍٛ ٚنتابات ٚأزبٝات كتًف١ زضاغات َٔ يسُٜٗا ملا تٛافط ؼ١ًًٝٝ بسضاغ١ ايباسجإ قاّ

يف بطاَر إعساز املعًُني ٚايتػرلات املطغٛب١ يف  عاٜرل اؾٛز٠ ايٛادب تٛافطٖاايهطٚض١ٜ شات ايك١ً مب

إعسازِٖ ًَٗٓٝا ٚثكافًٝا ٚادتُاعًٝا ٚأنازميًٝا, إش مت ؼسٜس تًو املعاٜرل, ٚقس متجًت يف تكُِٝ اغتبا١ْ 

( )َ٪ؾطًا (, نُا 169( فا٫ت ض٥ٝػ١ٝ ٚعسز َٔ امل٪ؾطات اؾع١ٝ٥, بًػت )10امله١ْٛ َٔ )ايسضاغ١, 

( 2ح5 -أ 5تٛنشٗا دساٍٚ ضقِ )  

ًٝـــا يف بـــطاَر إعـــساز املعًُـــني ٚايـــتػرلات املطغٛبـــ١ يف  َعـــاٜرل اؾـــٛز٠  ايتكٛميٝـــ١ يسضدـــ١ ؼكـــل ايتكـــسٜطات: ثاْ

 بايه١ًٝ.ايطًب١ ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  َٔ ٚد١ٗ ْعط إعسازِٖ 
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ٞ  ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١    ٔ  ايجـاْ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف يف بـطاَر إعـساز املعًُـني        زضدـ١ َـا  ايسضاغـ١: )  أغـ١ً٦  َـ

 داَع١ سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ؟(. -سذ١-به١ًٝ ايذلب١ٝ

ضد١ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف    يس ايتكٛمي١ٝ ايتكسٜطات ؿػاب امل١ٜٛ٦ ٚايٓػب اؿػاب١ٝ املتٛغطات اغتدسَت

-أ5(,  ٚاؾـساٍٚ ) 4يهـٌ فـاٍ, ٚنـٌ َ٪ؾـط,ٚاؾسٍٚ)     بطاَر إعساز املعًُني ٚايتػرلات املطغٛبـ١ يف إعـسازِٖ,  

 ( تٛنح شيو:2ح5

(: ٜٛنــح ايٛغــط املــطدح ٚايٓػــب امل٦ٜٛــ١ يسضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز املعًُــني يهــٌ  4دــسٍٚ)

 سذ١.-ضاغ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط   ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ به١ًٝ ايذلب١ٝفاٍ َٔ فا٫ت أزا٠ ايس

 اٌؼ١ٕخ وىً أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ
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 27224 5771 2716 27227 5974 2796 27115 5471 2774 ِقوعبد اٌجواِظ

 27236 5775 2717 27237 5979 2799 27262 55 2775 ِؾزٜٛ اٌجواِظ

 27339 5671 2713 27312 5777 2719 27292 5571 2779 اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ

 27317 5471 2771 2.441 5771 2716 27221 5172 2756 أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

 27169 4471 2721 27241 4576 2721 2115, 4276 2713 اِظاؽز١بعبد اٌجو

 27147 4171 2744 27225 5176 2751 27133 4571 2729 ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 27322 53 2765 27311 5471 2771 27231 5171 2759 اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 27324 4577 2721 27392 4671 2731 27232 4572 2726 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 27349 4276 2723 27456 4176 2721 27263 3974 1797 ٌزؼ١ّ١ٍخإٌّشأح ا

د 
وا

غ١
اٌز

خ 
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ب
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إل
 ا
ٟ

ف
 

 27144 5572 2776 27163 5172 2791 27162 5272 2761 إٌّٟٙ

 27345 5576 2771 27413 5774 2717 27217 5371 2769 االعزّبػٟ

 27131 5571 2775 27214 5779 2719 27121 5272 2761 األوبك٠ّٟ

 27271 5371 2769 27311 5675 2712 27252 5172 2756 اٌضمبفٟ

 27376 5271 2764 27433 5472 2771 27331 5271 2754 اٌىٍٟ

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

(, َــٔ 1597- 2579( إٔ مجٝــع املتٛغــطات )َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١( ٚاقعــ١ يف املــس٣)      4ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

%(ٚإٔ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر   5058( ْٚػــب١)2554%(, ٚمبتٛغــط عــاّ ) 3954-% 5558(, ٚايٓػــب١)5أقــٌ)

سذــ١ تعــدل عــٔ زضدــ١ )قًًٝــ١( يف َععــِ فــا٫ت ايسضاغــ١,    -إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١   
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ْـت  باغتجٓا٤ اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ, ٚقت٣ٛ ايدلاَر, ٚكطدات ايدلاَر,ٚاٱعـساز ايؿدكـٞ ٚا٫دتُـاعٞ, إش نا   

قًًٝـ١   -قكك١ بسضد١ َتٛغط١ َٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١, نُـا ناْـت أزْـ٢ اجملـا٫ت ؼككـا ٚبسضدـ١ )قًًٝـ١          

 دسًا( َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٖٞ: املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ, استٝادات ايدلاَر, غٝاغات ايكبٍٛ, ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ.

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ــسٍٚ)        ــٔ اؾـ ــح َـ ــا ٜتهـ ــ١ يف     ( أ4نُـ ــسضٜؼ( ٚاقعـ ــ١ ايتـ ــا٤ ٦ٖٝـ ــط أعهـ ــ١ ْعـ ــع املتٛغـــطات )َـــٔ ٚدٗـ ٕ مجٝـ

%(ٚإٔ ؼكــل 5452( ْٚػــب١)2571%(, ٚمبتٛغــط عــاّ ) 4156-% 5959(, ٚايٓػــب١)5(, َــٔ أقــٌ) 2508- 2599املــس٣)

سذـ١ تعـدل عـٔ أزْـ٢ تكـسٜط يف خاْـ١       -َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١     

)َتٛغط١(, نُا ناْت أز٢ْ اجملا٫ت ؼككا ٚبسضد١ )ق١ًًٝ(, َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ  بسضد١

ٖٞ عًـ٢ ايذلتٝـب فـاٍ: )املٓؿـأ٠ ايتعًُٝٝـ١, استٝادـات ايـدلاَر, ٚاٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١,  غٝاغـات ايكبـٍٛ(, ٖٚـٞ            

 تكطٜبًا ْفؼ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١.

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ: -ز

ق١ًًٝ( ٚإٔ  -ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يع١ٓٝ ايبشح إٔ مجٝع ا٫غتذابات ناْت بسضد١)َتٛغط١  ٬ٜسغ َٔ 

%( ٚميجٌ أز٢ْ زضد١ ؼكل)َتٛغط١(, ٚقس ضتبت تًو اجملا٫ت تكاعسٜا 5258بٓػب١  2564املتٛغط ايعاّ نإ )

ا٫ستٝادات, غٝاغات ايكبٍٛ, َٔ ٚد١ٗ ْعط )ايطًب١, ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( بايكٛض٠: )املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ, اٱزاض٠, 

ايتسضٜب املٝساْٞ, اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ايتػرلات املطغٛب١, اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ, املدطدات, احملت٣ٛ(, إٕ ٖصٙ ايٓتا٥ر 

سذ١, ٚتتفل  -تػتسعٞ إعاز٠ ايٓعط يف اغتهُاٍ ٚتطٜٛط بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

(.2007(, ٚزضاغ١)املفطح, 2009نٓعإ, ٖصٙ ايسضاغ١ َع زضاغ١)  

نـٌ فـاٍ يف أزا٠ ايسضاغـ١   اؾـساٍٚ )       َ٪ؾطات َٔ )َ٪ؾط( يهٌ تكسٜطات ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, 

 (, تٛنح شيو.  2ح5 -أ 5

 ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:)كطدات ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ -أ

 أ (ٜٛنح شيو.5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-

فاٍ:)  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(أ5) دسٍٚ 

 سذ١.-كطدات ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

 

 

 



 

21 
 

  2015 ديسمبر -يىليى  –المجلد الثاوي  –السادس العدد     جامعت الىاصرمجلت 

 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 351أ( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات فــاٍ: )كطدــات ايــدلاَر( ٚاقعــ١ نــُٔ املتٛغــطني)        5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)        

سذــ١ يف فــاٍ  -%(أٟ إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١       49% , 6159(, ٚايٓػــب١)2545)

( 2574قًًٝـــ١(, ٚمبتٛغـــط عــــاّ )   -كطدـــات ايـــدلاَر َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـــط ايطًبــــ١ قكـــل بسضدـــ١ )َتٛغـــط١         

, 5, 10ات ا٭ضقـاّ) ( َ٪ؾطات يف ٖصا اجملـاٍ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ ٖـٞ عًـ٢ ايذلتٝـب ش        3%(, ٚإٔ أع٢ً )55ْٚػب١)

(,:) سلــٍٛ املدطدــات دٛاْــب املعطفــ١ ٚايفٗــِ, تٓاغــب املدطدــات َــع ايب٦ٝــ١ ٚقــِٝ اجملتُــع, اضتبــاط املدطدــات   9

( َ٪ؾــطات يف ٖــصا اجملــاٍ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ ٖــٞ امل٪ؾــطات شات       3بطبٝعــ١ ْعــاّ إعــساز املعًــِ(, ٚإٔ أزْــ٢ )   

ايدلاَر   سادات ايطًب١ ٚغٛم ايعٌُ, ٚنعف َٗـاضات ايـتفهرل   ( أع٬ٙ, ٖٚٞ: )تًب١ٝ كطدات 8, 11, 1ا٭ضقاّ:)

 ايعًُٞ, ٚعسّ تٓاغبٗا َع سادات ايت١ُٝٓ(, ٖٚصا ٜ٪نس ايهعف ايهبرل يتًو ايدلاَر يف تًو امل٪ؾطات .

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ أ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فاٍ: )كطدات ايدلاَر( َٔ ٚد١ٗ ْعط أع5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ) 

ــُٔ املتٛغـــطني)   ــ١ نـ ــب١)2564( ٚ )3538ٚاقعـ ــاّ) 5259% , 6756(, ٚايٓػـ %(,أٟ: إٔ 5954, ْٚػـــب١ 2597%(, َٚتٛغـــط عـ

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ ٕخاٌؼ١

 اٌّإشواد
اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 أٚال: ِغبي ِقوعبد اٌجواِظ

 5279 2755 5279 2764 49 2745 رٍجٟ ِقوعبد اٌجواِظ   ؽبعبد اٌغٍجخ ٍٚٛق اٌؼًّ 1

 5773 2717 5971 2795 5576 2771 بًاٌّقوعبد ِظببخ ئعوائ١ب ٚلبثٍخ ٌٍم١ 2

 5673 2711 5771 2716 5574 2777 رَزٕل ِقوعبد اٌزؼٍُ  ٌٍفٍَفخ اٌزوث٠ٛخ ٌٍغبِؼخ 3

 5176 2793 6179 3729 5574 2777 رزظف اٌّقوعبد ثبٌٛضٛػ ٚاٌللخ 4

 6271 3724 6279 3714 5177 2793 رزٕبٍت ِغ اٌج١ئخ ٚل١ُ اٌّغزّغ 5

 5171 279 6279 3724 5572 2776 فزوح ِؾلكحلبثٍخ ٌٍزؾمك فٟ  6

 56 271 5776 2711 5473 2772 رشًّ اٌّقوعبد اٌّٙبهاد ا١ٌّٕٙخ 7

 5272 2761 5371 2769 5276 2753 ِزٕبٍجخ ِغ ؽبعبد اٌز١ّٕخ, ٚئِىبٔبد اٌى١ٍخ 1

 6171 3729 6572 3726 5174 2791 رورجظ اٌّقوعبد ثغج١ؼخ ٔظبَ ئػلاك اٌّؼٍُ ِٚغبالرٗ 9

 6471 3724 6776 3731 6179 371 رشًّ اٌّقوعبد عٛأت اٌّؼوفخ ٚاٌفُٙ 12

11 
رشًّ اٌّقوعبد ِٙبهاد اٌزفى١و اٌؼٍّٟ اٌزٟ 

 رلفغ)ٌالثزىبه, اٌّمبهٔبد ث١ٓ اٌّفب١ُ٘ ٚاٌّجبكئ,..(
2753 5275 2774 5471 2763 5276 

12 
رشًّ اٌّقوعبد اٌّٙبهاد اٌؼبِخ ٚاالٔزمب١ٌخ) اٌضمبفخ, 

 بهوخ اٌّغزّؼ١خ, رٛظ١ف اٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؾ١بح, ...(اٌّش
2767 5374 2793 5176 271 56 

 5771 2716 5974 2797 5479 2774 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي ِقوعبد اٌجواِظ
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 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

سذــ١ يف فــاٍ كطدــات ايــدلاَر قكــل بسضدــ١      -بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١       

ٚ    3)َتٛغط١(,  ٚإٔ أع٢ً ) دٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ ٖـٞ عًـ٢ ايذلتٝـب         ( َ٪ؾـطات يف ٖـصا اجملـاٍ َـٔ 

(,:) سلٍٛ املدطدات دٛاْب املعطف١ ٚايفِٗ, اضتباط املدطدـات بطبٝعـ١ ْعـاّ إعـساز املعًـِ,       5, 9, 10شات ا٭ضقاّ )

( َ٪ؾــطات يف ٖـصا اجملــاٍ َـٔ ٚدٗـ١ ْعــط ايطًبـ١ ٖــٞ     3تٓاغـب املدطدـات َــع ايب٦ٝـ١ ٚقــِٝ اجملتُـع(, ٚإٔ أزْـ٢ )     

(, ٖٚٞ ْفؼ ٚد١ٗ ْعـط ايطًبـ١ ٚيهٓٗـا بتكـسٜط أعًـ٢ بكًٝـٌ, ٖٚـصا ٜ٪نـس اتفـام          11, 8, 1شات ا٭ضقاّ:)امل٪ؾطات 

 ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف َس٣ ايٓكل ايهبرل يف َا تتهُٓ٘ َ٪ؾطات )كطدات بطاَر إعساز املعًُني(.

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ: -ز

ات يف فــاٍ )كطدــات ايــدلاَر ناْــت   ٬ٜســغ َــٔ ٚدٗــ١ ايٓعــط ايهًٝــ١ يعٝٓــ١ ايبشــح إٔ َععــِ ا٫غــتذاب     

 2586%(, ٚإٔ املتٛغط ايعاّ نإ )5059بٓػب١ 2555%,  6458, بٓػب3524١بسضد١)َتٛغط١( قكٛض٠ يف ايٛغطني )

%(, ٖٚــٞ ْتــا٥ر تؿــرل إىل ؼكــل ٫ ٜفــٞ بـايػطض املطًــٛب, ٚت٪نــس نــعف تًــو ايــدلاَر يف فــاٍ   5751بٓػـب١  

ؾــطات تكــاعسٜا عػــب ا٭ُٖٝــ١ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )ايطًبــ١, ٚاشل٦ٝــ١       )كطدــات اٱعــساز(, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪   

 (.10, 9, 5, 4, 656, 2, 3, 7, 12, 11, , 8, 1أ(,بايكٛض٠: )5ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:)قت٣ٛ ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١    -ب

 ب(ٜٛنح شيو.5, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١-

 َ٪ؾـــطات ؼكـــل ايطًبـــ١, ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ يسضدـــ١  يتكـــسٜطات اؿػـــاب١ٝ : املتٛغـــطات(ب5) دـــسٍٚ 

 سذ١.-فاٍ:) قت٣ٛ ايدلاَر( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

َ 
 

 ١ٕخ وىًاٌؼ ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

 اٌّإشواد
اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 صب١ٔب: ِغبي ِؾزٜٛ اٌجواِظ

13 
 اٌّغبي فٟ األٍب١ٍخ ٚاٌّٙبهاد اٌّؼبهف  ٠زضّٓ
 اٌزوثٛٞ

3727 6573 3741 6171 3734 6677 

14 
 ِغبي فٟ األٍب١ٍخ ٚاٌّٙبهاد اٌّؼبهف  ٠زضّٓ

 اٌزقظض
3715 63 3729 6577 3722 6474 

15 
٠ؾٛٞ اٌضمبفخ اٌؼبِخ ئٌٝ عبٔت اٌّؼوفخ 

 اٌزقظظ١خ
2712 5675 3712 6274 2797 5974 

 5177 2794 6473 3721 5371 2766 ٠قلَ ثلهعخ أٌٚٝ ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌّوبٛثخ 16

17 
رواػٟ فجواد اٌّؾزٜٛ اؽز١بعبد )اٌغٍجخ 

 ,اٌّغزّغ,اٌقجواد اٌَبثمخ(
2752 5273 2791 5975 2775 5479 

 5576 2771 5971 2795 5272 2761 ٚاٌؼ١ٍّخ إٌظو٠خ ٌٍّموهاد رٛط١ف ٠ٛعل 11

 5573 2776 5771 2716 5374 2767 ٠َزف١ل ِٓ ئِىبٔبد اٌج١ئخ اٌّؾ١ٍخ ٌٍى١ٍخ 19
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   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 3527ب( إٔ مجٝـــع َ٪ؾـــطات فـــاٍ: )قتـــ٣ٛ ايـــدلاَر( ٚاقعـــ١ نـــُٔ املتٛغـــطني) 5ٜتهـــح َـــٔ اؾـــسٍٚ)    

سذـ١ يف فــاٍ  -%(أٟ: إٔ بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١        4659% , 6554(, ٚايٓػـب١) 2534)

%( 55( ْٚػب١)2575ق١ًًٝ(, ٚمبتٛغط عاّ ) -قت٣ٛ ايدلاَر َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ قكل بسضد١ )َتٛغط١ 

اٍ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ ٖــٞ عًــ٢     ( َ٪ؾــطات يف ٖــصا اجملــ  3ٖٚــٛ ٜعــين ؼكــل بسضدــ١ َتٛغــط١,  ٚإٔ أعًــ٢ )    

(, ٚاييت متجٌ:) سلٍٛ احملت٣ٛ يًُعـاضف ٚاملٗـاضات ا٭غاغـ١ٝ يف اجملـاٍ ايذلبـٟٛ,      28, 14, 13ايذلتٝب شات ا٭ضقاّ)

ٚيف فاٍ ايتدكل, ٚإنػاب املعًُني ا٫ػاٖات اٱهابٝـ١ مـٛ َٗٓـ١ ايتـسضٜؼ(, ٚتعـدل عـٔ ؼكـل بسضدـ١         

(, 17, 24, 25ٖـصا اجملـاٍ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ ٖـٞ امل٪ؾـطات شات ا٭ضقــاّ:)         ( َ٪ؾـطات يف 3َتٛغـط١, ٚإٔ أزْـ٢ )  

ٚمتجًـــٗا امل٪ؾـــطات )َٛانبـــ١ احملتــــ٣ٛ ي٬ػاٖـــات ٚايتطـــٛضات اؿسٜج١,ًٜٝـــ٘ َ٪ؾــــط: تـــٛفرل فـــطم ايسضاغــــ١         

 ٚايبشح,ًُٜٚٝٗا َ٪ؾط: َطاعا٠ خدلات احملت٣ٛ ٫ستٝادات ايطًب١ ٚاجملتُع(.

