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 صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦بْ

11 

 املمخص

ِـدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل الكػف عَ صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ لـدٝ ط٦بـْ       

ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً   ٔالتعــسع عمــٜ ٔجّــاأ ٌاــس نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ   ٌاــس ّي ل ــٕزٚ      

جاوعــٛ صــٍعاٞ بــاجلت٦ع اجلــٍظ  ٔل ــص القالــه  ٔلتردٗــة نِــداع الدزاضــٛ اضــتخدً ال اذ ــاُ       

ن الكفاٖـاأ  ( فدـسٚ ااضـٗٛ ال ـداٟن  ثى   ـ    45املٍّخ الٕصف٘ الترمٗم٘  ٔمت   ىٗي اضـت اٌٛ وكٌٕـٛ وـَ    

ٛ عمــٜ نزبعــٛ ذلــأز: ذلــٕز الكفاٖــاأ   ال٦شوــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ  وٕشعــ   

ٔذلـــٕز يفاٖـــاأ الــتىكَ العمىـــ٘ ٔاملّـــا  ٔذلـــٕز إعــدار اوا ـــساأ ٔ ٍفٗـــرِا  ٔذلـــٕز     الػخ ــٗٛ  

يفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ  اليت وَ جل٦ه رزجٛ ممازضـتّا وـَ ل ـن ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ لكـَ لمقالـه        

ّ    صلابـا  نٔ ضـم ا   إنُ ضلكي عمٜ صـٕز ْ   ٔ   ٔمت التردـة وـَ صـدل صلـار ب ا ّـا    إا بعس ـّا عمـٜ اوكىـو  

ــاً(       ــاً العــ ــٛ صــــٍعاٞ  الٍاــ ــٛ اإلعــــ٦ً جاوعــ ــٛ املطــــتٕٝ السابــــى بكمٗــ ــا عمــــٜ  ٗــــى طم ــ ٔمت  ق ٗدّــ

ٛ بتخ  ــا ّي املختمفـــٛ     صـــرافٛ ( املدٗــدَٖ بالف ـــن    –ع٦لــاأ عاوـــٛ ٔإعــ٦ُ   -ٔ مفصٖـــُٕ  إذاعــ

ٔطال ــٛ  عٍٗــٛ الدزاضــٛ(   ا ( طال ــ190ي  ً  ال ــالع عــدر2015/2016ِالدزاضــ٘ ا٧ٔه وــَ العــاً اجلــاوع٘

 : ا٩ ٗٛٔلد  ٕصمت الدزاضٛ إىل الٍتاٟخ 

ــس وـــَ  3110ُ ذلـــأز ا٥ضـــت اٌٛ ا٧زبعـــٛ ذ ـــمت عمـــٜ وتٕضـــ) ذطـــاب٘ وس فـــى بمـــع     إ- ( ِٔـــٕ ني ـ

(  ِٔرا ٖعا نُ وعاي نفسار عٍٗٛ الدزاضـٛ وتفدـُٕ عمـٜ نُ الكفاٖـاأ     3املتٕض) احلطاب٘ ا٥فرتا ٘  

ُ  عترب وَ الكفاٖاأ املّىٛ اليت متازع بالفعـن وـَ ل ـن ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ بكمٗـٛ       ٕال اذ  اليت ذدرِا

 عٍْ لدٝ القم ٛ. إصلابٗٛاإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ  ٔاليت  عكظ صٕزٚ ود ٕلٛ ٔ

  ( بـو اضـتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ      ٥0105  ٕجد فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ اٟٗٛ عٍد وطتٕٝ ر٥لـٛ   -

 ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ ٔفدا  ملتي ر اجلٍظ.ل ٕزٚ ا٧ٌاس ّي 

اضــتحاباأ نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ   ٌاــس ّي ل ــٕزٚ ا٧ضــتاذ      فــسٔق ذاأ ر٥لــٛ إذ ــاٟٗٛ بــو     ٕجــد -

 ٞ ( 0104  ٔفدـــا  ملـــتي ر ل ـــص القالـــه  عٍـــد وطـــتٕٝ ر٥لـــٛ   اجلـــاوع٘ بكمٗـــٛ اإلعـــ٦ً جاوعـــٛ صـــٍعا

ـــ  ــىَ الكفاٖـ ــٕز ا٧ٔه املتاــ ــٛ     لمىرــ ــٛ اإلذاعــ ــا  طم ــ ــاوع٘  ل ــ ــتاذ اجلــ ــٛ ل٨ضــ ــٗٛ ال٦شوــ اأ الػخ ــ

( لمىرـٕز ال ـاٌ٘ املتاــىَ يفاٖـاأ الـتىكَ العمىـ٘ ٔاملّـا ال٦شوــٛ       0103ٔالتمفصٖـُٕ  ٔوطـتٕٝ ر٥لـٛ     

 .ٔاإلع٦ُ ل٨ضتاذ اجلاوع٘  ل ا  طم ٛ الع٦لاأ العاوٛ

اضـتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ       و ( بـ ٥0105  ٕجد فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ اٟٗٛ عٍد وطتٕٝ ر٥لـٛ   -

  ٞ   ٔفدـا  ملـتي ر ل ـص القالـه بالٍطـ ٛ      ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعـٛ صـٍعا

 وٕزٙ يفاٖاأ إعدار اوا ساأ ٔ ٍفٗرِا  ٔيفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ.
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Abstract: 
      This study aims to reveal the image of a university professor at the Faculty of Mass 

communication, Sana’a University from the students, and to highlight the views of the study 

sample of the image of the university professor at the Faculty of Mass communication, Sana’a 

University with regard to professor’s gender and student’s major.   

     To achieve objectives of the study, researchers used the descriptive and analytical approaches 

and a questionnaire was designed. It included 45 item and each item has several alternative 

meaning that describe the skills needed for university professor of the Faculty of Mass 

communication Sana’a University. These 45 item are categorized into four categories. The first 

category is related to the Professor’s personal traits, the second is related to his professionalism 

and knowledge, the third is related to his preparation and execution of the lessons and the fourth 

one is related to his evaluation skills. The attributes may affect students perception of their 

professor positively or negatively depending on the professor’s possession of the positive or the 

negative traits.  

      The validity of the questionnaire is verified by concerned and specialized evaluators and its 

consistency has been confirmed. Then, it has been distributed to level IV students, Faculty of Mass 

communication, Sana’a University (general scheme) enrolled in the first semester of the academic 

year 2015/2016. The students have different majors ( radio and television - public relations and 

Media – Journalism). They are (190) students (study respondents).  

     The study finds out that:  

1. The four categories get a high average ratio of (3.10) higher than hypothetical average 

ratio of (3). This indicates that the four categorized attributes prepared by the researchers 

in the questionnaire are important attributes and skills that are really practiced by the 

University Professor in the Faculty of Mass communication, Sana’a University and this 

shows a positive and acceptable image of Professor to his students.  

2. There are no statically significant differences at (0.05) among the respondents’ responses 

regarding their perception of their professors in the Faculty of Mass communication, 

Sana'a University in regarding teacher’s gender.   

3. There are statically significant differences among the respondents’ responses regarding 

their perception of their professors in the Faculty of Mass communication, Sana’a 

University in respect of students major at (0.04) for the first category concerning 

teacher’s personal traits to the students of Radio and Television and at number (0.03) for 

the first category concerning teacher’s knowledge and profession to the students of Public 

Relations and Media. 

4. There are no statically significant differences at (0.05) among the respondents’ responses 

regarding their perception of their professors in the Faculty of Mass communication, 

Sana’a University in respect of teacher’s preparation and teacher evaluation skills on one 

side and students major on the other. 
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 وددوـٛ الدزاضٛ:  

كمٗاأ اجلاوعٛ نزبـى ضـٍٕاأ نٔ ني ـس لمر ـٕه عمـٜ رزجـٛ ال كـالٕزٖٕع         التر ٗن العمى٘ ب ٖطتىس القم ٛ  

ٖثدوزضــِٕي   ٖٔجلــ٦ه ِـــرٓ الفــرتٚ ٖدــابمُٕ الكــ  ر وــَ نعاــاٞ ٠ِٗــٛ التــدزٖظ ٔوطــاعد     ّي الــرَٖ رزوضــِٕي نٔ د 

ٞ  راجلــن   ٔلتمـف ٌاــسٚ ِــ٥٤ٞ القم ــ  ٛ ٔاٌق اعـا ّي سلــٕ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ ذطــه ضـمٕيْ ٔ عاومــْ وعّــي ضــٕا

ــْ       ــٛ التـــدزٖظ  ٔالتصاوـ ــٕ ٠ِٗـ ــاأ ا٧ضاضـــٗٛ ال٦شوـــٛ لعاـ ــتْ لمكفاٖـ ــا  ٔوـــدٝ ممازضـ ــسٚ نٔ جلازجّـ لاعـــٛ اوا ـ

 بأجل٦لٗاأ املٍّٛ. 

