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ٖذؾت ٖزٙ ايذساط١ إىل تعشف املؼهالت اييت ٜٛادٗٗا ايطًب١ املعًُٕٛ يف قظِ  املًخص

يف أثٓا٤ ايذبًّٛ املٗين به١ًٝ ايرتب١ٝ داَع١ ايعني يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا 

 ( طايبًا127مماسطتِٗ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ. ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ )

ٚطايب١ ،مت اختٝاسِٖ بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ َٔ بني ايطًب١ املعًُني يف ختصصٞ 

ايًػ١ ايعشب١ٝ ،ٚايرتب١ٝ اإلطال١َٝ. ٚاطتخذَت اطتبا١ْ يتشذٜذ َؼهالت 

( ؾكش٠ 42عًُني، اػتًُت ع٢ً )ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚدسد١ ظٗٛسٖا يذ٣ ايطًب١ امل

َٛصع١ ع٢ً أسبع١ زتاالت ٖٞ : املؼهالت ايتٓع١ُٝٝ يربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، 

 َٚؼهالت إداس٠ املذسط١ املتعا١ْٚ ، ٚاملؼهالت ايتذسٜظ١ٝ، ٚاملؼهالت اإلػشاؾ١ٝ.

ٚأظٗشت ْتا٥ر ايذساط١ إٔ غايب١ٝ َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ اييت  

يطًب١ املعًُٕٛ دا٤ت َتٛطط١ يف دسد١ ظٗٛسٖا، ٚ ٖزٙ املؼهالت ٖٞ ٜٛاسٗٗا ا

ع٢ً ايرتتٝب: املؼهالت ايتٓع١ُٝٝ يربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ،ٚاملؼهالت املتعًك١ 

بإداس٠ املذسط١ املتعا١ْٚ، َٚؼهالت اإلػشاف ٚايتكِٜٛ، ٚاملؼهالت ايتذسٜظ١ٝ 

اي١ إسصا٥ٝا عٓذ َظت٣ٛ ٚايصؿ١ٝ. نُا أطؿشت ْتا٥ر ايذساط١ عٔ ٚدٛد ؾشٚم د

( يف املؼهالت اييت تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني تعض٣ ملتػري ادتٓع يصاحل 0,05)

ايطايبات املعًُات، ،َٚتػري ْٛع َذسط١ ايتطبٝل يصاحل املذاسغ ارتاص١، بُٝٓا 

مل تهٔ ٖٓاى ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا يف املؼهالت اييت تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني تعض٣ 

 ملتػري ايتخصص.

 باسح أٍٚ – ايعٛاَٞ حي٢ٝ أمحذ. د

 داَع١ صٓعا٤  –أطتار املٓاٖر  ٚطشا٥ل ايتذسٜع املظاعذ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 باسح ثاْٞ -د. عبذ اهلل عًٞ ايهٛسٟ

  صٓعا٤ داَع١ – ايرتب١ٝ ن١ًٝذسٜع املؼاس ى أطتار املٓاٖر  ٚطشا٥ل ايت 
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 املكذ١َ: 

   ٌ املعًلِ  َهاْل١  سؾٝعل١ َٚتُٝلض٠ يف  ايلٓعِ ايرتبٜٛل١ املعاصلش٠ بٛصلؿ٘ سذلش ايضاٜٚل١ يف ايعًُٝل١ ايرتبٜٛلل١             حيتل

ٚايتع١ًُٝٝ ٚعُٛدٖا ايؿكشٟ،  ؾٗٛ ايزٟ حيكل أٖلذاؾٗا ٜٚٛدل٘ َظلاسٖا، ٚحيلٍٛ بشازتٗلا َٚٓاٖذٗلا إىل ٚاقل         

ٖٚلللٛ ايلللزٟ ٜظلللتطٝ  هٗلللذٙ ٚؾهلللشٙ ٚخرباتللل٘ إٔ ٜصلللٌ بٗلللا إىل َظلللتٜٛات عايٝللل١ َلللٔ ادتلللٛد٠        سلللٞ َتشلللشى،  

ٚايؿاع١ًٝ. يزيو أصبشت قض١ٝ إعذاد املعًِ ٚتهٜٛٓ٘ تؼهٌ أسذ أِٖ احملاٚس اييت تٓؼػٌ بٗلا ايلٓعِ ايرتبٜٛل١    

ٕ املعًِ ٜعذ ٚاسذا َٔ شتشداتٗا ايتع١ًُٝٝ،   ع٢ً اعتباس أبشازتٗا ٚاملعاصش٠ يف طعٝٗا إىل حتكٝل ادتٛد٠ يف 

أنجلش ايعٛاَللٌ املل ثش٠ يف صتللاؤ أٟ َ طظل١ تعًُٝٝلل١،  ٚإٔ دلٛد٠ ايتعًللِٝ يف أٟ َ طظل١ تعًُٝٝلل١ ٜعتُلذ بؼللهٌ       

  . (2003أطاطٞ ع٢ً دٛد٠ َعًُٝٗا)إبشاِٖٝ،  ستُذ،  

و نُلا أحلشت ٖلزٙ ايكضلل١ٝ تؼلػٌ َهاْلا بلاسصا َللٔ اٖتُاَلات ايبلاسجني ٚامل طظلات ايبشجٝلل١، ٜٚلذٍ عًل٢ ريلل            

نجش٠ ايذساطات اييت تتٓاٍٚ ٖزا املٛحٛع، نُا ت نذ غايب١ٝ تًو ايذساطات ع٢ً إٔ ٖزا اجملاٍ نإ ٚالٜضاٍ 

تعهللع ٚصْلل٘ ٚأُٖٝتلل٘ َللٔ دٗلل١، ٚتًللع َتطًبللات ايعصللش ايللزٟ    يف سادلل١ إىل املضٜللذ َللٔ ادتٗللٛد ايبشجٝلل١ ايلليت 

 (.      2005، ْعٝؼ٘ مبتػريات٘ ايظشٜع١ ٚاملتالسك١ َٔ د١ٗ أخش٣ )طهش،  ٚارتضْذاس

ٚقذ اجتٗلت نلجري َلٔ َ طظلات إعلذاد املعًلِ  إىل تطلٜٛش ٚحتلذٜح بشازتٗلا يتٛانلب ايتطلٛسات ٚاالجتاٖلات              

اذتذٜج١ يف ْعِ إعذاد املعًِ ٚاملظتذذات ايع١ًُٝ ٚايرتب١ٜٛ اييت ت نذ ع٢ً ٚدٛب إعلذاد ْٛعٝلات دذٜلذ٠ َلٔ     

ملٗللين ٚايجكللايف ٚا خالقللٞ،  ٚؾاعًلل١ يف عًُٝلل١ ايتػللٝري    املعًُللني عايٝلل١ ايهؿللا٠٤، ٚسؾٝعلل١ املظللت٣ٛ ا نللاد ٞ ٚا   

االدتُللاعٞ،  ٚقللادس٠ عًلل٢ إنظللاب املللتعًُني َٗللاسات ايللتؿهري اإلبللذاعٞ َٚٗللاسات ايبشللح ٚايللتعًِ ايللزاتٞ )أبللٛ        

  (.2009ايٓصش، 

ٝل١ ايعًُٝل١   متجٌ ايرتبٜؼهٌ بشْاَر إعذاد املعًِ مبهْٛات٘ ايجكاؾ١ٝ ٚا ناد ١ٝ ٚامل١ٝٓٗ َٓع١َٛ َتها١ًَ، ٚٚ 

ٚاطط١ ايعكذ يف ٖزا ايربْاَر،  ؾٗٞ مبجاب١ سًك١ ايٛصٌ بني ادتٛاْب ايٓعش١ٜ ايعًُٝل١ ٚاملعشؾٝل١،  ٚايتطبٝلل    

ٚا دا٤ ايعًُٞ، يزيو تعذ دض٤ا أطاطٝا َُٚٗا َٔ بشْاَر إعذاد املعًِ يٝهٕٛ قادسا عًل٢ تؼلهٌٝ عكلٍٛ أدٝلاٍ     

 (. 2007) ايعبادٟ، َٔ زتتُ  أَت٘ َٔ خالٍ عًُ٘ ايرتبٟٛ ٚايتعًُٝٞ 

ٚايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  َاٖٞ إال أدا٤ات ٚمماسطات رات طاب  َٗاسٟ، َٚلٔ ثلِ ؾٗلٞ حتتلاز النتظلابٗا ٚإتكاْٗلا إىل         

ايتذسٜب ايعًُٞ ايكا٥ِ ع٢ً ايؿهش ٚتٛاؾش ادتاْب ايٓعشٟ بؼهٌ ناف،  ؾايتذسٜب املٝلذاْٞ ال ٜٓعلش إيٝل٘ عًل٢     
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ؿ٘ خرب٠ تع١ًُٝ رات ْؿ  نبري ملعًُٞ املظتكبٌ،  ػشط إٔ ٜصُِ أْ٘ ؾشص١ يالختباس ؾشظب، ٚيهٔ أٜضا بٛص

 . (Rorrison,2010)بعٓا١ٜ، ٚأال ٜرتى يًصذؾ١ 

( أْلل٘ عًلل٢ ايللشغِ َللٔ أُٖٝلل١  Edwards,M.1993&Macdonald,C.1993 ٜٚللش٣ عللذد َللٔ ايبللاسجني )     

ؼلعش ؾٝٗلا ايطايلب املعًلِ بايضلػ       ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف إعذاد ايطايب املعًِ، ؾإْٗا تعذ َٔ أنجش ايؿرتات اييت ٜ

طٛاٍ َذ٠ تذسٜب٘،  ملا  هٔ إٔ ٜٛادٗ٘ َٔ َؼهالت، نُا ٜشٕٚ أْ٘  هٔ ايتػًب عًل٢ ٖلزٙ ايظلًب١ٝ َلٔ خلالٍ      

ايتعشف ع٢ً أِٖ املؼهالت اييت تٛاد٘ ايطايب املعًِ يف أثٓا٤ تذسٜبل٘ املٝلذاْٞ، ٚٚحل  اذتًلٍٛ ايعًُٝل١ املٓاطلب١       

 هلا.

ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ متجٌ ارتلرب٠ ايتذسٜظل١ٝ ا ٚىل ايليت  اسطلٗا ايطًبل١ املعًُلٕٛ،  ؾإْل٘ َلٔ         ٚملا ناْت ايرتب١ٝ   

 املتٛق  إٔ تعٗش يذِٜٗ بعض ايصعٛبات ٚاملؼهالت يف أثٓا٤ تٓؿٝزِٖ هلا،  َٚٔ ٖٓا دا٤ت ٖزٙ ايذساط١.

 َؼه١ً ايذساط١:  

ْلاَر ايلذبًّٛ املٗلين يف ايتلذسٜع ايلزٟ ختصصل٘       متجٌ ايرتب١ٝ ايعًُٝل١ املٝذاْٝل١ أسلذ املظلاقات ايش٥ٝظل١ يف بش       

ن١ًٝ ايرتب١ٝ  هاَع١ ايعني يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا إلعذاد ٚتأٌٖٝ  َعًُني  َتخصصني يًتذسٜع يف املشسًتني 

املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ، ٜٚتٛىل قظِ ايذبًّٛ املٗين به١ًٝ ايرتب١ٝ إعذاد ٖ ال٤ ايطًب١ ٚتأًٖٝلِٗ عًُٝلا َٚٗٓٝلا مللذ٠     

طٝني، خيصص ايؿصٌ ايذساطٞ ا ٍٚ يتذسٜع بعض املظاقات ايرتبٜٛل١ املٗٓٝل١  رات ايصل١ً ايٛثٝكل١     ؾصًني دسا

بإعللذاد ٖلل ال٤ ايطًبلل١ ٚتأًٖٝللِٗ يًكٝللاّ مبُاسطلل١ َٗٓلل١ ايتللذسٜع َللٔ خللالٍ تضٜٚللذِٖ بللأِٖ املعللاسف ٚا طللع         

صص ايؿصلٌ ايذساطلٞ ايجلاْٞ    ٚاملبادئ ٚايٓعشٜات،  ٚإنظابِٗ ايكذسات ٚاملٗاسات اييت تتطًبٗا ٖزٙ امل١ٓٗ،  ٚخي

يًرتب١ٝ ايعًُٝل١ املٝذاْٝل١، سٝلح ٜلتِ تٛصٜل  ٖل ال٤ ايطًبل١ املتلذسبني عًل٢ َلذاسغ ايتطبٝلل املتعاْٚل١، ٚتلذسٜبِٗ              

ع٢ً ايكٝاّ بع١ًُٝ ايتذسٜع ٚإتكإ نؿاٜاتٗا، ٚاالحطالع هُٝل  َٗاَٗلا َٚظل ٚيٝاتٗا، ٚاملؼلاسن١ يف  ٝل       

 أْؼطتٗا. 

يف أثٓللا٤ قٝللاَِٗ بللايتطبٝل املٝللذاْٞ يملػللشاف ٚاملتابعلل١ ٚايتكٝللِٝ َللٔ قبللٌ املؼللشؾني   ٚخيضلل  ايطًبلل١ املعًُللٕٛ 

ا نللاد ٝني، طللٛا٤ أنلللاْٛا َللٔ أطلللاتز٠ ادتاَعلل١ أّ َلللٔ املللٛدٗني يف ٚصاس٠ ايرتبٝللل١ ٚايتعًللِٝ،  باإلحلللاؾ١ إىل       

أدا٤اتٗلِ ٚأْؼلطتِٗ    املذسطني املتعاْٚني يف َذاسغ ايتطبٝل، نُا ٜهًؿٕٛ بإعلذاد ًَؿلات إصتلاص يتٛثٝلل  ٝل      

 املٝذا١ْٝ .
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ٚع٢ً ايشغِ َٔ إٔ ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ متجلٌ ؾشصل١ عًُٝل١ سكٝكٝل١ يًطًبل١ املعًُلني الختبلاس صلالس١ٝ املبلادئ                

ٚاملؿللاِٖٝ ايرتبٜٛلل١ ٚايٓؿظلل١ٝ ايلليت تعًُٖٛللا يف نًٝللات ايرتبٝلل١، ٚايتعللشف عًلل٢ دٛاْللب ايعًُٝلل١ ايرتبٜٛلل١ يف            

تهٝـ َ  املٛاقـ ايرتب١ٜٛ،  ؾإْٗا ال ختًٛ َٔ بعض ايصعٛبات ٚاملؼهالت ايليت  املذسط١، ٚداخٌ غشؾ١ ايصـ، ٚاي

قلللذ تللل ثش طلللًبا عًللل٢ ا دا٤ ايتذسٜظلللٞ يًطايلللب املعًلللِ، ٚإرا تلللشى ايطايلللب املعًلللِ ٚسٝلللذا يف َٛاسٗللل١ املؼلللهالت    

عًلِ ؾإْل٘   ايتذسٜظ١ٝ ؾإْ٘ قذ ٜصاب باإلدٗاد ٜٚك  حتت ايضػ  ايٓؿظٞ، ٚعٓذَا ٜٓاٍ اإلدٗلاد َلٔ ايطايلب امل   

ٜلل ثش يف طللًٛن٘ ؾتللٓخؿض ؾاعًٝتلل٘،  ممللا ٜلل دٟ إىل َؼللهالت يف إداستلل٘ يًتالَٝللز يف غشؾلل١ ايصللـ )باؾكٝلل٘،           

2012.) 