 سضٜػ١ٝ:ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايت-ب

ب( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فاٍ: )قت٣ٛ ايدلاَر(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ, ٖـٛ        5ٜٛنح اؾسٍٚ) 

% 6851(, ٚايٓػب١)2545( ٚ )3541(مبتٛغطني ُٖا ) 25, 13ْفؼ تطتٝب ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ أٟ نُٔ امل٪ؾطٜٔ ضقِ)

سذــ١ يف فــاٍ قتــ٣ٛ ايــدلاَر َــٔ   -بٝــ١ %(أٟ: إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذل  4951, 

%( ٖٚــٛ 5959( ْٚػــب١)2599قًًٝــ١(, ٚمبتٛغــط عــاّ ) -ٚدٗــ١ أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ قكــل بسضدــ١ )َتٛغــط١  

( َ٪ؾطات يف ٖصا اجملاٍ َٔ ٚد١ٗ أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ٖٞ ْفػـٗا  3ٜعين ؼكل بسضد١ َتٛغط١,  ٚإٔ أع٢ً )

طًب١ باغتجٓا٤ ا٭خرل, ٚاييت متجٌ:) سلٍٛ احملت٣ٛ يًُعـاضف ٚاملٗـاضات   (, َٔ ٚد١ٗ ْعط اي16, 14, 13امل٪ؾطات )

22 
٠واػٟ اٌّؾزٜٛ اٌزًٍََ إٌّغمٟ فٟ ػوع 

 اٌّؼٍِٛبد
2772 5473 3712 6274 2792 5173 

 5774 2717 62 3 5477 2774 ؾزٜٛ اٌفوٚق اٌفوك٠خ ث١ٓ اٌغٍجخ٠واػٟ اٌّ 21

22 
٠واػٟ اٌّؾزٜٛ اٌزٛاىْ ث١ٓ اٌقجواد) 

 إٌظو٠خ,ٚاٌؼ١ٍّخ(
2766 5371 2716 5771 2776 5571 

 5773 2716 6279 371 5375 2761 ٠واػٟ اٌّؾزٜٛ اٌزلهط  ٚاٌؼّك ٌٍّفب١ُ٘ 23

 5275 2763 5577 2779 4974 2747 ٠ٛفو ٌٍغبٌت اٌّؼٍُ فوص اٌلهاٍخ ٚاٌجؾش 24

25 
٠ٛاوت اٌّؾزٜٛ االرغب٘بد اٌؾل٠ضخ ٚاٌزغٛه 

 اٌؼٍّٟ
2734 4679 2745 4971 274 41 

 5275 2763 5373 2767 5177 2759 ٠ٛفو اٌّؾزٜٛ فوص اٌؼًّ اٌفوكٞ ٚاٌغّبػٟ 26

 6171 3726 6179 371 62 3 ٠ىَت اٌغٍجخ )اٌّؼ١ٍّٓ( اٌضمخ ثبٌٕفٌ 27

21 
غٍجخ )اٌّؼ١ٍّٓ( االرغب٘بد اال٠غبث١خ ٠ىَت اٌ

 ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ
3711 6273 3712 6274 3712 6273 

 5775 2717 5979 2799 5471 2775 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي  ِؾزٜٛ اٌجواِظ
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ــ١          ــٛ َٗٓـ ــ١ مـ ــات اٱهابٝـ ــني ا٫ػاٖـ ــاب املعًُـ ــاٍ ايتدكـــل, ٚإنػـ ــٟٛ, ٚيف فـ ــاٍ ايذلبـ ــ١ٝ يف اجملـ ا٭غاغـ

ايتـسضٜؼ(, ٚتعــدل عــٔ ؼكــل بسضدــ١ َتٛغــط١, ٚإٔ أزْــ٢ َ٪ؾـطٜٔ يف ٖــصا اجملــاٍ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤ ٦ٖٝــ١    

 (,ُٖٚا ْفػُٗا َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب26.١, 25ُا:)ايتسضٜؼ ٖ

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ: -ز

ٜتهــح َـــٔ ٚدٗـــ١ ايٓعـــط ايهًٝـــ١ يعٝٓـــ١ ايبشـــح إٔ َععـــِ ا٫غـــتذابات يف فـــاٍ )قتـــ٣ٛ ايـــدلاَر( ناْـــت   

%(, ٚإٔ املتٛغــط ايعــاّ  4859بٓػــب١ 254%,  6657, بٓػــب3534١قًًٝــ١( قكــٛض٠ يف ايٛغــطني )   -بسضد١)َتٛغــط١

%(, ٖٚٞ ْتا٥ر تؿرل إىل ؼكل ٫ ٜفٞ بـايػطض املطًـٛب, ٚت٪نـس نـعف تًـو ايـدلاَر       5751بٓػب١  2586نإ )

يف فــاٍ )قتــ٣ٛ ايــدلاَر(, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسٜا عػــب ا٭ُٖٝــ١ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )ايطًبــ١,        

 (.13, 14, 28, 15527, 16, 20, 21, 23, 22, 18, 19, 17, 26, 24, 25ب(,بايكٛض٠: )5ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فــاٍ:) اؾٛاْــب ايذلبٜٛــ١( يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١            -ب

 ز(ٜٛنح شيو.:5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-ايذلب١ٝ 

ــ١, ٚأعهـــا يتكـــسٜطات اؿػـــاب١ٝ : املتٛغـــطات(ز5) دـــسٍٚ  ــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ يسضدـــ١ ايطًبـ  َ٪ؾـــطات ؼكـــل ٤ اشل٦ٝـ

 سذ١.-فاٍ:) اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

 اٌّإشواد
اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 اٌزم٠ُٛ( -عوائك اٌزله٠ٌ  -اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ)رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُصبٌضب: ِغبي 

 رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ: -أ

 6677 3734 6274 3712 5977 2791 رَُٙ فٟ رؾم١ك ِقوعبد اٌزؼٍُ 29

 6474 3722 3673 372 5974 2797 رض١و ا٘زّبَ اٌغٍجخ 32

31 
رشغغ ػٍٝ اٌزفى١و اٌؼٍّٟ ٚرٛاوت اٌزغٛهاد 

 اٌؾل٠ضخ
2762 5274 2771 5473 2797 5974 

32 
ِٕبٍجخ )ٌؼلك اٌغٍجخ َِٚزٛاُ٘,  ٌٍّؾزٜٛ, 

 اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ...(
2765 5279 2747 4975 2794 5177 

 5479 2775 5971 2795 5173 2791 رّزبى ثٌَٙٛخ االٍزقلاَ ٌٍٚٙٛخ اٌؼوع 33

 عوائك اٌزله٠ٌ: -ة

34 
رَُٙ ِٛضٛػبد عوائك اٌزله٠ٌ فٟ رؾم١ك 

 ١ّ١ٍخاٌّقوعبد اٌزؼ
3722 6471 3726 6572 3723 6477 

35 
رَبػل اٌغٍجخ ػٍٝ اٌزقغ١ظ ٌٍلهًٚ ٚفك 

 األ٘لاف اٌّوٍِٛخ
3719 6371 3745 69 3732 6674 

36 
 اإلٔزبع١خ ٚاٌؼ١ٍّبد و٠خجاٌّق اٌزغبهة رؼزّل
 ٞإٌظو ٌٍزله٠ٌ أٍبٍب

2794 5171 3714 6271 3724 6271 

 63 3715 6577 3721 6273 3722ؼخ رزٕٛع أٍب١ٌت عوق اٌزله٠ٌ ثؾَت عج١ 37
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

ٝات ايتع١ًُٝٝ, ٚططا٥ل ايتسضٜؼ( ناْت فٝٗا زضد١ ز( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فطعٞ: )ايتك5ٜٓتهح َٔ اؾسٍٚ)    

ايتشكل يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ بسضدـ١ )َتٛغـط١(, أٟ          

%(, نُـا إٔ فـطع ايتكـِٜٛ تفاٚتـت فٝـ٘ ا٫غـتذابات بـني        5252% ٚ 6451(, ٚايٓػـبتني) 2561,  3520نُٔ املتٛغطني)

 اٌّٛضٛػبد

 53 2765 5371 2769 5272 2761 اٌؾل٠ضخ ٚإٌف١َخ اٌزوث٠ٛخ اٌّجبكئ رواػٟ 31

39 
رَُٙ  عوائك اٌزله٠ٌ فٟ اٌزم١ًٍ ِٓ اٌفوٚق 

 اٌفوك٠خ
2792 5175 3 62 2796 5972 

42 
رلفغ اٌغٍجخ ئٌٝ ِظبكه اٌزؼٍُ ٚاٌّواعغ ماد 

 اٌظٍخ ثبفزظبطبرُٙ
2717 5773 3727 6174 2797 5974 

 5971 2796 6174 3727 5671 2713 اٌوأٞ ٚئثلاء ٌٍّٕبلشخ فوطخ ٌٍغٍجخ رز١ؼ 41

 اٌزم٠ُٛ: -ط

42 
 -٠ؾزٛٞ اٌزم٠ُٛ أٍب١ٌت ِزٕٛػخ ِضً )االفزجبهاد

 ِشبه٠غ 
3726 6572 375 72 3731 6776 

 6571 3726 6676 3733 6375 3711 رورجظ أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ثأ٘لاف اٌّموه 43

 6271 3724 6179 3729 5977 2791 ٠زٕبٚي اٌزم٠ُٛ ع١ّغ عٛأت اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 44

 5675 2712 5671 2712 5671 2714 رٛعل ِؼب١٠و ٚاضؾخ رؾلك َِزٜٛ األكاء اٌغ١ل 45

 5675 2712 5771 2715 5577 2771 رواػٟ ِغبالد اٌزم٠ُٛ  اٌفوٚق اٌفوك٠خ 46

47 
ىبف١خ ثأٍب١ٌت اٌزغن٠خ اٌواعؼخ ٌل٠ٗ اٌّؼوفخ اٌ

 ٚو١ّزٙب
2769 5371 2766 5373 2761 5375 

41 
٠زظف اٌزم٠ُٛ ثبٌشّٛي فٟ رغغ١خ األ٘لاف 

 ٚاٌّؾزٜٛ
2712 5675 2792 5175 2711 5775 

49 
٠ٛضؼ فٟ اٌزم٠ُٛ األٌٍ اٌزٟ ٠ؼزّل ػ١ٍٙب فٟ 

 اٌزظؾ١ؼ
2773 5476 2715 5771 2779 5579 

 5671 271 5477 2773 5774 2717 ػٍٝ االثزىبه ٚاٌزغل٠ل أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ رشغغ 52

51 
 -ِٛضٛػ١خ  -٠ظُّ افزجبهاد ِزٕٛػخ)ِمب١ٌٗ 

 أكائ١خ( -شف٠ٛخ 
3724 6271 3711 6273 3721 6176 

 5174 2757 5979 2754 5171 2759 ٠ؾًٍ ٔزبئظ اٌغٍجخ ٠ٚفَو٘ب 52

53 
رملَ اٌى١ٍخ رمبه٠و ٌٍغٙبد اٌّؼ١ٕخ ٌزٛض١ؼ 

 ء اٌغٍجخ اٌّؼ١ٍَِّٓزٜٛ أكا
2727 4174 1792 31 1799 3977 

54 
رٛظف اٌى١ٍخ ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ فٟ رؾ١َٓ ثواِظ 

 ئػلاك اٌّؼٍُ
2721 4472 2724 4279 2713 4276 

 5172 2756 5271 2764 4976 2741 ٠ّزبى ٔظبَ اٌزم٠ُٛ ثب الٍزّواه٠خ 55

56 
٠لفغ اٌغٍجخ ٌالٍزفبكح ِٓ ٍٚبئً االرظبي اٌؾل٠ضخ 

 خ اٌّؼٍِٛبدٚشجى
2727 4574 2733 4676 273 46 

 5574 2777 5175 2792 5273 2761 رؾزفظ اٌى١ٍخ ثَغالد ٔزبئظ ػ١ٍّبد اٌزم٠ُٛ 57

 5671 2714 5777 2711 5571 2779 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي  اٌغٛأت اٌزوث٠ٛخ
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ــط١,  ــِ)   زضد١)َتٛغـ ــٌ امل٪ؾـــط ضقـ ــ١( إش سكـ ــ٢ اغـــتذاب١     42ٚقًًٝـ ــ٢ أعًـ ــ١ يف ايتكـــِٜٛ( عًـ ــايٝب املتٓٛعـ (, )ا٭غـ

(, )تكسِٜ ايه١ًٝ تكاضٜط ايتكِٜٛ يًذٗات 53(, ٜٚعدل عٔ زضد١ َتٛغط١, بُٝٓا سكٌ امل٪ؾط ضقِ)3526مبتٛغط)

ْ  54املع١ٝٓ يتٛنٝح َػت٣ٛ أزا٤ ايطًب١ املعًُني, ًٜٝ٘ امل٪ؾـط ضقـِ)   تـا٥ر ايتكـِٜٛ يف ؼػـني    (, )تٛظٝـف ايهًٝـ١ 

(, ٜٚعــدلإ عــٔ ؼكــل بسضدــ١ قًًٝــ١, نُــا نــإ   2521,  2507بــطاَر إعــساز املعًُــني( إش سكــ٬ عًــ٢ املتٛغــطني) 

 %( أٟ بسضد١ َتٛغط١. 5559ْٚػب١  2579املتٛغط ايعاّ يًُذاٍ ايذلبٟٛ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١)

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

إٔ مجٝـع َ٪ؾـطات فطعـٞ: )ايتكٓٝـات ايتعًُٝٝـ١, ٚططا٥ـل ايتـسضٜؼ( ناْـت فٝٗـا زضدـ١           ز( 5ٜٛنح اؾـسٍٚ)     

سذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ     -ايتشكل يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

ب١ ايتكٓٝــات (  بسضدـ١ )قًًٝــ١( ٖٚــٛ ىــل )إثـاض٠ ا٫ٖتُــاّ,  َٚٓاغــ  32(, )30بسضدـ١ )َتٛغــط١(,عسا امل٪ؾــطإ : ) 

٭عساز ايطًب١ ٚاملػت٣ٛ (, نُا إٔ فطع ايتكِٜٛ تفاٚتت فٝ٘ اغتذابات ايطًبـ١ بـني زضد١)َتٛغـط١, ٚقًًٝـ١( إش     

(, ٜٚعــدل عــٔ زضدــ١ 355(, )ا٭غــايٝب املتٓٛعــ١ يف ايتكــِٜٛ( عًــ٢ أعًــ٢ اغــتذاب١ مبتٛغــط) 42سكــٌ امل٪ؾــط ضقــِ)

اضٜط ايتكــِٜٛ يًذٗــات املعٓٝــ١ يتٛنــٝح َػــت٣ٛ أزا٤   (, )تكــسِٜ ايهًٝــ١ تكــ 53نــبرل٠, بُٝٓــا سكــٌ امل٪ؾــط ضقــِ)  

(, )تٛظٝــف ايهًٝــ١ ْتــا٥ر ايتكــِٜٛ يف ؼػــني بــطاَر إعــساز املعًُــني( إش      54ايطًبــ١ املعًُــني, ًٜٝــ٘ امل٪ؾــط ضقــِ)   

(, ٜٚعدلإ عٔ ؼكل بسضد١ ق١ًًٝ,َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتـسضٜؼ ُٖٚـا   2504, 159سك٬ ع٢ً املتٛغطني)

ْعــط ايطًبــ١, نُــا نــإ املتٛغــط ايعــاّ يًُذــاٍ ايذلبــٟٛ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤ ٦ٖٝــ١      بــٓفؼ تطتٝــب ٚدٗــ١

 %( ٜٚعدل عٔ زضد١ َتٛغط١. 5757ْٚػب١  2588ايتسضٜؼ )

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ز

(, ناْـت  ٜتهح أْ٘ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يع١ٓٝ ايبشح إٔ َععِ ا٫غتذابات يف فاٍ )اؾٛاْب ايذلبٜٛـ١    

%(, ٚإٔ املتٛغـط ايعـاّ   3957بٓػب١ 1599%,  6756, بٓػب3538١ق١ًًٝ( ٚناْت نُٔ ايٛغطني ) -بسضد١)َتٛغط١

ــإ ) ــب١  2584نـ ــاٍ        5658بٓػـ ــدلاَر يف فـ ــ١ تًـــو ايـ ــس سادـ ــعٝف, ٚت٪نـ ــل نـ ــرل إىل ؼكـ ــا٥ر تؿـ ــٞ ْتـ %(, ٖٚـ

 باجملاٍ ايذلبٟٛ)١َٓٗ املػـتكبٌ  )اؾٛاْب ايذلب١ٜٛ(, إىل اٖتُاّ ٚتطٜٛط نٕٛ املدطدات شات ق١ً بسضد١ أٚىل

ؾُٝــع اـــطهني(, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسٜا عػــب ا٭ُٖٝــ١ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )ايطًبــ١, ٚاشل٦ٝــ١             

, 40, 39, 41, 38ز(,بايكٛض٠: )ايتكٓٝات:)بٓفؼ ايذلتٝب يف اؾسٍٚ(, ططا٥ل ايتسضٜؼ: 5ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

 (. 42, 43, 51, 44, 48, 45, 46, 50, 49, 57, 47, 53, 52, 55, 56, 54, ايتكِٜٛ:35, 34, 37, 36

ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:)أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ  -ز

 ز (ٜٛنح شيو.5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-ايذلب١ٝ 
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فاٍ:)  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ طات: املتٛغ(ز5) دسٍٚ 

 سذ١. -أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

 

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 3ز( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات فــاٍ: )أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ( ٚاقعــ١ نــُٔ املتٛغــطني)   5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

%(, أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  5152( ْٚػب١ )2556%(, َٚتٛغط عاّ )4552% , 60(, ٚايٓػب١)2526)

سذــ١ يف فــاٍ أعهــا٤ ٦ٖٝــ١ ايتــسضٜؼ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ قكــل بسضدــ١ )َتٛغــط١(        -بهًٝــ١ ايذلبٝــ١  

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

اٌٍٛظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 ٌَٕجخا
% 

اٌٍٛظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 هاثؼب: ِغبي أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ

 5571 2779 59 2795 5275 2762 ٠ٛعل ػلك وبف ِٓ أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ 51

٠زٕبٍت أػلاك  أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ ِغ ػلك  59
 اٌغٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ

2754 5271 2761 5273 2751 5176 

١ئخ اٌزله١َ٠خ ِغ ٠زٕبٍت ػلك  أػضبء اٌٙ 62
 اٌزقظظبد اٌّٛعٛكح

2744 4171 2757 5174 2751 5271 

ثبٌىفبءح فٟ ِغبي  اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠ّزبى 61
 ئكاهح اٌزفبػً اٌظفٟ

2741 4977 3 62 2774 5471 

 اٌّبكح ِٓ ثبٌزّىٓ اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠ّزبى 62
 اٌؼ١ٍّخ

2776 5573 3742 61 3721 6177 

 روث٠ٛخ فجواد اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠ّزٍه 63
 ِزؼلكح

2769 5379 3727 6174 2711 5776 

 6476 3723 69 3745 62 3 اٌفبضٍخ ثبألفالق اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠زؾٍٝ 64

اٌّزظٍخ  اٌزغٛهاد اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠زبثغ 65
 إٌظو٠بد ِٚٛاوجخ أؽلس ثبفزظبطبرُٙ

2759 5171 3722 6274 2711 5672 

٠ٛظف أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ  66
 فٟ ِغبالد  اٌزله٠ٌ

2726 4572 2733 4676 273 4579 

 4173 2727 37 1715 4575 2727 اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ ألػضبء وبف١خ ؽٛافي رزٛافو 67

 ِغ ٚك٠خ ػاللبد اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ أػضبء ٠م١ُ 61
 ِٚغ اٌغٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ اإلكاهح

2743 4177 3722 6274 2773 5476 

٠ّزٍه أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ وفب٠بد ١ِٕٙخ ِضً  69
وفب٠خ:)اٍزضبهح اٌلافؼ١خ,  اإلشواف ػٍٝ اٌزوث١خ 

اٌؼ١ٍّخ, االرظبي ٚاٌزٛاطً, اٌزٛع١ٗ ٚاإلهشبك, 
 اٌزم٠ُٛ, .(

2761 5273 2795 59 2771 5577 

 5472 2771 57 2715 5172 2756 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ
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( َ٪ؾطات يف ٖصا اجملاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٖٞ عًـ٢ ايذلتٝـب شات   3ٚأغًبٗا بسضد١ ) ق١ًًٝ(, نُا إٔ أع٢ً )

ٝ  2569, 2577, 3(,إش ناْــت َتٛغــطاتٗا) 63, 62, 64ا٭ضقــاّ) ٦ــ١ ايتــسضٜؼ  (, ٚمتجــٌ عًــ٢ ايذلتٝــب:)ؼًٞ أعهــا٤ ٖ

با٭خ٬م ايفان١ً, ٚايتُهٔ َٔ املـاز٠ ايعًُٝـ١, ٚاَـت٬ى اــدلات ايذلبٜٛـ١(, ٚتعـدل عـٔ زضدـ١ )َتٛغـط١(, ٚإٔ          

ــ٢ ) ــاّ:)      3أزْـ ــطات شات ا٭ضقـ ــٞ امل٪ؾـ ــ١ ٖـ ــط ايطًبـ ــ١ ْعـ ــٔ ٚدٗـ ــاٍ َـ ــصا اجملـ ــطات يف ٖـ ــت 68, 67, 66( َ٪ؾـ (, إش بًػـ

متجــٌ:)تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝـا اؿسٜجـ١, ٚتـٛفط اؿــٛافع,    (, 2543ٚ,  2527, 2526َتٛغـطات َ٪ؾـطاتٗا غًـ٢ ايذلتٝـب)    

 ٚاَت٬ى ايهفاٜات امل١ٝٓٗ(, ٚتعدل مجٝعٗا عٔ ؼكل بسضد١ )ق١ًًٝ(.