ٖثع  ٌـْ  إغاواـٛ نٔ و ّىـٛ  بـالدٕه    س القم ٛ عَ از ٗاذّي نٔ عدً از ٗاذّي ملعاومٛ نٙ نضتاذ وـَ جلـ٦ه ع ـازاأ     ؤ

نذطَ نضـتاذ نٔ ممتـاش  نٔ غ رِـا وـَ الع ـازاأ نٔ الكمىـاأ املطترطـٍٛ الـيت  عكـظ اباِـاأ إصلابٗـٛ سلـٕٓ  ٔ              

ُ ِــرا إودابــن ذلــ  زلــد  عــ  راأ  عكــظ عــدً ا٥ز ٗــال ٖ ــٗيّا بعــس القم ــٛ بــآ بعــس نضــا ر ّي بــالدٕه   

ىث   التدزٖظ  ٔذل  وَ جل٦ه بعس الطمٕيٗاأ اخلاط٠ٛ اليت ٖس ك ّا ا٧ضتاذ وثْتِعه  نٔ ص ْعه  نٔ نٌْ ٥ ٍٖف

ــٛ       ــْ بأجل٦لٗــــاأ املٍّــ ــْ ٔاِتىاوــ ــدً التصاوــ ــٛ  نٔ عــ ــٗٛ  نٔ وٍّٗــ ــاٞ غخ ــ ٞ  ياٌــــت نجلقــ ــٕا ــا رٚ ضــ بعــــس ا٧ضــ

 . 1(2012 شِساُ

إلصلـاب٘ نٔ  ٔ عاومْ وى طم تْ لْ نبس يـ  ر    كـَٕٖ ا٥بـآ ا    ا٧ضتاذ اجلاوع٘ٔ فٗد الدزاضاأ إىل نُ ضمٕك 

ٖاا  ٌتـاٟخ يـ  رٚ ٥  ٍر ـس    فّـي القالـه لمىدـسز       نذل   ٜالطميب لمقم ٛ سلٕ نضتاذِي  يىا ٖرت ه عم

الدزاضــ٘ فرطــه  بــن  تعــداِا إىل جٕاٌــه  سبٕٖــٛ عدٖــدٚ  وٍّــا وــا ٖتعمــة بــاملدسز  ٔوٍّــا وــا ٖتعمــة بالٍحــال            

     َ   2000اباِا ـْ  ٔ ّـرٖه جلمدـْ  الطـاوساٟ٘      ٔالتفٕق  ٔوٍّا وا ٖتعمة بتـأب رٓ عمـٜ غخ ـٗٛ القالـه  ٔ كـٕٖ

 .2(93ص

ّـٕ  ففعمٜ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ نُ ٖطّي   زضي غخ ٗتْ  ٔ سضٗخ صٕز ْ عٍد ط٦بـْ وٍـر الٗـًٕ ا٧ٔه لمدزاضـٛ      

ْ   ٔلـد ٖـأ ٘ ا٥ٌق ـال الطـميب وـَ ضـٕٞ وعاوم      عـَ غخ ـْ  نٔ ضـم ٗا     إصلابٗـا   اٌق اعـا  ٖسمسـُٕ   الرٙ صلعمّي  تـ

  ٔعمــٜ ّٖيلــد  ْ ــ٤رٙ إىل  ػــْٕٖ صــٕزلــد ِــرٓ ا٧وــٕز ٔنٔ عــَ طسٖــة الدطــٕٚ عمــّٗي     اوّــينٔ عــدً اذرت هلــي 

مما ٖطّي     وَ ٌفطْ   ذدٖ ْ  ٔٔابدا  ل دا ٔ    ٔوسذا بػٕغا وى طم تْ  ا٧ضتاذدد ٖكُٕ فالعكظ وَ ذل  

 لمدزاضٛ. وٍر الًٕٗ ا٧ٔه ط٦بْصٕزٚ إصلابٗٛ لدٝ   كَٕٖ

آزاّٟـي ذتـٜ ٔإُ   رتً ٌـْ وّـتي بّـي  لسٖ ـا  وـٍّي  ٖفـسل لفـسذّي  ٔضلـصُ حلـصٌّي  ٔضلـ          عمْٗ نُ ٖػـعس ط٦بـْ بأ  ٔ

   ٖ ٕجـد ع٦لـٛ إصلابٗـٛ ذطـٍٛ وـى      ياٌت رلالفٛ لسنْٖ  ٖتعاون وعّي بكن صدق ٔنواٌـْ  ٔوٕ ـٕعٗٛ  ٔعمٗـْ نُ 

إُ ني ـس وـا   ٔوٕ ـٕعٗٛ  فـ   عمىٗٛ ُنضٍظفٗعاومّي يأبٍاْٟ  ضله هلي اخل ر  رُٔ متٗٗص بٍّٗي  إ٥ عمٜ  تْ طم 

                                                           
بكمٗٛ الصزاعٛ  وتاذٛ عمٜ املٕلى : جاوعٛ املٍ ٕزٚ . ٔذدٚ اإلزغار ٔالتٕجْٗ الق٦ب٘  –(. ال ٕزٚ الرٍِٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ لدٝ ط٦ب يمٗٛ الصزاعٛ 2012ضل٘ عم٘.  شِساُ  -1

http://www1.mans.edu.eg/facagr/arabic/StudErUnit.  

 رٖطىرب.-(  ٌٖٕٕٗ 1(  العدر 20اجملمٛ العسبٗٛ لمرتبٗٛ  اجملمد  (. اضرتا ٗحٗاأ ٔنضالٗه التدزٖظ املت عٛ لدٝ نعااٞ اهل٠ٗاأ التدزٖطٗٛ   يمٗاأ الرتبٗٛ   بيدار.2000وّدٙ صا  .  الطاوساٟ٘  -2
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ــص بعاــّي عمــٜ بعــس  إوــا           ٗ عمــٜ نضــاع  ٖػــٕٓ صــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ عٍــد ط٦بــْ غــعٕزِي بأٌــْ لٗــن نٔ ل

ٕ امل ٘  ا٥ٌتىــاٞا٥جتىــاع٘  نٔ  ٝطـت مبٍالػــٛ فػــعٕز القم ـٛ باِتىــاً نضــا ر ّي      نٔ املٍــاطد٘املــرِيب  نٔ احلصبـ

ٞ  وسضلــٛ  وػـك٦ ّي ٖصٖــد وــَ ذل ـتّي ٔالرتابّــي وــٍّي  ٔذلـ  وــَ غــأٌْ     بـو ا٧ضــتاذ ٔطم تــْ  نُ طلمـة نجــٕا

 راجلن لاعٛ اوا سٚ ٔجلازجّا.

ٕ ز ْ         1(2008ٖٔػ ر   زوااُ  إىل نُ ا٧ضتاذ اجلاوع٘   بعس الدٍـٕاأ الفاـاٟٗٛ لـد  عـسم هلحىـٛ غسضـٛ صـ

نُ  يرٟه بػسٙ ٥ ِي  لْ إ٥ ابتصاش القم ٛ والٗا  نٔ نجل٦لٗا   مما نلدٜ با٦ه وَ الػـ  عمـٜ غخ ـٗٛ صلـه    

نّيـو ٌفطـْ   التعـسم غـ ر ا٧جل٦لـ٘ لمقم ـٛ          ٖث ٖكُٕ هلا اذرتاوّا ٔ ددٖسِا وَ اجلىٗى  ٔإذا ياُ ٍِاك وـَ 

اجلاوعـٛ  ٥ٔ صلـٕش لـاه وـَ ا٧ذـٕاه نُ  ػـٕٓ صـٕزٚ ا٧ضـتاذ         ٚ    راف٥٤ّٞ ٥ ل مُٕ إ٥ّ لـمٛ لمٗمـٛ وـَ ا٧ضـ   

ٔ   وــَ نضـــتاذ اجلــاوع٘ يكــن  بت ــسع غـــ ر ضــمٗي      ُ إرازٚ اجلاوعـــٛ نشو٦ٟـــْ  نٔ اجملتىــى  يىــا    بــآ ط٦بــْ  ن

 ٠ّٗـٛ يـن الطـ ن ٥ذتٕاٟـْ  ٔ ٠ّٗـٛ       وـَ جلـ٦ه  صـٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘   اجملتىـى     عمـٜ   احلفـا  وط٤ٔلٛ عَ 

املد ـسَٖ بـأراٞ نعىـاهلي ٔٔاج ـا ّي راجلـن اجلاوعـٛ نٔ        ا٧ضـا رٚ احلٗاٚ الكسلـٛ لـْ ٧ٔضـس ْ  ٔعمّٗـا نُ  عالـه      

نُ  ت ـدٝ ملـَ ٖعتـدٙ عمـٜ نضـا ر ّا  ٥ٔ  دـف وكتٕفـٛ ا٧ٖـدٙ   ذـو  تػـٕٓ صـٕزٚ             جلازجّا  يىا نُ عمّٗـا 