ٚقللذ ملللع ايباسجللإ َللٔ خللالٍ إػللشاؾُٗا عًلل٢ ايطًبلل١ املتللذسبني يف ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ املٝذاْٝلل١ هاَعلل١ ايعللني        

ت تعلللرتد عللذدا َللِٓٗ يف أثٓلللا٤ قٝللاَِٗ بلللايتطبٝل    يًعًللّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝللا ٚدلللٛد بعللض ايصللعٛبات ايللليت ناْلل     

املٝذاْٞ متجًت يف ػها٣ٚ بعضلِٗ َلٔ جتاٖلٌ املعًُلني املتعلاْٚني هللِ،  ٚعلذّ تكلذِٜ ايٓصل  ٚاملؼلٛس٠ ٚاإلسػلاد            

 ِ ، ٚتٛصٜل  بعضلِٗ عًل٢    هلِ، ٚتهًٝـ إداس٠ املذسط١ هلِ بتػط١ٝ سصص املذسطني املتػٝبني عٔ املذسط١ بؼهٌ دا٥ل

 .َهإ طهٓاِٖ، مما ٜؼهٌ عًِٝٗ حػطا ْؿظٝا ٚتهايٝـ َاد١ٜ َذاسغ بعٝذ٠ عٔ

ٚيف ح٤ٛ َا طبل عشح٘ تتض  اذتاد١ إىل إدشا٤ دساط١ ع١ًُٝ يًتعشف ع٢ً آسا٤ ايطًب١ املعًُني يف املؼلهالت   

اييت تٛادِٗٗ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ، ٚٚح  اذتًٍٛ املٓاطب١ هلا،  ٚيلزيو  هلٔ حتذٜلذ َؼله١ً ايذساطل١      

  ايظ اٍ ايش٥ٝع اتآتٞ: يف

َللا أٖللِ املؼللهالت ايلليت ٜٛادٗٗللا طًبلل١ ايللذبًّٛ املٗللين هاَعلل١ ايعللني يًعًللّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝللا يف أثٓللا٤ قٝللاَِٗ           

 بايتطبٝل ايعًُٞ يف َظام ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ؟

 ٚبصٛس٠ أنجش حتذٜذا تتض  َؼه١ً ٖزٙ ايذساط١ يف اإلداب١ عٔ ا ط١ً٦ ايؿشع١ٝ اتآت١ٝ:  

َا دسد١ سذ٠ املؼهالت ايليت ٜٛادٗٗلا ايطًبل١ املعًُلٕٛ بكظلِ ايلذبًّٛ املٗلين يف أثٓلا٤ قٝلاَِٗ بلايتطبٝل             - 1

 ايعًُٞ يف َظام ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ؟

ٖللٌ تٛدللذ ؾللشٚم دايلل١ إسصللا٥ٝا بللني َتٛطللطٞ اطللتذابات ايطًبلل١ املعًُللني بكظللِ ايللذبًّٛ املٗللين عٓللذ              - 2

 تشد  إىل َتػري ايٓٛع؟ حتذٜذِٖ يتًو املؼهالت 

ٖللٌ تٛدللذ ؾللشٚم دايلل١ إسصللا٥ٝا بللني َتٛطللطٞ اطللتذابات ايطًبلل١ املعًُللني بكظللِ ايللذبًّٛ املٗللين عٓلللذ               - 3

 حتذٜذِٖ يتًو املؼهالت تشد  إىل َتػري ايتخصص؟
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ٖلٌ تٛدلذ ؾلشٚم دايل١ إسصلا٥ٝا بلني َتٛطلطٞ اطلتذابات ايطًبل١ املعًُلني يف حتذٜلذِٖ يتًلو املؼللهالت              - 4

  َتػري املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ؟ تعض٣ إىل

ٌٖ تٛدذ ؾشٚم دايل١ إسصلا٥ٝا بلني َتٛطلطٞ اطلتذابات ايطًبل١ املعًُلني يف حتذٜلذِٖ يتًلو املؼلهالت             - 5

 تشد  إىل َتػري ْٛع َذسط١ ايتطبٝل؟ 

 أ١ُٖٝ ايذساط١: 

دلل٘ طًبلل١ قظللِ تتُجللٌ أُٖٝلل١ ٖللزٙ ايذساطلل١ يف  أْٗللا تكللرتؤ سًللٛال َٚعادتللات  يًتػًللب عًلل٢ املؼللهالت ايلليت تٛا   

ايلذبًّٛ املٗلين هاَعل١ ايعلني يًعًللّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝلا يف ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ املٝذاْٝلل١، ايليت نؼلؿت عٓٗلا ايذساطلل١،            

ٚيللزيو ؾللإٕ ْتا٥ذٗللا قللذ تؿٝللذ املظلل ٚيني عللٔ تٓؿٝللز بشْللاَر ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ املٝذاْٝلل١ هاَعلل١ ايعللني يًعًللّٛ    

 طُٝا ؾُٝلا ٜتعًلل بادتٛاْلب اإلداسٜل١ ٚايتٓعُٝٝل١ يًربْلاَر،       ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚتذؾعِٗ إىل تطٜٛشٙ ٚحتظٝٓ٘، ٚال

ٚنللزيو تطللٜٛش ٚحتظللني دٛاْللب اإلػللشاف ٚاملتابعلل١ ٚايتكٝللِٝ يًطًبلل١ املتللذسبني، نُللا قللذ تؿٝللذ ْتللا٥ر ٖللزٙ      

 ايذساط١ ٚتٛصٝاتٗا ايطًب١ املتذسبني أْؿظِٗ، ٚإداسات َذاسغ ايتذسٜب، ٚاملعًُني املتعاْٚني. 

 ستذدات ايذساط١:

اقتصش إدشا٤ ٖزٙ ايذساط١ ع٢ً طالب ٚطايبات قظِ ايذبًّٛ املٗين يف ايتذسٜع املتخصصني يف تذسٜع ايًػل١    

ايعشبٝلل١ ٚايذساطللات اإلطللال١َٝ، ايللزٜٔ ٜكَٛللٕٛ بللايتطبٝل ايعًُللٞ يف َظللام ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ املٝذاْٝلل١ مبللذاسغ  

 ّ.2013/2014ذساطٞ ايجاْٞ َٓطك١ ايعني ايتع١ًُٝٝ، َٚٓطك١ ايرب ٞ ايتع١ًُٝٝ خالٍ ايؿصٌ اي

 َصطًشات ايذساط١: 

َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ: ٜكصذ بٗا زتُٛع١ َٔ املٛاقـ ايؼا٥ه١ ٚاحملري٠ اييت ٜٛادٗٗلا ايطايلب املعًلِ يف    -

 أثٓا٤ قٝاَ٘ بايتذسٜب املٝذاْٞ ع٢ً ١َٓٗ ايتذسٜع يف إسذ٣ املذاسغ املتعا١ْٚ 

يتطبٝكلٞ يف بشْلاَر ايلذبًّٛ املٗلين هاَعل١ ايعلني ايلزٟ ٜتُجلٌ يف         ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذاْٝل١:  ٖلٞ ادتاْلب ا   -

مماسط١ ايطايب املعًِ يعًُٝل١ ايتلذسٜع مبلا تٓطلٟٛ عًٝل٘ َلٔ َٗلاّ ٚأْؼلط١ يف إسلذ٣ امللذاسغ املتعاْٚل١ طلٛا٤             

 أناْت سه١َٝٛ أّ خاص١، ملذ٠ ؾصٌ دساطٞ ناٌَ، حتت إػشاف َٚتابع١ َٔ ايه١ًٝ َٚٔ َذسط١ ايتطبٝل. 

املٗللين يف ايتللذسٜع: بشْللاَر تشبللٟٛ َتخصللص َٚعتُللذ َللٔ ٚصاس٠ ايتعًللِٝ ايعللايٞ بذٚيلل١ اإلَللاسات          ايللذبًّٛ-

ايعشبٝلل١ املتشللذ٠،  تؼللشف عًلل٢ تٓؿٝللزٙ نًٝلل١ ايرتبٝلل١ هاَعلل١ ايعللني يًعًللّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝللا،  ٜٚكللذّ يًذاسطللني       

ٚتأٌٖٝ َعًُلني َتخصصلني   اذتاصًني ع٢ً دسد١ ايبهايٛسٜٛغ أٚ ايًٝظاْع أٚ َا ٜعادهلُا، ٜٚٗذف إىل إعذاد 
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يًتذسٜع يف املشسًتني املتٛطط١ ٚايجا١ْٜٛ،  ٜٚؼتٌُ ايربْلاَر عًل٢ طلت١ َظلاقات دساطل١ٝ باإلحلاؾ١ إىل َظلام        

 ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ تذسغ ع٢ً َذ٣ ؾصًني دساطٝني .

 اإلطاس ايٓعشٟ ٚايذساطات ايظابك١:

ايطايب املعًِ َٔ َعاسف َٚٗاسات ٚاجتاٖات ٚقِٝ ٚأطايٝب  تعذ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ايتطبٝل ايعًُٞ ملا انتظب٘   

ٚمث١ إ اع يف أدبٝات ايبشح ايرتبٟٛ ع٢ً إٔ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ تؼهٌ دض٤ا َُٗا  عٌُ خالٍ دساطت٘ ادتاَع١ٝ، 

نُلا ٜٓعلش إيٝٗلا    . (Kari, S.2010, Marit & Kari.2011 َٚهْٛلا س٥ٝظلا يف بلشاَر إعلذاد املعًلِ ٚتشبٝتل٘ )      

يعُللٛد ايؿكللشٟ إلعللذاد املعًُللني ٚتأًٖٝللِٗ،   ؾُللٔ خالهلللا ٜهتظللب ايطًبلل١ املعًُللٕٛ خللربات َٚٗللاسات    بٛصللؿٗا ا

 .(Beck&Kosnik,2002) ٚاجتاٖات  ت ًِٖٗ يالحطالع مبظ ٚيٝاتِٗ نُعًُني َظتكبال

ايذساطل١   ٚيف ا دبٝات ايرتب١ٜٛ اذتذٜج١ ٜٓعش إىل ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ عًل٢ أْٗلا بشْلاَر َتهاَلٌ تلٛاصٟ يف أُٖٝتٗلا      

ايٓعش١ٜ اييت ٜتًكاٖا ايطايب املعًِ يف أثٓا٤ دساطت٘ يف ايه١ًٝ أٚ ادتاَع١، سٝح تظع٢ َجٌ ٖزٙ امل طظات ل ٚال  

طللُٝا املعٓٝلل١ بللرباَر إعللذاد املعًُللني ٚتللذسٜبِٗ قبللٌ ارتذَلل١ ل إىل تضٜٚللذ طًبتٗللا املعًُللني هًُلل١ َللٔ املعللاسف        

ٚأطايٝب ايعٌُ ايالص١َ ملُاسط١ ١َٓٗ ايتعًلِٝ،  ٚال تتهاَلٌ سًكلات     ٚاملعًَٛات ا طاط١ٝ ٚاملٗاسات ٚاالجتاٖات، 

ٖلزا اإلعلذاد بللذٕٚ ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ ايلليت تلٛؾش هلللِ ايؿشصل١ اذتكٝكٝل١ يتطبٝللل َلا دسطلٛٙ، ٚجتشٜللب َلا تعًُللٛٙ           

 (. 2007َٝذاْٝا )ايعبادٟ،

رتللرب٠ يف إعللذاد املعًُللني،   ( إىل إٔ ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ متجللٌ قُلل١ ا Mary&etal,1997ٚتؼللري َللاسٟ ٚآخللشٕٚ )    

إٔ ايرتبٝل١ ايعًُٝل١    Cheung & Yin,2001ٚأٚز ايٓؼاط يف اإلعلذاد املٗلين قبلٌ ارتذَل١. ٚتلش٣ تؼلٓر ٜٚلٔ )        

َٚا تتضُٓ٘ َٔ أْؼط١ تظِٗ يف إنظاب ايطايب  املعًِ املعًَٛات ٚاملٗاسات ٚاالجتاٖات ايالص١َ يٝصب  َعًُا 

( إٔ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٜٓعش إيٝٗا بٛصؿٗا اجملاٍ Tuli &File, 2009ٌ ) ؾاعال يف املظتكبٌ . ٜٚ نذ تٛيٞ ٚؾاٜ

ايزٟ  اسغ ؾٝ٘ ايطًب١ املعًُٕٛ ؾٔ ايتذسٜع يف َٛاقـ َذسط١ٝ سكٝك١ٝ،  نُا تعذ ادتض٤ ا نجش أ١ُٖٝ يف 

ُللا اْٗللا بشْللاَر إعللذاد املعًُللني قبللٌ ارتذَلل١،   ٚاملللذخٌ ا نجللش ؾاعًٝلل١ يف تللذسٜب املعًُللني أثٓللا٤ ارتذَلل١،   ن 

تٛؾش اطاطا َتٝٓا يتُٓٝتِٗ امل١ٝٓٗ يف املظتكبٌ. نُا ٜٓعش إىل ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ بٛصؿٗا عاَال َُٗلا ٚساالا   

  يف ت١ُٝٓ املٗاسات ايتذسٜظ١ٝ يذ٣ ايطًب١ املعًُني ٚإنظابِٗ َعشؾ١ دٝذ٠ بأصٍٛ ايتذسٜع.

٢ املظلت٣ٛ ايعلاملٞ أصلبشت    ( إٔ َ طظلات إعلذاد املعًلِ عًل    Goh&Matthews,2011ٜٚزنش دلٛٙ َٚلاثٜٛض)   

تٛاد٘ حػٛطا َتضاٜذ٠ إلعذاد طًبتٗا املعًُني إعذادا دٝذا يعامل ايتذسٜع ايؿعًٞ، ٚايرتب١ٝ ايع١ًُٝ متٗذ هلا 
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ايطشٜللل يًكٝللاّ مبللا ٜتٛقلل  َٓٗللا َللٔ إعللذاد،  ؾُللٔ خالهلللا تتللاؤ ايؿشصلل١ يًطًبلل١ املعًُللني يتطبٝللل ٚجتشٜللب             

 ١ُٝٝ ٚتذسٜظ١ٝ ٚاقع١ٝ. َايذِٜٗ َٔ َعاسف َٚٗاسات يف ب١٦ٝ تعً

ٚتؼهٌ ع١ًُٝ ايتذسٜب يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ تػز١ٜ سادع١ يًطايب املعًِ سٍٛ املعاسف ايليت دسطلٗا ْعشٜلا،   سٝلح     

ٜللش٣ ايطايلللب املعًلللِ َلللٔ خلللالٍ بشْللاَر ايرتبٝللل١ ايعًُٝللل١ َلللذ٣ صللل١ً املللٛاد ايٓعشٜللل١ ايللليت دسطلللٗا يف ادتاَعللل١     

ٚايصـ،  مما ٜٛيذ يذٜ٘ قٓاع١ تا١َ بأ١ُٖٝ ايذساطات ايٓعش١ٜ ؾٝكبلٌ   بايهؿاٜات ايع١ًُٝ ايتذسٜظ١ٝ يف املذسط١

عًٝٗا .نُا ٜتٝ  بشْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ايؿشص١ يًطايب املعًِ ملؼاٖذ٠ منارز شتتًؿ١ َٔ َٛاقـ ايتلذسٜع  

ايلللليت ٜ دٜٗللللا املعًللللِ املتعللللإٚ،  ٚاالطللللتؿاد٠ َٓٗللللا يف تهللللٜٛٔ ا طللللًٛب ارتللللا  بلللل٘ يف ايتللللذسٜع )خطاٜبلللل٘،           

إىل ايكٍٛ إٕ ايطًب١ املعًُني ٜٓعلشٕٚ  (Ezer,Gilat,&Sagee,2010)(.ٜٚزٖب إٜضس،  ٚدٝالت،  ٚطادٞ 2002

إىل ايعُلٌ املٝلذاْٞ ٚادتًظللات اإلسػلاد١ٜ بٛصللؿٗا أٖلِ املهْٛلات يف تللذسٜبِٗ،  ٚإٔ ايرتبٝل١ ايعًُٝلل١ أنجلش ؾا٥للذ٠        

 يٓذاسِٗ نُعًُني َٔ املهٕٛ ايٓعشٟ.