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ــسٍٚ)      ــبني اؾـ ــ١       5ٜـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــط أعهـ ــ١ ْعـ ــٔ ٚدٗـ ــسضٜؼ(, َـ ــ١ ايتـ ــا٤ ٦ٖٝـ ــاٍ: )أعهـ ــطات فـ ــع َ٪ؾـ ز( إٔ مجٝـ

قًًٝـــ١(,  -%(, بتشكـــل بسضد١)َتٛغـــط3١% , 68(, ٚايٓػـــب١)1585( ٚ )354ملتٛغـــطني)ايتسضٜػـــ١ٝ  ٚاقعـــ١ نـــُٔ ا

(,)ايــتُهٔ َــٔ املــاز٠ ايعًُٝــ١( نــإ ايتشكــل بسضدــ١ نــبرل٠, نُــا نــإ املتٛغــط ايعــاّ      69باغــتجٓا٤ امل٪ؾــط )

 فــاٍ سذــ١ يف-%(, أٟ: إٔ بــطاَر إعـساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝـ١ ايذلبٝــ١   57( ْٚػــب١ )2585يًُذـاٍ  ) 

( َ٪ؾـطات  3أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ  قكل بسضدـ١ )َتٛغـط١(, ٚإٔ أزْـ٢ )   

(, إش تعـدل عـٔ زضدـ١ ؼكـل )قًًٝـ١(,      60, 66, 67يف ٖصا اجملاٍ َٔ ٚد١ٗ ْعـط ايطًبـ١ ٖـٞ امل٪ؾـطات شات ا٭ضقـاّ:)     

عسز أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ َـع ايتدككـات      ٚمتجٌ:) ٚتٛفط اؿٛافع,  تٛظٝف ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١,تٓاغب 

 املٛدٛز٠(,ٚبٓفؼ تطتٝب ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ تكطٜبًا. 

 ٚد١ٗ ْعط ايع١ٓٝ ايه١ًٝ:-ز

٬ٜسغ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ )يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( إٔ َععِ ا٫غتذابات يف فاٍ )أعهـا٤     

 2507%,  6456, بٓػــب١ 3523قكــٛض٠ نــُٔ ايٛغــطني ) قًًٝــ١(  -اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(,  ناْــت بسضد١)َتٛغــط١ 

%(, ٖٚـــٞ ْتـــا٥ر تؿـــرل إىل ؼكـــل ٫ ٜفـــٞ بـــايػطض  5452بٓػـــب١  2571%(, ٚإٔ املتٛغـــط ايعـــاّ نـــإ )4153بٓػـــب١ 

املطًٛب, ٚت٪نس نعف تًو ايدلاَر يف فاٍ )أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, ٚقس ضتبت تًو امل٪ؾطات تكاعسٜا 

, 59, 60, 66, 67ز(,بايكـٛض٠: ) 5ٚدٗـ١ ْعـط )ايطًبـ١, ٚاشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ( يف اؾـسٍٚ)      عػب )ا٭قٌ ؼككا( َٔ 

68 ,61 ,69 ,58 ,65 ,63 ,62 ,64.) 

ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فايٞ:)استٝادــات بــطاَر إعــساز املعًُــني, ٚغٝاغــات ايكبــٍٛ ( يف بــطاَر إعــساز       -ٙ

ْعـــط ايطًبـــ١, ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ,      سذـــ١, َـــٔ ٚدٗـــ١   -َعًُـــٞ املطسًـــ١ ايجاْٜٛـــ١  بهًٝـــ١ ايذلبٝـــ١     

 ٙ(ٜٛنح شيو.5ٚاؾسٍٚ)

 َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(5ٙ) دسٍٚ 

فايٞ:) استٝادات بطاَر إعساز املعًُني, ٚغٝاغات ايكبٍٛ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ 

 سذ١.- ايذلب١ٝ
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

ٙ( إٔ مجٝـع َ٪ؾـطات فـاٍ: )استٝادـات ايـدلاَر( َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١ تؿـرل إىل           5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

ــ١( ٖٚــٞ نــُٔ املتٛغــطني: )      %(, َٚتٛغــط عــاّ  4353( بٓػــب١ )2517%  ٚ )4552( بٓػــب١ )2526ؼكــل بسضدــ١ )قًًٝ

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

اٌٍٛبببببظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 فبٌِ: ِغبي اؽز١بعبد اٌجواِظ

 44 272 4572 2726 4276 2713 األٍب١ٍخ فٟ اٌمَُ اٌجؤبِظ اؽز١بعبد رزٛافو 72

 45 2725 4577 2721 4474 2722 .ٌٍجؤبِظ ٌّبك٠خا االؽز١بعبد رزٛافو 71

٠زبببٛافو ػبببلك وببببف ِبببٓ أػضببببء ا١ٌٙئبببخ اٌزله٠َببب١خ    72
 اٌَّبػلح

2725 45 2756 
5172 

275 52 

 4271 2714 4371 2719 4177 2729 ٚاإلكاه١٠ٓ اٌف١١ٕٓ ِٓ وبٍف ػلك ٠زٛافو 73

 اٌغببببالة اؽز١بعبببببد ثبٌؾَببببجبْ رإفببببن 74
 اٌّؼ١ٍّٓ)ِقزجواد, ِؼبًِ,  

1791 3977 2711 
4273 

2725 41 

ً  األكٚاد ربٛافو  75 ٟ  ٚاٌٍٛببئ ٝ  رَببػل  اٌزب  وشبف  ػٍب
 ٚرؾل٠ل٘ب اٌّؼ١ٍّٓ اٌغالة اؽز١بعبد

1799 3979 2 42 2 42 

 46 273 4676 2733 4572 2726 اٌّؼ١ٍّٓ اٌغٍجخ أكاء ٌم١بً ِٛضٛػ١خ أكٚاد رٛافو 76

 44 2721 4575 2727 4276 2713 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي اؽز١بعبد اٌجواِظ

 ٍبكٍب: ِغبي ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 اٌغٍجبخ  ٌمجبٛي  ٚاضبؾخ  ١ٍبٍبخ  اٌى١ٍبخ  ٜ ٌبل  رٛعبل  77
 اٌجؤبِظ أ٘لاف ِغ رزٕبٍت

2722 4475 2773 
5477 

272 44 

 ٌمجبٛي  ٚٔبعؼبخ  ٚاضبؾخ  ِٛضبٛػ١خ  ِؼبب١٠و  ٠ٛعبل  71
 اٌى١ٍخ فٟ اٌغٍجخ

2737 4773 2792 
51 

2725 45 

 اٌّؼبب١٠و  ٚفبك  ٌٍغٍجخ ثالدافزجبهاد ِٚمب ٠زُ ئعواء 79
 اٌّٛضٛػخ ٌٍمجٛي

2717 4373 2761 5273 275 52 

ٓ  اٌغٍجبخ  ػبلك  ٠زٕبٍبت  12  اٌى١ٍبخ  ئِىب١ٔببد  ِبغ  اٌٍّزؾمب١
 اٌّبك٠خ ٚاٌجشو٠خ

2719 4379 2742 
41 

2714 4271 

 اؽز١بعبببببد ِببببغ اٌٍّزؾمبببب١ٓ اٌغٍجببببخ ػببببلك ٠زٕبٍببببت 11
 اٌّؾٍٟ اٌّغزّغ

2724 4477 2742 
4175 

2725 41 

ٚاٌمبببلهاد  ا١ٌّبببٛي الفزجبببهاد  اٌغٍجبببخ عز١بببى ا 12
 ٚاالرغب٘بد  ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزله٠ٌ

2734 4679 2726 4572 273 4579 

اٌزقظببض األوبببك٠ّٟ  الفزجبببهاد اٌغٍجببخ اعز١بببى 13
 اٌّوبٛة

2755 51 2771 
5472 

273 4579 

 45 2725 5176 2751 4571 2729 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي ١ٍبٍبد اٌمجٛي فٟ اٌجواِظ
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سذـ١ يف فـاٍ استٝادـات    -جاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١    %(أٟ: إٔ بطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ اي   4256ْٚػب١   2513)

ايــدلاَر َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ قكــل بسضدــ١ )قًًٝــ١(, يهــٌ امل٪ؾــطات يف ٖــصا اجملــاٍ, ٚإٔ أزْــ٢ َ٪ؾــط ٖـــٛ               

(,تٛافط ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ املػاعس٠ ع٢ً  75(, )استٝادات ايطًب١ َٔ املعاٌَ ٚاملدتدلات, ًٜٝ٘ امل٪ؾط ضقِ)74ضقِ)

 ت ايطًب١( .انتؿاف استٝادا

ٙ( إٔ مجٝع َ٪ؾـطات فـاٍ: )غٝاغـات ايكبـٍٛ(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١, تؿـرل          5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

 2529%(, َٚتٛغط عاّ )4353( بٓػب١)2517%  ٚ )51( بٓػب١)2555إىل ؼكل بسضد١ )ق١ًًٝ( ٖٚٞ نُٔ املتٛغطني)

سذ١ يف فاٍ غٝاغات ايكبـٍٛ َـٔ   -١ٝ ايذلب١ٝ %(أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به4558ًْٚػب١

( َ٪ؾطات َٔ ٚد١ٗ ْعـط  4ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, يهٌ امل٪ؾطات يف اؾسٍٚ أع٬ٙ, ٚإٔ أز٢ْ )

ــٞ:)  ــ١ ٖـ ــسز       81, 77, 80, 79ايطًبـ ــب عـ ــاٜرل, تٓاغـ ــل املعـ ــاب٬ت ٚفـ ــاضات ٚاملكـ ــٌ يف )ا٫ختبـ ــب, ٚتتُجـ ــ٢ ايذلتٝـ (, عًـ

ايه١ًٝ املاز١ٜ ٚايبؿط١ٜ, ٚدٛز غٝاغات قبٍٛ ٚانش١ تتٓاغب َع أٖساف ايدلاَر, تٓاغـب   املػذًني َع إَهاْات

 ٙ(.5عسز ايطًب١ املًتشكني  َع استٝادات اجملتُع احملًٞ(,  ٚنُا ٜٛنشٗا دسٍٚ )

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ:-ب

ٚ   5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)   - دٗــ١ ْعــط أعهــا٤ اشل٦ٝــ١   ٙ( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات فــاٍ: )استٝادــات ايــدلاَر( َــٔ 

%(, 40( بٓػــب١ )2%  ٚ )4656( بٓػــب١ )2533ايتسضٜػــ١ٝ تؿــرل إىل ؼكــل بسضدــ١ )قًًٝــ١( ٖٚــٞ نــُٔ املتٛغــطني: )  

سذــ١ يف  -%(أٟ: إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١       4555ْٚػــب١   2527َٚتٛغــط عــاّ ) 

١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, يهٌ امل٪ؾطات يف ٖصا فاٍ استٝادات ايدلاَر َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل

 (, )استٝادات ايطًب١ َٔ ايٛغا٥ٌ اييت ؼسز ا٫ستٝادات.75اجملاٍ, ٚإٔ أز٢ْ َ٪ؾط ٖٛ ضقِ)

ٙ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات فـاٍ: )غٝاغـات ايكبـٍٛ(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١         5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

( 2526%  ٚ )58( بٓػـــب١)259قًًٝـــ١( ٖٚـــٞ نـــُٔ املتٛغـــطني)-١ )َتٛغـــط١ ايتسضٜػــ١ٝ, تؿـــرل إىل ؼكـــل بسضدـــ 

-%(أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١      5156ْٚػب2558١%(, َٚتٛغط عاّ )4552بٓػب١)

سذــ١ يف فـــاٍ غٝاغـــات ايكبــٍٛ َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـــط أعهــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ قكــل بسضدـــ١ )قًًٝـــ١(, ملععـــِ      

 ٙ(.5ٚنُا ٜٛنشٗا دسٍٚ ) امل٪ؾطات,

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يع١ٓٝ ايسضاغ١: -ز

ــايٞ          ــتذابات يف فـ ــِ ا٫غـ ــ١ٝ( إٔ َععـ ــ١ ايتسضٜػـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــ١ ٚأعهـ ــ١ )يًطًبـ ــط ايهًٝـ ــ١ ايٓعـ ــٔ ٚدٗـ ــغ َـ ٬ٜسـ

 2%,  50, بٓػـب١  255)استٝادات ايدلاَر, ٚغٝاغات ايكبٍٛ(,  ناْت بسضد١) ق١ًًٝ( قكـٛض٠ نـُٔ ايٛغـطني )   

%(, ٖٚــٞ َــٔ أزْــ٢ ايٓتــا٥ر َكاضْــ١ باجملـــا٫ت      4456بٓػــب١   2523إٔ املتٛغــط ايعــاّ نــإ تكطٜبــًا)    %(, 40ٚبٓػــب١  

ا٭خط٣ ٚتؿـرل إىل إٔ تًـو ا٫ستٝادـات ٚغٝاغـات ايكبـٍٛ تهـاز تهـٕٛ َٓعسَـ١ يف بـطاَر إعـساز املعًُـني بهًٝـ١             

)ايطًبـ١, ٚاشل٦ٝـ١    سذ١, ٚقس ضتبـت تًـو امل٪ؾـطات تكـاعسٜا عػـب )ا٭قـٌ ؼككـا(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط          -ايذلب١ٝ
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, 78, 77, 80, 81, غٝاغات ايكبـٍٛ: 72, 76, 71, 70, 73, 74, 75ٙ(,بايكٛض٠: )ا٫ستٝادات:5ايتسضٜػ١ٝ( يف اؾسٍٚ)

83 ,82 ,79 .) 

ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فايٞ:)ايتــسضٜب املٝــساْٞ, ٚاٱزاض٠ ايتعًُٝٝــ١ ( يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١    -ٙ

 ٚ(ٜٛنح شيو.5سذ١, َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾسٍٚ)-١ٝ ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب

ــاب١ٝ : املتٛغـــطات(5ٚ) دـــسٍٚ  ــسٜطات اؿػـ ــ١   يتكـ ــ١ٝ يسضدـ ــ١ ايتسضٜػـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــ١, ٚأعهـ ــل ايطًبـ ــطات ؼكـ  َ٪ؾـ

 سذ١.-ايذلب١ٝ فايٞ:) ايتسضٜب املٝساْٞ, ٚاٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ 

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

اٌٍٛبببببظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 ٍبثؼب: ِغبي اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 فالٌٙب ِٓ ٠زؾلك ا١ٌّلأٟ ٌٍزله٠ت رٕظ١ّ١خ ٌٛائؼ ٠ٛعل 14
 ٚاٌَّإ١ٌٚبد اٌضٛاثظ

2745 49 2745 
49 

2745 49 

 ثظٛهح ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت فٟ اٌغٍجخ ٚأكٚاه ِٙبَ رزؾلك 15
 ِٚؼٍٕخ ٚاضؾخ

275 52 2713 
5676 

2767 5373 

 44 272 4179 2729 4672 2731 .ا١ٌّلأٟ ٌٍزله٠ت ك١ًٌ ٠ٛعل  16

 41 274 5676 2731 4175 2.42 .وبف١خ ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت ِلح 17

ٓ  افز١ببه  ٠بزُ  11 ٟ ا ٌٍزبله٠ت   ِشبوف١  فجبوح  مٚٞ ١ٌّبلأ
 .رله١َ٠خ

2761 5273 2766 
5373 

2764 5271 

 رقظظبرُٙ رزٕبٍت ١ِلأٟ رله٠ت ِشوف١ٓ افز١به ٠زُ 19
 .اٌغٍجخ ٚرقظظبد

2795 5179 3721 
6472 

3721 6176 

 5471 2774 51 2792 5175 2751   ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت ٔزبئظ ٌزم١١ُ ِؼزّلح آ١ٌبد رٛعل 92

ِواؽً  ثضالس ١ٌّو اٌجؤبِظ فٟ مٟاٌزغج١ اٌغبٔت رلهط 91
 ِلاهً فٟ اٌزغج١ك ,  اٌّظغو اٌزله٠ٌ,  اٌّشب٘لح
  اٌزله٠ت

2796 5972 3729 6179 3723 6276 

 53 2765 54 2772 5171 2759 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ

 صبِٕب: ِغبي اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 51 279 6273 3711 5377 2761 خرّزٍه ئكاهح اٌى١ٍخ فجواد ئكاه٠خ ٚروث٠ٛ 92

ُ  ئػبلاك  ٌجواِظ اٌلها١ٍخ اٌقغظ اٌى١ٍخ ئكاهح رضغ 93  اٌّؼٍب
 اٌّؾلكح األ٘لاف ضٛءفٟ   ٚرله٠جٗ

2756 5172 2764 5271 276 52 

 ا١ٌٙئبخ  أػضببء  ِبغ  ئَٔبب١ٔخ  ػاللببد  اٌى١ٍبخ  ئكاهح رمب١ُ  94
 ثّب ٠قلَ ثواِظ اإلػلاك اٌزله١َ٠خ

2756 5172 2713 
5676 

277 5379 

 4272 2711 39 1795 4574 2727  اٌّؼٍُ ئػلاك ثواِظ ػٍٝ ٚاإلٔفبق اٌظوف أِٛه رٕظُ 95

 اٌبيِالء  ِبغ  فؼبٌبخ  ارظببي  أٍبب١ٌت  اٌى١ٍبخ  ئكاهح رَبزقلَ  96

 .اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌغالة اٌزله١َ٠خ  ا١ٌٙئخ أػضبء
2745 49 2746 

4974 
2746 4973 

 ِبغ  ٚاٌؾبٛاه  اٌل٠ّمواع١بخ  ِجببكئ  اٌى١ٍبخ  ئكاهح رؼزّبل  97

 .اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌغالة اٌيِالء
2732 4673 2713 

5676 
2751 5175 
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 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

ْٚػــب١  2559ٚ( إٔ املتٛغــط ايعــاّ جملــاٍ: )ايتــسضٜب املٝــساْٞ(,َٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ )  5ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

(سكـــ٬ عًـــ٢ أعًـــ٢ 89(, )91مل٪ؾـــطٜٔ ضقـــِ )%(, ٖٚـــٛ ٜؿـــرل إىل ؼكـــل بسضدـــ١ )قًًٝـــ١(, نُـــا ٬ٜســـغ إٔ ا 5158

ــطني ) ــب       2595, 2596ٚغـ ــطفني ٚتٓاغـ ــصيو املؿـ ــساْٞ, نـ ــل املٝـ ــػط, ٚايتطبٝـ ــسضٜؼ املكـ ــاٖس٠, ٚايتـ (, أٟ إٔ )املؿـ

اختكاقِٗ َع اختكاقات ايطًب١( نإ ايتشكل فُٝٗا بسضد١ َتٛغـط١, نُـا إٔ أزْـ٢ َ٪ؾـطٜٔ يف اجملـاٍ      

( أٟ إٔ ايتشكــل ٍ)ٚدــٛز زيٝــٌ يًتــسضٜب املٝــساْٞ, ٚاملــس٠  2542,  2531ا )( إش بًــؼ املتٛغــط شلُــ87(, ٚ)86ُٖــا ضقــِ)

 ايع١َٝٓ يًتسضٜب املٝساْٞ(, بسضد١ )ق١ًًٝ( َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١.