ا٧ضتاذ اجلاوع٘ عمٜ وسنٝ وٍّا ٔوطىى  ٔصله عمٜ ا٧ضتاذ اجلـاوع٘ نُ ٖترىـن العـهٞ ا٧يـرب   احلفـا       

نٔ ودالـٛ  نٔ  عمٜ صٕز ْ وَ التػٕٓ   اجملتىى  ف٦ ٖطىح لٍفطْ بالتحأش عمٜ ا٧واٌـٛ العمىٗـٛ فٗطـسق ل ـا      

ٖطتين القم ٛ    ٍفٗر طم اأ جلاصٛ بـْ  ٔعمٗـْ نُ ٖرتفـى عـَ ل ـٕه اهلـداٖا وـَ طم تـْ نٖـا  يـاُ ٌٕعّـا ذتـٜ             

ٖ عد عَ ٌفطْ الػـ  ٔا٥ ّـاً  ٔعمٗـْ نٖاـا  نُ ضلـاف  عمـٜ صـٕز ْ العاوـٛ  ٠ِٗٔتـْ ٍِٔداوـْ  لكـ٘ ٥ ٖ ـ ح             

 .دلا٥  لمتٍدز وَ ل ن ا٩جلسَٖ

ٞ  نٔ املطـــاع بطـــىعتّي طـــٕع٘ نُ ضلـــرتً شو٦ٟـــْ  ٔنُ ٖتحٍـــه الكـــ٦ً عـــٍّي بال يـــرل  عمـــٜ ا٧ضـــتاذ اجلـــاو

   ٛ   ٧ُ ذلـ  ٖعـد ضـمٕيا  غـاٍٟا  ٔ  ـسفا  ٥ ٖمٗـة       الػخ ٗٛ  نٔ مبطتٕاِي العمى٘ نواً شو٦ّٟـي  نٔ نوـاً القم ـ

بأواٌـــٛ  ٔالتصاوا ـــْ العمىٗـــٛ راجلـــن لطـــىْ العمىـــ٘  أراٞ ٔاج ا ـــْ  يىـــا إُ عمٗـــْ نُ ٖدـــًٕ بـــبا٧ضـــتاذ اجلـــاوع٘

 ٔاإلجل٦ه ٔعدً ا٥لتصاً بّرٓ ا٧جل٦ق  ٤بس ضم ا  عمٜ صٕز ْ عٍد ط٦بْ ٔا٩جلسَٖ.ٔإجل٦ص  

ٛ   ٔو ا٥  زاٟعا  ضلترٝ بْ وَ ل ـن طم تـْ  ٔيـرل  وـَ      يىا ٍٖ ي٘ عمٜ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ نُ ٖكُٕ لدٔٚ  ذطٍ

ـّـ    ي وــَ غــساٟح اجملتىــى  ٔنُ ٖعكــظ  ل ــن املٍتطــ و العــاومو وعــْ   و٤ضطــتْ ا٧يارلٗــٛ  نٔ وــَ ٖتعاوــن وع

غخ ٗٛ عمىٗٛ نيارلٗٛ وٍّٗٛ  سبٕٖٛ ل ن يـن غـ٘ٞ  ٔنُ ٖرتفـى عـَ صـياٟس ا٧وـٕز  ٔنُ ٖتعاوـن وـى املكاٌـٛ          

الساٟــدٚ الــيت ٔ ـــعّا اجملتىــى لــْ  ٔنُ ٖعقـــ٘ ِـــرٓ املكاٌــٛ ذدّـــا   يــن غــ٘ٞ  ٔنُ عمٗـــْ ا٥لتــصاً بـــا٧جل٦ق          

ٔنضـتاذا  ذلرتوـا    عٗـُٕ ا٩جلـسَٖ  ٔنُ ٖكـُٕ وتىطـكا  مب ـار٢ ٔ عـالٗي         الفا مٛ اليت بعن وٍْ وسبٗا  فا ـ٦   

                                                           
ــاُ  -1 ــٛ.  زواــــــ ــٕزٚ ا(. 2008يافٗــــــ َ صــــــ ــ ــ٤ٔلٗٛ وــــــ ــاوع٘. وطــــــ ــتاذ اجلــــــ ــدر   ٧ضــــــ ــٛ  العــــــ ــاز الكٕٖتٗــــــ ــدٚ الٍّــــــ ــس138. جسٖــــــ ــازٖخ الٍػــــــ ــازٖخ ا٥طــــــــ٦ل21/1/2008(   ــــــ ــى:   ً 26/10/2015   ــــــ ــٜ املٕلــــــ ــال عمــــــ وتــــــ

http://www.annaharkw.com/Annahar/Article.aspx?id 
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تمــ  الدــدزاأ الــيت متكٍــْ وــَ اضــتخداً نضــالٗه  دزٖطــٗٛ وتٍٕعــٛ        لرٍٖــْ الدــٕٖي  ٔوق دــا  لفساٟاــْ  ٔنُ   

 .1(2009طم تْ ٔا٩جلسَٖ  احلطٍأٙ ٖكُٕ زوصا  ٖدتدٝ بْ وَ ِل  ننئنُ   تٍاضه ٔلدزاأ القم ٛ ٔوٕٗهلي 

ٖ إىل  2(2010نغازأ الطـ ى   ٔ اوعـٛ صـٍعاٞ ٖطـتردُٕ نُ  كتـه نمسـا٣ِي مبـاٞ الـرِه عمـٜ         ضـا رٚ   ٕجـد ن نٌـْ 

ٖاـا  وـَ لـٗظ هلـي ع٦لـٛ بألدـابّي العمىٗـٛ  ٥ٔ بدـٗي         نصفراأ التازٖخ  ٔ  عدٕه القم ـٛ ٔلمـٕبّي  ٔنُ فّٗـا    

املمتـصوو   ا٧ضـا رٚ ٔلاضـٗٛ  ٔبدٗمـٛ عمـٜ    التعمٗي اجلاوع٘  ٥ٔ بأجل٦لٗاأ املٍّٛ  ِٔـرٓ ذدٗدٛ و٤ملـٛ ٔرلصٖـٛ    

اجلــاوع٘ لمتػــْٕٖ راجلــن اجلاوعــٛ   ا٧ضــتاذباجلاوعــٛ  ٔبطــ ه ِــ٥٤ٞ ٔضــمٕيٗا ّي اخلاط٠ــٛ   تعــسم مسعــٛ   

ٔجلازجّـــا  ٔبطـــ  ّي بـــدنأ  ّتـــص صـــٕزٚ ا٧ضـــتاذ اجلـــاوع٘   نذِـــاُ القم ـــٛ بالدزجـــٛ ا٧ٔىل  ٔبـــدن ٖفدــــد رٔزٓ   

 احلدٗد٘   التٍىٗٛ.

بعــس نضــا رٚ اجلاوعــٛ بــآ لٗــارا ّي        ٗاأإىل نُ الػــكأٝ وــَ ضــمٕي   3(3  ص2010غػــ٘  يىــا نغــاز الد 

ا٧لطاً ٔالكمٗاأ ٔبآ بعاّي وَ جّٛ  ٔبٍّٗي ٔبعس طم تّي وَ جّٛ نجلسٝ   تصاٖد وَ وطتٕٝ  دزٖطّي  

          ْ ع٦لـٛ غـ ر    ٔنواٌتّي العمىٗـٛ  ٔعـدالتّي    دـٕٖي طم ـتّي  ٔاٌاـ اطّي مبٕاعٗـد ذلا ـسا ّي  ممـا ٌـتخ عٍـ

 صرٗٛ   ي  ر وَ ا٧ذٗاُ بو بعس نضا رٚ اجلاوعٛ  ٔبعس ط٦بّي.     

َْٗ ٔعىمّىا باجلاٌه التدزٖط٘ ٔاإلرازٙ   جاوعٛ صٍعاٞ  ٔاذتكايّىـا   ٔوَ جل٦ه وا ض ة ٔوَ جلربٚ ال اِذ  

 ر نجل٦لٗــٛ ٥ذاــا بعــس ا٥ٌتدــاراأ وــَ ل ــن القم ــٛ لطــمٕيٗاأ غــ ر نيارلٗــٛ  ٔغــ     فدــداملطــتىس بالقم ــٛ  

صٕز ّي نواً نبٍاّٟي القم ٛ باٌٗا   ا٧وس  ْاجلاوعٛ  اليت  ط١ٗ لطىعتّي ن٥ٔ   ٔ عىن عمٜ  ػٕٖ نضا رٚل عس 

الرٙ رفعّىا ٔغحعّىا لمكػف عَ صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لـدٝ ط٦بـْ  لمٕلـٕع    

نٔ صــٕزٚ ضــم ٗٛ لــدٝ القم ــٛ عــَ ِـــرا      ا اٌق اعــعمــٜ بعــس الطــمٕيٗاأ نٔ الت ــسفاأ اخلاط٠ــٛ الــيت  عكــظ      

 ا٧ضتاذ نٔ ذاك  ٔالعىن عمٜ احلد وٍّا ٔالدااٞ عمّٗا.