١ يف بًٛؽ أٖذاؾٗا ع٢ً زتُٛع١ َٔ ايعٛاٌَ املتؼابه١ ٚاملتذاخ١ً ٚاملتؿاع١ً ؾُٝا ٜٚتٛقـ صتاؤ ايرتب١ٝ ايعًُٝ 

بٝٓٗا، ٚال طُٝا تًو املشتبط١ بايتخطٝ  ٚايتٓعِٝ ٚايتٓظلٝل ٚاإلػلشاف ٚايتٓؿٝلز ٚايتكلِٜٛ ٚاملتابعل١،  نُلا       

 ٗ ٓٝل١ يًطايلب املعًلِ    تتٛقـ ؾاعًٝتٗا ع٢ً نؿاٜات املؼشؾني عًٝٗا ٚسشصِٗ ٚتؿاعًِٗ َٔ أدٌ سؾ  ايهؿاٜل١ امل

( إٔ يملػلللشاف ايرتبلللٟٛ يف ايرتبٝللل١ ايعًُٝللل١   2002(.ؾكلللذ أٚحلللشت دٜٚػلللش) 2009) دٜلللاب،  طلللٌٗٝ ٚدٜلللاب، َٝلللاد٠،  

َؿَٗٛللا سللذٜجا ٜتُجللٌ يف ايتأنٝللذ عًلل٢ تضٜٚللذ َعًللِ املظللتكبٌ باملعشؾلل١ ٚاملٗللاسات ٚارتللربات ايلليت تعٝٓلل٘ عًلل٢      

عًلل٢ املصللادس ارتاسدٝلل١ )املؼللشف،  املللذسغ ا ٍٚ،   َللذٜش      ايُٓللٛ املٗللين،  ٚتظللاعذٙ عًلل٢ ايتشللٍٛ َللٔ االعتُللاد       

املذسط١( يف سٌ املؼهالت اييت تٛادٗ٘ إىل االعتُاد عًل٢ ْؿظل٘ يف ايبشلح عًل٢ اذتًلٍٛ املٓاطلب١،  ٚقلذ ْلتر علٔ          

ريللو بللشٚص أدٚاس دذٜللذ٠ يًُؼللشف ايرتبللٟٛ تتُشللٛس سللٍٛ تٛدٝٗلل٘ يظللًٛى ايطايللب املعًللِ،  ٚتضٜٚللذٙ با ؾهللاس         

 ش املتعًك١ مبٗاسات ايتذسٜع،  ٚتعضٜضٙ يكشاسات٘.ٚٚدٗات ايٓع

عًل٢ أُٖٝل١ ايلذٚس ايلزٟ ٜلٓٗض بل٘ املعًلِ املتعلإٚ          (Kauffman,1992)َٚٔ ْاسٝل١ أخلش٣،  أنلذ نٛؾُلإ       

بٛصؿ٘ َٛدٗا يظًٛى ايطايب املعًِ،  َٚؿظشا يألؾهاس ٚٚدٗات ايٓعش املشتبطل١ بطلشم ايتلذسٜع ٚإداس٠ ايصلـ،      

 املتذسب ع٢ً اختار ايكشاسات.ٚداعُا يكذس٠ ايطايب 

ٚملا ناْت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ تؼهٌ احملٛس ا طاغ يف إعذاد ايطًب١ املعًُني مل١ٓٗ ايتذسٜع،  ؾكذ اٖتُت ايبشٛخ 

 ٚايذساطات ايع١ًُٝ بتٓاٚهلا، ٚحتًٌٝ طبٝعتٗا ٚأبعادٖا،  ٚاملؼهالت اييت تٛادٗٗا. 
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بك١ ٜتضلل  إٔ املؼللهالت ايلليت تٛادلل٘ ايطًبلل١ املعًُللني يف    َٚللٔ خللالٍ اطللتكشا٤ ا دبٝللات ْٚتللا٥ر ايذساطللات ايظللا    

( ايلليت أدشٜللت عًلل٢ عٝٓلل١ َللٔ ايطًبلل١    2003ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ نللجري٠ َٚتٓٛعلل١،  ؾكللذ أظٗللشت دساطلل١ ايعُللاٜش٠ )    

املعًُللني يف ختصللص َعًللِ ايصللـ َٚعًللِ زتللاٍ ايًػلل١ ايعشبٝلل١ بهًٝلل١ ايعًللّٛ ايرتبٜٛلل١ ادتاَعٝلل١ / ا ْٚللشٚا إٔ   

سذ٠ يذ٣ ايطًب١ املعًُني ٖٞ املؼهالت املتعًك١ باملذسط١ املتعا١ْٚ،  ٚاملؼهالت اإلػشاؾ١ٝ،  نُا أنجش املؼهالت 

تٛصللًت إىل ٚدللٛد ؾللشٚم دايلل١ إسصللا٥ٝا بللني ايللزنٛس ٚاإلْللاخ يصللاحل اإلْللاخ يف املؼللهالت ايلليت تللٛادِٗٗ أثٓللا٤     

ايطًبللل١ املعًُلللني تعلللض٣ إىل   ايتطبٝلللل ايعًُلللٞ،  ٚعلللذّ ٚدلللٛد ؾلللشٚم دايللل١ إسصلللا٥ٝا يف املؼلللهالت ايللليت تٛادللل٘        

( َللٔ ايطًبلل١  213( عًلل٢ عٝٓلل١ بًػللت )  2004ايتخصللص، ٚقللذ أٚحللشت ْتللا٥ر ايذساطلل١ ايلليت قللاّ بٗللا ا طللطٌ )       

املعًُللني بهًٝلل١  ايرتبٝللل١ ٚايعًللّٛ ا طاطللل١ٝ هاَعلل١ عذُللإ يًعًلللّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝللا إٔ زتلللاٍ طبٝعلل١ بشْلللاَر        

ملؼللهالت،  ًٜٝلل٘ زتللاٍ َذسطلل١ ايتطبٝللل،  ثللِ زتللاٍ  ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ سصللٌ عًلل٢ أعًلل٢ ْظللب١ َللٔ سٝللح ظٗللٛس ا 

ختطٝ  ٚتٓؿٝز ايذسٚغ،  بُٝٓا سصٌ زتاٍ املؼشف ا ناد ٞ ع٢ً أد٢ْ ْظب١ يف ظٗٛس املؼلهالت،  نُلا إٔ   

 املؼهالت يذ٣ ايطايبات املعًُات ناْت أنجش سذ٠ َٔ املؼهالت يذ٣ ايطًب١ املعًُني.

    ٟ (طايبللا ٚطايبلل١ َللٔ طللالب    128( عًلل٢ عٝٓلل١ َهْٛلل١ َللٔ )  2004) ٚأظٗللشت ْتللا٥ر ايذساطلل١ ايلليت أدشاٖللا ايعبللاد

ختصص َعًِ ايصـ يف داَع١ ايريَٛى با سدٕ إٔ أبشص مخع َؼهالت س٥ٝظ١ تٛادل٘ ايطًبل١ املعًُلني تتُجلٌ     

يف: ق١ً ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ ٚصعٛب١ تٛؾريٖا يف املذاسغ املتعا١ْٚ، َٚؼه١ً عذّ ايتؿشؽ نًٝلا يًتطبٝلل ايعًُلٞ،    

طًبلل١ املعًُللني بٛادبلات غللري ايتللذسٜع نإػلػاٍ بعللض اذتصللص،  ٚاتهلاٍ بعللض املعًُللني املتعللاْٚني     ٚإػلػاٍ اي 

 ع٢ً ايطًب١ املعًُني يف تٓؿٝز سصصِٗ، َٚؼه١ً نجش٠  عذد ايطًب١  يف ايصـ ايٛاسذ.

( َلٔ ايطًبل١ املعًُلني يف ختصلص َعًلِ ايصلـ       53( اييت أدشٜت عًل٢ عٝٓل١ قٛاَٗلا)   2006ٚأػاست دساط١ ٖٓذٟ)

اَع١ اهلايم١ٝ إىل إٔ املؼلهالت ايليت تلأتٞ يف املشتبل١ ا ٚىل ٖلٞ تًلو املؼلهالت املتصل١ً باملذسطل١ املتعاْٚل١           بادت

َٚٓٗا: ايٓعش٠ املتعاي١ٝ جتاٙ املتذسب، ًٜٚٝٗا اإلػشاف ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ٚاملٓلاٖر ايذساطل١ٝ املكلشس٠، ٚتالَٝلز     

 الب.املذسط١ املتعا١ْٚ، ٖٚٞ ختتًـ حبظب ْٛع دٓع ايط

( َلٔ ايطًبل١ املعًُلني هاَعل١ ايكلذغ      438( اييت أدشٜلت عًل٢ عٝٓل١ َهْٛل١ َلٔ)     2007ٚتٛصًت دساط١ ايكاطِ ) 

املؿتٛسللل١ إىل إٔ زتلللاٍ )تلللٛؾري اإلَهاْات(سصلللٌ عًللل٢ املشتبللل١ ا ٚىل بلللني اجمللللاالت ا خلللش٣ َلللٔ سٝلللح ظٗلللٛس    

شتبلل١ ا خللري٠، نُللا أظٗللشت ْتللا٥ر     املؼللهالت، ٚ إٔ زتللاٍ )ايتعللإٚ َللٔ داْللب املعًللِ املتعللإٚ( سصللٌ عًلل٢ امل       
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ايذساطلل١ عللذّ ٚدللٛد ؾللشٚم دايلل١ إسصللا٥ٝا تعللض٣ دتللٓع ايطايللب املعًللِ،  ٚٚدللٛد ؾللشٚم دايلل١ إسصللا٥ٝا تعللض٣ إىل     

 ختصص ايطايب ٚيًُٓطك١ ايتع١ًُٝٝ. 

 ( ايليت ٖللذؾت إىل تعللشف املؼللهالت ايلليت تٛادل٘ طًبلل١ نًٝلل١ ايعًللّٛ ايرتبٜٛلل١  2007أَلا دساطلل١ أبللٛ منللش٠ ٚغللا  )   

املتللذسبني يف أثٓللا٤ ايتطبٝللل املٝللذاْٞ َللٔ ٚدٗلل١ ْعللش ا طللشاف املتعاْٚلل١،  ؾكللذ أٚحللشت ْتا٥ذٗللا عللذّ ٚدللٛد            

َؼهالت ساد٠ تٛاد٘ ايطًب١ املًتشكني بربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف أثٓا٤ ايتطبٝل  املٝلذاْٞ يف زتلاٍ اإلػلشاف    

ا أظٗللشت ْتللا٥ر ايذساطلل١ ٚدللٛد َؼللهالت سللاد٠   ايرتبللٟٛ، ٚزتللاٍ إداسات املللذاسغ،  ٚزتللاٍ املعًللِ املتعللإٚ،  نُلل   

 تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني يف زتاٍ تٓعِٝ بشْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ.

( ايلليت أدشٜللت عًلل٢ عٝٓلل١ َللٔ ايطًبلل١ املعًُللني هاَعلل١ ايكللذغ املؿتٛسلل١ أثٓللا٤      2010ٚأطللؿشت دساطلل١ ػللاٖني ) 

املؼلهالت ايليت تٛادل٘ ايطًبل١ املعًُلني      (طايبا ٚطايب١ عٔ ظٗلٛس علذد َلٔ    246قٝاَِٗ بايرتب١ٝ ايع١ًُٝ قٛاَٗا) 

يف ايتطبٝل املٝذاْٞ َٛصع١ ع٢ً عذد َٔ اجملاالت ٖٞ ع٢ً ايرتتٝب : زتاٍ دٚس املؼلشف ا نلاد ٞ ٜٚتُجلٌ يف    

قًلل١ عللذد صٜللاسات املؼللشؾني يًطًبلل١ املعًُللني،  ٚقًلل١ تٓللٜٛعِٗ يألطللايٝب اإلػللشاؾ١ٝ املظللتخذ١َ، ٚقًلل١ املالسعللات    

املذسطل١ املتعاْٚل١ ٚتتُجلٌ يف قًل١ ايٛطلا٥ٌ ايتعًُٝٝل١، ٚقًل١ االٖتُلاّ بايطًبل١ املعًُلني،            ايتٛد١ٝٗٝ، ًٜٝ٘ زتلاٍ  

ٚحعـ ايتعإٚ َٔ قبٌ املعًِ املتعإٚ َ  ايطًب١ املعًُني، ثِ زتاٍ خط١ ايتذسٜع ٜٚتُجلٌ يف حلعـ ايطًبل١    

 املعًُني يف حتضري ايذسٚغ.

إٔ َؼللهالت ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ ايلليت تٛادلل٘ ايطًبلل١       ( ؾكللذ أظٗللشت ْتا٥ذٗللا  2010أَللا دساطلل١ خٛايللذ٠ ٚأمحٝللذٙ )   

املعًُني ٖٞ بايرتتٝب: املؼهالت املتعًك١ بايشٚح١ املتعا١ْٚ، ٚبشْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ٚػخص١ٝ ايطايب املعًِ، 

ٚاإلػشاف ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ، ٚاملع١ًُ املتعا١ْٚ، ٚختطٝ  ٚتٓؿٝز ايذسٚغ، نُا نؼلؿت ايٓتلا٥ر علٔ ٚدلٛد     

 ١ إسصا٥ٝا بني َتٛططات َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ تعض٣ يًذٓع.ؾشٚم داي

( إىل تعلللشف ايصلللعٛبات ايللليت ٜٛادٗٗلللا طًبللل١ ايرتبٝللل١ ايعًُٝللل١ يف   2010ٖٚلللذؾت دساطللل١ ارتشٜؼلللا،  ٚايؼلللشع١ )   

ادتاَع١ اهلايم١ٝ ٚداَع١ اإلطشا٤ ارتاص١، ٚأظٗشت ْتا٥ذٗلا إٔ أٖلِ ايصلعٛبات ايليت تٛادل٘ ايطًبل١ املعًُلني        

ايرتتٝلب: اصدسلاّ ايصلؿٛف ايذساطل١ٝ، ٚصٜلاد٠ ايعلب٤ ايتذسٜظلٞ يًطايلب املعًلِ يف أثٓلا٤ تٓؿٝلز بشْللاَر            ٖلٞ عًل٢   

ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١، نُللا أظٗللشت ايٓتللا٥ر عللذّ ٚدللٛد ؾللشٚم بللني َتٛطللطات أؾللشاد ايعٝٓلل١ تعللض٣ ملللتػري ادتللٓع             

 ٚايتخصص.
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ٛادلل٘ طًبلل١ ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ يف     ( إىل ايهؼللـ عللٔ املؼللهالت ايلليت ت    2011ٚطللعت دساطلل١ أبللٛ يطٝؿلل١، ٚعٝظلل٢ )      

( َلذٜشا َللٔ  12( طايبلا ٚطايبل١، ٚ)  42ادتاَعل١ ا سدْٝل١ يف أثٓلا٤ تلذسٜبِٗ املٝللذاْٞ،  ٚتهْٛلت عٝٓل١ ايذساطل١ َللٔ )       

(َعًُللا َتعاْٚللا، ٚبٝٓللت ْتللا٥ر ايذساطلل١ إٔ أبللشص املؼللهالت ايلليت ٚادٗللت ايطًبلل١      36َللذٜشٟ املللذاسغ املتعاْٚلل١، ٚ) 

املٝذاْٞ: بعذ املذسطل١ املتعاْٚل١ علٔ َهلإ طلهٔ ايطايلب، ٚتٛصٜل  إداس٠ املذسطل١ ايطًبل١           املعًُني يف أثٓا٤ ايتذسٜب

املتذسبني ع٢ً املعًُني املتعلاْٚني دٕٚ أخلز سأٜٗلِ يف ريلو، ٚتهًٝلـ املعًُلني املتعلاْٚني يطًبل١ ايرتبٝل١ ايعًُٝل١           

 مبٗاّ إداس١ٜ ٚتذسٜظ١ٝ ؾٛم طاقتِٗ.

( طللالب َلٔ ايطًبلل١ املعًُلني يف نًٝلل١   109ت عًلل٢ عٝٓل١ َهْٛلل١ َلٔ )  ( ايلليت أدشٜل 2012ٚأظٗلشت دساطلل١ باؾكٝل٘ )  

ايرتب١ٝ بصرب يف داَع١ عذٕ،  إٔ ٖٓاى عذدا َٔ املؼلهالت ايليت ٜٛادٗٗلا ايطًبل١ املعًُلٕٛ يف أثٓلا٤ مماسطلتِٗ        

  ٝ ١، ٚإ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ بعضٗا ٜشتب  باملذسط١ املتعا١ْٚ ٚتتُجٌ يف استؿاع ايهجاؾ١ ايطالب١ٝ يف ايصلؿٛف املذسطل

ايطايللب ٜللرتى َٓؿللشدا دٕٚ تٛدٝلل٘ َللٔ املعًللِ املتعللإٚ، ٚتهًٝللـ إداس٠ املذسطلل١ يًطًبلل١ املعًُللني بإػللػاٍ سصللص    

إحللاؾ١ٝ،  ٚبعللض ٖللزٙ املؼللهالت ٜشدلل  إىل إداس٠ ايتطبٝللل املذسطللٞ يف ايهًٝلل١ ٚتتُجللٌ يف ػللعٛس ايطًبلل١ املعًُللني    

ايطًبلل١ املعًُللني نًٝللا يًتطبٝللل املذسطللٞ، ٖٚٓللاى   بتكللاعع إداس٠ ايتطبٝللل بايهًٝلل١ يف َتللابعتِٗ، ٚعللذّ تؿشٜللؼ   

َؼلهالت تشدل  إىل املؼللشف ا نلاد ٞ ٚتتُجللٌ يف قًل١ ايضٜللاسات ايصلؿ١ٝ َللٔ قبلٌ املؼللشف ا نلاد ٞ، ٚغٝللاب        

 املؼشف ا ناد ٞ عٔ ؾرت٠ املؼاٖذ٠، ٚػعٛس ايطًب١ بعذّ ايعذاي١ يف ايتكِٝٝ َٔ قبٌ املؼشف ا ناد ٞ.

ل يٓتلللا٥ر ايذساطلللات ايظلللابك١ إٔ املؼلللهالت ايللليت تٛادللل٘ ايطًبللل١ املعًُلللني يف أثٓلللا٤  ٜتضللل  َلللٔ ايعلللشد ايظلللاب  

مماسطللتِٗ يًرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ َتٓٛعلل١ َٚتعللذد٠،  ٚإٔ اجملللاالت ايلليت تٓللذسز حتتٗللا تًللو املؼللهالت نُللا ٚسدت يف    

 ايهًٝللل١ أٚ تًللو ايذساطللات تهللاد تهللٕٛ َتؼللاب١ٗ تٓشصللش يف: بشْللاَر ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ ٚإداس٠ ٖللزا ايربْللاَر يف           

 ادتاَع١، ٚإداس٠ املذسط١ املتعا١ْٚ، ٚاملعًِ املتعإٚ،  ٚاملؼشف ا ناد ٞ . 

ٚايذساط١ اذتاي١ٝ تعذ َت١ُُ َٚه١ًُ يتًو ايذساطات َٔ سٝلح تٓاٚهللا ملؼلهالت ايتطبٝلل املٝلذاْٞ يف ايرتبٝل١       

يتخصلص، ٚاملٓطكل١ ايتعًُٝٝل١،    ايع١ًُٝ، ٚإٕ ناْت ختتًـ عٓٗا يف تٓاٚهلا يبعض امللتػريات َجلٌ: ادتلٓع،  ٚا   

 ْٚٛع َذسط١ ايتطبٝل.