ٚ( إٔ ْتـــا٥ر فـــاٍ )اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـــ١(,  َـــٔ ٚدٗـــ١ ْعـــط ايطًبـــ١ مل ؽتًـــف عـــٔ  5ٜٚتهــح َـــٔ اؾـــسٍٚ)  - 

( 1591%  ٚ )5152( بٓػــب١)2556ا٫غــتذابات نــُٔ املتٛغــطني) اجملــا٫ت ايػــابك١, فكــس ناْــت مجٝــع َتٛغــطات 

%(أٟ: إٔ بـطاَر إعــساز َعًُـٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١    4553ْٚػــب١   2526%(, َٚتٛغــط عـاّ ) 3853بٓػـب١) 

سذ١ يف فاٍ اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, يهٌ امل٪ؾطات يف ٖصا اجملـاٍ,  -

(, )اَـت٬ى إزاض٠ ايهًٝـ١ خـدلات إزاضٜـ١ ٚتطبٜٛـ١(, فكـس نـإ ايتشكـل         2568(, شٟ ايٛغـط) 92تجٓا٤ امل٪ؾط ضقِ)باغ

فٝـ٘ بسضدــ١ )َتٛغــط١( ٚإٔ أزْـ٢ امل٪ؾــطات َــٔ ٚدٗــ١ ْعـط ايطًبــ١ يف فــاٍ اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١ ٖــٞ ايــيت ؼُــٌ      

 ٚ(.5(, يف دسٍٚ)107, 106, 105ا٭ضقاّ )

 يتسضٜػ١ٝ:ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ا -ب

 4572 2726 4577 2721 4476 2723 ٚاٌز١ّي اإلثلاع ػٍٝ رؾش أٍب١ٌت اٌى١ٍخ ئكاهح رَزقلَ 91

 ػٕل اٌلل١مخ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌج١بٔبد ػٍٝ اٌى١ٍخ ئكاهح رؼزّل 99
 اٌّؼٍُ ئػلاك ثجواِظ رزؼٍك روث٠ٛخ لواهاد ارقبم

2733 4676 2721 4577 2731 4671 

ٝ  ٠َببػل  فؼببي  ثشىً ٚاٌّوافك اٌجٕبء رَزضّو 122  رؾم١بك  ػٍب
 ٚرله٠جٗ اٌّؼٍُ ئػلاك ثواِظ ِقوعبد

2732 4579 2716 4373 2723 4476 

 ٠ؾمبك  ثّب اٌى١ٍخ ِٚٛاهك ِظبكه األِضً ثبٌشىً رَزقلَ 121

 .اٌجواِظ ِقوعبد
2719 4379 2721 

4472 
272 44 

ٓ  اٌظبٍخ  رٛصبك  122  ٚاٌّغزّبغ  األِبٛه  ٚأ١ٌٚببء  اٌى١ٍبخ  ثب١
 اٌّؾٍٟ

1791 3173 1792 
3175 

1792 3174 

 47 2736 41 2742 4671 2731 اٌزله١َ٠خ ا١ٌٙئخ ٚأػضبء اإلكاه١٠ٓ ػًّ رزبثغ 123

ٟ  اٌجؾبٛس  ٔزببئظ  رٛظبف  124 ٟ  أعو٠بذ  اٌزب  ئػبلاك  ِغببي  فب
   اٌّؼٍُ

2724 4471 2716 
4373 

272 44 

ٟ  االعزّبػ١بخ  اٌفؼب١ٌبدٚ األِٛه أ١ٌٚبء رشون 125  ٚضبغ  فب
 ٚرله٠جٗ اٌّؼٍُ ئػلاك ثؤبِظ

1792 3172 1776 3572 1714 3671 

ٌّزبثؼبخ   )اٌّؼٍّب١ٓ(  اٌغبالة  ِبغ  كٚه٠خ اعزّبػبد رٕظُ 126
 ١ٍو رٕف١ن اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ

1791 3976 1712 
3671 

1719 3779 

 42 2 4274 2722 3975 1797 رَزقلَ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾل٠ضخ فٟ ِغبي ػٍّٙب 127

 4577 2729 46 2732 4573 2726 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ



 

33 
 

  2015 ديسمبر -يىليى  –المجلد الثاوي  –السادس العدد     جامعت الىاصرمجلت 

 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

ٚ( إٔ املتٛغط ايعاّ جملاٍ: )ايتسضٜب املٝـساْٞ(, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ بًـؼ         5ٜٛنح اؾسٍٚ)    

( 84(, ٚ)86%(, ٖٚٛ ٜؿرل إىل ؼكل بسضد١ )َتٛغط١(, نُا إٔ أز٢ْ َ٪ؾطٜٔ يف اجملاٍ ُٖا ضقِ)54ْٚػب١  257)

ــا )  ــ١    ( أٟ إٔ ايتشكـــل 2545ٍ,  2509إش بًـــؼ املتٛغـــط شلُـ )ٚدـــٛز زيٝـــٌ يًتـــسضٜب املٝـــساْٞ, ٚدـــٛز يـــٛا٥ح تٓعُٝٝـ

 يًتسضٜب املٝساْٞ(, بسضد١ )ق١ًًٝ(.

ٚ( إٔ ْتا٥ر فـاٍ )اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١( َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ,         5ٜٚتهح أٜها َٔ اؾسٍٚ) - 

%(, ٚتعـدل  3554)( بٓػب1576١%  ٚ )6253( بٓػب١)3511فكس ناْت مجٝع َتٛغطات ا٫غتذابات نُٔ املتٛغطني)

%(أٟ: إٔ بـطاَر  46ْٚػـب١   253ق١ًًٝ دسا( نُا نـإ املتٛغـط ايعـاّ يًُذـاٍ )     -عٔ ؼكل بسضد١ )َتٛغط١ 

سذ١ يف فاٍ اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١       -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

جملاٍ, ٚإٔ أز٢ْ امل٪ؾطات َٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١     ايتسضٜؼ قكل بسضد١ )ق١ًًٝ(, ملععِ امل٪ؾطات يف ٖصا ا

(, 95, 102, 106, 105ق١ًًٝ دسا( يف فاٍ اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ  ٖٞ ايـيت ؼُـٌ ا٭ضقـاّ )    -ايتسضٜؼ بسضد١)ق١ًًٝ

 ٚ(.5نُا ٖٛ َٛنح يف  دسٍٚ)

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ: -ز

ٚ( إٔ َععِ ا٫غـتذابات يف  ١5( يف اؾسٍٚ )ٜتهح َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ )يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػٝ   

%,  6156, بٓػـب١  3508قًًٝـ١( قكـٛض٠ نـُٔ ايٛغـطني )     -فاٍ )ايتسضٜب املٝساْٞ(,  ناْـت بسضد١)َتٛغـط١  

%(, نُــا ناْــت َععــِ ايٓتــا٥ر اـاقــ١ مب٪ؾــطات     53بٓػــب١  2565%(, نُــا إٔ املتٛغــط ايعــاّ )  44بٓػــب١  252

%( 4557ْٚػــب١  2529 ؼكــل بسضد١)قًًٝـ١( إش نـإ املتٛغــط ايعـاّ يًُذـاٍ)    فـاٍ )اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١( تؿـرل إىل   

ٖٚٞ أٜها َٔ أز٢ْ ايٓتا٥ر َكاض١ْ باجملا٫ت ا٭خط٣ ٚتؿرل إىل نعف يس٣ ايكا٥ُني مبذـاٍ اٱزاض٠ ايتعًُٝٝـ١   

ٌ سذــ١, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسٜا عػــب )ا٭قــ -نُهــٕٛ  يف بــطاَر إعــساز املعًُــني بهًٝــ١ ايذلبٝــ١

, 84, 87, 86ٚ(,بايكـٛض٠: )ايتـسضٜب املٝـساْٞ:   5ؼككا(, َٔ ٚد١ٗ ْعـط )ايطًبـ١, ٚاشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ( يف اؾـسٍٚ)     

 (.92, 94, 93, 97, 96, 103, 99, 100, 98, 101, 104, 95, 107, 102, 106, 105,اٱزاض٠ ايتع١ًُٝٝ:89, 91, 90, 85, 88

ُٝٝــ١( َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ,   ْتــا٥ر تكــسٜطات َ٪ؾــطات فاٍ:)املٓؿــأ٠ ايتعً  -ظ

 ظ(ٜٛنح شيو5ٚاؾسٍٚ)

فاٍ:)  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(ظ5) دسٍٚ 

 سذ١.-املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ( يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

 

 

 

 



 

34 
 

  2015 ديسمبر -يىليى  –المجلد الثاوي  –السادس العدد     جامعت الىاصرمجلت 

 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

( ٚ 2549ظ( إٔ مجٝـــع َ٪ؾـــطات فـــاٍ: )املٓؿـــأ٠ ايتعًُٝٝـــ١( ٚاقعـــ١ نـــُٔ املتٛغـــطني) 5ٜتهـــح َـــٔ اؾـــسٍٚ)    

%(, أٟ: إٔ بـــطاَر إعـــساز َعًُـــٞ املطسًـــ١    3954( ْٚػـــب١ )1597%(, َٚتٛغـــط عـــاّ ) 2958% , 4959(, ٚايٓػـــب١)1549)

 -سذ١ يف فاٍ املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١  قكـل بسضدـ١ )قًًٝـ١        -ذلب١ٝ ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ اي

ق١ًًٝ دسًا( يف مجٝـع َ٪ؾـطات اجملـاٍ, أٟ إٔ ا٭غاغـٝات يف ايبٓٝـ١ ايتشتٝـ١ يف ايهًٝـ١ غـرل َتـٛفط٠ يف َععُٗـا           

ً    111, 113, 112, 121ٚبا٭خل امل٪ؾطات )  ًٝـ١ دـسا( ٖٚـٞ عًـ٢     (, ٚاييت سكًت عًـ٢ أزْـ٢ املتٛغـطات بسضدـ١ )ق

ايذلتٝب َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١, )اٱغعافات ا٭ٚي١ٝ, ٚاملطافـل ايعاَـ١, ايػـاسات ملُاضغـ١ ا٭ْؿـط١, َٓاغـب١ عـسز        

 ظ( إمجاع ع١ٓٝ ايطًب١, ع٢ً نعف تٛافط تًو اـسَات ايهطٚض١ٜ 5ايكاعات ٭عساز ايطًب١(, ٜٚٛنح اؾسٍٚ )

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌغٍجخ ؼ١ٕخاٌ

اٌٍٛبببببظ  اٌّإشواد
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 ربٍؼب: ِغبي إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 اٌجٕبء شىً فٟ ٚاٌغّبٌٟ اٌؼبَ اٌنٚق ِظب٘و رٛافو 121
 اإلػال١ِخ ٚاٌٍٛؽبد ٚؽلائمٗ

2721 4176 2742 41 2724 4471 

ِٚظبببكه  اٌقغببو ػٕبطببو ػببٓ اٌى١ٍببخ رجؼببل 129
 اٌضٛضبء ٚاالىػبط

2749 4979 2795 
59 

2772 5474 

 4571 2729 4975 2747 42 2712 خاٌزؼ١ّ١ٍ ٌٍّوؽٍخ اٌّؼّبهٞ اٌجٕبء ِٕبٍجخ 112

 3479 1774 3472 1771 3575 1777 اٌغٍجخ ٌؼلك اٌمبػبد ػلك ِٕبٍجخ 111

 3272 1764 3273 1761 3373 1767 , ِالػت,...(:)ؽّبِبداٌؼبِخ اٌّوافك رٛافو 112

 3176 1751 2975 1747 3371 1769 اٌّقزٍفخ األٔشغخ ٌّّبهٍخ ٍبؽبد رٛافو 113

 4572 2726 49 2745 4173 2726 إٌّبؿ ٌغج١ؼخ اٌّؼّبهٞ اٌزظ١ُّ ِالءِخ 114

 ِبيٚكح  اٌؼ١ٍّبخ  اٌزغبهة ٌّّبهٍخ ِقزجواد رٛافو 115
 ثبٌَّزٍيِبد األٍب١ٍخ

1792 31 1792 
31 

179 31 

 4476 2723 47 2735 4272 2711 .اٌؾبٍٛة ِقزجواد رٛافو 116

رّزٍببببه إٌّشببببأح وفب٠بببببد أٍبٍبببب١خ ِضً:)اٌز٠ٛٙببببخ,    117
 االضبءح,  

2732 46 2766 
5373 

2741 4976 

 3779 1719 37 1715 3176 1793 اٌلها١ٍخ ثبٌمبػبد اٌقبطخ اٌزغ١ٙياد وفب٠خ 111

 ا١ٌٙئبخ  أػضببء  ٌّىبربت  اٌالىِبخ  داٌزغ١ٙبيا  ربٛفو  119
 اٌزله١َ٠خ

2712 42 1771 
3577 

1794 3179 

 3773 1761 3577 1771 3171 1794 اٌزؼٍُ ِظبكه ثّواوي اٌقبطخ اٌزغ١ٙياد وفب٠خ 122

 3179 1759 3371 1769 2971 1749 األ١ٌٚخ ٌإلٍؼبفبد ػ١بكح رٛافو 121

 4276 2723 4176 2721 3974 1797 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌّغبي  إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ
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 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ب

ــسٍٚ) ٜت    ــٔ اؾـ ــح َـ ــ١       5هـ ــا٤ اشل٦ٝـ ــط أعهـ ــ١ ْعـ ــٔ ٚدٗـ ــ١( َـ ــأ٠ ايتعًُٝٝـ ــاٍ: )املٓؿـ ــطات فـ ــِ َ٪ؾـ ظ( إٔ َععـ

(, إش ناْـا بسضدـ١   117, 109قًًٝـ١ دـسا( باغـتجٓا٤ امل٪ؾـطٜٔ )     -ايتسضٜػ١ٝ ٚاقع١ نُٔ ايتشكل بسضد١ )ق١ًًٝ 

ــاّ )   ــا نـــإ املتٛغـــط ايعـ ــ١ %(, أٟ: إٔ بـــطاَر إعـــسا4156( ْٚػـــب١ )2508ؼكـــل )َتٛغـــط١(, نُـ ز َعًُـــٞ املطسًـ

سذ١ يف فاٍ )املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ( قكل بسضد١ )ق١ًًٝ( يف َععِ َ٪ؾطات اجملاٍ,  -ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

, 121, 112, 113أٟ إٔ ا٭غاغــٝات يف ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١ يف ايهًٝــ١ غــرل َتــٛفط٠ يف َععُٗــا ٚبــا٭خل امل٪ؾــطات )     

)ق١ًًٝ دـسا( ٖٚـٞ عًـ٢ ايذلتٝـب َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ ٦ٖٝـ١          (, ٚاييت سكًت ع٢ً أز٢ْ املتٛغطات بسضد١ 111

ايتـــسضٜؼ, )ايػـــاسات ملُاضغـــ١ ا٭ْؿـــط١, ٚاملطافـــل ايعاَـــ١, اٱغـــعافات ا٭ٚيٝـــ١, َٓاغـــب١ عـــسز ايكاعـــات ٭عـــساز   

 ظ(إمجاع ع١ٓٝ ايطًب١ ٚاشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ع٢ً نعف تٛافط تًو اـسَات. 5ايطًب١(, ٜٚٛنح اؾسٍٚ )

 ١ٝ:ٚد١ٗ ايٓعط ايهً -ز

٬ٜسغ َٔ ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ )يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ( إٔ َععِ ا٫غتذابات يف فـاٍ )املٓؿـأ٠      

(  نـإ بسضد١)َتٛغـط١( ٚناْـت    109ق١ًًٝ دـسًا(, باغـتجٓا٤ امل٪ؾـط ضقـِ)     -ايتع١ًُٝٝ(,  ناْت بسضد١)ق١ًًٝ

 2503%(, ٚإٔ املتٛغط ايعـاّ نـإ )  3156ب١ بٓػ 1558%,  4956, بٓػب١ 2548ا٫غتذابات قكٛض٠ نُٔ ايٛغطني )

%(, ٖٚٞ أز٢ْ ْتا٥ر ع٢ً اٱط٬م َكاض١ْ باجملا٫ت ا٭خـط٣ ٚتؿـرل إىل ؼكـل بسضدـ١ َتسْٝـ١ دـسا ,       4056بٓػب١ 

ٚت٪نــس نــعف تًــو ايــدلاَر يف فــاٍ ايبٓٝــ١ ايتشتٝــ١ يًهًٝــ١, ٚقــس ضتبــت تًــو امل٪ؾــطات تكــاعسًٜا عػــب        

, 111, 112, 121, 113ظ(, بايكــٛض٠: )5طًبــ١, ٚاشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ( يف اؾــسٍٚ) )ا٭قــٌ ؼككــا( َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط )اي 

120 ,118 ,115 ,119 ,116 ,108 ,114 ,110 ,117 ,109.) 