٥ّ إذا ياُ ٌاجرا    عىمْ  إ٥ٔ لكَ نُ  كُٕ صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘  ٗمٛ ٔإصلابٗٛ  نٔ ود ٕلٛ لدٝ طم تْ  

ٗـ    ٔ    وتىٗصا  بأراْٟ ا٧يارل٘  ٔبطمٕيْ احلطـَ  ٔبالتصاوـْ بأجل٦ل نُ ٖكـُٕ  اأ املٍّـٛ راجلـن اجلاوعـٛ ٔجلازجّـا  

  طٕرٓ او ٛ  ٔالتعأُ.  إصلابٗا ٔبتعاومْ وى شو٦ْٟ  ٔالعاومو باجلاوعٛ  زالٗا  

 

                                                           
ــد العصٖــــص.  احلطــــٍأٙ  -1 ــا ٍٖ يــــ٘  (. 2009وٕفــــة ع ــ ــتاذ اجلــــاوع٘ يىــ ــازٖخ ُ ٖكــــُٕنا٧ضــ ــازٖخ ا٥طــــ٦ل 14/2/2009الٍػــــس .  ــ ــى: 29/9/2015   ــ ــال عمــــٜ املٕلــ -http://www.sotaliraq.com/mobile  وتــ

item.php?id=115665#axzz4369g7yOY.
                                 

ــاد.   -2 ــعار ضـــ ــ ى  ضـــ ــا2010ٞالطـــ ــٛ (. نعاـــ ــدزٖظ ٠ِٗـــ ــاأ التـــ ــن الٕاج ـــ ــس   ل ـــ ــازٖخ الٍػـــ ــت   ـــ ــرٕٚ ٌـــ ــٕق. ال ـــ ــ٦ل    13/4/2010احلدـــ ــازٖخ ا٥طـــ ــى:   20/2/2015 ـــ ــٜ املٕلـــ ــال عمـــ -http://www.alsahwa  وتـــ

yemen.net/view_news.asp?sub_no=2_2010_04_13_77421 

٘ 2014 رٖطىرب الدغػ٘  نمحد ذلىد -3 ٛ   (.نجل٦لٗاأ وٍّٛ التدزٖظ اجلـاوع املٍعدـدٚ   ص التقـٕٖس ا٧يـارل٘  جاوعـٛ صـٍعاٞ     مـدٔزٚ الطـٍٕٖٛ ال اوٍـٛ لمتٍىٗـٛ املٍّٗـٛ ٧عاـاٞ ٠ِٗـٛ التـدزٖظ مبسيـ         ل . ٔزلـٛ عىـن وددوـ

 .رٖطىرب29-13 جل٦ه الفرتٚ
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 وػكمٛ الدزاضٛ   اإلجابٛ عَ التطا٥٣أ ا٩ ٗٛ:  تمخص  وػكمـٛ الدزاضـٛ:

 ؟( وا صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦ب1ْع

  ( بــو اضــتحاباأ نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ    0105فــسٔق ذاأ ر٥لــٛ إذ ــاٟٗٛ عٍــد وطــتٕٝ ر٥لــٛ      ( ِــن  ٕجــد  2ع

 إٌاث(.- ذيٕز ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ ٔفدا  ملتي ر اجلٍظٌاس ّي 

  ار عٍٗــٛ الدزاضــٛ  ( بــو اضــتحاباأ نفــس  0105فــسٔق ذاأ ر٥لــٛ إذ ــاٟٗٛ عٍــد وطــتٕٝ ر٥لــٛ      ( ِــن  ٕجــد  3ع

ل ــص القالــه  إذاعــٛ ل ــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ ٔفدــا  ملــتي ر    ٌاــس ّي

 صرافٛ(.-ع٦لاأ عاوٛ ٔإع٦ُ -ٔ مفصُٖٕ 

ٞ  عمٜ ِـرٓ ا٧ض٠مٛ مت صٗاغٛ الفس ٗتو ا٩ ٗتو:  ٔبٍا

ضـتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضــٛ      ( بـو ا ٥0105  ٕجـد فـسٔق ذاأ ر٥لـٛ إذ ـاٟٗٛ عٍـد وطــتٕٝ ر٥لـٛ         

ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ ٔفدا  ملتي ر اجلٍظ.

( بـو اضـتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ        ٥0105  ٕجد فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ ـاٟٗٛ عٍـد وطـتٕٝ ر٥لـٛ        

ملتي ر ل ص القاله.ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ ٔفدا  

  ّـدع الدزاضٛ إىل:  نِـــدع الـدزاضـٛ:

الكػف عَ صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦بْ.  -1

التعسع عمٜ ٔجّاأ ٌاس نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ   ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ  -2

صٍعاٞ باجلت٦ع اجلٍظ.

ٌاس نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ   ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ  التعسع عمٜ ٔجّاأ -3

صٍعاٞ باجلت٦ع ل ص القاله.

 نِىٗٛ الدزاضٛ   نٌّا:    كىَ  نِىٗـٛ الدزاضٛ:

ٞ  اإلصلابٗــٛ نٔ الطــم ٗٛ    -1  طــعٜ لمكػــف عــَ صــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ ضــٕا

َ جل٦ه ضمٕيْ  ٔنراْٟ ا٧يارل٘  ٔ عاومْ وى طم تْ  ٔشو٦ْٟ  ٔاجملتىى.اليت ضلكي عمّٗا و

اجلاوعٛ. نضا رٚ كػف عَ الكفاٖاأ ال٦شوٛ ٔاملّىٛ اليت صله نُ لازضّا  ٗى  -2

بّا. أٖت فٕ ا طّي       ر نضا رٚ اجلاوعٛ ب عس الطىاأ ٔاخل اٟص اليت صله نُ ٖدٕوٕ -3

عَ التعمٗي اجلاوع٘ باجلىّٕزٖٛ الٗىٍٗٛ باملدرتذاأ الـيت لكـَ نُ     طاعد اجلّاأ املخت ٛ  ٔاملط٠ٕلٛ -4

 ثر ط َ وَ صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ نواً ط٦بْ ٔشو٦ْٟ ٔاجملتىى. 

 . عترب الدزاضٛ احلالٗٛ وَ نٔاٟن الدزاضاأ   ذدٔر عمي ال اذث  اليت  ٍألت صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ -5
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خلاصـٛ بطـ ه ٌـدزٚ ا٧لـاث ٔالدزاضـاأ اومٗـٛ ٔالعسبٗـٛ الـيت          افٛ جدٖدٚ لمىكت اأ العاوـٛ ٔا إ عترب  -6

 ٍألت وٕ ٕل الدزاضٛ.

 الت سأ الدزاضٛ عمٜ احلـدٔر ا٩ ٗٛ: ذــدٔر الـدزاضــٛ:

ذـــــدٔر وكاٌٗــٛ : مت اجلتٗــاز يمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ يٍىــٕذد لتق ٗــة الدزاضــٛ عمّٗــا      

  ٍ عاٞ بطــ ه غٗــاب وعاــي القم ــٛ ٌتٗحــٛ  ٌاــسا  ل ــعٕبٛ  ق ٗدّــا   بدٗــٛ يمٗــاأ جاوعــٛ صــ

.َْٗ لاسٔع احلسب اليت متس بّا ال ٦ر  ِٔلُدسبّا نٖاا  وَ ضكَ ال اِذ  

ذــــدٔر بػــسٖٛ : مت اجلتٗــاز  ٗــى طم ــٛ املطــتٕٝ السابــى  الٍاــاً العــاً( بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ    

 ُ ٛ  –ع٦لـاأ عاوـٛ ٔإعـ٦ُ     – صٍعاٞ  بتخ  ا ّي املختمفٛ  إذاعٛ ٔ مفصٖـٕ ( يـٌّٕي  صـراف

َ  لـد نواـٕا   الكمٗـٛ نزبـى ضـٍٕاأ اضـتقاعٕا       ٕ ٌـٕا اٌق اعـاأ  نٔ ٔجّـاأ ٌاــس      وـ ٖثكو جل٦هلـا نُ 

بالكمٗٛ. ا٧ضتاذ اجلاوع٘وت اٍٖٛ عَ صٕزٚ 

ذـــــــدٔر شواٌٗـــــٛ : مت  ٍفٗـــــر إجـــــساٞاأ الدزاضـــــٛ جلـــــ٦ه الف ـــــن الدزاضـــــ٘ ا٧ٔه وـــــَ العـــــاً    

 ً.2015/2016اجلاوع٘

 : ٘راأ الدزاضٛ با٩ثِررأ و قم و قمرـاأ الدزاضٛ:

ــا   -1 ُٚ : ٖعسفّـ ـــٕز  ــٕجٗص   ال ُّــ ــي الـ ــسني     1(373  ص2001املعحـ ِٛ نٔ ا٧ووـ ــأول ُٚ املطـ ــٕز  ــاه صثـ ــكنث  ٖٔدـ ــا الػوـ بأٌّـ

ّ ا  يىـا عسفّـا املعحـي الٕضـٗ)  أ. بـدُٔ  ص      بأٌّـا الػوـكنث  ٔالتى ـاه اجملطـي  ٔصـٕزٚ       2(528ِصفوتث

دن.الػ٘ٞ واِٗتْ اجملسرٚ  ٔجلٗالٛ   الرَِ نٔ الع

ٖٔعسفّــا ال اذ ـــاُ إجساٟٗــا  بأٌّـــا ا٥ٌق ــال نٔ الٍاـــسٚ الـــيت ٖسمسّــا طم ـــٛ املطــتٕٝ السابـــى بكمٗـــٛ       

اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ   نذِاٌّي عَ نضا ر ّي  بعد نُ نوإا وعّي بـ٦ث ضـٍٕاأ رزاضـٗٛ   عمىـٕا     

 ّي العىمٗـٛ بعـد   جل٦هلا الك  ر وَ املّـازاأ  ٔاملعـازع  ٔاخلـرباأ  الـيت ضـتفٗدِي بـ٦ غـ     ذٗـا        

 التخسد.

ٖد د بْ يـن وـَ ٖدـًٕ بالتـدزٖظ بكمــٗٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ ٔضلىـن رزجـٛ            ا٧ضتاذ اجلاوع٘: -2

.الديتٕزآ

ـــٛ ـــاأ الطـابدــ ذلمٗــٛ نٔ عسبٗــٛ نٔ  -رزاضــاأ و اغــسٚ   ن٥ٙبــد نُ ٌػــ ر إىل نٌــْ د صلــد ال اذ ــاُ    :الـدزاضــــــ

ٌاس القم ٛ  غ ر نٌّىا اعتىدا عمٜ بعس الدزاضاأ غـ ر   ٛ٘ وَ ٔجّوتعمدٛ ب ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع-نجٍ ٗٛ 

امل اغسٚ   ٍألت بعاّا ال ٕزٚ الرٍِٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘  ٔبعاّا  ٍألت صٕز ْ   اإلعـ٦ً  ٔبعاـّا  ٍألـت    

                                                           
  (. املعحي الٕجٗص. ٔشازٚ الرتبٗٛ ٔالتعمٗي   ّٕزٖٛ و س العسبٗٛ  ط عٛ جلاصٛ بالٕشازٚ.2001دلىى الميٛ العسبٗٛ.  -1

  (  دلىى الميٛ العسبٗٛ  راز الدعٕٚ.1عحي الٕضٗ). اجلصٞ و قفٜ  إبساِٗي  ٔ الصٖاأ  نمحد  ٔع دالدارز  نمحد  ٔالٍحاز  ذلىد. بدُٔ(. امل -2
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ٞ  املٍّٗــٛ  نٔ ا املعسفٗــٛ  نٔ الػخ ــٗٛ  ٔبعاــّا  ٍألــت جل اٟ ــْ ٔمسا ــْ  ٔوــَ ِــرٓ الدزاضــاأ وــ  يفاٖا ــْ ضــٕا

 ٖم٘:  

 الدزاضاأ اليت  ٍألت صٕزٚ ا٧ضتاذ بػكن عاً ٔوٍّا:-ن

بعٍٕاُ: " ال ٕزٚ الرٍِٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ لدٝ ط٦ب يمٗٛ الصزاعٛ ". 1(2012رزاضٛ : شِـساُ   -1

ِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل  قٕٖس منٕذد لػحسٚ ا٧ِداع الطمٕيٗٛ ٔاملّازٖٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘  ٔالرتال و٤غساأ 

 ٕزٚ الرٍِٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ لدٝ ط٦بْ  ٔوَ بـي لمٗـن امل٤غـساأ ٔالتعـسع عمـٜ ط ٗعـٛ ال ـٕزٚ        لدٗاع ال

 الرٍِٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ وَ ٔجّٛ ٌاس الق٦ب.

ٔمت   ــىٗي منٕذجــا  لدزاضــٛ غــحسٚ ا٧ِــداع الطــمٕيٗٛ ٔاملّازٖــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘  ل ــن طٗفــا  ٔاضــعا  وــَ       

ّازٖـٛ  الـيت ٍٖ يـ٘ عمـٜ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ نُ ٖطـعٜ ٥يتطـابّا  ٔ  ٍّٗـا           اخل اٟص ٔالطىاأ الطمٕيٗٛ  ٔامل

ٔالترم٘ بّا  عٍد نراٞ رٔزٓ التعمٗى٘  ٔالعمى٘   ب٠ٗٛ اجلاوعٛ  ٔمتتد نبعار الٍىـٕذد لتيقـ٘ نبعـار وٍٕعـٛ وـَ      

ٗي اجلاوعٗــٛ  الدـدزاأ الػخ ـٗٛ ٔالدٗارٖـٛ  ٔوّـازاأ الـتىكَ العمىــ٘ ٔاملّـا  ٔالع٦لـاأ اإلٌطـاٌٗٛ  ٔرعـي الدـ          

 ع٦ٔٚ عمٜ العدالٛ ٔالػفافٗٛ. 

جاوعـٛ املٍ ـٕزٚ  باعت ـازِي لـد نواـٕا      -ٔلد مت اجلتٗاز عٍٗٛ عػٕاٟٗٛ وَ طم ٛ املطتٕٝ السابى بكمٗٛ الصزاعٛ

جل٦هلـا عمـٜ وعاـي نضـا رٚ الكمٗـٛ  بػـكن ٖطـىح هلـي         وـَ  نزبى ضٍٕاأ عمٜ ا٧لن   الدزاضٛ اجلاوعٗٛ   عسفٕا 

  ٕفس اخل اٟص ٔالطىاأ اليت ٖتاىٍّا الٍىٕذد.باحلكي عمٜ وطتٕٝ 

َ ٔجّـٛ ٌاـس القم ـٛ    ٔ ٕصمت الدزاضٛ إىل ٔجٕر   اَٖ   وطتٕٖاأ  ٕفس املّازاأ الطمٕيٗٛ ٧ضا رٚ الكمٗـٛ وـ  

نفسار العٍٗٛ.

ــٕازٙ    -2 ــٛ : اجلـ ــ٦ً       2(2010رزاضـ ــٛ اإلعـ ــٛ يمٗـ ــاأ العسالٗـ ــٛ اجلاوعـ ــدٝ طم ـ ــ٘ لـ ــٕزٚ التدزٖطـ ــٕاُ: " صـ بعٍـ

ضٛ وطرٗٛ ".رزا-نمنٕذجا  

٘ ِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل التعسع عمٜ ال ٕزٚ الرٍِٗٛ  لـدٝ القم ـٛ اجلـاوعٗو  يىـا ِـدفت       ل٨ضتاذ اجلـاوع

إىل التعسع عمٜ العٕاون نٔ ا٧ض اب اليت ياٌت ض  ا  نٔ ضاعدأ عمٜ  كَٕٖ  م  ال ٕزٚ. 

ٛ بيدار املطـتٕٝ السابـى الفـرتٚ    جاوع –ٔاجلتاز ال اذث دلتىى الدزاضٛ ٔعٍٗتّا وَ  ٗى طم ٛ يمٗٛ اإلع٦ً 

 ٘ ــ ــاً الدزاضـ ــاوّا: ال ـــرافٛ  ال ـــرافٛ اإل  2010-2009ال ـــ اذٗٛ لمعـ ــى نلطـ ــٛ   ً     ٗـ ــٛ ٔالتمفصٌٖٕٗـ ذاعٗـ

الع٦لاأ العاوٛ ٔاإلع٦ُ. 