ٚقذ أؾادت ايذساط١ اذتاي١ٝ َٔ ايذساطات ايظابك١ يف بٓا٤ قا١ُ٥ املؼلهالت ايليت مت حتًٜٛلٗا إىل اطلتبا١ْ قلذَت      

 يع١ٓٝ ايذساط١، نُا أؾادت َٓٗا يف حتذٜذ ا طايٝب اإلسصا١ٝ٥ املٓاطب١.

 إدشا٤ات ايذساط١: 
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1  ٓ تٗلا : تهلٕٛ زتتُل  ايذساطل١ َلٔ  ٝل  طًبل١ ايلذبًّٛ املٗلين بهًٝل١ ايرتبٝل١ يف داَعل١             ل زتتُل  ايذساطل١ ٚعٝ

ايعللني يًعًللّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝللا ايللزٜٔ ٜكَٛللٕٛ بللايتطبٝل ايعًُللٞ يف َظللام ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ املٝذاْٝلل١ يف ايؿصللٌ      

١ٓٝ ايذساطل١ ؾكلذ مت   ( طايبا ٚطايب١ .أَا ع417ّ ايبايؼ عذدِٖ ) 2012/2013ايذساطٞ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ادتاَعٞ 

( طايبا ٚطايب١ يف ختصص ايًػ١ 127اختٝاسٖا بطشٜك١ عؼٛا١ٝ٥ َٔ بني أؾشاد زتتُ  ايذساط١، ٚبًؼ عذدٖا )

ايعشبٝلل١ ٚايرتبٝلل١ اإلطللال١َٝ ممللٔ ٜكَٛللٕٛ بللايتطبٝل املٝللذاْٞ يف َللذاسغ سهَٛٝلل١ َٚللذاسغ خاصلل١ يف َٓطكلل١    

   ٚ ٕ  ايعلني ايتعًُٝٝلل١ بذٚيل١ اإلَللاسات ايعشبٝل١ املتشللذ٠  ،  ٚادتلذٍٚ اتآتللٞ ٜٛحلل   1ستاؾعل١ ايرب للٞ بظلًط١ٓ عُللا

 :خصا٥ص ع١ٓٝ ايذساط١

 (1دذٍٚ )  

 2تٛصٜ  أؾشاد ع١ٓٝ ايذساط١ سظب َتػريات ايذساط١

 ايٓظب١ امل١ٜٛ٦ ايعذد املتػريات

 

 ادتٓع

 21.3 27 رنٛس

 78.7 100 إْاخ

 ايتخصص
 77.2 98 يػ١ عشب١ٝ

 22.8 29 تشب١ٝ إطال١َٝ

 ع١ًُٝٝاملٓطك١ ايت
 63.0 80 ايعني

 37.0 47 ايرب ٞ

 ْٛع َذسط١ ايتطبٝل
 56.7 72 سه١َٝٛ

 43.3 55 خاص١

 أدا٠ ايذساط١ : 

 غشاد ٖزٙ ايذساط١ ؾكذ مت إعذاد اطتبا١ْ الطتطالع آسا٤ ايطًب١ املعًُني بكظِ ايذبًّٛ املٗين يف املؼهالت    

 بٓلا٤ االطلتبا١ْ ٚتصلُُٝٗا اعتُلادا عًل٢ اإلطلاس ايٓعلشٟ هللزٙ         اييت تٛادِٗٗ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذاْٝل١،  ٚمت 

ايذساط١، ٚايٓتا٥ر اييت تٛصًت إيٝٗلا ايذساطلات ٚايبشلٛخ ايظلابك١ ايليت مت عشحلٗا يف ٖلزٙ ايذساطل١، ٚنلزيو          

                                                           
طىيه مه البلذيه مذيىة )العيه( اإلماراتية ومذيىة )البزيمي( العماوية متجاورتان، وال يفصل بيىهما سىي سىر خفيف ) شبك (، وَتَىقُّل المىا 1

 بيىهما ميسز.
حيج  يزجع تفاوت األعذاد بيه الذكىر واإلواث، وبيه التخصصيه ) اللغة العزبية والتزبية اإلسالمية ( إلً حجم المجتمع األصلي في الحالتيه، 2

 العيىة تمثيل وسبي للمجتمع األصلي.
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إؾاد٠ َٔ املكاب١ً ايؿشد١ٜ يلبعض طًبل١ قظلِ ايلذبًّٛ املٗلين املؼلاسنني يف ايتلذسٜب املٝلذاْٞ علٔ املؼلهالت ايليت            

 عرتحِٗ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ.ت

َٛصع١ ع٢ً أسبع١ زتاالت ٖٞ: َؼهالت َتص١ً بلإداس٠   ؾكش٠ ((42ٚقذ تهْٛت االطتبا١ْ يف صٛستٗا ا ٚي١ٝ َٔ  

( ؾكلللشات،  املؼلللهالت 10ٚايب٦ٝللل١ ايصلللؿ١ٝ ) ايتلللذسٜع(ؾكلللشات،  َؼلللهالت خاصللل١ ب10)ٚتؼلللٌُاملذسطللل١ املتعاْٚللل١ 

 ( ؾكشات.9الت ايتٓع١ُٝٝ يربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ )( ؾكش٠، املؼه13اإلػشاؾ١ٝ ٚايتكٛ ١ٝ )

ٚصللُُت ؾكللشات االطللتبا١ْ ٚؾللل َكٝللاغ يٝهللشت، سٝللح ٚحلل  َكابللٌ نللٌ ؾكللش٠ َكٝللاغ مخاطللٞ َتللذسز ٖللٛ:        

دسدات، غري َٛاؾل = دسدتإ، غري َٛاؾل إطالقلا = دسدل١    3دسدات، ستاٜذ = 4دسدات، َٛاؾل =  5َٛاؾل بؼذ٠ =

ا١ْ ع٢ً َعًَٛات أطاط١ٝ  خاص١ باملتػريات ٜطًب َٔ املظتذٝب نتابتٗلا ٖٚلٞ:   ٚاسذ٠. نُا اػتًُت االطتب

ادتٓع)رنللللللٛس/ إْللللللاخ(، ٚايتخصللللللص ايذساطللللللٞ )يػلللللل١ عشبٝلللللل١ / تشبٝلللللل١ إطللللللال١َٝ(، ٚاملٓطكلللللل١ ايتعًُٝٝلللللل١     

 . )ايعني/ايرب ٞ(، ْٚٛع َذسط١ ايتطبٝل )سه١َٝٛ/ خاص١(

 صذم االطتبا١ْ ٚثباتٗا:

ٟ يالطلللتبا١ْ بعشحلللٗا عًللل٢ طلللبع١ ستهُلللني َلللٔ أعضلللا٤ ٦ٖٝللل١ ايتلللذسٜع     مت ايتشكلللل َلللٔ ايصلللذم ايعلللاٖش    

املتخصصني يف املٓاٖر ٚطشا٥ل ايتذسٜع ٚعًِ ايٓؿع ٚأصٍٛ ايرتب١ٝ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ بكظِ ايذبًّٛ املٗلين يف  

داَع١ ايعني يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، سٝح طًب إيِٝٗ إبذا٤ آسا٥ِٗ يف َذ٣ صالسٝتٗا يكٝاغ َا ٚحلعت يل٘ َلٔ    

اف، َٚذ٣ دق١ ؾكشاتٗا ٚاستباطٗلا مبذلاالت االطلتبا١ْ، ٚقلذ قلاّ ايباسجلإ بلإدشا٤ ايتعلذٜالت ايليت اقرتسٗلا           أٖذ

 احملهُٕٛ ع٢ً ؾكشات االطتبا١ْ ٚاعترب ريو َ ػشا ع٢ً صذم االطتبا١ْ.

ظلِ  ( َلٔ ايطًبل١ املعًُلني بك   30ٚيتشذٜذ ثبات االطتبا١ْ ؾكذ مت تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ اطتطالع١ٝ َهْٛل١ َلٔ )    

ايذبًّٛ املٗين َٔ غري ع١ٓٝ ايذساط١ ا ص١ًٝ، ٚاطتخذَت َعادي١ أيؿا نشْباخ يف سظاب َعاَالت ايجبات يهٌ 

زتاٍ َٔ زتاالت االطتبا١ْ، سٝح بًػت قِٝ َعاَالت ثبلات زتلاٍ املؼلهالت ارتاصل١ بلإداس٠ املذسطل١ املتعاْٚل١        

( ٚزتللاٍ املؼللهالت ايتٓعُٝٝلل١ 88,.اؾ١ٝ )شػلل( ٚزتللاٍ املؼللهالت اإل83,.( ٚزتللاٍ املؼللهالت ايتذسٜظلل١ٝ )85,.)

 ( ٖٚٞ تعذ قُٝا َكبٛي١ َٚٓاطب١  غشاد ايذساط١ اذتاي94.١ٝ,.( ٚبًؼ َعاٌَ ثبات االطتبا١ْ نًٗا )86,.)

 املعادت١ اإلسصا١ٝ٥: 

ّ    SPSSيملداب١ عٔ أط١ً٦ ايذساط١ ؾكذ متت االطتعا١ْ بايربْاَر اإلسصا٥ٞ )     (يتشًٝلٌ ايبٝاْلات،  ٚاطلتخذا

 ا طايٝب اإلسصا١ٝ٥ اتآت١ٝ:
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ل سظاب ايتهشاسات ٚاملتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ الطتذابات أؾشاد ايع١ٓٝ يف نٌ ؾكش٠ َٔ ؾكشات 

 االطتبا١ْ.

( اإلسصا٥ٞ ملعشؾ١ ايؿشٚم بني املتٛططات الطتذابات أؾلشاد ايعٝٓل١ عًل٢ ؾكلشات     t-testل اطتخذاّ اختباس )ت( )

 تٗا ا سبع١. االطتبا١ْ مبذاال

ٚيتشذٜلللذ َظلللت٣ٛ سلللذ٠ َؼلللهالت ايرتبٝللل١ ايعًُٝللل١،  ؾكلللذ مت اطلللتخشاز اذتلللذٚد اذتكٝكٝللل١ يؿ٦لللات املتٛطللل        

ٌٜٛ أٚصإ دسد١ ؾ٦ات املكٝاغ ارتُاطٞ إىل ثالثلٞ ايؿ٦لات )َٓخؿضل١،  َٚتٛطلط١،      اذتظابٞ باالعتُاد ع٢ً حت

(عًل٢ علذد ؾ٦لات تٛصٜل      4=1 - 5تبا١ْ ٖٚلٛ) َٚشتؿع١( ٚريلو بكظل١ُ امللذ٣ بلني أعًل٢ تلذسٜر ٚأقلٌ تلذسٜر يالطل         

( ٚبإحلللاؾ١ ٖلللزٙ ايكُٝللل١ إىل بذاٜللل١ نلللٌ ؾ٦للل١ تهلللٕٛ اذتلللذٚد  1.33( ٚ ٜظلللاٟٚ ) 3املتٛطللل  اذتظلللابٞ ادتذٜلللذ٠ )

 :اذتكٝك١ٝ يؿ٦ات املتٛط  اذتظابٞ ع٢ً ايٓشٛ املٛح  يف ادتذٍٚ اتآتٞ 

 ( 2دذٍٚ )

 ١ٜٛٓاذتذٚد اذتكٝك١ٝ يؿ٦ات املتٛط  اذتظابٞ ٚداليتٗا املع

 ايذالي١ ايًؿع١ٝ )دسد١ سذ٠ املؼه١ً( َذ٣ املتٛط        

 َٓخؿض١        1-2.33         

 َتٛطط١        2.34-3.66       

 عاي١ٝ        5 -3.67       

 

 عشد ْتا٥ر ايذساط١: 

 :أٚال: ْتا٥ر اإلداب١ عٔ ايظ اٍ ا ٍٚ 

زٟ ْصلل٘م َللا دسدلل١ سللذ٠ املؼللهالت ايلليت ٜٛادٗٗللا ايطًبلل١       يملدابلل١ عللٔ ايظلل اٍ ا ٍٚ َللٔ أطلل١ً٦ ايذساطلل١ ايلل       

املعًُللٕٛ يف قظللِ ايللذبًّٛ املٗللين يف أثٓللا٤ قٝللاَِٗ بللايتطبٝل ايعًُللٞ يف ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ املٝذاْٝلل١؟م ؾكللذ مت            

اطتخشاز املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاسٜل١ جمللاالت االطلتبا١ْ نًلٗا، ٚيهلٌ ؾكلش٠ َلٔ ؾكشاتٗلا، نُلا          

 :يف ادتذاٍٚ اتآت١ٝ  ٖٛ َٛح 
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 ( 3دذٍٚ )

 جملاالت َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ،  ٚدسد١ سذتٗااملتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ 

 دسد١ سذ٠ املؼه١ً االضتشاف املعٝاسٟ املتٛط  اذتظابٞ اجملاٍ

 َتٛطط١ .925 2.98 املؼهالت ايتٓع١ُٝٝ

 َتٛطط١ .872 2.58 املؼهالت اإلداس١ٜ

 َٓخؿض١ .758 2.22 الت ايتذسٜظ١ٝاملؼه

 َتٛطط١ .830 2.35 املؼهالت اإلػشاؾ١ٝ

 َتٛطط١ .681 2.51 اجملُٛع

( إٔ املؼلللهالت  ايللليت ٜٛادٗٗلللا ايطًبللل١ املعًُلللٕٛ يف ايرتبٝللل١ ايعًُٝللل١ املٝذاْٝللل١ دلللا٤ت   3ٜالسلللغ َلللٔ ادتلللذٍٚ ) 

       َ ظللت٣ٛ اجملللاالت ا سبعلل١ ملؼللهالت    َتٛطللط١ يف سللذتٗا ٚؾكللا يًُكٝللاغ املعتُللذ يف ٖللزٙ ايذساطلل١،  طللٛا٤ عًلل٢ 

ايرتب١ٝ ايعًُٝل١،  أٚ عًل٢ َظلت٣ٛ نلٌ زتلاٍ عًل٢ سلذ٠،  سٝلح بًلؼ املتٛطل  اذتظلابٞ ايعلاّ جملُلٛع زتلاالت               

( نُللا دللا٤ زتللاٍ املؼللهالت ايتٓعُٝٝلل١  يربْللاَر ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ يف املشتبلل١ ا ٚىل يف     2.51املؼللهالت نهللٌ )

( ًٜٝ٘ زتاٍ املؼهالت اإلداسٜل١ يًُذسطل١ املتعاْٚل١ مبتٛطل      2.98) دسد١ سذ٠ تًو املؼهالت ٚمبتٛط  سظابٞ

(أَلا املؼلهالت ايتذسٜظل١ٝ ؾكلذ دلا٤ت يف      2.35( ثِ زتلاٍ املؼلهالت اإلػلشاؾ١ٝ مبتٛطل  سظلابٞ )     2.58سظابٞ )

 (.2.22املشتب١ ا خري٠ ٚبذسد١ َٓخؿض١،  سٝح بًؼ َتٛططٗا اذتظابٞ )

يت ٜٛاسٗٗلا ايطًبل١ املعًُلٕٛ يف ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ املٝذاْٝل١ يٝظلت عًل٢         ٚتؼلري ٖلزٙ ايٓتٝذل١ إىل إٔ املؼلهالت ايل      

ٚ هلٔ تٓلاٍٚ تًلو     دسد١ عاي١ٝ َٔ ارتطٛس٠،  حبٝح ت ثش طًبٝا يف َظت٣ٛ أدا٥ِٗ ايتذسٜظٞ،  ٚمنِٖٛ املٗين .

 املؼهالت بايتؿصٌٝ ع٢ً َظت٣ٛ نٌ زتاٍ ع٢ً ايٓشٛ اتآتٞ:

 :١ٝ يربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  املؼهالت املتعًك١ بادتٛاْب ايتٓعُٝ  - 1
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  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

 (4دذٍٚ ) 

 املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ الطتذابات أؾشاد ايع١ٓٝ ع٢ً زتاٍ املؼهالت

 ايتٓع١ُٝٝ يربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ

املتٛطلللللللللللل   ايؿكشات ّ

 اذتظابٞ

االضتللللللللشاف 

 املعٝاسٟ

سللللللللللللللللللذ٠  ايشتب١

 املؼه١ً

يالص١َ يٓكلٌ ايطًبل١   صعٛب١ تٛؾري ٚطا٥ٌ املٛاصالت ا 5

 املعًُني إىل املذاسغ املتعا١ْٚ.

 عاي١ٝ 1 1.378 3.69

ذاسغ املتعا١ْٚ دٕٚ املتٛصٜ  ايطًب١ املعًُني ع٢ً  3

 َشاعا٠ يشغباتِٗ يف املذاسغ اييت ٜؿضًْٛٗا.