ْتا٥ر تكسٜطات َ٪ؾطات فاٍ:) اؾٛاْب املتٛقع١ يف إعساز املعًِ)َٗٓٝا, ٚادتُاعٝا, ٚأنازميٝا, ٚثكافٝـا   -ح

سًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١, َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١           ( نُدطدات  يـدلاَر إعـساز َعًُـٞ املط   

 (ٜٛنشإ شيو.:2ح5, 1ح5ايتسضٜػ١ٝ, ٚاؾس٫ٕٚ: )

فاٍ  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(1ح5) دسٍٚ 

ـٝـ  ا( نُدطدــات  يــدلاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  :) اؾٛاْـب املتٛقعــ١ يف إعــساز املعًــِ) َٗٓٝــا, ٚادتُاع

 سذ١.-به١ًٝ ايذلب١ٝ 
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َ 
 

 اٌؼ١ٕخ وىً ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌغٍجخ اٌؼ١ٕخ

 اٌّإشواد

اٌٍٛبببببببببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

 : اٌغٛأت اٌّزٛلؼخ فٟ ئػلاك اٌّؼٍُ)١ِٕٙب, ٚاعزّبػ١ب(ػبشوا: ِغبي 

 عبٔت اإلػلاك إٌّٟٙ: -أ

 5471 2774 5676 2713 53 2765 ٠واػٟ عج١ؼخ اٌغٍجخ اٌّزؼ١ٍّٓ ٚفظبئظُٙ 122

 5673 2712 6179 3729 5271 2754 ٠واػٟ ػبكاد اٌّغزّغ ٚٔظّٗ اٌزوث٠ٛخ 123

 4974 2747 52 2762 4679 2734 ٠غجك ِٙبهاد اٌزله٠ٌ اٌؾل٠ضخ ٚاٌّزٕٛػخ 124

 5474 2772 62 3 4171 2.44 اٌؼ١ٍّخ فٟ ؽً اٌّشىالد   ٠َزقلَ اٌؾٍٛي 125

 5375 2761 56 2712 5279 2754 ٠ٛظف اٌقجواد فٟ اٌّٛالف اٌؾ١بر١خ 126

 5676 2713 6174 3727 5171 2759 ٠واػٟ اٌفوٚق اٌفوك٠خ 127

 5573 2776 5175 2792 5171 2759 ٠َزقلَ أٍب١ٌت رم١ّ٠ٛخ ِزٕٛػخ 121

 5775 2717 62 3 55 2775 زؼ١ٍّٟ ثظٛهح فبػٍخ٠َزضّو اٌٛلذ اٌ 129

 56 271 5175 2792 5373 2.66 ٠ؾزوَ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ إٌّظّخ ٌٍؼًّ 132

 5573 2776 5676 2713 5371 2769 ٠ؾلك األ٘لاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ثظٛهح ٍٍٛو١خ 131

 4971 2749 5271 2764 4671 2734 ٠ٛفو ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ب١ٕخ ثبٌّض١واد 132

٠ّزٍببه اٌمببلهح ػٍببٝ ئصبببهح اٌلافؼ١ببخ ٌٍّزؼٍّبب١ٓ     133
 ٔؾٛ اٌزؼٍُ

2756 5173 2712 
56 

2769 5377 

٠ؾَبببٓ اٌزؼبِبببً ثؾٕىبببخ فبببٟ ئكاهح اٌّٛالبببف       134
 اٌظف١خ

2762 5275 3724 
6279 

2714 5677 

 5579 271 5776 2711 5472 2771 ٠زمٓ أٍب١ٌت  ِٚٙبهاد رقغ١ظ اٌلهًٚ 135

ٌزؼ١ّ١ٍببخ ٚارقبببم ٠شببون اٌغٍجببخ فببٟ اٌّٛالببف ا  136
 اٌمواهاد

2757 5173 2792 
51 

2773 5477 

 5171 2794 6279 3724 5676 2713 ٠شغغ اٌؼًّ اٌزؼبٟٚٔ ٚاألٔشغخ اٌغّبػ١خ 137

٠ٛضبببؼ األفىببببه ٚاٌّفبببب١ُ٘ ٠ٚإوبببل٘ب ثبألكٌبببخ   131
 ٚاٌشٛا٘ل  

2761 5375 2712 
56 

2774 5479 

٠ؾبببلك ثىفببببءح اٌٛاعجببببد إٌّي١ٌبببخ ثّبببب ٠ؾمبببك   139
 لاف اٌزوث٠ٛخاأل٘

2791 5976 2797 
5975 

2791 5975 

 5275 2753 5371 2769 4772 2736 ٠َزقلَ اٌزم١ٕبد اٌزؼ١ّ١ٍخ إٌّبٍجخ 142

٠ٛضبببؼ اٌّبببلافً اٌزؼ١ّ١ٍبببخ ثظبببٛهح ٍببب١ٍّخ      141
ِضً)اٌز١ّٙبببببببببل ٌٍبببببببببلهًٚ, اٌبببببببببوثظ ثببببببببب١ٓ  

 اٌقجواد,اٌزلهط فٟ اٌّؼٍِٛبد...(
2775 5571 3726 6572 3721 6271 

 5572 2776 5171 2791 52 2762 ٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك إٌّٟٙ   اٌج١بٔبد ا

 عبٔت اإلػلاك االعزّبػٟ ٚاٌشقظٟ -ة

٠ىَببببت اٌّببببزؼٍُ رٛاىٔببببب فببببٟ اٌزؼبِببببً ِببببغ       142
 ا٢فو٠ٓ

3 62 3721 
6577 3716 6371 

 5674 2712 5175 2792 5473 2772 رؾم١ك اٌزى١ف ِغ اٌظوٚف اٌّؾ١غخ ثبٌّزؼٍُ 143
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 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١: -أ

(, 2534( ٚ )2598اقع١ نُٔ املتٛغـطني) ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات : )داْب اٱعساز املٗين( 1ٚح5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)     

%(, أٟ: إٔ بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١    52( ْٚػب١ )2560%(, َٚتٛغط عاّ )4659% , 5956ٚايٓػب١)

قًًٝـ١(, ٚميجـٌ    -سذ١ يف داْب اٱعـساز املٗـين َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١  قكـل بسضدـ١ )َتٛغـط١          -ايذلب١ٝ 

ايتشكـل بسضدـ١) قًًٝـ١(, ٖٚـصا  ٜ٪نـس نـعف كطدـات تًـو ايـدلاَر َـٔ ٚدٗـ١            املتٛغط ايعاّ شلـصا اؾاْـب   

(, عًـــ٢ ايذلتٝـــب ٚايـــيت سكـــًت عًـــ٢ أزْـــ٢  126, 123, 125, 140, 132, 124ْعـــط ايطًبـــ١, ٚبـــا٭خل امل٪ؾـــطات )  

املتٛغــطات يف خاْــ١ بسضدــ١ )قًًٝــ١ ( ٚمتجــٌ تًــو امل٪ؾــطات عًــ٢ ايتــٛايٞ )َٗــاضات ايتــسضٜؼ اؿسٜجــ١, املــجرلات  

ايتعًُٝٝـــ١, ايتكٓٝـــات ايتعًُٝٝـــ١, اؿًـــٍٛ ايعًُٝـــ١ يف ســـٌ املؿـــه٬ت, ا٭ْعُـــ١ ايذلبٜٛـــ١ يف اجملتُـــع, تٛظٝـــف  

 اـدلات يف املٛاقف اؿٝات١ٝ(.

( إٔ َععـِ َ٪ؾـطات : )داْـب اٱعـساز ايؿدكـٞ ٚا٫دتُـاعٞ( ٚاقعـ١ نـُٔ         1ح5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

قًًٝــ١(, ٜٚؿــرل   -ٖٚــٞ تؿــرل إىل زضدــ١ ؼكــل بسضد١)َتٛغــط١   %(,41% , 60(, ٚايٓػــب١)2505( ٚ )3املتٛغــطني)

%(, إىل زضد١ ؼكل بسضد١)َتٛغط١(, يدلاَر إعـساز  5358( ْٚػب١ )2569املتٛغط عاّ يًذاْب, ٚايبايػ١ قُٝت٘  )

سذــ١ يف داْــب اٱعــساز ايؿدكــٞ ٚا٫دتُــاعٞ, َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط      -َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١    

(, )إؾـطاى ايطًبـ١ املعًُـني يف املعـاضض     151سـغ إٔ أزْـ٢ ؼكـل يف تًـو امل٪ؾـطات ٖـٛ امل٪ؾـط ضقـِ)        ايطًب١, ٬ٜٚ

 (.1ح5(, نُا ٖٛ َٛنح قتٛاٖا يف اؾسٍٚ )149, 150, 147ٚايٓٛازٟ ايع١ًُٝ(, ًٜٝ٘ امل٪ؾطات )

 ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ب

زؼٍُ االرغب٘ببببببببببببد ٠ّٕبببببببببببٟ ٌبببببببببببلٜ اٌّببببببببببب   144
اال٠غبث١خ)اٌظببببببببببببببجو, اإلفببببببببببببببالص, هٚػ  

 اٌلػبثخ..(
2777 5575 3729 

6179 2793 5177 

 6271 3724 6373 3716 5173 2791 ٠وبت ٠ٚشغغ اٌؼًّ اٌغّبػٟ   145

٠ّٕببببٟ االؽزببببواَ ٚاٌزمبببببل٠و ٌٍببببيِالء ٚثٕببببببء     146
 اٌؼاللبد اٌغ١جخ

3 62 3711 
6273 3727 6175 

ِشبببوٚػبد ػّبببً  ٠َبببُٙ فبببٟ ئػبببلاك ٚرٕف١بببن    147
 ِزظٍخ ثبإلػلاك اٌشقظٟ ٚاالعزّبػٟ

2751 5272 2773 
5477 2762 5275 

 5774 2717 6174 3727 5374 2767 ٠َُٙ فٟ اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ 141

 5476 2773 5676 2713 5275 2762 ٠ؾمك شوٚط اٌظؾخ ٚاٌَالِخ 149

٠واػبببببٟ ٍبببببالِخ اٌٍغبببببخ, ٚإٌغبببببك اٌَببببب١ٍُ      152
 ٌٍّزؼ١ٍّٓ

2762 52 2759 
5179 276 52 

٠شبببون اٌّزؼٍّببب١ٓ فبببٟ اٌّؼببببهع ٚإٌبببٛاكٞ    151
 اٌؼ١ٍّخ

2725 41 1715 
3771 1795 39 

 5576 2771 5773 2716 5371 2769 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك االعزّبػٟ
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 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

عـساز املٗـين( َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ         ( إٔ مجٝع َ٪ؾـطات : )داْـب اٱ  1ح5ٜٛنح اؾسٍٚ)     

ــاّ )52% , 6552(, ٚايٓػـــب١)2560( ٚ )3526ٚاقعـــ١ نـــُٔ املتٛغـــطني)  ــب١ )2591%(, َٚتٛغـــط عـ %(, أٟ: إٔ 5851( ْٚػـ

سذـ١ يف داْـب اٱعـساز املٗـين َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤         -بطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١  بهًٝـ١ ايذلبٝـ١       

(, عًــ٢ ايذلتٝــب  126, 125, 140, 132, 124ػــ١ٝ قكــل بسضدــ١ )َتٛغــط١(, ٚبــا٭خل امل٪ؾــطات )     اشل٦ٝــ١ ايتسضٜ

ٚاييت سكـًت عًـ٢ أزْـ٢ املتٛغـطات يف خاْـ١ بسضدـ١ )َتٛغـط١ ( ٚمتجـٌ تًـو امل٪ؾـطات عًـ٢ ايتـٛايٞ )َٗـاضات              

ــٌ امل     ــٍٛ ايعًُٝـــ١ يف سـ ــ١, اؿًـ ــات ايتعًُٝٝـ ــ١, ايتكٓٝـ ــجرلات ايتعًُٝٝـ ــ١, املـ ــف  ايتـــسضٜؼ اؿسٜجـ ؿـــه٬ت, , تٛظٝـ

 اـدلات يف املٛاقف اؿٝات١ٝ(, ٖٚٞ بٓفؼ تطتٝب ايتشكل َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١.

( إٔ َععِ َ٪ؾطات : )داْب اٱعساز ايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ( َٔ ٚد١ٗ ْعط 1ح5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

(, ٖٚـٞ تؿـرل إىل زضدـ١    %3751% , 6557(, ٚايٓػـب١) 1585( ٚ )3528أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ٚاقع١ نُٔ املتٛغطني)

%(, إىل 5753( ْٚػـب١ ) 2586ق١ًًٝ(, ٜٚؿرل  املتٛغط ايعاّ يًذاْـب, ٚايبايػـ١ قُٝتـ٘  )    -ؼكل بسضد١)َتٛغط١ 

سذ١ يف داْب اٱعـساز  -زضد١ ؼكل بسضد١)َتٛغط١(, يدلاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, ٬ٜٚسغ إٔ أز٢ْ ؼكل يف تًو امل٪ؾطات ٖـٛ  ايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ, َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل

(, نُـا ٖـٛ   147, 150(, )إؾطاى ايطًب١ املعًُني يف املعـاضض ٚايٓـٛازٟ ايعًُٝـ١(, ًٜٝـ٘ امل٪ؾـطٜٔ )     151امل٪ؾط ضقِ)

 (.1ح5َٛنح يف اؾسٍٚ )

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ  -ز

ــ١ اي       ــا٤ اشل٦ٝـ ــ١ ٚأعهـ ــ١ )يًطًبـ ــط ايهًٝـ ــ١ ايٓعـ ــاٍ  ٬ٜســـغ َـــٔ ٚدٗـ تسضٜػـــ١ٝ( إٔ َععـــِ ا٫غـــتذابات يف فـ

, 3501)كطدات اٱعساز املٗين, ٚايؿدكٞ ٚا٫دتُاعٞ(,  ناْت بسضد١)َتٛغط١( قكٛض٠ نُٔ ايٛغطني )

%(, ٖٚٞ ْتا٥ر تؿـرل  5554بٓػب١  2577%(, ٚإٔ املتٛغط ايعاّ نإ تكطٜبا يًُذايني)39بٓػب١ 1595%,  6051بٓػب١ 

صٟ َــٔ أدًــ٘ أْؿــ٦ت بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١ , ٚقــس ضتبــت تًــو    إىل ؼكــل ٫ ٜطقــ٢  ٚايػــطض ايــ 

ــ١ٝ( يف         ــ١ ايتسضٜػـــــ ــ١, ٚاشل٦ٝـــــ ــط )ايطًبـــــ ــ١ ْعـــــ ــٔ ٚدٗـــــ ــا( َـــــ ــٌ ؼككـــــ ــب )ا٭قـــــ ــاعسٜا عػـــــ ــطات تكـــــ امل٪ؾـــــ

, 131, 128, 138, 122, 136, 125, 133, 126, 140, 125, 32(,بايكٛض٠:)داْب كطدات اٱعساز املٗـين: 1ح5اؾسٍٚ)

, 143, 149, 147, 150, 151,داْــــب كطدــــات اٱعــــساز ا٫دتُــــاعٞ: 141, 139, 137, 129, 134, 127, 1305123, 135

148 ,144 ,145 ,146 ,142.) 

فاٍ  َ٪ؾطات ؼكل ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يسضد١ يتكسٜطات اؿػاب١ٝ : املتٛغطات(2ح5) دسٍٚ 

ًٝا, ٚثكافًٝا ( نُدطدات  يـدلاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١       :) اؾٛاْب املتٛقع١ يف إعساز املعًِ ) أنازمي

 سذ١.-به١ًٝ ايذلب١ٝ 
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 الجىدة معايير وفق حجت جامعت - التربيت كليت في  الثاوىيت حلتالمر معلمي إعداد برامج تقييم
    العليي مظفر يحيى  يحيى. د.أ

   المسهلي حسيه دحان  اهلل  أمت. د

 ٚد١ٗ ْعط ايطًب١:-أ

َ 
 

 اٌؼ١ٕخ
 اٌؼ١ٕخ وىً ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌغٍجخ

 اٌّإشواد

اٌٍٛببببببببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌٍٛبببببببببببببببببظ 
 اٌّوعؼ

 إٌَجخ
% 

اٌببببٛ
ٍببظ 
اٌّو
 عؼ

 إٌَجخ
% 

 بك١ّ٠ًب, ٚصمبف١ب (: اٌغٛأت اٌّزٛلؼخ فٟ ئػلاك اٌّؼٍُ )أوربثغ ػبشو: ِغبي 

 عبٔت اإلػلاك األوبك٠ّٟ: -ط

 52 275 49 2745 5271 2754 ٠غجك اٌزغبهة اٌغل٠لح فٟ ِغبي رقظظٗ 152

٠نوو اٌشقظ١بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزبه٠ق١خ ماد اٌزأص١و فٟ رغبٛه   153
 افزظبطٗ األوبك٠ّٟ

2773 5475 3716 
63
73 

2795 5179 

 5574 2777 51 2792 5277 2763 فو٠ٜجوى ػاللخ افزظبطٗ ثبالفزظبطبد األ 154

 ٠جوى أ١ّ٘خ افزظبطٗ فٟ ؽ١بح اٌفوك ٚاٌّغزّغ 155
2772 5473 3727 

61
74 

2719 5779 

 5376 2761 56 2712 5171 2755 ٠غٍغ ػٍٝ وً عل٠ل فٟ ِغبي افزظبطٗ  156

٠ٍُ ثبأل٘بلاف اٌؼبِبخ ٚاٌقبطبخ ٌىبً ِمبوهاد االفزظببص        157
 األوبك٠ّٟ

2753 5275 2792 
51 

2772 5473 

ٟ  اٌؼ١ٍّبخ  ٚاٌّٙببهاد  اٌّؼببهف  ٠ىزَبت  151 ٝ  رَببػلٖ  اٌزب  ػٍب
 ِبكرٗ ِٓ اٌزّىٓ

2776 5572 2792 51 2713 5676 

 ٠ّزٍه ِٙبهاد اٌجؾش اٌؼٍّٟ 159
2762 5275 3729 

61
79 

2716 5772 

 ِٚزبثؼخ رغ٠ٛوٖ إٌّٙظ رٕظ١ُ ق٠زمٓ أٍب١ٌت ٚعو 162
2744 4177 2776 

55
72 

276 52 

 اٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك األوبك٠ّٟ اٌج١بٔبد
2761 5272 2719 

57
79 

2775 55 

 عبٔت اإلػلاك اٌضمبفٟ -ك

 ٠ظٙو ِؼٍِٛبد ػبِخ ماد طٍخ ثبٌّٛضٛػبد اٌؼ١ٍّخ 161
2776 5572 3714 

6271 27
59 

5171 

 ٠جوى َِزٜٛ ػبٌٟ ِٓ اٌضمبفخ: )االعزّبػ١خ, اٌزبه٠ق١خ, ..( 162
2753 5276 2792 

51 27
72 

5474 

٠ٛضببببؼ اٌظببببفبد اٌغغواف١ببببخ ػٍببببٝ اٌَّببببزٜٛ )اٌّؾٍببببٟ,    163
 ٚاإلل١ٍّٟ, ٚاٌؼبٌّٟ(

2743 4175 2769 5371 
27
56 

5172 

٠َُٙ ثقجوح ِٚؼوفخ فٟ ؽً اٌّشبىالد ٚاٌّٛالبف اٌّؾ١ٍبخ     164
 ٚاٌؼب١ٌّخ

2739 4779 2754 
5279 27

47 
4974 

 ئؽلٜ اٌٍغبد األعٕج١خ -ػٍٝ األلً  -٠زمٓ  165
1799 3971 2723 

4477 27
11 

4273 

١ّ٠بي ثبب١ٓ اٌّبنا٘ت اٌفىو٠ببخ اٌّؼبطببوح فبٟ اٌببٛعٓ اٌؼوثببٟ     166
 ٚاٌؼبٌُ

2735 47 2764 
5271 27

5 
52 

 ٠شغغ اٌؾو٠خ ٚاٌل٠ّمواع١خ ٚكػُ ؽمٛق اإلَٔبْ 167
2751 5176 3716 

6373 27
17 

5775 

 األؽلاس اٌغبه٠خ -ػٓ اعالع  -٠ظف ٠ٕٚمل  161
2774 5477 2797 

5975 27
16 

5771 

٠جببلع فببٟ ِغبببي رقظظببٗ ٠ٚغؼببً ِببٓ رؼٍببُ ِبكرببٗ اٌؼ١ٍّببخ   169
 رؼٍُ مٚ ِؼٕٝ

2776 5573 3729 
6179 27

93 
5176 

 اٌج١بٔبد اٌى١ٍخ ٌغبٔت اإلػلاك اٌضمبفٟ
2756 5172 2712 

5674 27
69 

5371 
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ٔ    2ح5ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)       ( ٚ 2573املتٛغـطني)  ( إٔ مجٝع َ٪ؾطات : )داْب اٱعـساز ا٭نـازميٞ( ٚاقعـ١ نـُ

%(, أٟ: إٔ بـــطاَر إعـــساز َعًُـــٞ املطسًـــ١    5252( ْٚػـــب١ )2561%(, َٚتٛغـــط عـــاّ ) 4857% , 5455(, ٚايٓػـــب١)2544)

سذ١ يف داْب اٱعساز ا٭نازميٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١  قكل بسضدـ١ )َتٛغـط١   -ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

شكـل بـأز٢ْ زضدـ١) َتٛغـط١(, ٚنـإ أزْـ٢ امل٪ؾـطات ؼككـا         ق١ًًٝ(, ٚميجٌ املتٛغط ايعاّ شلـصا اؾاْـب ايت   -

(, ٚمتجٌ عًـ٢ ايذلتٝـب )تٓعـِٝ    152, 157, 160َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ٚبسضد١ )ق١ًًٝ( ٖٞ امل٪ؾطات شات ا٭ضقاّ ) 

املـٓٗر َٚتابعــ١ تطــٜٛطٙ, اٱملــاّ بأٖـساف َكــطضات ا٫ختكــام ا٭نــازميٞ, تطبٝـل ايتذــاضب اؿسٜجــ١ يف فــاٍ     

 ا٫ختكام(.