                                                           
 .وسجى ضابة –(. ال ٕزٚ الرٍِٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ لدٝ ط٦ب يمٗٛ الصزاعٛ 2012ضل٘ عم٘.  شِساُ  -1

ً  وتاذــــــٛ عمــــــٜ املٕلـــــــى:   26/10/2015طــــــرٗٛ.  ــــــازٖخ ا٥طــــــ٦ل   رزاضـــــــٛ و -(. صــــــٕزٚ التدزٖطــــــ٘ لـــــــدٝ طم ــــــٛ اجلاوعــــــاأ العسالٗــــــٛ يمٗــــــٛ اإلعــــــ٦ً نمنٕذجــــــا          2010اجلــــــٕازٙ  ٌــــــاِس فا ــــــن شٖــــــداُ.      -2

http://oldwebsite.aliraqia.edu.iq/articles-and-researchs/1022-2011 . 
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ٔاضتخدً ال اذث املٍّخ الٕصف٘ املطر٘  وطـتخدوا  ني ـس وـَ نراٚ جلىـى ال ٗاٌـاأ  ذٗـث اضـتخدً امل٦ذاـٛ         

  يمٗـٛ اإلعـ٦ً  ٔيـرل  اضـتخدً اضـت اٌٛ وكٌٕـٛ        نضـا ر ّي  عاط٘ القم ٛ ٔ عاومـّي وـى    املٍاىٛ لقسٖدٛ

 لمقالـــه دلـــا٥  ت( نضـــ٠مٛ نجلـــسٝ نعقـــ4( نضـــ٠مٛ ويمدـــٛ  اـــىٍت اجلتٗـــازا  ٔاذـــدا   ٔ  8  وٍّـــا ( ضـــ٤ا٥ 12وـــَ  

 ٥جلتٗازاأ عدٖدٚ  ٔ ٕصمت الدزاضٛ إىل عدٚ ٌتاٟخ وَ نِىّا: 

ل ن رجلٕهلي اجلاوعٛ. ا٧ضتاذ اجلاوع٘كٌٕت لدّٖي صٕزٚ ذٍِٗٛ عَ نُ القم ٛ وَ ي٦ اجلٍطو   

ٖٔط ر عمّٗا  وٍّا   طٗ) املـارٚ    ا٧ضتاذ اجلاوعٍِ٘اك بعس ا٧ضالٗه ضله القم ٛ نُ ٖت ف بّا  

ٔ ٕ ـــٗرّا لمقم ـــٛ  ٔذلألتـــْ جعـــن القم ـــٛ ضل ـــُٕ املـــارٚ  ٔيـــرل  املسٌٔـــٛ الـــيت ٖتىتـــى بّـــا      

التعاون وى القم ٛ.

٘  بعس ا٧ضـالٗه ٥ ضلـه القم ـٛ نُ ٖت ـف بّـا       ٍِاك  ٖٔطـ ر عمّٗـا  وٍّـا نُ ٖكـُٕ      ا٧ضـتاذ اجلـاوع

  اجلاٌه العمى٘.ْ لاضٗا    التعاون وى القم ٛ  ٔالتااِس بال عٕبٛ  لمتيقٗٛ عمٜ  عف

ا  لٗاأ التعاون وعّا   معـه رٔز آٖ اهلا لمقم ٛ  ٔإيىا اضتٍتحت الدزاضٛ نُ املارٚ الدزاضٗٛ ٔطسٖدٛ  

  اجلاوعٛ. ا٧ضتاذ اجلاوع٘  زضي صٕزٚ إصلابٗٛ عَ 

ــٕل٘    -3 ــٛ : وتـ ــَٕٖ      1(2008رزاضـ ــا بتكـ ــسٖٛ ٔع٦لتّـ ــي   ال ـــرف امل ـ ــٛ لمىعمـ ــٕزٚ اإلع٦وٗـ ــٕاُ: " ال ـ بعٍـ

ا٥باِاأ لدٝ عٍٗٛ وَ املساِدو ٔاملعمىو سلٕ املعمي".

ً َ املعمـي امل ـسٙ  ٔوـدٝ    ِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل وعسفٛ مساأ ال ٕزٚ اليت  ددوّا ال ـرف عـ   ال ـرف   إضـّا

  جلمــة ٔ كــَٕٖ صــٕزٚ ٔالعٗــٛ عــَ املعمــي  تفــة وــى وكاٌتــْ ا٥جتىاعٗــٛ  ٔاضــتخدوت الدزاضــٛ املــٍّخ املطــر٘     

ض ٕل (  ٔ  املطح املٗداٌ٘ مت  ٕشٖى اضت ٗاُ ا٧ –الٕفد  –ِساً ذٗث مت لمٗن نعدار وَ ال رف امل سٖٛ   ا٧

ٔ   100فسر وَ املساِدو  ٔ  ( 400عمٜ عٍٗٛ وكٌٕٛ وَ   ٕ   ( فــسر وـَ املعمىـو   ٛ إلٗـْ  ت مصـ وـَ نِـي وـا   نُ  الدزاضـ

نُ املساِدـُٕ   فٕلت الطىاأ الطم ٗٛ املددوٛ عَ املعمي   ال رف املدزٔضٛ عمٜ الطـىاأ اإلصلابٗـٛ  يـرل     

ٚ بس٣ٖـٛ  ال ٕزٚ املددوٛ عَ املعمي   ال رف صٕزٚ ض٠ٗٛ  ٖٔتفة وعّـي املعمىـُٕ    ُٖٔس املددوـٛ عـٍّي      ال ـٕز

ض٠ٗٛ.بأٌّا ال رف 

بعٍـٕاُ: " صـٕزٚ املعمـي امل ـسٙ   الـدزاوا الطـٍٗىاٟٗٛ ٔالتمفصٌٖٕٗـٛ ٔاٌعكاضـا ّا          2(2005رزاضٛ : ع ىـاُ    -4

الرتبٕٖٛ ".

                                                           
. زضالٛ ريتٕزآ غ ر وٍػٕزٚ  جاوعٛ عـو سـظ  وعّـد الدزاضـاأ     املعمي سلٕ ٔاملعمىو املساِدو وَ عٍٗٛ لدٝ ا٥باِاأ بتكَٕٖ ٔع٦لتّا امل سٖٛ ال رف   لمىعمي اإلع٦وٗٛ (. ال ٕز2008ٚوتٕل٘  مسال وا ٘.  -1

 لطي اإلع٦ً ٔبدافٛ ا٧طفاه. العمٗا لمقفٕلٛ 

ٛ الـــدزاوا    امل ـــسٙصـــٕزٚ املعمـــي  (. 2005ع ىـــاُ  وٍـــٜ غـــع اُ.    -2 ٛ   الطـــٍٗىاٟٗ ٕ      ٔالتمفصٌٖٕٗـــٛ ٔاٌعكاضـــا ّا الرتبٕٖـــ ً  الدـــاِسٚ  وتاذـــٛ عمـــٜ املٕلـــى:    . زضـــالٛ واجطـــت ر غـــ ر وٍػـــٕزٚ  يمٗـــٛ الرتبٗـــٛ  جاوعـــٛ الفٗـــ

http://www.fayoum.edu.eg/pgsr/EduSearch7.aspx 
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ِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل وعسفٛ صٕزٚ املعمي   الدزاوا الطٍٗىاٟٗٛ  ٔالتمفصٌٖٕٗٛ  ٔوعسفٛ ودٝ اٌعكاضا ّا عمٜ 

ّا  ٌٔاسٚ ا٩جلسَٖ إلْٗ  ٔاضتخدوت ال اذ ٛ املٍّخ الٕصف٘ الترمٗمـ٘ ب عدٖـْ الكىـ٘ ٔالكٗفـ٘  ٔوـَ      نراْٟ امل

نِـي الٍتـاٟخ الـيت  ٕصـمت إلّٗـا: نُ صـٕزٚ املعمـي بٕجـْ عـاً  كـار ٥  تقـابة وـى الٕالـى إىل ذـد وـا يىـا ٖساِــا                 

ٚ و ـــدالٗٛ الـــدزاوا   بطـــٗد املعمىـــُٕ  ٔغـــ ر وقابدـــٛ متاوـــا لـــْ يىـــا ٖساِـــا اجلىّـــٕز  ممـــا ٖػـــ ر إىل ٌـــدز 

 غخ ٗٛ املعمي امل سٙ  ٔ عف لدز ّا عمٜ زضي صٕزٚ ذٍِٗٛ و الٗٛ   نذِاُ اجلىاِ ر

بعٍٕاُ: " صٕزٚ املعمي   ٔضاٟن اإلع٦ً ". 1(2001رزاضٛ : الع د   -5

عمي يىا  ددوّا زاٞ املعمىو  ٔالقم ٛ  ٔنٔلٗاٞ نوٕز القم ٛ  ذٕه صٕزٚ املآِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل الكػف عَ 

ٔضـاٟن اإلعـ٦ً املختمفــٛ   ضـمقٍٛ عىـاُ  ذٗــث اضـتخدوت الدزاضـٛ املــٍّخ املطـر٘ وـَ جلــ٦ه  ٕشٖـى اضــت ٗاُ          

( فـسرا  وـَ   30( فـسرا  وـَ القم ـٛ      150( فسرا  وَ املعمىو   30ُ يالتال٘:  ٕر  وٕشعافسن( 210عمٜ عٍٗٛ لٕاوّا 

 : ا٩ ٘ الدزاضٛ ْٗ ٕصمت إلوَ نِي وا نٔلٗاٞ نوٕز القم ٛ  ٔ

%( وــَ عٍٗــٛ املعمىــو بــأُ ال ــٕزٚ املددوــٛ عــٍّي   ٔضــاٟن اإلعــ٦ً املختمفــٛ غــ ر           55ٖــسٝ ذــٕال٘    

%( بأُ ال ٕزٚ  تقابة وى ٔالعّي.1117و٦ٟىٛ لٕالعّي    ذو ٖسٝ ٌط ٛ  

طـم ٗٛ  بـاز ال ـٕز ال  آصابٛ بإذ اط ٌفط٘ لفـرتاأ طٕٖمـٛ(   عـد وـَ نِـي      ٖسٝ غال ٗٛ املعمىو بأُ  اإل 

عمٜ املعمىو.