 َتٛطط١ 2 1.528 3.61

تٛصٜ  ايطًب١ املعًُني ع٢ً املذاسغ املتعا١ْٚ دٕٚ  4

 َشاعا٠ ملٛق  طهِٓٗ..

 َتٛطط١ 3 1.465 3.61

ايتضاّ ايطًب١ املعًُني بذساط١ بعض املظاقات  6

 ايٓعش١ٜ إىل داْب تهًٝؿِٗ بايتطبٝل املٝذاْٞ.

 َتٛطط١ 4 1.444 3.59

عذّ نؿا١ٜ اإلعذاد ايٓعشٟ يتُهني ايطايب املعًِ  9

 َٔ مماسط١ َٗاّ ايتذسٜع املٝذاْٞ. 

 َتٛطط١ 5 1.234 2.75

١ ايع١ًُٝ َٚعاٜري ايتكِٜٛ عذّ ٚحٛؤ أٖذاف ايرتبٝ 7

 ٚزتاالت٘ يذ٣ ايطًب١ املعًُني .

 َتٛطط١ 6 1.265 2.52

إطٓاد ع١ًُٝ اإلػشاف يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ إىل  1

 َؼشؾني يف غري ختصص ايطايب املعًِ.

 َتٛطط١ 7 1.414 2.50

حعـ ايتعإٚ ٚايتٓظٝل املظبل بني َظ ٍٚ ايرتب١ٝ  2

 املتعا١ْٚ.. ايع١ًُٝ بايه١ًٝ َٚذٜشٟ املذاسغ

 حعٝؿ١ 8 1.284 2.32

عذّ ٚدٛد تذسٜب َظبل يًطايب املعًِ ع٢ً ايكٝاّ  8

 بع١ًُٝ ايتذسٜع.

 حعٝؿ١ 9 1.173 2.24

( إٔ زتلاٍ املؼلهالت ايتٓعُٝٝل١ يربْلاَر ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ اػلتٌُ عًل٢ َؼله١ً ٚاسلذ٠           4ٜالسغ َلٔ ادتلذٍٚ )   

ٞ صللعٛب١ تللٛؾري ٚطللا٥ٌ املٛاصللالت ايالصَلل١ يٓكللٌ ايطًبلل١   ٜٛادٗٗللا ايطًبلل١ املعًُللٕٛ بذسدلل١ عايٝلل١ يف سللذتٗا ٖلل  
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 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  - لسنة الرابعةا   جامعة الناصرمجلة 

 

  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

علذدا نلبريا َلٔ ٖل ال٤     إىل إٔ ( ٚقلذ تعلض٣ ٖلزٙ  املؼله١ً     3.69املعًُني إىل املذاسغ املتعا١ْٚ مبتٛطل  سظلابٞ )  

ايطًب١ ٜكطٕٓٛ يف َذ١ٜٓ ايرب ٞ ايتابع١ يظًط١ٓ عُإ، ٜٚكَٕٛٛ بايتطبٝل املٝذاْٞ يف َذاسغ َذ١ٜٓ ايعني،  

 ؼهٌ عًِٝٗ عب٦ا َايٝا ْٚؿظٝا نبريا يف تٛؾري ٚطا٥ٌ املٛاصالت اييت تكًِٗ إىل َذاسطِٗ. مما ٜ

نُا ٜالسغ ٚدٛد طت َؼهالت ٜٛادٗٗا ايطًب١ املعًُٕٛ بذسد١ َتٛطط١ اذتذ٠،  سٝح تشاٚست َتٛطلطاتٗا  

 عًلل٢ املللذاسغ  (ٖٚللزٙ املؼللهالت ٖللٞ عًلل٢ ايرتتٝللب: تٛصٜلل  ايطًبلل١ املعًُللني      2.50للل 3.61اذتظللاب١ٝ حللُٔ املللذ٣ )  

املتعا١ْٚ دٕٚ َشاعا٠ يشغباتِٗ يف املذاسغ ايليت ٜؿضلًْٛٗا،   ٚنلزيو تلٛصٜعِٗ عًل٢ امللذاسغ دٕٚ َشاعلا٠ ملٛقل          

ايطًب١ املعًُني بذساط١ بعض املظاقات ايٓعشٜل١ إىل داْلب   ايتضاّ ( يهٌ َُٓٗا، 3.61ٚطهِٓٗ مبتٛط  سظابٞ)

ذّ نؿا١ٜ اإلعذاد ايٓعشٟ يتُهني ايطايب املعًِ َٔ مماسط١ (،  ٚع3.59تهًٝؿِٗ بايتطبٝل املٝذاْٞ مبتٛط  )

(، ٚعذّ ٚحٛؤ أٖذاف ايرتب١ٝ ايعًُٝل١ َٚعلاٜري ايتكلِٜٛ ٚزتاالتل٘ يلذ٣      2.75َٗاّ ايتذسٜع املٝذاْٞ مبتٛط  )

(، ٚإطللٓاد عًُٝلل١ اإلػللشاف يف ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ إىل َؼللشؾني يف غللري       2.52ايطًبلل١ املعًُللني مبتٛطلل  سظللابٞ )   

 (. 2.50ايب املعًِ مبتٛط  سظابٞ )ختصص ايط

ٜٚالسغ إٔ املؼهالت ايجالخ ا ٚىل تكلرتب يف َتٛطلطاتٗا َلٔ دسدل١ ارتطلٛس٠،  مملا ٜعلين ٚدلٛد بعلض دٛاْلب           

ارتًٌ يف ادتاْب ايتٓعُٝٞ يربْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ،   ٚقذ ٜعٛد ريو إىل نجش٠ أعذاد ٖ ال٤ ايطًب١ املعًُني 

يعًُٝلل١ حبٝللح ٜتعللزس تللٛصٜعِٗ عًلل٢ املللذاسغ  حبظللب سغبللاتِٗ أٚ ٚؾكللا يكشبٗللا َللٔ   املًللتشكني بربْللاَر ايرتبٝلل١ ا

َٛقلل   طللهِٓٗ،  أَللا املؼلله١ً ارتاصلل١ بتهًٝللـ ٖلل ال٤ ايطًبلل١ حبضللٛس بعللض احملاحللشات يف ايهًٝلل١ إىل داْللب          

١ مخظل١  ايتطبٝل املٝذاْٞ ؾتعض٣ إىل إٔ ْعاّ ايذساط١ يف بشْاَر ايذبًّٛ املٗين ٜتطًب َٔ ٖ ال٤ ايطًب١ دساطل 

َظلاقات ْعشٜلل١ يف ايؿصللٌ ا ٍٚ ٚدساطلل١ َظللام ْعللشٟ يف ايؿصلٌ ايجللاْٞ إىل داْللب ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ املٝذاْٝلل١،     

ٚتعطل٢ ستاحلشات ٖللزا املظلام يًطًبلل١ املعًُلني يف ٜللَٛني َٓؿصلًني،  ٚعكللب اْتٗلا٤ ايٝللّٛ املذسطلٞ يف املللذاسغ        

 املتعا١ْٚ، . 

( اييت أٚحشت إٔ زتاٍ طبٝع١ ايرتب١ٝ 2004إيٝٗا دساط١ ا ططٌ )ٚتتؿل ٖزٙ ايٓتا٥ر َ  ايٓتا٥ر اييت تٛصًت 

ايعًُٝلل١ سصللٌ عًلل٢ أعًلل٢ ْظللب١ َللٔ سٝللح ظٗللٛس املؼللهالت،  ًٜٝلل٘ زتللاٍ َذسطلل١ ايتطبٝللل،  ٚدساطلل١ أبللٛ منللش٠،       

( ايلليت أػللاست إىل ٚدللٛد َؼللهالت سللاد٠ تٛادلل٘ ايطًبلل١ املعًُللني يف زتللاٍ تٓعللِٝ بشْللاَر ايرتبٝلل١     2007ٚغللا  )

(اييت بٝٓلت ْتا٥ذٗلا إٔ أٖلِ املؼلهالت ايليت تٛادل٘ ايطًبل١ املعًُلني يف         2010ٚدساط١ خٛايذٙ ٚأمحٝذٙ)   ايع١ًُٝ،

ؼلهالت املتعًكل١ باملذسطل١ املتعاْٚل١،  تًٝٗلا املؼلهالت املشتبطل١ بربْلاَر ايرتبٝل١ ايعًُٝل١،            ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٖلٞ: امل 
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  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

( ايلليت أٚحللشت إٔ أبللشص املؼللهالت ايلليت ٚادٗللت ايطًبلل١ املعًُللني يف ايتللذسٜب   2011ٚدساطلل١ أبللٛ يطٝؿلل١،  ٚعٝظلل٢)

 املٝذاْٞ ٖٞ بعذ املذسط١ املتعا١ْٚ عٔ َهإ طهٔ ايطايب املعًِ.

 :ت املتعًك١ بإداس٠ املذسط١ املتعا١ْٚاملؼهال  - 2

 (5دذٍٚ ) 

 املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ الطتذابات أؾشاد ايع١ٓٝ 

 ع٢ً زتاٍ املؼهالت اإلداس١ٜ

املتٛطلللللللللللل   ايؿكشات    ّ

 اذتظابٞ

االضتلللشاف  

 املعٝاسٟ

سلللللللللللللللللللللللذ٠  ايشتب١

 املؼه١ً

تهًٝـ إداس٠ املذسط١ يًطًب١ املعًُني بتػط١ٝ   6

 املعًُني املتػٝبني ؾٝٗا. سصص

 عاي١ٝ 1 19225 3999

عذّ ااؤ إداس٠ املذسط١ يًطًب١ املعًُني  5

مبػادس٠ املذسط١ ذتضٛس ستاحشات ايه١ًٝ قبٌ 

 اْتٗا٤ ايّٝٛ ايذساطٞ.

 َتٛطط١ 2 19502 3929

تكاعع إداس٠ املذسط١ يف سٌ املؼهالت ٚتزيٌٝ  7

ايصعٛبات اييت تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني يف 

 ذسط١.امل

 َتٛطط١ 3 19327 2975

اْتؼاس ايؿٛح٢ بني تالَٝز املذسط١ املتعا١ْٚ  10

 بظبب حعـ اإلداس٠  ؾٝٗا.

 َتٛطط١ 4 19474 2975

حعـ ثك١ إداس٠ املذسط١ املتعا١ْٚ بكذسات  2

 ايطًب١ املعًُني ٚنؿاٜاتِٗ ايتذسٜظ١ٝ.

 َتٛطط١ 5 19368 2948

ٝٗاتٗلللا  تؼلللذد إداس٠ املذسطللل١ يف تعًُٝاتٗلللا ٚتٛد   1

 يًطًب١ املعًُني

 حعٝؿ١ 6 1.378 2.31  

تعاٌَ إداس٠ املذسط١ َ  ايطًب١ املعًُني  4

 بطشٜك١ غري َٓاطب١

 حعٝؿ١ 7 19287 2916
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  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

عذّ ختصٝص إداس٠ املذسط١ غشؾ١ َظتك١ً  3

الدتُاع ايطًب١ املعًُني ٚإصتاص أْؼطتِٗ 

 ٚسؿعٗا.

 حعٝؿ١ 8 19306 2904

ُاؤ يًطًب١ املعًُني تؼذد إداس٠ املذسط١ يف ايظ 8

باطتخذاّ ا دٗض٠ ٚايٛطا٥ٌ ٚايتكٓٝات 

 ايتع١ًُٝٝ املتٛاؾش٠ ؾٝٗا.

 حعٝؿ١ 9 19253 2903

جتاٌٖ إداس٠ املذسط١ يًطًب١ املعًُني ٚعذّ  9

 اٖتُاَٗا بِٗ.

 حعٝؿ١ 10 19192 1.99

 سللذتٗا ٖللٞ: تهًٝللـ ( إٔ أؾللشاد عٝٓلل١ ايذساطلل١ ٜٛادٗللٕٛ َؼله١ً  ٚاسللذ٠ بذسدلل١ عايٝلل١ يف 5ٜتضل  َللٔ ادتللذٍٚ )  

( ٚقللذ ٜشدلل   3.99إداس٠ املذسطلل١ يًطًبلل١ املعًُللني بتػطٝلل١ سصللص املعًُللني املتػٝللبني ؾٝٗللا مبتٛطلل  سظللابٞ )      

ظٗٛس ٖلزٙ املؼله١ً بذسدل١ عايٝل١ َلٔ اذتلذ٠ إىل نجلش٠ اذتصلص ايليت ٜهًلـ ايطًبل١ املعًُلٕٛ بتػطٝتٗلا،  َٚلا               

ْٛللٛا َٗٝلل٦ني يلل٘،  نُللا قللذ تشدلل  إىل إٔ قٝللاّ      ٜرتتللب عًلل٢ ريللو َللٔ صللعٛبات يف إداس٠ َٛقللـ تذسٜظللٞ مل ٜه     

 ايطًب١ املعًُني بتػط١ٝ تًو اذتصص ٜعٝكِٗ َٔ ايكٝاّ باملٗاّ ٚااليتضاَات ا خش٣ املخط  هلا طابكا، 

نُا إٔ ٖٓلاى أسبل  َؼلهالت ٜٛادٗٗلا ايطًبل١ بذسدل١ َتٛطلط١ اذتلذ٠،  سٝلح تكل  َتٛطلطاتٗا اذتظلاب١ٝ بلني              

ايرتتٝللب: عللذّ اللاؤ إداس٠ املذسطلل١ يًطًبلل١ املعًُللني مبػللادس٠ املذسطلل١ ذتضللٛس        ( ٖٚللٞ عًلل٢  2.48ل       3.29املللذ٣ )

(، ٚتكلاعع إداس٠ املذسطل١ يف سلٌ املؼلهالت ٚتلزيٌٝ      3929ستاحشات ايه١ًٝ قبلٌ اْتٗلا٤ ايٝلّٛ ايذساطلٞ مبتٛطل  )     

عا١ْٚ  بظبب حعـ ايصعٛبات اييت تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني يف املذسط١،   ٚاْتؼاس ايؿٛح٢ بني تالَٝز املذسط١ املت

( يهٌ َُٓٗا،  ٚحعـ ثك١ إداس٠ املذسط١ بكذسات ايطًب١ املعًُني ٚنؿاٜلاتِٗ  2.75اإلداس٠ ؾٝٗا مبتٛط  سظابٞ)

(. بُٝٓا دا٤ت مخع َؼهالت حعٝؿ١ يف سذ٠ ظٗٛسٖا،  سٝلح تشاٚسلت َتٛطلطاتٗا    2.48ايتذسٜظ١ٝ مبتٛط  )

تؼلللذد إداس٠ املذسطللل١ يف تعًُٝاتٗلللا ٚتٛدٝٗاتٗلللا يًطًبللل١  ( 6( أعالٖلللا ايؿكلللش٠ )1.99لللل 2.31اذتظلللاب١ٝ بلللني امللللذ٣ )

  ( جتاٌٖ إداس٠ املذسط١ يًطًب١ املعًُني ٚعذّ اٖتُاَٗا بِٗ.10املعًُني،  ٚأدْاٖا ايؿكش٠ )

ٚقذ ٜعض٣ ظٗٛس بعض املؼهالت بذسد١ َتٛطط١ إىل االيتلضاّ بتطبٝلل ايًلٛا٥  املٓعُل١ يًعُلٌ املذسطلٞ ايليت ال        

املذسطلل١ قبللٌ اْتٗللا٤ َٛعللذ ايللذٚاّ ايشاللٞ ؾٝٗللا،  أٚ استبللاط ٖلل ال٤ ايطًبلل١ بإعطللا٤          جتٝللض يًُذسطللني َػللادس٠   

سصص البذ َٔ إصتاصٖا قبٌ َػادستِٗ املذسط١،  نُا إٔ بعض ٖزٙ املؼهالت قذ تشد   إىل عذّ تؿلشؽ َلذٜشٟ   
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  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

تبلاطِٗ بإصتلاص   املذاسغ املتعا١ْٚ يملػلشاف عًل٢ ايطًبل١ املعًُلني َٚتلابعتِٗ ٚسلٌ املؼلهالت ايليت تعرتحلِٗ  الس         

( ايلليت أظٗللشت 2006ايعذٜللذ َللٔ املٗللاّ ٚاملظلل ٚيٝات ايكٝادٜلل١ ٚاإلداسٜلل١. ٚتتؿللل ٖللزٙ ايٓتللا٥ر َلل  دساطلل١ ٖٓللذٟ )    

(  2010ْتا٥ذٗلا إٔ املؼلهالت املتصل١ً باملذسطل١ املتعاْٚل١ ْايللت املشتبل١ ا ٚىل،  يف سلذ٠ ظٗٛسٖلا،  ٚدساطل١ ػللاٖني)         

١ٝ ايع١ًُٝ يف زتلاٍ إداس٠ املذسطل١ املتعاْٚل١ تتُجلٌ يف قًل١ ايٛطلا٥ٌ       اييت نؼؿت ْتا٥ذٗا إٔ أِٖ َؼهالت ايرتب

( اييت أٚحلشت ْتا٥ذٗلا إٔ ٖٓلاى علذدا َلٔ      2012ايتع١ًُٝٝ،  ٚق١ً االٖتُاّ بايطًب١ املعًُني،   ٚدساط١ باؾكٝ٘ )

طل١ املتعاْٚل١   املؼهالت اييت ٜٛادٗٗا ايطًب١ املعًُلٕٛ يف أثٓلا٤ مماسطلتِٗ يًرتبٝل١ ايعًُٝل١ بعضلٗا ٜلشتب  باملذس       

ٚتتُجللٌ يف استؿللاع ايهجاؾلل١ ايطالبٝلل١ يف ايصللؿٛف املذسطلل١ٝ،  ٚإ ايطايللب ٜللرتى َٓؿللشدا دٕٚ تٛدٝلل٘ َللٔ املعًللِ        

 املتعإٚ،  ٚتهًٝـ إداس٠ املذسط١ يًطًب١ املعًُني بإػػاٍ سصص إحاؾ١ٝ.