( 2576( إٔ َععِ َ٪ؾطات : )داْب اٱعساز ايجكايف( ٚاقع١ نـُٔ املتٛغـطني)  2ح5نُا ٜتهح َٔ اؾسٍٚ)  -

ــ١(, ٜٚؿــرل  املتٛغــط    -%(, ٖٚــٞ تؿــرل إىل زضدــ١ ؼكــل بسضد١)َتٛغــط١    3958% , 5553(, ٚايٓػــب١)1599ٚ ) قًًٝ

إىل زضدـ١ ؼكـل بسضد١)قًًٝـ١(, يف بـطاَر     %(, 5152( ْٚػب١ )2556ايعاّ ؾاْب اٱعساز ايجكايف, ٚايبايػ١ قُٝت٘  )

سذ١ يف ٖصا اؾاْب َٔ ٚد١ٗ ْعط ايطًبـ١, ٬ٜٚسـغ إٔ أزْـ٢    -إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 

(, عًــ٢ ايتـٛايٞ ٖٚـٞ بسضدــ١   167,  162, 163, 164, 166, 165ؼكـل يف تًـو امل٪ؾـطات ٖــٞ امل٪ؾـطات شات ا٭ضقـاّ )     

 (.2ح5َٛنح قتٛاٖا يف اؾسٍٚ )ؼكل )ق١ًًٝ(, نُا ٖٛ 

 ٚد١ٗ ْعط اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ب

( إٔ مجٝــع َ٪ؾــطات : )داْــب اٱعــساز ا٭نــازميٞ(, َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤    2ح5نُــا ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ)      

%(, أٟ: إٔ بــطاَر إعــساز َعًُــٞ  49% , 6353(, ٚايٓػــب١)2545( ٚ )3516اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٚاقعــ١ نــُٔ املتٛغــطني) 

سذ١ يف داْب اٱعساز ا٭نازميٞ َٔ ٚد١ٗ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ      -١ ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ املطسً

%(, ٚميجـٌ ايتشكـل بسضدـ١)    5759( ْٚػـب١ ) 2589قًًٝـ١(, نُـا بًـؼ املتٛغـط ايعـاّ )      -قكل بسضد١ )َتٛغـط١  

ٚايطًبـ١ ٚبسضدـ١ )قًًٝـ١( ٖـٛ     َتٛغط١(, ٚنإ أز٢ْ امل٪ؾطات ؼككًا َٔ ٚد١ٗ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ     

 (, ٚميجٌ تطبٝل ايتذاضب اؿسٜج١ يف فاٍ ا٫ختكام(.152امل٪ؾط)

( إٔ َععــِ َ٪ؾــطات : )داْــب اٱعــساز ايجكــايف(, َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط أعهــا٤ اشل٦ٝــ١  2ح5نُــا ٜتهــح َــٔ اؾــسٍٚ) 

إىل زضدــــ١ ؼكــــل %(, ٖٚــــٞ تؿــــرل 4457% , 6353(, ٚايٓػــــب١)2523( ٚ )3516ايتسضٜػــــ١ٝ ٚاقعــــ١ نــــُٔ املتٛغــــطني) 

( ْٚػــب١ 2582قًًٝــ١(, ٜٚؿــرل  املتٛغــط ايعــاّ ؾاْــب اٱعــساز ايجكــايف, ٚايبايػــ١ قُٝتــ٘  )        -بسضد١)َتٛغــط١ 

سذـ١ يف  -%(, إىل زضد١ ؼكل بسضد١)َتٛغط١(, يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ 5654)

٬ٜٚسغ إٔ أز٢ْ ؼكـل يف تًـو امل٪ؾـطات ٖـٞ امل٪ؾـطات       ٖصا اؾاْب, َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ,

(, عًــ٢ ايتــٛايٞ ٖٚــٞ ٚمتجــٌ ْفــؼ ايذلتٝــب يف ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١, نُــا ٖــٛ         163, 166, 164, 165شات ا٭ضقــاّ )

 (.2ح5َٛنح قتٛاٖا يف اؾسٍٚ )

 ٚد١ٗ ايٓعط ايه١ًٝ يًطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ: -ز
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١ )يًطًبـــ١ ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتسضٜػـــ١ٝ( إٔ َععـــِ ا٫غـــتذابات يف فـــاٍ  ٬ٜســـغ َـــٔ ٚدٗـــ١ ايٓعـــط ايهًٝـــ     

, 2595ق١ًًٝ( قكـٛض٠ نـُٔ ايٛغـطني )    -)كطدات اٱعساز ا٭نازميٞ ٚايجكايف(,  ناْت بسضد١)َتٛغط١

%(, ٖٚــٞ ْتــا٥ر تؿــرل إىل  5454بٓػــب١  2572%(, ٚإٔ املتٛغــط ايعــاّ نــإ تكطٜبــا )  4253بٓػــب١ 2511%,  5856بٓػــب١ 

غرل َطٍض, ٚت٪نس نعف تًو ايدلاَر يف فـاٍ )كطدـات اٱعـساز ا٭نـازميٞ ٚايجكـايف(, ٚقـس ضتبـت         ؼكل

ــ١ٝ( يف        ــ١ ايتسضٜػـــ ــ١, ٚاشل٦ٝـــ ــط )ايطًبـــ ــ١ ْعـــ ــٔ ٚدٗـــ ــًا( َـــ ــب )ا٭قـــــٌ ؼككـــ ــاعسٜا عػـــ ــطات تكـــ تًـــــو امل٪ؾـــ

, داْـب  153, 155, 159, 154, 157, 156, 160, 152(,بايكٛض٠: )داْب كطدات اٱعـساز ا٭نـازميٞ:   2ح5اؾسٍٚ)

(, ٚبكــف١ عاَــ١ فكــس نــإ املتٛغــط    169, 167, 168, 162, 161, 163, 166, 164, 165كطدــات اٱعــساز ايجكــايف:  

سذ١ داَع١ -ايعاّ يسضد١ ؼكل َ٪ؾطات مجٝع فا٫ت بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

 سذ١ َٔ ٚد١ٗ ْعط نٌ َٔ:

 %(, ٖٚٛ ٜعين زضد١ ؼكل)ق١ًًٝ(.5058, ْٚػب١ 2554ايبشح(, )طًب١ املػت٣ٛ ايطابع)ع١ٓٝ  -

 %(, ٚميجٌ أز٢ْ ؼكل بسضد١ )َتٛغط١(.5452, ْٚػب١  2571أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ)ع١ٓٝ ايبشح(,) -

%(, ٜٚعــدل عــٔ أزْــ٢ ؼكــل  5255, ْٚػــب١  2563عٝٓــ١ ايسضاغــ١ ايهًٝــ١ )ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, )  -

 ط١(.بسضد١ )َتٛغ

ــ١)نٓعإ,     ــع زضاغــــــ ــل َــــــ ــا٥ر تتفــــــ ــصٙ ايٓتــــــ ــبع, 2009ٖٚــــــ ــ١)ايفكعاٟٚ, 2010(, ٚزضاغ١)ايػــــــ (, 2011(, ٚزضاغــــــ

 ( يف ايعسٜس َٔ اجملا٫ت.2012ٚزضاغ١)اشلػٞ,

تبعـا ٫خـت٬ف    ايتكٛمي١ٝ ملس٣ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١    ثايجًا: ايتكسٜطات

  ايع١ٓٝ

عـٔ ٚدٗـ١ ْعـط أعهـا٤ اشل٦ٝـ١      ٌٖ ؽتًف ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ ايجايح ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١   

 سذــ١ -زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١      يف ايتسضٜػــ١ٝ 

 (.؟داَع١ سذ١ 

فـاٍ َـٔ فـا٫ت َعـاٜرل اؾـٛز٠ املُجًـ١ يف       مت سػاب املتٛغطات ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ يٮزا٠ نًٝـًا, ٚيهـٌ      

سذـ١ داَعـ١ سذـ١ , نُـا     -أزا٠ ايسضاغ١, يهٌ َٔ: )ع١ٓٝ ايطًب١, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, بهًٝـ١ ايذلبٝـ١   

(, يًعٝٓـــات احملككـــ١ يؿـــطٚط ا٫غـــتك٬ٍ ٚا٫عتـــساٍ ٚايتذـــاْؼ, ٚبا٫غـــتعا١ْ  t- testمت اغـــتدساّ اختبـــاض )

ــا١ٝ٥ بـــني    111, م2008,باختبـــاض)يٝفٔ( يًتذـــاْؼ,)أَني ــا إشا ناْـــت ٖٓـــاى فـــطٚم شات ز٫يـــ١ إسكـ ــ١ َـ (  ملعطفـ

َتٛغطات اغتذابات ايطًب١ ع١ٓٝ ايبشح, ٚأعها٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ يف َـس٣ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر        

سذــ١ داَعــ١ سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــًا, ٚيهــٌ فــاٍ َــٔ فــا٫ت    -إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١  

 ( ٜٛنح شيو.6ضاغ١, ٚاؾسٍٚ)ايس
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(, يًُكاض١ْ بني ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ tاؿػاب١ٝ, ٚق١ُٝ) : ٜٛنح ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٚاملتٛغطات(6) دسٍٚ

-فا٫ت بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ  ؼكل ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, يف زضد١

 سذ١.

 اٌّزٍٛظ اإلؽظبءاد
االٔؾببببببببببببببببببببببببببواف 

 اٌّؼ١بهٞ
د

عب
ه
ك

 

٠خ
و
ؾ
اٌ

 
 ل١ّخ

T 
َِببزٜٛ 

 اٌلالٌخ
اٌلالٌبببببببببببخ  

 اٌٍفظ١خ

 -:اٌّغبي

د
وا

ش
ّإ

كاٌ
ػل

 

 

عٍجبببببببببببببخ: 
(116) 

 ِلهٍْٛ:
(42) 

عٍجببببخ: 
(116
) 

 ِلهٍْٛ
(42) 

 ب١و كاي 2766 27529 226 6751 174 33762 3279 12 ِقوعبد اٌجواِظ

 كاي 2724 2721 226 1757 1175 47795 44721 16 ِؾزٜٛ اٌجواِظ

 ب١و كاي 2745 27762 262 16711 2273 1377 11715 29 اٌزوث٠ٛخاٌغٛأت 

 ب١و كاي 2736 27912 226 672 971 29731 32772 12 أػضبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ

 ب١و كاي 2724 1717 226 4724 5735 15795 14792 7 اؽز١بعبد اٌجواِظ

 ب١و كاي 2797 27234 226 5739 5771 16724 1671 7 ١ٍبٍبد اٌمجٛي

 ب١و كاي 2745 2776 226 6724 6774 21764 22771 1 ا١ٌّلأٟ اٌزله٠ت

 ب١و كاي 2772 27354 226 12765 1175 36791 36722 16 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ

 ب١و كاي 2735 27942 226 7751 9772 29714 27764 14 إٌّشأح اٌزؼ١ّ١ٍخ

اٌزغ١ببببواد اٌّوبٛثببببخ  
فبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببٟ 

 (اإلػلاك)اٌّقوعبد
 كاي 2721 2765 226 19751 3279 13173 12572 41

 ب١و كاي 2727 171 226 6472 9271 45676 42976 169 اٌىٍٟ

( ٖٚٞ 05073( فُٝا ناْت ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫ي١ )158( يٮزا٠ نهٌ بًػت )t(, إٔ ق١ُٝ )٬ٜ6سغ َٔ اؾسٍٚ)    

طًبـ١, ٚأعهـا٤   ( ٚبصيو ٫ تٛدس فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني ٚدٗيت ْعـط )اي 0505أع٢ً َٔ َػت٣ٛ ايس٫ي١ )

اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, بكٛض٠ إمجاي١ٝ ٖٚصا ٜعين اتفام آضا٤ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ ع٢ً نعف بطاَر إعساز َعًُٞ املطسًـ١  

(, نُــا 42956ايجاْٝــ١ ٚا٭غاغــ١ٝ يف َععــِ فــا٫ت ايسضاغــ١ إش نــإ املتٛغــط ايعــاّ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ )  

 %(, ع٢ً ايتٛايٞ.54%, ٚ 51( أٟ بٓػب١ )845َٔ أقٌ )( َٔ ٚد١ٗ ْعط أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ 45656نإ )

( ٖٚـٞ ت٪نـس   0505( إٔ َععـِ اجملـا٫ت ناْـت َػـت٣ٛ ايس٫يـ١ فٝٗـا أنـدل َـٔ )        6نُا ٜتهـح َـٔ اؾـسٍٚ)      

ــ٣ٛ ايـــدلاَر,           ــايٞ )قتـ ــتجٓا٤ فـ ــا٫ت زٕٚ اخـــت٬ف, باغـ ــو اجملـ ــ٘ تًـ ــ١ فُٝـــا متجًـ ــ١ ايهًٝـ ــام آ ضا٤ ايعٝٓـ اتفـ

( ُٖٚا أز٢ْ َٔ َػت٣ٛ ايس٫يـ١  05009( ٚ)0504دطدات(, إش نإ َػت٣ٛ ايس٫ي١ فُٝٗا )ٚايتػرلات املطغب١ يف امل

( مبــا ٜفػــط ٚدــٛز اخــت٬ف يف َتٛغــطات آضا٤ )ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ( شٟ ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥,    0505)

هُٔ يف اط٬ع ٚيكاحل َتٛغطات أعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ضغِ نعف ايتشكل يف ن٬ اجملايني, ٚيعٌ ايػبب ٜ

اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ع٢ً أزي١ احملت٣ٛ ٚضبط اغتذاباتِٗ بتًو ايتٛقـٝفات يف سـني إٔ ايطًبـ١ عـاز٠ َـا ٜطبطـٕٛ       
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احملتـ٣ٛ بـاملكطضات ايـيت غــٝكَٕٛٛ بتسضٜػـٗا بعـس ايتدــطز, نُـا إٔ تٛقعـات اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػـ١ٝ ناْـت أعًــ٢ يف          

تًـو ايـدلاَر, ٚيعـٌ ايطًبـ١ ْعـطٚا َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط         كطدات تًو ايدلاَر ْعطا ؾٗٛزِٖ املبصٚي١ يف تٓفٝـص  

 (.2012أخط٣  ٖٞ نعف أزا٥ِٗ يف َساضؽ ايتسضٜب املٝساْٞ, ٚتتفل ٖصٙ ايٓتا٥ر َع زضاغ١)اشلػٞ, 

ايتكٛمي١ٝ ملس٣ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١ تبعـا ٫ خـت٬ف       ضابعا: ايتكسٜطات

 اؾٓؼ:

يف ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ    ٌٖ ؽتًـف ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١     ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ ايطابع يػ٪اٍا عٔ يٲداب١   

داَعـ١ سذـ١, تبعـا     سذـ١  -زضد١ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

 (.؟ملتػرل اؾٓؼ "شنٛض, إْاخ" 

( يًعٝٓات املػتك١ً, يٮزا٠ نًٝا, ٚيهٌ فـاٍ َـٔ   t- testاض )مت سػاب املتٛغطات ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ ٚاختب

فــا٫ت َعــاٜرل اؾــٛز٠ املُجًــ١ يف أزا٠ ايسضاغــ١, يهــٌ َٔ:)عٝٓــ١ ايطًبــ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, بهًٝــ١           

سذ١ داَع١ سذ١, ملعطف١ َا إشا ناْت ٖٓـاى فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ بـني َتٛغـطات اغـتذابات        -ايذلب١ٝ 

١ٓٝ ايبشح, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف َـس٣ ؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١         ايطًب١ ع

سذــ١ داَعــ١ سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــا, ٚيهــٌ فــاٍ َــٔ فــا٫ت ايسضاغــ١, تبعــا ملــتػرل        -ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ 

 ( ٜٛنح شيو.6اؾٓؼ, ٚاؾسٍٚ)

(, يًُكاض١ْ بني tٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ, ٚق١ُٝ) ؿػاب١ٝا : ٜٛنح ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٚاملتٛغطات(7) دسٍٚ 

 ٚد١ٗ   ْعط ايطًب١ ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ,تبعا ملتػرل اؾٓؼ:)شنٛض, إْاخ(.