بعٍـٕاُ: " ال ــٕزٚ الرٍِٗــٛ لمىعمـــي يىــــا  عكطــّا الـــدزاوا املددوــــٛ بــالتمفصُٖٕ     2(2000رزاضـٛ : شِــــساُ    -6

لدٝ املساِدو".

اضـتّدفت ِــرٓ الدزاضــٛ وعسفــٛ ال ـٕزٚ املددوــٛ عــَ املعمــي امل ـسٙ   الــدزاوا التمفصٌٖٕٗــٛ  ٔاضــتخدوت وــٍّخ     

( 5( وطــــسذٗاأ  ٔ  6مٛ ٔوطــــح اجلىّــــٕز(   الدزاضــــٛ الترمٗمٗــــٛ  بــــي لمٗــــن   املطــــح بػــــدْٗ  وطــــح الٕضــــٗ

ا٧ٔىل ٔال اٌٗــٛ امل ــسٖٛ  يىــا ُط دــت الدزاضــٛ املٗداٌٗــٛ عمــٜ  ا و ( فٗمىــا   مت ب ّــا عمــٜ الدٍــ14وطمطــ٦أ  ٔ  

 الدزاضٛ وا ٖم٘:  ْٗجلم ت إلنِي وا ( وفسرٚ وَ املساِدو  400ٔ 

 بٗٛ   ذو  دن ٌط ٛ اذرتاً الت٦وٗر لمىعمي. ع٦لٛ املعمي بت٦وٗرٓ إصلا 

جــاٞأ ال ــٕزٚ املٍعكطــٛ عــَ املعمــي لــدٝ املــساِدو وــَ جلــ٦ه الــدزاوا ضــم ٗٛ بٍطــ ٛ  فــٕق ال ــٕزٚ             

اإلصلابٗٛ.

عـــدً ٔجـــٕر ع٦لـــٛ از  اطٗـــٛ بـــو ي افـــٛ  عـــسم املـــساِدو لمـــدزاوا التمفصٌٖٕٗـــٛ  ٔٔالعٗـــٛ ال ـــٕزٚ     

زاوا التمٗفصٌٖٕٗٛ لدٝ املساِدو. املٍعكطٛ عَ املعمي وَ جل٦ه الد

                                                           
 الداِسٚ : راز الفكس العسب٘. (. صٕزٚ املعمي   ٔضاٟن اإلع٦ً.2001الع د  عاطف عدل٘.  -1

 ساِدو . زضالٛ واجطت ر غ ر وٍػٕزٚ  وعّد الدزاضاأ العمٗا لمقفٕلٛ  جاوعٛ عو سظ  الداِسٚ.(. ال ٕزٚ الرٍِٗٛ لمىعمي يىا  عكطّا الدزاوا املددوٛ بالتمفصُٖٕ لدٝ امل2000شِساُ  واِس فسٖد.  -2
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ٔوٍّا: ْالدزاضاأ اليت  ٍألت نراٞ ا٧ضتاذ الٍاجح ٔيفاٖا  -ب 

بعٍـٕاُ: " اباِـاأ طم ـٛ اإلعـ٦ً باجلاوعـاأ الٗىٍٗـٛ سلـٕ جـٕرٚ نراٞ ا٧ضـتاذ           1(2012رزاضٛ : احلقاو٘   -7

اجلاوع٘ ٔوٍاِخ التدزٖظ : رزاضٛ وٗداٌٗٛ ".  

زبعٛ باجلاوعاأ الٗىٍٗٛ سلٕ جٕرٚ لتعسع عمٜ اباِاأ طم ٛ اإلع٦ً   املطتٕٖاأ ا٧ِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل ا

نراٞ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘  ٔاملدــسزاأ الدزاضــٗٛ  ٔوــدٝ اضــتفارٚ القالــه وــَ العىمٗــٛ التعمٗىٗــٛ  ٔاملػــاين الــيت         

ٗاُ عمــٜ عٍٗــٛ   ــٕاجّّي نبٍــاٞ عىمٗــٛ التــدزٖظ  ٔاضــتخدوت الدزاضــٛ املــٍّخ املطــر٘  عــَ طسٖــة  ٕشٖــى اضــت       

 ( وفسرٚ وَ طم ٛ اإلع٦ً   اجلاوعاأ الٗىٍٗٛ  ٔ ٕصمت الدزاضٛ إىل نبسش الٍتاٟخ ا٩ ٗٛ: 245عػٕاٟٗٛ لٕاوّا 

ٔىل   التدٗـٗي     ذٗـث اذتمـت ع ـازٚ نذٗاٌـا  املس  ـٛ ا٧     ا جاٞ  دٗٗي الق٦ب ٧راٞ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ جٗـد    -

إىل ذد وا / ٌارزا  / ٥ (  ٖٔسٝ وعاي الق٦ب بـأُ ا٧ضـتاذ   ذٗاٌا  / نوَ بو اظ ع ازاأ ِ٘   راٟىا  / 

اجلاوع٘ ضلدر الكتاب املدسز لمىارٚ اليت ٖدزضّا.

ٔجدأ الدزاضٛ فسٔق رالٛ إذ اٟٗا     دٕٖي الق٦ب ٧عااٞ ٠ِٗـٛ التـدزٖظ ٔفدـا لمىطـتٕٝ الدزاضـ٘        -

ٔالتخ ص.

أ ٠ِٗــــٛ التــدزٖظ  اوعــٛ نً الدــــسٝ وــَ ٔجّــٛ  بعٍــــٕاُ: " يفاٖــــاأ نراٞ عاــــٕا 2(2005رزاضــٛ : ا٧مســس  -8

ٌاـس القال اأ ".

ــٛ:        ــا ا٧زبعـ ــدزٖظ لكفاٖـــاأ ا٧راٞ مبرأزِـ ــٛ التـ ــٕاأ ٠ِٗـ ــٛ عاـ ــٛ وـــدٝ ممازضـ ــرٓ الدزاضـــٛ إىل وعسفـ ِـــدفت ِـ

الػخ ٗٛ  ٔالتدزٖطٗٛ  ٔإرازٚ ال ف  ٔالتدٕٖي  وَ ٔجّٛ ٌاس طال اأ وسذمٛ ال كالٕزٖٕع  اوعٛ نً الدـسٝ  

 ً.2003-2002سجَّ   الف ن الدزاض٘ ال اٌ٘ لمعاً اجلاوع٘املتٕلى ل

ٔ ٕصـمت الدزاضــٛ إىل نُ عاـٕاأ ٠ِٗــٛ التـدزٖظ  اوعــٛ نً الدـسٝ لازضــَ يفاٖـاأ ا٧راٞ مبرأزِــا ا٧زبعــٛ      

 الػخ ٗٛ  ٔالتدزٖطٗٛ  ٔإرازٚ ال ف  ٔالتدٕٖي( بدزجٛ وتٕضقٛ  ٔذل  وَ ٔجّٛ ٌاس نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ     

سٔلــا  ذاأ ر٥لــٛ إذ ــاٟٗٛ بــو اضــتحاباأ نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ ذٗــاه ٔالــى ممازضــٛ عاــٕاأ ٠ِٗــٛ         ٔنُ ٍِــاك ف

ــت٦ع       ــا  ٥جلـ ــٕٖي   عـ ــاأ الػخ ـــٗٛ ٔالتدزٖطـــٗٛ ٔالتدـ ــْ التردٖـــد الكفاٖـ ــٜ ٔجـ التـــدزٖظ لكفاٖـــاأ ا٧راٞ  ٔعمـ

 الكمٗاأ. 

 

                                                           
ٛ :  التـدزٖظ  ٔوٍاِخ اجلاوع٘ ا٧ضتاذ نراٞ جٕرٚ سلٕ الٗىٍٗٛ باجلاوعاأ اإلع٦ً طم ٛ (. اباِاأ2012احلقاو٘  ع د ال اض) ذلىد.  -1 (  ص 2(  العـدر  11العـاً  اجملمـد   وٗداٌٗـٛ ". اجملمـٛ امل ـسٖٛ ل رـٕث الـسنٙ       رزاضـ

 .413-321ص

 .172-131(  ٍٖاٖس  ص ص7دلمٛ العمًٕ الرتبٕٖٛ  جاوعٛ لقس  العدر  (. يفاٖاأ نراٞ عإاأ ٠ِٗٛ التدزٖظ  اوعٛ نً الدسٝ وَ ٔجّٛ ٌاس القال اأ.2005ا٧مسس  وٍٜ ذطَ.  -2
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اوع٘ وــَ ٔجّــٛ ٌاــس ط٦بــْ   بعٍــٕاُ:" الكفــاٞاأ املٍّٗــٛ املتقم ــٛ ل٨ضــتاذ اجلــ    1(2004رزاضــٛ : احلكىــ٘    -9

 ٔع٦لتّا ب عس املتي راأ ".