 املؼهالت املشتبط١ بايتذسٜع ٚايب١٦ٝ ايصؿ١ٝ   - 3

 ( 6دذٍٚ ) 

 ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ الطتذابات أؾشاد ايع١ٓٝ املتٛططات اذتظاب١ٝ 

 ع٢ً زتاٍ املؼهالت ايتذسٜظ١ٝ

املتٛطلل   ايؿكشات        ّ

 اذتظابٞ

االضتللللشاف 

 املعٝاسٟ

دسدللللللللللللل١  ايشتب١

 املؼه١ً

نجش٠ عذد ايتالَٝز يف ايصـ ايٛاسذ مما  6

ٜعٛم ايطايب املعًِ عٔ مماسط١ املٗاّ 

 ايتذسٜظ١ٝ. 

 َتٛطط١ 1 1.484 2.54

ٚدٛد صعٛب١ يف حب  ايب١٦ٝ ايصؿ١ٝ  5

 ٚسؿغ ايٓعاّ ؾٝٗا .

 َتٛطط١ 2 1.213 2.46

ْذس٠ تٛاؾش ايٛطا٥ٌ ٚايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ يف  9

املذسط١ املتعا١ْٚ اييت حيتاز ايطايب املعًِ 

 إىل تٛظٝؿٗا يف ايتذسٜع.

 َتٛطط١ 3 1.237 2.42

صعٛب١ اطتخذاّ أطايٝب تشب١ٜٛ َٓاطب١  2

َٝز رٟٚ االستٝادات ايتال يًتعاٌَ َ 

 َتٛطط١ 4 19226 2.36
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 ارتاص١.

ايؼعٛس بايكًل ٚاالستباى يف أثٓا٤ ايتذسٜع  10

 عٓذ ٚدٛد املؼشف ايرتبٟٛ يتكِٝٝ ا دا٤ 

 حعٝؿ١ 5 1.345 2.20

ٚدٛد صعٛب١ يف إداس٠ ٚقت اذتص١ بهؿا٠٤  3

 َٔ قبٌ ايطايب املعًِ.

 حعٝؿ١ 6 1.245 2.14

يتٛظٝـ تك١ٝٓ عذّ َال١َ٤ ب١٦ٝ ايصـ  7

 اذتاطٛب يف ايتذسٜع.

 حعٝؿ١ 7 1.195 2.13

صعٛب١ إعذاد ٚتٛؾري أْؼط١  تع١ًُٝٝ  4

ٚإثشا١ٝ٥ َتٓٛع١ يف تذسٜع بعض َٛحٛعات 

 .املٓٗر املذسطٞ

 حعٝؿ١ 8 1.156 2.11

حػـ تؿاعٌ ايتالَٝز َ  ايطايب املعًِ  8

 ٚعذّ اطتذابتِٗ يتٛدٝٗات٘ 

 حعٝؿ١ 9 .971 1.96

ًِ املتعإٚ َٚكاطعت٘ يًطايب تذخٌ املع 1

  املعًِ عٓذ قٝاَ٘ بايتذسٜع. 

 حعٝؿ١ 10 .987 1.87

( ٚدللٛد أسبلل  َؼللهالت تذسٜظلل١ٝ ٜٛادٗٗللا ايطًبلل١ املعًُللٕٛ بذسدلل١ َتٛطللط١ يف سللذتٗا،      6ٜتضلل  َللٔ ادتللذٍٚ ) 

ٔ مماسطل١  ٖٚزٙ املؼهالت ٖٞ ع٢ً ايرتتٝب: نجش٠ عذد ايتالَٝز يف ايصـ ايٛاسلذ مملا ٜعلٛم ايطايلب املعًلِ عل      

(،   ٚٚدللٛد صللعٛب١ يف حللب  ايب٦ٝلل١ ايصللؿ١ٝ ٚسؿللغ ايٓعللاّ ؾٝٗللا مبتٛطلل       2.54املٗللاّ ايتذسٜظلل١ٝ مبتٛطلل  ) 

(، ْٚذس٠ تٛاؾش ايٛطا٥ٌ ٚايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ يف املذسط١ املتعا١ْٚ ايليت حيتلاز ايطايلب املعًلِ إىل تٛظٝؿٗلا      2.46)

ايتالَٝلللز رٟٚ  تشبٜٛللل١ َٓاطلللب١ يًتعاَلللٌ َللل    (،  ٚ صلللعٛب١ اطلللتخذاّ أطلللايٝب   2.42يف ايتلللذسٜع مبتٛطللل  ) 

 (.2.36االستٝادات ارتاص١ )

ٚقللذ ٜشدلل  ايظللبب يف ظٗللٛس بعللض ٖللزٙ املؼللهالت إىل إٔ عللذدا نللبريا َللٔ ايطًبلل١ املعًُللني ٜكَٛللٕٛ بللايتطبٝل    

املٝللذاْٞ يف َللذاسغ خاصلل١ ال تتللٛاؾش يف بعضللٗا ايٛطللا٥ٌ ٚايتكٓٝللات ايتعًُٝٝلل١ اذتذٜجلل١ ايلليت  هللٔ يًُعًللِ            

ؿٗا يف ع١ًُٝ ايتذسٜع،  أَا املؼهالت ا خش٣ ؾكذ تعض٣ إىل قصٛس املكشسات ايٓعش١ٜ  يف إنظاب ايطايلب  تٛظٝ

املعًِ املٗاسات ايالص١َ ملعادت١ ٖزٙ املؼهالت،  أٚ تضٜٚذٙ با طايٝب ايرتبٜٛل١ املٓاطلب١ يف   ايتعاَلٌ َعٗلا. ٚتتؿلل      
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(  سٝلح أظٗللشت إٔ أٖللِ املؼللهالت ايتذسٜظلل١ٝ  2004ٟ )ٖلز ايٓتللا٥ر َلل  ايٓتللا٥ر ايليت تٛصللًت إيٝٗللا دساطلل١ ايعبللاد  

يللذ٣ ايطًبلل١ املعًُللني تتُجللٌ يف :قًلل١ ايٛطللا٥ٌ ايتعًُٝٝلل١ ٚصللعٛب١ تٛؾريٖللا يف املللذاسغ املتعاْٚلل١،  ٚنجللش٠ عللذد    

( ايلليت أظٗللشت ْتا٥ذٗللا إٔ أٖللِ ايصللعٛبات ايلليت     2010ايطًبلل١ يف ايصللـ ايٛاسللذ، ٚدساطلل١ ارتشٜؼللا، ٚايؼللشع١ )   

عًُني تتُجلٌ يف: اصدسلاّ ايصلؿٛف ايذساطل١ٝ، ٚصٜلاد٠ ايعلب٤ ايتذسٜظلٞ يًطايلب املعًلِ يف أثٓلا٤           تٛاد٘ ايطًب١ امل

 تٓؿٝز بشْاَر ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ

بُٝٓا دا٤ت طلت َؼلهالت يف ٖلزا اجمللاٍ حلعٝؿ١ يف دسدل١ سلذتٗا َلٔ ٚدٗل١ ْعلش ايطًبل١ املعًُلني، سٝلح تكل                

ايؼلعٛس بلايكًل ٚاالستبلاى يف أثٓلا٤ ايتلذسٜع عٓلذ ٚدلٛد        ( أبشصٖلا:  1.87ل    2.20َتٛطلطاتٗا اذتظلاب١ٝ بلني امللذ٣ )    

املؼللشف ايرتبللٟٛ يتكٝللِٝ ا دا٤،  ٚٚدللٛد صللعٛب١ يف إداس٠ ٚقللت اذتصلل١ بهؿللا٠٤ َللٔ قبللٌ ايطايللب املعًللِ،  ٚعللذّ         

َال١َ٤ ب١٦ٝ ايصلـ يتٛظٝلـ تكٓٝل١ اذتاطلٛب يف ايتلذسٜع،  ٚصلعٛب١ إعلذاد ٚتلٛؾري أْؼلط١  تعًُٝٝل١ ٚإثشا٥ٝل١            

 ٜ ع بعلللض َٛحلللٛعات امللللٓٗر املذسطلللٞ،  ٚحلللعـ تؿاعلللٌ ايتالَٝلللز َللل  ايطايلللب املعًلللِ ٚعلللذّ         َتٓٛعللل١ يف تلللذس

 اطتذابتِٗ يتٛدٝٗات٘،  ٚتذخٌ املعًِ املتعإٚ َٚكاطعت٘ يًطايب املعًِ عٓذ قٝاَ٘ بايتذسٜع.

ٚقذ ٜشد  عذّ ظٗلٛس َؼلهالت تذسٜظل١ٝ سلاد٠ إىل دلٛد٠ اإلعلذاد ايٓعلشٟ ٚؾاعًٝتل٘ يف إنظلاب ايطايلب املعًلِ            

اسات ٚأطايٝب ايتخطٝ  ٚايتلذسٜع ادتٝلذ،  ٚتؿاعلٌ ايطًبل١ املعًُلني َل  ارتلربات املٝذاْٝل١ ٚسشصلِٗ عًل٢           َٗ

(ايًلتني  2010(ٚدساطل١ خٛايلذٙ ٚأمحٝلذٙ)   2004االطتؿاد٠ َٓٗا،  ٚختتًـ ٖزٙ ايٓتا٥ر َ  ْتلا٥ر دساطل١ ا طلطٌ )   

( 2010ٚتٓؿٝلزٖا، ٚدساطل١ ػلاٖني )    أػاسْا إىل ٚدٛد َؼهالت تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني يف زتاٍ ختطلٝ  ايلذسٚغ  

ايليت أٚحلشت إٔ أٖللِ َؼلهالت ايرتبٝلل١ ايعًُٝل١ املٝذاْٝلل١ يف زتلاٍ ختطللٝ  ايلذسٚغ تتُجللٌ يف حلعـ ايطًبلل١        

 املعًُني يف حتضري ايذسٚغ . 

 املؼهالت اإلػشاؾ١ٝ ٚايتكٛ ١ٝ   - 4
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 (7دذٍٚ ) 

 ؾشاد ايع١ٓٝ املتٛططات اذتظاب١ٝ ٚاالضتشاؾات املعٝاس١ٜ الطتذابات أ 

 ع٢ً زتاٍ املؼهالت اإلػشاؾ١ٝ ٚايتكٛ ١ٝ

 ايؿكشات ّ
املتٛط  

 اذتظابٞ

االضتشاف 

 املعٝاسٟ
 ايشتب١

دسد١ 

 املؼه١ً

 َتٛطط١ 1 1.494 2.79 تؼذد املؼشف ايرتبٟٛ يف تكُٝٝ٘ يًطايب املعًِ . 7

حعـ ايتعإٚ ٚايتٓظٝل بني املؼشف ايرتبٟٛ ٚاملعًِ  3

 يطايب املعًِ.املتعإٚ يف َتابع١ ا
 َتٛطط١ 2 1.379 2.63

تشنٝلللللض املؼلللللشف ايرتبلللللٟٛ يف تكٛ للللل٘ عًللللل٢ إبلللللشاص       6

 َتٛطط١ 3 1.553 2.62 ايظًبٝات ٚإغؿاٍ اإلجيابٝات

نجش٠ ا عبا٤ ٚايتهًٝؿات اييت ٜطًبٗا املؼشف  10

 ايرتبٟٛ َٔ ايطايب املعًِ.
 َتٛطط١ 4 1.338 2.48

ٛدٝٗات تعاسد تٛدٝٗات املؼشف ايرتبٟٛ َ  ٚت 12

  املتعإٚ املعًِ
 َتٛطط١ 5 1.294 2.42

تذْٞ ارتربات اإلػشاؾ١ٝ يًُعًِ املتعإٚ مما ٜكًٌ  1

 َٔ اطتؿاد٠ ايطايب املعًِ.
 حعٝؿ١ 6 1.277 2.31

ق١ً ايضٜاسات ايصؿ١ٝ اييت ٜكّٛ بٗا املؼشف ايرتبٟٛ  5

 يًطايب املعًِ..
 حعٝؿ١ 7 1.336 2.24

ٛدٗات ْعش ايطايب عذّ تكبٌ املؼشف ايرتبٟٛ ي 13

 املعًِ.
 حعٝؿ١ 8 1.275 2.24

تظاٌٖ املؼشف ايرتبٟٛ يف َٓاقؼ١ ايطايب املعًِ يف  9

 َالسعات٘ ع٢ً أدا٥٘ ايتذسٜظٞ.
 حعٝؿ١ 9 1.216 2.23

صعٛب١ تٛاصٌ ايطايب املعًِ َ  املؼشف ايرتبٟٛ  4

 ٚايتٓظٝل َع٘ يف صٜاسات٘ ايصؿ١ٝ.
 حعٝؿ١ 10 1.230 2.20

ُني املتعاْٚني َ  ايطًب١ املعًُني تعاٌَ املعً 2

 بطشٜك١ َتعاي١ٝ.
 حعٝؿ١ 11 1.050 2.18

حعـ تؿاعٌ املؼشف ايرتبٟٛ َ  املؼهالت اييت  11

 بٛادٗٗا ايطايب املعًِ يف املذسط١ املتعا١ْٚ.
 حعٝؿ١ 12 1.194 2.17

حعـ َظت٣ٛ املؼشف ايرتبٟٛ يف املتابع١ ٚايتكِٜٛ  8

 يًطايب املعًِ.
 حعٝؿ١ 13 1.126 2.03
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 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  - لسنة الرابعةا   جامعة الناصرمجلة 

 

  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

( إٔ أؾللشاد عٝٓلل١ ايذساطلل١ ٜٛادٗللٕٛ مخللع َؼللهالت َتعًكلل١ باإلػللشاف ٚايتكللِٜٛ بذسدلل١  7ٜتضلل  َللٔ ادتللذٍٚ )

(،  2.79َتٛطللط١ يف سلللذتٗا ٖللٞ عًللل٢ ايرتتٝللب: تؼلللذد املؼللشف ايرتبلللٟٛ يف تكُٝٝلل٘ يًطايلللب املعًللِ مبتٛطللل  )      

بعلل١ ايطايللب املعًللِ ٚتكُٝٝلل٘ مبتٛطلل    ٚحللعـ ايتعللإٚ ٚايتٓظللٝل بللني املؼللشف ايرتبللٟٛ ٚاملعًللِ املتعللإٚ يف َتا   

(، ٚتشنٝللض املؼللشف ايرتبللٟٛ يف تكُٝٝلل٘ يًطايللب املعًللِ عًلل٢ إبللشاص ايظللًبٝات ٚإغؿللاٍ اإلجيابٝللات     2.63سظللابٞ )

(،  2.48(، ٚنجش٠ ا عبا٤ ٚايتهًٝؿات اييت ٜطًبٗا املؼشف ايرتبٟٛ َٔ ايطايب املعًلِ مبتٛطل  )  2.62مبتٛط  )

 ( 2.42مبتٛط ) املتعإٚ بٟٛ َ  تٛدٝٗات املعًِٚتعاسد تٛدٝٗات املؼشف ايرت

(  2903(ٚ)2931بُٝٓللا دللا٤ت مثللإ َؼللهالت يف ٖللزا اجملللاٍ حللعٝؿ١ يف سللذتٗا،   سٝللح تشاٚسللت َتٛطللطاتٗا بللني )   

أعالٖا تذْٞ ارتربات اإلػشاؾ١ٝ يًُعًِ املتعإٚ مما ٜكًٌ َٔ اطلتؿاد٠ ايطايلب املعًلِ،  ٚقًل١ ايضٜلاسات ايصلؿ١ٝ       

 املؼشف ايرتبٟٛ يًطايب املعًِ،   ٚعذّ تكبٌ املؼشف ايرتبٟٛ يٛدٗات ْعش ايطايب املعًِ. .. اييت ٜكّٛ بٗا

ٚتؼللري ٖللزٙ ايٓتللا٥ر إىل إٔ ايطًبلل١ املعًُللني ال ٜٛادٗللٕٛ َؼللهالت سللاد٠ ؾُٝللا ٜتعًللل باإلػللشاف ٚايتكللِٜٛ يف            

ني تشبلٜٛني َلٔ رٟٚ ايهؿلا٠٤    ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ،  ٚقذ ٜعض٣ ريو إىل إطٓاد عًُٝات اإلػشاف ٚايتكلِٜٛ إىل َؼلشؾ  

ٚارترب٠،   ٚإىل ايتعإٚ ٚايتٓظٝل بني املؼشف ايرتبٟٛ ٚاملعًِ املتعإٚ يف َتابع١ أدا٤ ايطايب املتلذسب ٚتكُٝٝل٘،   

 ٚتعذد ايضٜاسات ايصؿ١ٝ ايتكٛ ١ٝ ايين ٜكّٛ بٗا املؼشف ايرتبٟٛ.   