 اٌؼ١ٕخ
 ئٔبس( 57 -موٛه129اٌغٍجخ:)

 (114ٚكهعخ ؽو٠خ)
 ئٔبس( 16 -موٛه 26أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ:)

 (42ٚكهعخ ؽو٠خ )

 اإلؽظبءاد
 اٌّزٍٛظ

ٔؾواف اال
 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ 

T 

ٜ
زٛ

َ
ِ

 

 
ٌخ

ال
ٌل
ا

 

ٌخ
ال
ٌل
ا

١خ 
ظ

ٍف
اٌ

 

 اٌّزٍٛظ
االٔؾواف 
 اٌّؼ١بهٞ

 ل١ّخ

T 

ٜ
زٛ

َ
ِ

 

 
ٌخ

ال
ٌل
ا

 

ٌخ
ال
ٌل
ا

١خ 
ظ

ٍف
اٌ

 

 -اٌّغبي:
 ئٔبس موٛه ئٔبس موٛه ئٔبس موٛه ئٔبس موٛه

ِقوعبد 
 اٌجواِظ

3473 3274 173 171 1747 2714 
 ب١و
 كاي

3671 3471 677 674 2762 2754 
ب١و 
 كاي

 2.11 1762 12 11 4279 4571 ِؾزٜٛ اٌجواِظ
ب١و 
 كاي

4775 4177 976 671 2743 2767 
 ب١و
 كاي

اٌغٛأت 
 اٌزوث٠ٛخ

1376 7776 22 22 1792 2726 
ب١و 
 كاي

1273 1671 1177 14 2772 2749 
ب١و 
 كاي

أػضبء ١٘ئخ 
 اٌزله٠ٌ

3271 3171 176 176 2772 2747 
ب١و 
 كاي

3471 3475 6749 471 2719 2715 
ب١و 
 كاي

اؽز١بعبد 
 اٌجواِظ

1577 1472 572 573 1774 2721 
ب١و 
 كاي

1673 1574 3761 476 2772 2741 
ب١و 
 كاي

ب١و  2719 1732 577 4795 1974 1772ب١و  2731 2711 571 571 1573 1675 ١ٍبٍبد اٌمجٛي
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 كاي كاي

اٌزله٠ت 
 ا١ٌّلأٟ

 2719 1731 577 671 2372 2276 يكا 2721 2766 571 677 1179 2176
ب١و 
 كاي

اإلكاهح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

3679 3471 12 12 1713 2.26 
ب١و 
 كاي

3573 3975 1279 979 1727 2721 
ب١و 
 كاي

إٌّشأح 
 اٌزؼ١ّ١ٍخ

2174 2571 12 171 1774 2721 
 ب١و
 كاي

2171 3271 779 677 1717 2725 
ب١و 
 كاي

اٌزغ١واد 
 اٌّزٛلؼخ

133 129 19 19 2767 2751 
 ب١و
 كاي

131 139 1976 22 2711 2792 
 ب١و
 كاي

 2716 1741 71 72 314 421 اٌىٍٟ
 ب١و
 كاي

455 471 6674 61 2776 2745 
ب١و 
 كاي

( يهــٌ َــٔ ايــصنٛض ٚاٱْــاخ يعٝٓــ١    0576(, ٚ)1541( يــٮزا٠ نهــٌ بًػــت )  t(, إٔ قُٝــ١ )٬ٜ7ســغ َــٔ اؾــسٍٚ)      

(, يعٝٓــ١ ايطًبــ١, 0516ايتــٛايٞ فُٝـا ناْــت قُٝــ١ َػــت٣ٛ ايس٫يــ١ ) )ايطًبـ١, ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, عًــ٢  

( ٚبــصيو ٫ تٛدــس فــطٚم شات ز٫يــ١    0505(, يعٝٓــ١ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ, ُٖٚــا أعًــ٢ َــٔ َػــت٣ٛ ايس٫يــ١ )     0545ٚ)

 َـتػرل اؾـٓؼ   إسكا١ٝ٥ بـني ٚدٗـيت ْعـط نـٌ َـٔ: )ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ(, بكـٛض٠ إمجايٝـ١ يف           

( 0505( إٔ مجٝـع اجملـا٫ت ناْـت َػـت٣ٛ ايس٫يـ١ فٝٗـا أنـدل َـٔ )        7نُا ٜتهح َـٔ اؾـسٍٚ)  ٚإْاثًا( )شنًٛا, 

ٖٚٞ ت٪نس اتفام آ ضا٤ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ )شنٛضًا, ٚإْاثًا(, فُٝا متجً٘ تًو اجملا٫ت زٕٚ اخت٬ف, ٚباغتجٓا٤ فاٍ 

( ٖٚــٞ أزْــ٢ َــٔ   0501َٚػــت٣ٛ ايس٫يــ١ ) (,  t( ,)2566)ايتــسضٜب املٝــساْٞ(, يعٝٓــ١ ايطًبــ١ إش ناْــت فٝــ٘ قُٝــ١ )      

( مبا ٜفػط ٚدٛز اخت٬ف شٚ ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ يف َتٛغـطات آضا٤ ايطًبـ١ )شنـٛضًا, ٚإْاثـًا(,       0505َػت٣ٛ ايس٫ي١ )

( يٲْاخ َٔ أقـٌ  1858( يًصنٛض ٚ)2156ٚيكاحل َتٛغطات اغتذابات)ايطًب١ ايصنٛض(, إش إٔ املتٛغطني بًػا )

 فاٍ ايتسضٜب املٝساْٞ, قس ٜهٕٛ ايػبب يف شيو ا٫خت٬ف إٔ اٱْاخ أنجط زق١ (,  ٚضغِ نعف ايتشكل يف35)

يف ايتكٝـــــــِٝ  َكاضْـــــــ١ بايطًبـــــــ١ نـــــــجرلٚ ايعـــــــسز ٚيف َـــــــساضؽ تـــــــسضٜب أقـــــــٌ,ٚتتفل ٖـــــــصٙ ايٓتـــــــا٥ر َـــــــع           

 ( بكٛض٠ عا١َ . 2011زضاغ١)ايفكعاٟٚ,

َ   خاَػـــا: ايتكـــسٜطات تبعـــا  عًُـــٞ املطسًـــ١ ايجاْٜٛـــ١  ايتكٛميٝـــ١ ملـــس٣ ؼكـــل َعـــاٜرل اؾـــٛز٠ يف بـــطاَر إعـــساز 

ٌٖ ؽتًف ايسضاغ١:) أغ١ً٦ َٔ اـاَؼ ايػ٪اٍ عٔ يٲداب١ػاّ يف ايتدككات )ع١ًُٝ, أزب١ٝ(  ٫خت٬ف ا٭ق

زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ يف ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ 

مت سػـــاب  ( ؟ذـــ١, تبعـــًا ملـــتػرل ا٫ختكاقـــات "عًُٝـــ١, أزبٝـــ١"      داَعـــ١ س سذـــ١  -ايجاْٜٛـــ١  بهًٝـــ١ ايذلبٝـــ١  

( يًعٝٓـات املػـتك١ً, يـٮزا٠ نًٝـا, ٚيهـٌ فـاٍ َـٔ فـا٫ت         t- testاملتٛغطات ٚا٫مطافات املعٝاض١ٜ ٚاختباض )

-َعاٜرل اؾٛز٠ املُج١ً يف أزا٠ ايسضاغـ١, يهـٌ َـٔ: )عٝٓـ١ ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ(, بهًٝـ١ ايذلبٝـ١           

سذـ١ داَعـ١ سذـ١,   ملعطفـ١ َـا إشا ناْـت ٖٓـاى فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ بـني َتٛغـطات اغـتذابات ايطًبــ١              

ع١ٓٝ ايبشح, ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ يف َس٣ ؼكل َعاٜرل اؾٛز٠ يف بـطاَر إعـساز َعًُـٞ املطسًـ١ ايجاْٜٛـ١       
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عــا ملــتػرل ا٫ختكاقــات )عًُٝــ١,   سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــا, ٚيهــٌ فــاٍ َــٔ فــا٫ت ايسضاغــ١, تب     -بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ 

 ( ٜٛنح شيو.8أزب١ٝ(, ٚاؾسٍٚ)

(, يًُكاض١ْ بني ٚد١ٗ ْعط ايطًب١ tاؿػاب١ٝ, ٚق١ُٝ) : ٜٛنح ايس٫ي١ اٱسكا١ٝ٥ ٚاملتٛغطات(8) دسٍٚ 

 ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ,تبعا ملتػرل ا٫ختكاقات: )ع١ًُٝ, أزب١ٝ(.

 اٌؼ١ٕخ

 َبَ أكث١خ(أل59)  -( ألَبَ ػ١ٍّخ127اٌغٍجخ:)
 (115كهعبد اٌؾو٠خ )

 (ألَبَ  أكث١خ25) -( ألَبَ ػ١ٍّخ17أػضبء ا١ٌٙئخ اٌزله١َ٠خ:)
 (42كهعبد اٌؾو٠خ)

 اإلؽظبءاد

 اٌّزٍٛظ
االٔؾبببببببببببببواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 ل١ّخ 

T 

َِبببببزٛ
 ٜ

 اٌلالٌخ

اٌلالٌبببخ 
 اٌٍفظ١خ

 اٌّزٍٛظ
االٔؾبببببببببببببببببببببببواف 

 اٌّؼ١بهٞ
 ل١ّخ

T 

َِبببببزٛ
 ٜ

 اٌلالٌخ

اٌلالٌبببخ 
 اٌٍفظ١خ

 -اٌّغبي:
 ػ١ٍّخ أكث١خ ػ١ٍّخ

أكث
 ٠خ

 أكث١خ ػ١ٍّخ أكث١خ ػ١ٍّخ

ِقوعبببببببببببببببببببببد 
 اٌجواِظ

3277 3374 779 
97
5 

2756 2757 
 ب١و
 كاي

3777 3472 579 677 1773 2729 
ب١ببببببببو 

 كاي

 ِؾزٜٛ اٌجواِظ
4376 4479 11 12 2777 2744 

ب١ببببببببو 
 كاي

4172 4771 971 771 2717 2716 
 ب١و
 كاي

اٌغٛأببببببببببببببببببببببت  
 اٌزوث٠ٛخ

1277 1271 19 22 2744 2766 
ب١ببببببببو 

 كاي
1175 1572 11 16 2769 2749 

ب١ببببببببو 
 كاي

أػضبببببببء ١٘ئببببببخ  
 اٌزله٠ٌ

3272 3171 172 11 1711 2727 
ب١ببببببببو 

 كاي
3479 3371 371 774 2751 2756 

ب١ببببببببو 
 كاي

اؽز١بعببببببببببببببببببببد 
 اٌجواِظ

1477 1574 471 
67
5 

2776 2745 
ب١ببببببببو 

 كاي
1773 1571 472 379 1712 2721 

ب١ببببببببو 
 كاي

 مجٛي١ٍبٍبد اٌ
1573 1676 573 

67
4 

1744 2715 
ب١ببببببببو 

 كاي
1175 1771 576 572 2746 2765 

ب١ببببببببو 
 كاي

 اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ
2172 2273 676 

77
2 

2766 2751 
ب١ببببببببو 

 كاي
2271 2173 575 674 2742 2761 

ب١ببببببببو 
 كاي

 اإلكاهح اٌزؼ١ّ١ٍخ
3571 3772 11 13 2775 2745 

ب١ببببببببو 
 كاي

3771 3673 11 11 2743 2767 
ب١ببببببببو 

 كاي

 ٌّٕشأح اٌزؼ١ّ١ٍخا
2772 2972 171 12 1725 2721 

 ب١و
 كاي

2177 2975 179 676 2735 2774 
ب١ببببببببو 

 كاي

اٌزغ١بببببببببببببببببببببواد 
 29 121 127 اٌّزٛلؼخ

35
72 

1711 2724 
ب١ببببببببو 

 كاي
142 136 19 22 1721 2732 

 ب١و
 كاي

 اٌىٍٟ
421 433 17 

12
2 

2734 2774 
ب١ببببببببو 

 كاي
469 457 65 64 2759 2756 

ب١ببببببببو 
 كاي

( يٮزا٠ نهٌ ملتػرل اختكاقـات )أقػـاّ عًُٝـ١, ٚأقػـاّ أزبٝـ١( بًػـت: يف       t(, إٔ ق١ُٝ )8ٔ اؾسٍٚ)٬ٜسغ َ   

(, َٚػـت٣ٛ ايس٫يـ١   0559(, نُـا بًػـت يف عٝٓـ١ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ )     0574(, َٚػت٣ٛ ايس٫يـ١ ) 0534ع١ٓٝ ايطًب١ )

ٚبـصيو ٫ تٛدـس فـطٚم شات ز٫يـ١     ( 0505( ٬ٜٚسغ إٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ ايس٫يتني أع٢ً َـٔ َػـت٣ٛ ايس٫يـ١ )   0556)

إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات ٚدٗيت ْعـط نـٌ َـٔ: )ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ(, بكـٛض٠ نًٝـ١ يف َـتػرل           
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( إٔ مجٝـع اجملـا٫ت  يف عٝٓـ١ نـٌ َـٔ )ايطًبـ١, ٚأعهــا٤       8نُـا ٜتهـح َـٔ اؾــسٍٚ)   ا٭قػـاّ )عًُٝـ١, أزبٝـ١(.    

 ( ٖٚٞ ت٪نس اتفام 0505ٝٗا أندل َٔ َػت٣ٛ ايس٫ي١ )اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ(, ناْت َػتٜٛات ايس٫ي١ ف

آضا٤ ايع١ٓٝ ايه١ًٝ )أقػاّ ع١ًُٝ, ٚأقػاّ أزب١ٝ(, فُٝا متجً٘ تًو اجملا٫ت زٚوما أٟ اخت٬ف,ٖٚصا ٜ٪نـس َـس٣   

ا٫تفام يف ٚاقع١ٝ فا٫ت َٚ٪ؾطات أزا٠ ايسضاغ١ ٚاؿاد١ إيٝٗا يف تطٜٛط بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  

ــ١)ايفكعاٟٚ,       ــع زضاغـ ــ١ َـ ــصٙ ايٓتٝذـ ــف ٖـ ــٛز٠, ٚؽتًـ ــاٜرل اؾـ ــًا ملعـ ــاٍ   20011ٚفكـ ــطٚم يف فـ ــطت فـ ــيت أظٗـ ( ٚايـ

 املدطدات, ٚاؾٛاْب ايذلب١ٜٛ يكاحل ا٫غتذابات يف ا٭قػاّ ا٭زب١ٝ.

 ٚايتٛقٝات ٚاملكذلسات: ايٓتا٥ر

 خ٬ق١ ايٓتا٥ر:

٠, يًهؿـف عـٔ َـس٣ تـٛافط ٚؼكـل اجملـا٫ت       خًكت ايسضاغ١ إىل تكُِٝ َكٝاؽ ٜػتٓس إىل َعاٜرل اؾـٛز  -1

 داَع١ سذ١. سذ١ -ٚامل٪ؾطات ايهطٚض١ٜ يف  بطاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

2-   ٕ زضدــ١ ؼكــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف بــطاَر إعــساز َعًُــٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١         أظٗــطت ْتــا٥ر ايسضاغــ١ أ

%(, 5058, ْٚػــب١ 2554)قًًٝــ١( َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط ايطًبــ١ مبتٛغــط )داَعــ١ سذــ١   نــإ بسضدــ١  سذــ١ -ايذلبٝــ١

 %( َٔ ٚد١ٗ ْعط ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ .5452, ْٚػب١  2571ٚبأز٢ْ زضد١ )َتٛغط١(, )

عسّ ٚدـٛز فـطٚم شات ز٫يـ١ إسكـا١ٝ٥ يف َتٛغـطات اغـتذابات ايطًبـ١, ٚأعهـا٤ اشل٦ٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ )عٝٓـ١             -3

سذــ١ داَعــ١ سذــ١ يــٮزا٠ نًٝــًا, ٚملععــِ -ٞ املطسًــ١ ايجاْٜٛــ١  بهًٝــ١ ايذلبٝــ١ايبشــح(, يف بــطاَر إعــساز َعًُــ

فــا٫ت َعــاٜرل اؾــٛز٠ يف ايسضاغــ١, تبعــا ملــتػرل: ) ايعٝٓــ١ " طًبــ١, أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ", َٚــتػرل اؾــٓؼ  

 "شنٛض, إْاخ", َٚتػرل ا٫ختكاقات "ع١ًُٝ, أزب١ٝ" . 

ٛغــطات اغــتذابات عٝٓــ١ ايبشــح يف يف َــس٣ ؼكــل بــطاَر إعــساز     ٚدــٛز فــطٚم شات ز٫يــ١ إسكــا١ٝ٥ يف َت   -4

سذـ١ يف فـايٞ )قتـ٣ٛ ايـدلاَر, ٚايـتػرلات املطًٛبـ١ يف كطدـات        -َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ

اٱعــساز(, تبعــًا ملــتػرل ايعٝٓــ١ )طًبــ١, أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ(, يكــاحل اغــتذابات أعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ,   

فطٚم شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ يف فاٍ )ايتسضٜب املٝساْٞ( تبعا ملتػرل اؾٓؼ يف ع١ٓٝ ايطًب١ )شنٛض, إْاخ( ٚٚدٛز 

 يكاحل اغتذابات ايصنٛض.

 : ايتاي١ٝ ايتٛقٝات ايباسجإ ٜكسّ ايسضاغ١, عٓٗا أغفطت اييت ايٓتا٥ر ن٤ٛ يف ايتٛقٝات:

َر إعساز املعًُني بهًٝات ايذلب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط بطا تكِٜٛ بع١ًُٝ ايعايٞ ايتعًِٝ َ٪غػات اٖتُاّ نطٚض٠ -1

ايطًبــ١ ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ٚاٱزاضٜــني ٚاـــدلا٤ يٲطــ٬ع عًــ٢ ٚاقــع َعــاٜرل اؾــٛز٠ َٚــس٣ ؼككٗــا,              

 اجملاٍ.  ٖصا اؿايٞ يف ايبشح أزا٠ بتبين ايباسجإ ٜٚٛقٞ

ٜ    َــٔ ي٬غــتفاز٠ ٚانــش١ آيٝــ١ ٚنــع -2 فــا٫ت َعــاٜرل اؾــٛز٠ ٚعػــب     طْتــا٥ر ايسضاغــ١ اؿايٝــ١ يف تطــٛ

 .ا٭١ُٖٝ اييت سسزتٗا َ٪ؾطات ٚإدطا٤ات ايسضاغ١
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سذـ١, ٚإَهاْـات   -نطٚض٠ تٛفرل اؿادات ا٭غاغ١ٝ, يدلاَر إعساز َعًُٞ املطس١ً ايجا١ْٜٛ  به١ًٝ ايذلب١ٝ -3

 ٠.املٓؿأ٠ ايتع١ًُٝٝ, ٚؼسٜس املعاٜرل اـاق١ بػٝاغات ايكبٍٛ ٚفكًا مل٪ؾطات َٚعاٜرل اؾٛز

يف ايهًٝــ١, َٚــسضا٤ املــساضؽ, َٚــٔ ىكــِٗ اٱؾــطاف يف فــاٍ ايتــسضٜب املٝــساْٞ,       ا٭غــاتص٠ تعٜٚــس نــطٚض٠ -4

َٚعــاٜرل اؾــٛز٠ ايــيت تــٓعِ عًُٝــات اٱؾــطاف ٚايتكٝــِٝ مبٛنــٛع١ٝ, ٚإٔ ٜعــاز      قا٥ُــ١ َ٪ؾــطات وتــٟٛ بــسيٌٝ

 ب َع َعاٜرل َٚ٪ؾطات اؾٛز٠.  ايٓعط يف املس٠ ايع١َٝٓ احملسز٠ يفذل٠)ايتسضٜب املٝساْٞ(, مبا ٜتٓاغ

ايتعًــِٝ, ٚتطــٜٛط أغــايٝب ايتــسضٜؼ, ٚتٜٓٛــع فــا٫ت ايتكــِٜٛ, ٚا٭خــص بايٓتــا٥ر يف   تكٓٝــات تــٛفرل نــطٚض٠ -5

 .ؼػني فا٫ت بطاَر إعساز املعًُني, ٚبا٭خل اؾٛاْب امل١ٝٓٗ ٚا٭نازمي١ٝ

يف ؼكٝـل ايـتػرلات املطغٛبـ١, يف املدطدـات     تٛقٝف ايدلاَر ٚاملكطضات ٚاْتكـا٤ احملتـ٣ٛ مبـا ٜػـِٗ      نطٚض٠ -6

 ايتع١ًُٝٝ املٓؿٛز٠.

نطٚض٠ ا٫ٖتُاّ بأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ ْٚؿط ثكاف١ دٛز٠ إعساز املعًُني يف أٚغاطِٗ عٔ ططٜل إقاَـ١   -7

ايــٛضف ٚايــسٚضات ايتسضٜبٝــ١, ٚايعُــٌ عًــ٢ اغــتهُاٍ ايــٓكل ايهــبرل يف أعــسازِٖ مبــا ٜتٓاغــب ٚأعــساز ايطًبــ١            

 .دككات املدتًف١ٚايت

نــطٚض٠ إؾــطاى أٚيٝــا٤ ا٭َــٛض ٚاجملتُــع احملًــٞ يف تكــُِٝ ٚتٓفٝــص ٚتكٝــِٝ بــطاَر إعــساز املعًُــني, ٚإؾــطاى   -8

 .ايطًب١ يف ايٓسٚات ٚاملعاضض ٚامل٪متطات احمل١ًٝ ٚاـاضد١ٝ 

 املكذلسات:

 كتًف از املعًُني َٔايدلاَر ايتع١ًُٝٝ اـاق١ بإعس دٛز٠ فاٍ يف ايبشح باغتُطاض ايباسجإ ٜٛقٞ -1

ّ  َفــاِٖٝ ٚيف نــ٤ٛ اؾٛاْــب,  ٚأعهــا٤ اشل٦ٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ ايطًبــ١ آضا٤ بأخــص َعــاٜرل اؾــٛز٠ ايؿــا١ًَ, ٚا٫ٖتُــا

 غٛا٤. سس ع٢ً

 . ا٫غتفاز٠ َٔ أزا٠ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ يف تكِٝٝ بطاَر إعساز املعًُني يف نًٝات تطب١ٜٛ ٚؽككات أخط٣ -2

تـٛافط ٚؼكـل َعـاٜرل اؾـٛز٠ يـدلاَر إعـساز املعًُـني َـٔ ٚدٗـ١ ْعـط ايطًبـ١             إدطا٤ زضاغـات يًتعـطف عًـ٢    -3

 ٚأعها٤ اشل١٦ٝ ايتسضٜػ١ٝ, يهٌ قػِ ن٬ً ع٢ً سس٠.

 املكازض ٚاملطادع:

 .  ّ (2010 -12-13ٚضقـ١ عُـٌ )   : املعًـِ َعـاٜرل ا٫ختبـاض ٚبـطاَر اٱعـساز,     (2010,عبس ايًطٝف )أبٛ بهط -1

http://www.almaicfh.net/show_content_sub.php 

(, "املؿه٬ت اييت تٛاد٘ طًب١ ن١ًٝ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ املتـسضبني  2007.)بػاّ غامنٚ, قُس مخٝؼ, أبٛ ومط٠ -2

 ,يٮعـاخ ٚايسضاغـات   تٛسـ١ أثٓا٤ ايتطبٝل املٝساْٞ َٔ ٚد١ٗ ْعط ا٫ططاف املتعا١ْٚ", ف١ً داَع١ ايكسؽ املف

 .217-185, مْٝػإفًػطني, ايعسز ايعاؾط, 

http://www.almaicfh.net/show_content_sub.php
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(, نًٝــ١ SPSS) (. ايتشًٝــٌ اٱسكــا٥ٞ يًُــتػرلات املتعــسز٠ باغــتدساّ بطْــاَر   2008) أغــا١َ ضبٝــع , أَــني -3

 ايتذاض٠, داَع١ املٓٛف١ٝ, ايكاٖط٠.

اغــات ايعًٝــا ظاَعــ١ ايكــاٖط٠ " اؾــٛز٠ يف ايسض (.2007, ٖٝــجِ قُــس)ايطــٛخٞ ,, ؾــاز١ٜ عبــس اؿًــِٝمتــاّ -4

يف ايفـذل٠   ",ايفطم ٚايتشـسٜات  "ايتعًِٝ اؾاَعٞ يف فتُع املعطف١ ,زضاغ١ تكٛمي١ٝ " امل٪متط ايسٚيٞ اـاَؼ

 ٛ.ٜٛيٝ 11-12

 اتیيًهفـا  ؽیايتـسض  ٥ـ١ یٙ أعهـا٤  مماضغـ١  زضدـ١ " (.2012) ٜاغـني عبـس ايٖٛـاب    قُـس عبـٛز,   اؿطاؾ١, -5

 يف ايباسـ١  ظاَع١ ٠یايذلب ٠ینٌ طًب١ ْعط ٚد١ٗ َٔ ايؿا١ًَ اؾٛز٠ إزاض٠ ضییَعا ن٤ٛ يف ٠یؽیايتسض

 ) ايعــايٞ, ّیايتعــٌ دــٛز٠ يهــُإ ايجــاْٞ ايــسٚيٞ ايعطبــٞ املــ٪متط ,"٠یايػــعٛز ٠یايعــطب املًُهــ١

(IACQA'2012390-376م. 

ٜرل ا٫عتُــاز (. "ػطبــ١ املًُهــ١ ا٫ضزْٝــ١ اشلاسلٝــ١ يف نــُإ اؾــٛز٠ َٚعــا    2012اـطابؿــ١, عُــط قُــس )  -6

 .612-589ا٭نازميٞ يف ايهًٝات ايذلب١ٜٛ", امل٪متط ايعطبٞ ايسٚيٞ ايجاْٞ يهُإ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ, م

(. "تكِٜٛ َػتٟٛ أزا٤ خطهٞ نًٝات املعًُني يف املًُهـ١  2005اـطابٞ, عبس اؿُٝس بٔ عٜٛس, ٚآخطٕٚ) -7

 ايٛظضا٠ يًتطٜٛط ايذلبٟٛ, ا٫زاض٠ ايعا١َ يًسضاغات ٚايبشٛخ.ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ", ٚظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ, ٚناي١ 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_mce/plugins/.../recersh%20(10).doc  

ٞ  ايتـسضٜؼ  ١٦ٖٝ ٭عها٤ تسضٜ ي بطْاَر بٓا٤ (. " اقذلاح2013),ي٢ًٝظضقإ -8  اؾـٛز٠  َعـاٜرل  نـ٤ٛ  يف اؾـاَع

ِ  يف ومٛشدــا", أططٚســـ١ زنتـــٛضاٙ غـــرل َٓؿــٛض٠, اؾعا٥ـــط,  نًٝـــ١ ايعًـــّٛ   2-1 غـــطٝف ظاَعـــ١ ايعـــايٞ ايتعًــٝ

 ا٫دتُاع١ٝ ٚاٱْػا١ْٝ, داَع١ غطٝف.

ِ  ؼكٝـل دـٛز٠   يف املتبعـ١  ا٭غـايٝب  أسـس  ايصاتٞ ّی(. "ايتك2007ٛ, قُس عٛاز)ايعٜازات -9 اؾـاَعٞ   ايتعًـٝ

ــٛشز ــا٤ داَعــــــ١)ا٭ضزْٝــــــ١  اؾاَعــــــات ػطبــــــ١ ومــــ  ا٭ٍٚ, اؾاَعــــــات يعطبــــــٞا , املــــــ٪متط(ايتطبٝكٝــــــ١ ايبًكــــ

 زلــــــــــدل.ی(ز13-9املػطبٝــــــــــ١ ) املػــــــــــتكب١ًٝ ايطباط,املًُهــــــــــ١  ات ٚا٭فــــــــــامیايتشــــــــــس:ايعطبٝــــــــــ١

www.aradoportal.org.eg/.../arado.aspx?.. 

ٕ  غــعاز  ايػــبع, -10 ظاَعــ١   بٝــ١  ايعطبٝــ١ يف نًٝــ١ ايذل  ايًػــ١ تكــِٜٛ بطْــاَر إعــساز َعًــِ    "  (.2010)ٚاخــطٚ

 .130-96, م(5, اجمل١ً ايعطب١ٝ يهُإ اؾٛز٠ ,ايعسز)"٠ ايؿا١ًَقٓعا٤ يف ن٤ٛ َعاٜرل اؾٛز

تكِٜٛ َٓٗر ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ ملـساضؽ ايتعًـِٝ ا٭غاغـٞ )اؿًكـ١ ايجاْٝـ١ (      " (.2010,)ْٜٛؼ فٝس ,غبٗإ -11

 .311-288, م(1)( ايعسز17, ف١ً ايذلب١ٝ ٚايعًِ , اجملًس) "يف ن٤ٛ املعاٜرل اؿسٜج١

12-  ٕ  –املعًــِ إعـسازٙ َٚهاْتــ٘ ٚأزٚاضٙ ) يف ايذلبٝــ١ ايعاَــ١   (.2007, غــعٝس طــ٘), قُـٛز محــس, قُــس  اغـعفا

 .اٱضؾاز ايٓفػٞ( , ايطبع١ ايجا١ْٝ , زاض ايهتاب اؿسٜح , ايكاٖط٠  –ايذلب١ٝ اـاق١ 
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ٞ  2007ؾع١ً,  اؾٌُٝ قُس عبس ايػُٝع ) -13  (."تكٛض َكذلح ملعاٜرل اؾٛز٠ ايؿا١ًَ ٚا٫عتُـاز ا٭نـازمي

يف نًٝات إعساز املعًِ باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ يف ن٤ٛ بعا املعاٜرل ايسٚي١ٝ", امل٪متط ايعًُٞ يه١ًٝ ايذلب١ٝ, 

  faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=26134 داَع١ قطط.

ــٛم -14 ــ١ املعًـــِ يًكـــطٕ اؿـــازٟ ٚايعؿـــطٜٔ, َهتبـــ١       (.1995, قُـــس َايـــو) ,غـــعٝس, قُـــٛز امحسؾـ تطبٝـ

 ا٭ٚيٞ.ايطٜاض , ايطبع١  ايعبٝهإ,

فًػــف١ ٚغٝاغــات تطبٝــل اؾــٛز٠ ايؿــا١ًَ يف ايتعًــِٝ ايعــايٞ  " (.2007,)ف قُــس عــاَط٩ايــط عبــس, طــاضم -15

, َطنــع تطـــٜٛط ايتعًــِٝ اؾـــاَعٞ , داَعـــ١ قــٓعا٤, زضاغـــات يف ايتعًــِٝ اؾـــاَعٞ ٚنـــُإ     "ٚطــطم ؼكٝكٗـــا 

 . 184-161,مزٜػُدل -(, 1ْٜٛٝٛ(, اجملًس)1اؾٛز٠, ايعسز)

ِ  إعـساز  َ٪غػـات  (. "ٚاقـع 2012ايععٟ,عًـٞ قُـس)   -16 ٔ  ٚتأًٖٝـ٘ يف  املعًـ , فًـ١  "ؼًًٝٝـ١  زضاغـ١ " ايـُٝ

 .794-770(,م76ن١ًٝ ايذلب١ٝ ا٭غاغ١ٝ, داَع١ اؿسٜس٠, ايعسز)

(."َٛنٛع١ٝ تكِٜٛ ا٭زا٤ يف َكط ايذلب١ٝ ايع١ًُٝ بهًٝـ١ ايذلبٝـ١ سذـ١    2009و٢ٝ و٢ٝ َعفط) ايعًٝٞ, -17

 .202-163,مُطإ", اجمل١ً ايع١ًُٝ يه١ًٝ ايذلب١ٝ, داَع١ شَاض ,اجملًس ا٭ٍٚ, ايعسز ايػازؽ, ٜٓاٜطداَع١ ع

ٝـ   -18 (."َــس٣ تـٛافط َعــاٜرل نـُإ اؾــٛز٠ ٚا٫عتُـاز ا٭نــازميٞ يف ا٭زا٤    2015ٝــ٢ َعفـط ) و ٢ايعًٝـٞ, و

(, 4بٝـ١, داَعـ١ اؿسٜـس٠, ايعـسز)    ايتسضٜػٞ بأقػاّ ايطٜانٝات يف اؾاَعات اي١ُٝٓٝ", ف١ً أعاخ, نًٝـ١ ايذل 

 .168-115,مْٜٛٝٛ

ٞ  ومـٛشز يف نـبط َعـاٜرل اؾـٛز٠ يف ايتعًـِٝ ا٭نـازميٞ ,        (.2008, خًٌٝ, )عٛز٠ -19 ايػـٟٓٛ    املـ٪متط ايكـَٛ

يًتعًـِٝ اؾـاَعٞ    إغـذلاتٝذ١ٝ اـاَؼ عؿط ) ايعطبـٞ ايػـابع ( ملطنـع تطـٜٛط ايتعًـِٝ اؾـاَعٞ " مـٛ خطـ١         

 , داَع١ عني سلؼ.ُدلْٛف 24-23ايعطبٞ" , 

http://www.khayma.com/education-technology/tte2.htm 

ِ  ٱعـساز  ايع١ًُٝ ايذلب١ٝ بطاَر (." تك2011ِٜٛايفكعاٟٚ,أس٬ّ قُس ) -20 ٞ   َعًـ  بهًٝـات  ايتعًـِٝ ا٭غاغـ

 , غع٠.غع٠", ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠,داَع١ ا٭ظٖط, ن١ًٝ ايذلب١ٝ, فًػطني قطاع داَعات يف ايذلب١ٝ

 اؾاَعٝـ١  يًهًٝـات  بايٓػـب١  املعـاٜرل  ٚاعتُـاز  اؾـٛز٠  "أْعُـ١  ( 2003 ). أمحـس,  خـرل  ايفـٛاٍ, قُـس   -21

 اؾاَعــات يف َٚعاٖـسٖا  ايذلبٝــ١ نًٝــات ؾُعٝـ١  اـــاَؼ ي٬دتُـاع  َعــس عـح  ايذلبٝــ١", ٚيهًٝـات 

 ْٝػإ(. 29-8ا2زَؿل, ) ايذلب١ٝ,داَع١ ايعطب١ٝ,ن١ًٝ

تكٛض َكذلح يدلْاَر تهاًَٞ ٱعساز املعًِ قبٌ اـس١َ يف نًٝات إعـساز  " (.2009), ْبٌٝ عبساهللايك٬ف -22

ٌ  "املعًـــــــــِ بسٚيـــــــــ١ ايهٜٛـــــــــت  ., املٓتـــــــــس٣ ايجـــــــــاْٞ يًُعًـــــــــِ , نًٝـــــــــ١ ايذلبٝـــــــــ١ ا٫غاغـــــــــ١ٝ , أبطٜـــــــــ

www.paaet.edu.kw/.../teacher/.../ 
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املــ٪متط ايكــَٛٞ ايػــٟٓٛ ايطابــع   (, "آفــام ايتعًــِٝ اؾــاَعٞ ٚاغــذلاتٝذٝات ايتطــٜٛط",    2007أْــٛض), ايكُــط -23

 .ْـٛفُدل  26 -25آفـام دسٜـس٠ يف ايتعًـِٝ ايعـايٞ اؾـاَعٞ ايعطبـٞ"      , ملطنع تطٜٛط ايتعًـِٝ اؾـاَعٞ "    ,عؿط

searchworks.stanford.edu/browse?start=992803 

٘  اؾـٛز٠  َ٪ؾـطات  ٚفـل  ايذلبٝـ١  نًٝـات  تطـٜٛط  "آفـام  , ( 2003 )أمحـس,  نٓعـإ,  -24 ٝـ  يف ٚتطبٝكاتـ  سإَ

 .ايذلب١ٝ ن١ًٝ زَؿل, داَع١ ايعايٞ", ايتعًِٝ

(. "تكٝــِٝ بــطاَر تطبٝــ١ املعًُــني ٚكطداتٗــا ٚفــل َعــاٜرل اؾــٛز٠ َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط  2009نٓعــإ, أمحــس, ) -25

(,  25طًبـــ١ ايػـــ١ٓ ايطابعـــ١ يف قػـــِ َعًـــِ ايكـــف ٚأعهـــا٤ اشل٦ٝـــ١ ايتعًُٝٝـــ١", فًـــ١ داَعـــ١ زَؿـــل, اجملًـــس) 

 .93-15(, م4+3ايعسز)

ٕ آٚ املػًٗٞ, أ١َ اهلل زسـإ سػـني,   -26 تطـٜٛط غٝاغـ١ ايكبـٍٛ بـايتعًِٝ ايعـايٞ يف نـ٤ٛ َعـاٜرل         (.2014)خـطٚ

 .عُإ –زاض غٝسا٤ يًطباع١ ٚايٓؿط, ا٫ضزٕ  ,1ط اؾٛز٠ ,

(. ا٫ػاٖــات املعاقــط٠ يف إعــساز املعًــِ ٚتُٓٝتــ٘    2007املفــطح, بسضٜــ١, ٚعفــاف املطــرلٟ, ٚقُــس محــاز٠ )     -27

 ايذلبٝـــــ١ قطـــــاع ايبشـــــٛخ ايذلبٜٛـــــ١ ٚاملٓـــــاٖر, ٚســـــس٠ عـــــٛخ ايتذسٜـــــس ايذلبـــــٟٛ, ايهٜٛـــــت.  َٗٓٝـــــا, ٚظاض٠ 

faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=3355 

(. "ايتعًــِٝ ايعــايٞ يف ايكــطٕ اؿــازٟ ٚايعؿــطٜٔ    1998َٓعُــ١ ا٫َــِ املتشــس٠ يًذلبٝــ١ ٚايعًــِ ٚايجكافــ١)     -28

 أنتٛبط/ تؿطٜٔ ا٭ٍٚ. 9-5, باضٜؼ ايط١ٜ٩ ٚايعٌُ", امل٪متط ايعاملٞ يًتعًِٝ ايعايٞ

َباز٨ تٛد١ٝٗٝ بؿإٔ دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ املٛفط  (.2006)املتشس٠ يًذلب١ٝ ٚايعًّٛ ٚايجكاف١ ا٭ََِٓع١ُ  -29

 .عدل اؿسٚز, باضٜؼ

(. "دٛز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚأُٖٝتٗا يف ؼكٝل ايت١ُٝٓ ايبؿط١ٜ املػتسا١َ 2008َٓرل, ْٛضٟ . ْع١ُٝ, باضى,) -30

 ٞ داَعـ١ قـٓعا٤, ع    -يف ايٛطٔ ايعطبٞ", زضاغات يف ايتعًِٝ اؾاَعٞ ٚنُإ اؾٛز٠, َطنع ايتعًِٝ اؾـاَع

 ْٜٛٝٛ -( ٜٓاٜط1(, َر)2)

, املـــ٪متط "ؼًٝـــٌ يـــبعا اؾاَعـــات ايعطبٝـــ١ ٚايعاملٝـــ١ " (.2007ايٓػـــٛض, أغـــا١َ مجـــاٍ, ايؿـــعاض, إغـــشام)  -31

ــِٝ     ايكــَٛٞ ايػــٟٓٛ ايطابــع عؿــط " ايعطبــٞ ايػــازؽ" مل     طنــع تطــٜٛط ايتعًــِٝ اؾــاَعٞ " أفــام دسٜــس٠ يف ايتعً

 .ْٛفُدل (26 -25 ),"اؾاَعٞ ايعطبٞ

ٚاقع إعساز املعًِ يف نًٝات ايذلب١ٝ ظاَعات قطاع غـع٠ يف نـ٤ٛ َعـاٜرل    " (.2012, مجاٍ محسإ )اشلػٞ -32

 .ذلب١ٝن١ًٝ اي ,غع٠  ا٭ظٖط,داَع١  ,, ضغاي١ َادػترل, )غرل َٓؿٛض٠ ("اؾٛز٠ ايؿا١ًَ

Costing, H. Reading in Total Quality Management, 33-  Copyright. By Harcourt 
Brace&Company, Santiago.NewYork, 1994. 
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