( ايلليت أٚحللشت إٔ َؼللهالت ١2004 ا طللطٌ ).ٚتتؿللل ٖللزٙ ايٓتللا٥ر دض٥ٝللا َلل  ايٓتللا٥ر ايلليت تٛصللًت إيٝٗللا دساطلل 

( ايلليت 2007املؼللشف ا نللاد ٞ سصللًت عًلل٢ أدْلل٢ ْظللب١ َللٔ سٝللح ظٗللٛس املؼللهالت،  ٚدساطلل١ أبللٛ منللش٠ ٚغللا  )   

 أظٗشت عذّ ٚدٛد َؼهالت ساد٠ تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني يف زتاٍ اإلػشاف ايرتبٟٛ .

يظلل اٍ ايجللاْٞ م ٖللٌ تٛدللذ ؾللشٚم دايلل١ إسصللا٥ٝا بللني      ثاْٝللا: ْتللا٥ر اإلدابلل١ عللٔ ايظلل اٍ ايجللاْٞ: يملدابلل١ عللٔ ا     

َتٛططٞ اطتذابات ايطًب١  املعًُني بكظِ ايذبًّٛ املٗين عٓذ حتذٜذِٖ ملؼهالت ايتلذسٜب املٝلذاْٞ تشدل  إىل    

ؾكذ مت اطتخشاز املتٛط  اذتظابٞ ٚاالضتشاف املعٝلاسٟ الطلتذابات إؾلشاد ايعٝٓل١ َلٔ ادتٓظلني        َتػري ايٓٛع؟م

 ٛططات،  ٚادتذٍٚ اتآتٞ ٜٛح  ريو.سظاب ق١ُٝ متم ملعشؾ١ دالي١ ايؿشٚم بني املتيف نٌ ستٛس،  ٚ
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 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  - لسنة الرابعةا   جامعة الناصرمجلة 

 

  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

ذالي١ ايؿشٚم بني املتٛططات يف َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يذ٣ ايطًب١ املعًُني بكظِ ( ي اختباس )ت  (8دذٍٚ ) 

 ايذبًّٛ املٗين ٚؾكا ملتػري ادتٓع)رنٛس/إْاخ(

 ايعذد ادتٓع اجملاٍ
املتٛط  

 ٞاذتظاب

االضتشاف 

 املعٝاسٟ
 ق١ُٝ ت

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

 املؼهالت ايتٓع١ُٝٝ
  1.001 2.57 27 رنٛس

2.682 

 

 ، .876 3.09 100 إْاخ .008

 املؼهالت اإلداس١ٜ
  ،.652 2.20 27 رنٛس

2.607 

 

 ،.900 2.68 100 إْاخ .010

 املؼهالت ايتذسٜظ١ٝ
  ،.643 2.01 27 رنٛس

1.638 

 

 ،.780 2.28 100 إْاخ .104

 املؼهالت اإلػشاؾ١ٝ
  ، .832 2.17 27 رنٛس

1.259 

 

 ،.827 2.40 100 إْاخ .210

َلللٔ ادتلللذٍٚ ايظلللابل ٜتضللل  أْللل٘: تٛدلللذ ؾلللشٚم دايللل١ إسصلللا٥ٝا بلللني َتٛطللل  اطلللتذابات ايلللزنٛس َٚتٛطللل         

يف زتلاٍ املؼلهالت    اطتذابات اإلْاخ يف حتذٜلذِٖ ملؼلهالت ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ املٝذاْٝل١ ٚيصلاحل اإلْلاخ،  ٚريلو        

ايتٓعُٝٝلل١،  ٚيف زتللاٍ املؼللهالت اإلداسٜلل١ ارتاصلل١ بللإداس٠ َذسطلل١ ايتطبٝللل،   سٝللح بًػللت قُٝلل١ متم يف زتللاٍ      

.،.(،  بُٝٓلا دلا٤ت   5( ٖٚلٞ دايل١ عٓلذ َظلت٣ٛ)    2.607( ٚيف زتاٍ املؼهالت اإلداس١ٜ )2.628املؼهالت اايتٓع١ُٝٝ )

ملؼللهالت اإلػللشاؾ١ٝ غللري دايلل١ إسصللا٥ٝا. ٖٚللزا ٜعللين إٔ َللتػري    ايؿللشٚم يف زتللاٍ املؼللهالت ايتذسٜظلل١ٝ ٚزتللاٍ ا  

ادتللٓع ٜعللذ عللاَال َلل ثشا يف حتذٜللذ َؼللهالت ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ ٚاإلسظللاغ بٗللا يللذ٣ ايطًبلل١ املتللذسبني،  ٚإٔ            

ايطايبات املتذسبات أنجش إدسانا يتًو املؼهالت ٚػعٛسا بٗا َٔ ايزنٛس،  ٚقذ ٜعض٣ ريو  إىل ػذ٠ سشصلٗٔ  

ٗاّ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  ٚايكٝاّ مبٓاػطٗا َٚظ ٚيٝاتٗا نُا يٛسغ َٔ خالٍ اإلػشاف عًٝٗٔ، ٖٚزا ع٢ً إصتاص َ

اذتش  قذ ٜٛيذ يذٜٗٔ ػعٛسا بلايكًل ٚارتلٛف َلٔ ايؿؼلٌ عٓلذ َلٛادٗتٗٔ  ٟ َؼله١ً. ٚتتؿلل ٖلزٙ ايٓتٝذل١           

إلْاخ يصاحل اإلْاخ يف ( اييت أٚحشت ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا بني ايزنٛس ٚا2003َ  ْتا٥ر دساط١ ايعُاٜش٠ )

( ايليت أػلاست إىل ٚدلٛد ؾلشٚم     2010املؼهالت اييت تٛادِٗٗ أثٓا٤ ايتطبٝل ايعًُٞ،  ٚدساطل١ خٛايلذٙ ٚأمحٝلذٙ )    

دايلل١ إسصللا٥ٝا بللني َتٛطللطات ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ تعللض٣ يًذللٓع،  ٚختتًللـ عللٔ ايٓتللا٥ر ايلليت تٛصللًت هلللا دساطلل١     

( ايليت أٚحلشت علذّ ٚدلٛد ؾلشٚم دايل١ إسصلا٥ٝا يف َؼلهالت         2007( ٚ دساط١ ايكاطلِ )  2010ارتشٜؼا،  ٚايؼشع١)

 ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ تعض٣ إىل دٓع ايطايب املعًِ. 
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  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

 : ثايجا: ْتا٥ر اإلداب١ عٔ ايظ اٍ ايجايح

يملداب١ عٔ ايظ اٍ ايجايح م ٌٖ تٛدذ ؾلشٚم دايل١ إسصلا٥ٝا بلني َتٛطلطٞ اطلتذابات ايطًبل١ املعًُلني بكظلِ            

ؾكللذ مت اطللتخشاز   ذٜللذِٖ ملؼللهالت ايتللذسٜب املٝللذاْٞ تشدلل  إىل َللتػري ايتخصللص؟م    ايللذبًّٛ املٗللين عٓللذ حت  

املتٛط  اذتظابٞ ٚاالضتشاف املعٝاسٟ الطتذابات أؾشاد ايع١ٓٝ ٚؾكا ملتػري ايتخصص  يف نٌ ستٛس،  ٚسظلاب  

 ق١ُٝ متم ملعشؾ١ دالي١ ايؿشٚم بني املتٛططات،  ٚادتذٍٚ اتآتٞ ٜٛح  ريو.

 س)ت(  يذالي١ ايؿشٚم بني املتٛططات يف َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يذ٣ ايطًب١ْتا٥ر اختبا (4دذٍٚ )

 املعًُني ٚؾكا ملتػري ايتخصص)عشبٞ/إطال١َٝ(

ٜتض  َٔ ادتذٍٚ ايظابل عذّ ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا بني َتٛط  اطتذابات ايطًب١ املعًُني يف حتذٜذِٖ 

يًُؼهالت اييت تٛادِٗٗ يف ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ املٝذا١ْٝ تعض٣ ملتػري ختصصِٗ ايذساطٞ )ايًػل١ ايعشبٝل١ ٚايرتبٝل١    

َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ،  ٚريو  االت  ا سبع١ اييت اػتًُت عًٝٗا اطتبا١ْاإلطال١َٝ(،  يف نٌ زتاٍ َٔ اجمل

يتكاسب املتٛططات اذتظاب١ٝ الطتذابات طًب١ ايًػ١ ايعشب١ٝ ٚطًب١ ايرتب١ٝ اإلطال١َٝ يف نلٌ زتلاٍ َلٔ ٖلزٙ     

الت ايرتبٝل١  اجملاالت .،  مما ٜعين إٔ ايتخصص ايذساطٞ يًطًب١ املتذسبني يٝع عاَال َ ثشا يف حتذٜذِٖ ملؼله 

ايعًُٝلل١ .ٚقللذ ٜشدلل  ريللو إىل إٔ املؼللهالت ايلليت ٜٛادٗٗللا ايطًبلل١ املتللذسبٕٛ ٚاسللذ٠ ٚال ختتًللـ يف ْٛعٗللا ٚيف         

سذتٗا باختالف ختصصلاتِٗ ايذساطل١ٝ. ٚتتؿلل ٖلزٙ ايٓتٝذل١ َل  ايٓتلا٥ر ايليت تٛصلًت إيٝٗلا دساطل١  ايعُلاٜش٠             

ّ ٚدٛد ؾلشٚم دايل١ إسصلا٥ٝا بلني َتٛطلطات ايطًبل١       ( اييت أظٗشت عذ2010( ٚدساط١ ارتشٜؼا،  ٚايؼشع١ )2003)

 ايعذد ايتخصص اجملاٍ
املتٛط  

 اذتظابٞ

االضتشاف 

 املعٝاسٟ
 ق١ُٝ ت

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

 املؼهالت ايتٓع١ُٝٝ
  ،.957 2.99 98 يػ١ عشب١ٝ

106. 

 

 ،.824 2.97 29 ١َٝتشب١ٝ إطال .915

 املؼهالت اإلداس١ٜ
  ،.892 2.53 98 يػ١ عشب١ٝ

1.213 

 

 ،.790 2.75 29 تشب١ٝ إطال١َٝ .227

 املؼهالت ايتذسٜظ١ٝ
  ،.774 2.20 98 يػ١ عشب١ٝ

605.، 

 

 ،.710 2.29 29 تشب١ٝ إطال١َٝ .546

 املؼهالت اإلػشاؾ١ٝ
  .880 2.34 98 يػ١ عشب١ٝ

341.، 

 

 .643 2.40 29 شب١ٝ إطال١َٝت .733
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  العٍن بجامعة المهنً الدبلوم طلبة ٌواجهها التً المشكالت

 

 د. عبد اهلل علً الكوريأ.  – العوامً ٌحٍى أحمد. د

املعًُني يف َؼهالت ايتطبٝل املٝذاْٞ تعض٣ ملتػري ايتخصص،  ٚختتًـ علٔ ايٓتلا٥ر ايليت تٛصلًت إيٝٗلا دساطل١       

( اييت أػاست إىل ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا يف املؼهالت اييت ٜٛادٗٗا ايطًب١ املعًُٕٛ 2007عبذ ايهشِٜ ايكاطِ)

 صص ايطايب املعًِ. تعض٣ إىل خت

 سابعا: ْتا٥ر اإلداب١ عٔ ايظ اٍ ايشاب  

يملداب١ عٔ ايظ اٍ ايشاب  م ٖلٌ تٛدلذ ؾلشٚم دايل١ إسصلا٥ٝا بلني َتٛطلطٞ اطلتذابات ايطًبل١ املعًُلني بكظلِ              

ؾكذ مت اطتخشاز  ايذبًّٛ املٗين عٓذ حتذٜذِٖ ملؼهالت ايتذسٜب املٝذاْٞ تشد  إىل َتػري املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ؟م

املتٛط  اذتظابٞ ٚاالضتشاف املعٝاسٟ الطتذابات إؾشاد ايعٝٓل١ ٚؾكلا مللتػري املٓطكل١ ايتعًُٝٝل١  يف نلٌ ستلٛس،         

 ٛططات،  ٚادتذٍٚ اتآتٞ ٜٛح  ريو.ٚسظاب ق١ُٝ متم ملعشؾ١ دالي١ ايؿشٚم بني املت

 يذ٣ ايطًب١ْتا٥ر اختباس)ت( يذالي١ ايؿشٚم بني املتٛططات يف َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ  (5دذٍٚ )

 املعًُني تبعا ملتػري املٓطك١ ايتع١ًُٝٝ)ايعني/ايرب ٞ(

 اجملاٍ
املٓطك١ 

 ايتع١ًُٝٝ
 ايعذد

املتٛط  

 اذتظابٞ

االضتشاف 

 املعٝاسٟ
 ق١ُٝ ت

َظت٣ٛ 

 ايذالي١

املؼهالت 

 ايتٓع١ُٝٝ

  ،.877 3.14 80 ايعني

2.530 

 

 ،.954 2.72 47 ايرب ٞ .013

املؼهالت 

 اإلداس١ٜ

  ،.867 2.70 80 ايعني

2.102 

 

 ،.849 2.37 47 ايرب ٞ .038

املؼهالت 

 ايتذسٜظ١ٝ

  ،.789 2.26 80 ايعني

860.، 

 

 ،.704 2.14 47 ايرب ٞ .391

املؼهالت 

 اإلػشاؾ١ٝ

  .850 2.39 80 ايعني

768. 

 

 ،.796 2.27 47 ايرب ٞ .444

َتٛطلل  اطللتذابات ايطًبلل١ املعًُللني ايللزٜٔ بكَٛللٕٛ      ٜللبني ادتللذٍٚ ايظللابل ٚدللٛد ؾللشٚم دايلل١  إسصللا٥ٝا بللني        

بايتطبٝل املٝذاْٞ يف َلذاسغ َٓطكل١ ايعلني ايتعًُٝٝل١ ٚايطًبل١ املعًُلني ايلزٜٔ ٜكَٛلٕٛ بلايتطبٝل املٝلذاْٞ يف           
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َللذاسغ َٓطكلل١ ايرب للٞ ايتعًُٝٝلل١ يف حتذٜللذِٖ ملؼللهالت ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ يف زتللايٞ املؼللهالت ايتٓعُٝٝلل١،        

١ تعلض٣ مللتػري املٓطكلل١ ايتعًُٝٝل١ يصلاحل َٓطكل١ ايعللني ايتعًُٝٝل١، سٝلح بًػلت قُٝلل١ )ت( يف         ٚاملؼلهالت اإلداسٜل  

،. ( 5( ٖٚلٞ دايل١ عٓلذ َظلت٣ٛ ايذاليل١)     2.102( ٚيف زتلاٍ املؼلهالت اإلداسٜل١)   2.530زتاٍ املؼهالت ايتٓعُٝٝل١)  

 ػشاؾ١ٝ غري داي١ إسصا٥ٝا . بُٝٓا ناْت ايؿشٚم بني املتٛططات يف زتايٞ املؼهالت ايتذسٜظ١ٝ،  ٚاملؼهالت اإل

ٚملا نإ  ٝ  أؾشاد عٝٓل١ ايذساطل١ َلٔ أصلٍٛ عُاْٝل١ ؾلإٕ ٖلزٙ ايٓتٝذل١ قلذ تعلض٣ إىل إٔ ايطًبل١ املتلذسبني يف             

َلذاسغ ستاؾعلل١ ايرب للٞ ايتعًُٝٝلل١ ٜكَٛللٕٛ بللايتطبٝل يف َللذاسغ عُاْٝلل١،  ٚيللزيو ؾللإِْٗ أنجللش تهٝؿللا َلل    

َٚعاٜؼ١ يٛاق  ايب١٦ٝ املذسط١ٝ َٚٓاٖذٗا ايتعًُٝٝل١ َكاسْل١ بايطًبل١    ايٓعاّ اإلداسٟ هلزٙ املذاسغ ٚأنجش أيؿ١ 

املتلذسبني يف َلذاسغ َٓطكل١ ايعلني ايتعًُٝٝل١ ايلزٜٔ ٜكَٛللٕٛ بلايتطبٝل يف ب٦ٝل١ قلذ تبلذٚ شتتًؿل١ علٔ ب٦ٝللتِٗ             

َعاْلا٠  ايعُا١ْٝ،  مما جيعًِٗ أقٌ تهٝؿا َ  اإلدلشا٤ات ايتٓعُٝٝل١ ٚاإلداسٜل١ املتبعل١ يف تًلو امللذاسغ،  ٚأنجلش        

َللٔ ايكًللل ٚايضللػٛط ايٓؿظلل١ٝ املصللاسب١ يعًُٝلل١ ايتطبٝللل املٝللذاْٞ. ٚتتؿللل ٖللزٙ ايٓتٝذلل١ َلل  ايٓتٝذلل١ ايلليت          

( ؾكذ أػاست إىل ٚدٛد ؾشٚم داي١ إسصا٥ٝا يف املؼهالت ايليت ٜٛادٗٗلا ايطًبل١    2007تٛصًت  هلا دساط١ ايكاطِ )

 ١ُٝ. املعًُٕٛ تعض٣ إىل ختصص ايطايب املعًِ ٚإىل املٓطك١ ايتعًٝ

يملداب١ عٔ ايظ اٍ ارتاَع م ٌٖ تٛدذ ؾلشٚم دايل١ إسصلا٥ٝا بلني     : خاَظا: ْتا٥ر اإلداب١ عٔ ايظ اٍ ارتاَع

َتٛططٞ اطتذابات ايطًب١ املعًُني بكظِ ايذبًّٛ املٗين عٓذ حتذٜلذِٖ ملؼلهالت ايتلذسٜب املٝلذاْٞ تشدل  إىل      

ٚاالضتشاف املعٝاسٟ الطتذابات أؾشاد ايعٝٓل١   ؾكذ مت اطتخشاز املتٛط  اذتظابٞ َتػري ْٛع َذسط١ ايتطبٝل؟م

ٚؾكللا ملللتػري ْللٛع َذسطلل١ ايتطبٝللل  يف نللٌ ستللٛس،  ٚسظللاب قُٝلل١ متم ملعشؾلل١ داليلل١ ايؿللشٚم بللني املتٛطللطات،              

 ٚادتذٍٚ اتآتٞ ٜٛح  ريو.

 ْتا٥ر اختباس)ت( يذالي١ ايؿشٚم بني املتٛططات يف َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يذ٣ ايطًب١ (6دذٍٚ )

 ًُني ٚؾكا ملتػري ْٛع َذسط١ ايتطبٝل)سه١َٝٛ/خاص١(املع

 ايعذد ْٛع املذسط١ اجملاٍ
املتٛط  

 اذتظابٞ

االضتشاف 

 املعٝاسٟ
 َظت٣ٛ ايذالي١ ق١ُٝ ت

 املؼهالت ايتٓع١ُٝٝ
  ،.910 2.72 72 سه١َٝٛ

3.854 

 

 ،.835 3.33 55 خاص١ .000

   ،.727 2.29 72 سه١َٝٛ املؼهالت اإلداس١ٜ
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 .000 4.531 ،.910 2.95 55 خاص١

 املؼهالت ايتذسٜظ١ٝ
  ،.670 2.01 72 سه١َٝٛ

3.803 

 

 ،.783 2.50 55 خاص١ .000

 املؼهالت اإلػشاؾ١ٝ
  .811 2.23 72 سه١َٝٛ

1.922 

 

 ،.834 2.51 55 خاص١ .057

   ٛ طلل  اطللتذابات ٜتضلل  َللٔ ادتللذٍٚ ايظللابل ٚدللٛد ؾللشٚم دايلل١ إسصللا٥ٝا  تعللض٣ يٓللٛع َذسطلل١ ايتطبٝللل بللني َت

ايطًبلل١ املعًُللني ايللزٜٔ ٜكَٛللٕٛ بللايتطبٝل يف املللذاسغ اذتهَٛٝلل١ َٚتٛطلل  اطللتذابات ايطًبلل١ املعًُللني ايللزٜٔ   

ٜكَٕٛٛ بايتطبٝل يف املذاسغ ارتاص١ يف حتذٜذِٖ ملؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف زتاٍ املؼهالت ايتٓعُٝٝل١،  ٚ  

،.( يصاحل ايطًب١ ايزٜٔ ٜكَٕٛٛ بايتلذسٜع يف  ٣5 ايذالي١ )املؼهالت اإلداس١ٜ، ٚ املؼهالت ايتذسٜظ١ٝ عٓذ َظتٛ

امللللذاسغ ارتاصللل١. ٖٚلللزا ٜعلللين إٔ ايطًبللل١ املعًُلللني ايلللزٜٔ ٜكَٛلللٕٛ بلللايتطبٝل يف امللللذاسغ ارتاصللل١ ٜٛادٗلللٕٛ     

حػٛطات َٚؼهالت قذ ال ٜٛادٗٗا ايطًب١ املعًُٕٛ يف املذاسغ اذته١َٝٛ. ٚقذ ٜشد  ريو إىل تظاٌٖ  ايٓعلاّ  

علللض امللللذاسغ ارتاصللل١ يف تلللزيٌٝ املؼلللهالت ايللليت قلللذ ٜٛادٗٗلللا ايطًبللل١ املعًُلللٕٛ ٚيف تلللٛؾري املٓلللاخ      اإلداسٟ يف ب

ايتعًُٝٞ املٓاطب يًتطبٝل املٝذاْٞ، ٚتذْٞ َظت٣ٛ ارتذَات اييت تكذَٗا ٖزٙ امللذاسغ هللِ،  ٚقًل١ ايتذٗٝلضات     

 ِ ملٗاَِٗ ايتذسٜظ١ٝ .ٚاملٛاد ٚايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ اييت حيتاز إيٝٗا ايطًب١ املتذسبٕٛ يف تٓؿٝزٖ

 يف ح٤ٛ ايٓتا٥ر اييت أطؿشت عٓٗا ايذساط١; ؾإٕ ايباسجني ٜٛصٝإ باتآتٞ : ايتٛصٝات:

 ل ٚح  َعاٜري دقٝك١  ٜتِ يف ح٥ٛٗا تٛصٜ  ايطًب١ املعًُني ع٢ً املذاسغ املتعا١ْٚ.

ٝلذاْٞ،  ٚالطلُٝا أٚي٦لو    ل تٛؾري عذد ناف َٔ ٚطا٥ٌ املٛاصالت يٓكٌ ايطًب١ املعًُني إىل َذاسغ ايتطبٝلل  امل 

 ايزٜٔ ٜتِ تٛصٜعِٗ ع٢ً َذاسغ بعٝذ٠ عٔ َٛق  طهِٓٗ.

للل تؼللهٌٝ دتٓلل١ َظللاعذ٠ ملظلل ٍٚ ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ يف ايهًٝلل١ تتللٛىل اإلعللذاد ٚايتشضللري ادتٝللذ يتٓؿٝللز ايرتبٝلل١        

 ايع١ًُٝ قبٌ بذ٤ ايتطبٝل املٝذاْٞ بؿرت٠ ناؾ١ٝ.

َر ايلذبًّٛ املٗلين حبٝلح ٜلتِ تلذسٜع  ٝل  املظلاقات ايٓعشٜل١ يف         ل  إدشا٤ تعذٜالت عًل٢ ْعلاّ ايذساطل١ يف بشْلا    

 ايؿصٌ ا ٍٚ ٚتؿشٜ  ايطًب١ يًتطبٝل املٝذاْٞ يف ايؿصٌ ايجاْٞ.

ل عكذ يكا٤ات دٚس١ٜ بني َظ ٍٚ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاملؼشؾني ايرتبٜٛني َ  ايطًب١ املعًُني ملٓاقؼ١ املؼهالت اييت  

 . تٛادِٗٗ ٚٚح  اذتًٍٛ ايالص١َ هلا
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ل عكذ يكا٤ات َظتُش٠ َٚٓتع١ُ بني املظ ٚيني يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ َٚلذٜشٟ امللذاسغ املتعاْٚل١ يتعلشٜؿِٗ بربْلاَر      

ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١،  ٚتٛحللٝ  أدٚاسٖللِ َٚظلل ٚيٝاتِٗ يف تٓؿٝللزٙ، َٚٓاقؼلل١ املؼللهالت ايلليت تٛادلل٘ ايطًبلل١ املعًُللني   

 ٚٚح  اذتًٍٛ املٓاطب١ هلا.

ختٝاس املؼشؾني ايرتبٜٛني ايلزٜٔ ٜلتِ اْتلذابِٗ يملػلشاف عًل٢ ايطًبل١ املعًُلني        ل ٚح  َعاٜري دقٝك١ ٚٚاحش١ ال

 طٛا٤ ناْٛا َٔ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بايه١ًٝ أّ َٔ املٛدٗني ايرتبٜٛني.

ٜكرتؤ ايباسجإ إدشا٤ دساطات تٓطًل َٔ ْتا٥ر ٖزٙ ايذساط١ ٚتٛصٝاتٗا، َٓٗا للل عًل٢ طلبٌٝ املجلاٍ للل       املكرتسات:

ٙ املؼللهالت عًلل٢ أدا٤ ايطًبلل١ املعًُللني ايتذسٜظللٞ، ٚاخللش٣ يتطللٜٛش بشْللاَر ايرتبٝلل١ ايعًُٝلل١ مبللا      تكللِٜٛ أثللش ٖللز 

 ٜتذاٚص تًو املؼهالت، أٚ ٜكًٌ َٔ أثشٖا يف إعاق١ حتكٝل أٖذاؾ٘.

 املشاد : 

ٕ (.َٓعَٛل١ تهلٜٛٔ املعًلِ يف حل٤ٛ َعلاٜري ادتلٛد٠ ايؼلا١ًَ، عُلإ،  ا سد        2003ل إبشاِٖٝ،  ستُذ عبذ ايلشاصم )   1

 :داس ايؿهش يًطباع١ ٚايٓؼش ٚايتٛصٜ .

(.املؼهالت اييت تٛادل٘ طًبل١ ايرتبٝل١ ايعًُٝل١     2011ل أبٛ يطٝؿ٘، سا٥ذ ؾخشٟ،  ٚعٝظ٢، ػاٖٝٓاص عبذ ايشمحٔ )  2

 .2236ل 2224( 2) 38يف ادتاَع١ ا سد١ْٝ يف إثٓا٤ ايتذسٜب املٝذاْٞ. زت١ً دساطات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ،  

 (.تطٜٛش املذاسغ،  ايكاٖش٠: ايشٚاب  ايعامل١ٝ يًٓؼش ٚايتٛصٜ .2009ُذ )ل أبٛ ايٓصش، َذست ست 3

(.املؼلهالت ايليت تٛادل٘ طًبل١ نًٝل١ ايعًلّٛ ايرتبٜٛل١ املتلذسبني         2007ل أبٛ منش٠، ستُذ مخلٝع، ٚغلا ، بظلاّ )     4

ٚايذساطلات،    أثٓا٤ ايتطبٝل املٝذاْٞ َٔ ٚد١ٗ ْعش ا طشاف املتعا١ْٚ. زت١ً داَعل١ ايكلذغ املؿتٛسل١ يألحبلاخ    

 .217ل185(15ايعذد )

( .دساط١  ِٖ املؼهالت اييت تٛاد٘ ايطايب املعًِ أثٓا٤ ؾلرت٠ ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ بهًٝل١     2004ل ا ططٌ، إبشاِٖٝ )  5

 .  180ل 143( 6ًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا، زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، ايعذد )عايرتب١ٝ ٚايعًّٛ ا طاط١ٝ يف داَع١ عذُإ يً

(. املؼهالت ايتٓع١ُٝٝ يًتطبٝل املذسطٞ نُا ٜشاٖا ايطالب املعًُٕٛ به١ًٝ 2012ػؿا٤ عبذ ايكادس )ل باؾكٝ٘،   6

 .216ل 191(: 1) ١ٜ13 ٚايٓؿظ١ٝ،  داَع١ ايبششٜٔ،  ٛايرتب١ٝ بصرب يف داَع١ عذٕ. زت١ً ايعًّٛ ايرتب

يت تٛاد٘ طًب١ ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ (.ايصعٛبات اي2010ل ارتشٜؼا، طعٛد، ٚايؼشع١، ممذٚؤ،  ٚايٓعُٝٞ، عضايذٜٔ )  7

( 7) 74يف ادتاَعلل١ اهلايمٝلل١ ٚداَعلل١ اإلطللشا٤ ارتاصلل١،  زتًلل١ داَعلل١ ايٓذللاؤ يألحبللاخ )ايعًللّٛ اإلْظللا١ْٝ(       

 .2000ل 1979
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(. ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ا طع ايٓعشٜل١ ٚتطبٝكاتٗلا،  عُلإ،   ا سدٕ : داس ايؼلشٚم     2002ل خطاٜب٘،  َادذ ستُذ )   8

 يًٓؼش ٚايتٛصٜ .

(. َؼلهالت ايرتبٝل١   2010ل خٛايذٙ، َصطؿ٢ ؾخٛس، ٚأمحٝلذٙ، ؾتشلٞ ستُلٛد،  ٚاذتذلاصٟ، طلعاد عبلذ ايكلادس)         9

ايع١ًُٝ اييت تٛاد٘ ايطًب١ املعًُني يف ختصص تشب١ٝ طؿٌ يف ن١ًٝ املًه١ ساْٝا يًطؿٛي١ بادتاَع١ اهلايم١ٝ، 

 .781ل 737(3) 26زت١ً داَع١ دَؼل،  

(.تصللٛس َكللرتؤ يتطللٜٛش بشْللاَر اإلػللشاف ايرتبللٟٛ بهًٝلل١ ايرتبٝلل١ يف داَعلل١        2002ل دٜٚػللش، يًٝلل٢ ستُللذ )        10

 .   70ل  41( 1) 3ايبششٜٔ. زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿظ١ٝ )داَع١ ايبششٜٔ(

(. ٚاق  ع١ًُٝ اإلػشاف ع٢ً ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚاملؼهالت اييت 2009ل دٜاب،  طٌٗٝ سَضٟ،  ٚدٜاب، َٝاد٠ طٌٗٝ ) 11

م عُللٌ ايٝللّٛ ايذساطللٞ م ايتللذسٜب املٝللذاْٞ بللني أدا٤ ايطايللب املعًللِ ٚتٛدٗللات املؼللشف ايرتبللٟٛ            تٛادٗٗللا،  أٚسا 

 ٚاإلداس٠ املذسط١ٝ م.ن١ًٝ ايرتب١ٝ،  ادتاَع١ اإلطال١َٝ، غض٠.

(.َؼهالت ايتطبٝل املٝذاْٞ ملكشس ايرتب١ٝ ايعًُٝل١ يف داَعل١ ايكلذغ املؿتٛسل١     2010ل ػاٖني، ستُذ أمحذ )   12

 .74ل 45(، 4) 2يذاسطني. اجمل١ً ايؿًظط١ٝٓٝ يًرتب١ٝ املؿتٛس١ عٔ بعذ،  َٔ ٚد١ٗ ْعش ا

(. َؼهالت ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ نُلا ٜشاٖلا ايطًبل١ املعًُلٕٛ يف ختصلص َعًلِ         2004ل ايعبادٟ،  ساَذ  َباسى )   13

ل 242( 2) 31ايصـ ٚعالقتٗا باجتاٖاتِٗ ضتٛ ١َٓٗ ايتذسٜع. زت١ً دساطات ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ، داَع١ ايريَٛى،  

252. 

( تكِٜٛ بشْلاَر ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ يف نًٝل١ ايرتبٝل١ بعلربٟ َلٔ ٚدٗل١ ْعلش          2007ل ايعبادٟ،  ستُذ محٝذإ )  14

 . 171ل  127( 83) 21ايطايبات املعًُات .اجمل١ً ايرتب١ٜٛ :ايهٜٛت،  

ٔ يف نًٝل١ ايعًلّٛ   (.َؼهالت ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ نُا ٜشاٖا طًب١ ايؿصٌ ايجا2003َل ايعُاٜش٠، ستُذ سظٔ )  15

 .194ل 159( 4ايرتب١ٜٛ ادتاَع١ٝ )ا ْشٚا(، زت١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ،  ن١ًٝ ايرتب١ٝ،  داَع١ قطش،  ايعذد )

(.َؼلهالت ادتاْلب ايعًُلٞ ملكلشس ايرتبٝل١ ايعًُٝل١ باملٓلاطل ايتعًُٝٝل١ هاَعل١          2007ل ايكاطِ،  عبذ ايهلشِٜ )   16

ٔ ٚد١ٗ ْعش ايطًب١ املعًُني .زت١ً داَع١ ايكلذغ املؿتٛسل١   ايكذغ املؿتٛس١ يف ستاؾعات يماٍ ؾًظطني َ

 .197ل 129( 10يألحباخ ٚايذساطات،  ايعذد )

(. َؼللهالت ايتطبٝللل املٝللذاْٞ ايلليت تٛادلل٘ ايطًبلل١ املعًُللني يف ختصللص َعًللِ   2006ل ٖٓللذٟ،  صللاحل رٜللاب )    17

         .233ل 217( 2) 33ايصـ يف ادتاَع١ اهلايم١ٝ. زت١ً دساطات )ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ (،  
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