ِــدفت ِــرٓ الدزاضــٛ إىل إعــدار وعٗــاز لمكفــاٞاأ املٍّٗــٛ املتقم ــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘  ٔوعسفــٛ ني ــس الكفــاٞاأ        

املٍّٗٛ  فا٦  لدٝ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ وَ ٔجّـٛ ٌاـس القـ٦ب  اوعـٛ نً الدـسٝ فـسل القـاٟف  يىـا ِـدفت إىل          

 راأ اليت لكَ نُ ٖكُٕ هلا  أب ر   ا٧ذكاً ال ارزٚ وَ الق٦ب عمٜ الكفاٞٚ املٍّٗٛ املتقم ٛ الكػف عَ املتي

 ملعمىّي.

ب وـَ يمـٗيت الرتبٗـٛ ٔالعمـًٕ  اوعـٛ نً الدـسٝ فـسل القـاٟف باملطــتٕٝ         ( طـ٦ 210ٔ كٌٕـت عٍٗـٛ الدزاضـٛ وـَ      

 الدزاضٛ الٍتاٟخ ا٩ ٗٛ: ْٗ ٕصمت إلوَ نِي وا ا٧ٔه ٔا٧جل ر  ٔ

 ٕجد فسٔق   رزجاأ  فاٗن ط٦ب اجلاوعٛ لمكفاٞاأ املٍّٗٛ املتقم ٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘. -

٥  ٕجــد فــسٔق بــو ٔجّــاأ ٌاــس طــ٦ب املطــتٕٝ ا٧ٔه ٔا٧جلــ ر باجلاوعــٛ   رزجــٛ  فاــٗن الكفــاٞاأ          -

املٍّٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘.

٦ب ذٕه ضت يفاٞاأ زٟٗطـٗٛ   تىرٕز الكفاٞاأ املٍّٗٛ املتقم ٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ وَ ٔجّٛ ٌاس الق -

 الػخ ٗٛ  ٔاإلعدار لمىرا سٚ ٔ ٍفٗرِا  ٔالع٦لاأ اإلٌطاٌٗٛ  ٔا٧ٌػقٛ ٔالتدٕٖي  ٔالتىكَ العمى٘ 

ٔالٍىٕ املّا  ٔنضالٗه الترفٗص ٔالتعصٖص(.

بعٍٕاُ: " بعس وّاً نعااٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔٔالى نراّٟا يىا ٖدزيْ الق٦ب  2(1994رزاضٛ : الػاو٘   -10

ااٞ  اوعٛ املم  فٗ ن با٧ذطاٞ".عٔا٧

ِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل وعسفٛ وّاً نضتاذ اجلاوعٛ ٔٔالى نراّٟا وَ ل ن نعااٞ ٠ِٗٛ التـدزٖظ  اوعـٛ املمـ     

فٗ ن با٧ذطـاٞ  يىـا ٖـدزيّا يـن وـَ القـ٦ب ٔالقال ـاأ ٔا٧ضـا رٚ  ٔاضـتخدً ال اذـث اضـت اٌٛ اغـتىمت             

عــٛ سمــت ب٦بــٛ جٕاٌــه زٟٗطــٗٛ  تعمــة بــاملاّس الػخ ــ٘  ٔال ــفاأ  عمــٜ بعــس املّــاً املٕيمــٛ ٧ضــتاذ اجلاو

 الػخ ٗٛ  ٔالتعأُ وى الق٦ب ٔالقال اأ  ٔذفصِي عمٜ الدزاضٛ  ٔ ٕجّّٗي  ٔا٧راٞ التدزٖط٘.

( طال ـا  ٔطال ـٛ   250( عاـٕ ٠ِٗـٛ  ـدزٖظ  ٔ    120( فـسرا  وـٍّي    370ٔمت  ق ٗة ا٥ضت اٌٛ عمٜ عٍٗـٛ دلىٕعّـا    

وعٛ املم  فٗ ن با٧ذطاٞ  ٔنضفسأ الدزاضٛ عَ عدٚ ٌتاٟخ دلىمـّا نُ ا٧رٔاز املقمٕبـٛ وـَ    بأزبى يمٗاأ  ا

 نعااٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ  اوعٛ املم  فٗ ن با٧ذطاٞ د  ٤ر بػكن ياون   وعاىّا.

الدزاضاأ اليت  ٍألت جل اٟص ٔمساأ ا٧ضتاذ الٍاجح ٔوٍّا: -د

                                                           
 .55-13(  فرباٖس  ص ص24(  الطٍٛ  90دلمٛ زضالٛ اخلمٗخ العسب٘  العدر  ٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ وَ ٔجّٛ ٌاس ط٦بْ ٔع٦لتّا ب عس املتي راأ.(. الكفاٞاأ املٍّٗٛ املتقم 2004احلكى٘  إبساِٗي احلطَ.  -1

ٞ       1994الػاو٘  إبساِٗي ع داهلل.  -2 (  6(  العـدر  3دلمـٛ وسيـص ال رـٕث الرتبـٕٙ  جاوعـٛ لقـس  الطـٍٛ         .(. بعس وّاً نعااٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ ٔٔالى نراّٟا يىا ٖدزيـْ القـ٦ب ٔا٧عاـاٞ  اوعـٛ املمـ  فٗ ـن با٧ذطـا

 .135-101ٖٕلٕٗ  ص ص
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ــٌٕظ  ر.أ(   -11 ــاب٘ ٔ ٖـ ــٛ : السيـ ــٕاُ: " مســـ  1رزاضـ ــْ ".    بعٍـ ــس طم تـ ــٛ ٌاـ ــَ ٔجّـ ــاوع٘ وـ ــ٘ اجلـ اأ التدزٖطـ

ِــدفت ِــرٓ الدزاضــٛ إىل التعــسع عمــٜ مســاأ التدزٖطــ٘ اجلــاوع٘ وــَ ٔجّــٛ ٌاــس طم تــْ  وــَ نجــن      

 قــٕٖس الٕالــى الرتبــٕٙ عمــٜ ال ــعٗد اجلــاوع٘  ٔيــرل  وعسفــٛ ِــن لتمــف ِــرٓ الطــىاأ بــاجلت٦ع   

َ طم ـٛ املطـتٕٝ ا٧ٔىل ٔالسابـى   لطـي     ال ف التدزٖط٘  نٔ جٍظ القم ٛ  ٔمت اجلتٗاز عٍٗـٛ ال رـث وـ   

( طالــه وــَ  100بــَ اهلٗــ ي/ جاوعــٛ بيــدار  ذٗــث بمــع عــدر القم ــٛ       اعمــًٕ احلٗــاٚ    يمٗــٛ الرتبٗــٛ   

( 26وـَ    ا وكٌٕ ا وَ املطتٕٝ السابى  ٔلتردٗة ذل  نعد ال اذ اُ اضت ٗاٌ ا ( طال 52املطتٕٝ ا٧ٔه  ٔ  

ً 2000/2001َ صـدلْ  ٔب ا ـْ  مت  ق ٗدـْ جلـ٦ه العـاً اجلـاوع٘       فدسٚ بٍاٟٗٛ ال داٟن  ٔبعـد التردـة وـ   

وـَ ٔجّـٛ ٌاـس    ( مسٛ وـَ مسـاأ التدزٖطـ٘ اجلـاوع٘     26عمٜ عٍٗٛ ال رث  ٔلد ن ّسأ الٍتاٟخ ٔجٕر  

القم ٛ.

َ: وــَ ٔجّــٛ ٌاــس طم ــٛ جاوعــٛ     ٖبعٍــٕاُ:" ا٧ضــا رٚ املــ٤بسُٔ ٔغــ ر املــ٤بس     2(2011 غــاٖسٖٔؼ رزاضــٛ :  -12

شل ابٕٙ ".

ٓ الدزاضـــٛ إىل وعسفـــٛ صـــفاأ ا٧ضـــتاذ اجلـــاوع٘ املـــ٤بس ٔغـــ ر املـــ٤بس وـــَ ٔجّـــٛ ٌاـــس طم ـــٛ جاوعـــٛ  ِـــدفت ِـــر

 77شل ابٕٙ  ٔاضتخدً ال اذث املٍّخ املطر٘ الٍٕع٘ مل٦ٟىتـْ مل ـن ِـرٓ الدزاضـاأ  ٔ كٌٕـت عٍٗـٛ الدزاضـٛ وـَ         

نُ  ٖقمــه فٗــْ وــَ القــ٦ب   ا ٌوــَ العمــًٕ(  ٔاضــتخدً ال اذــث اضــت ٗا    ا طال ــ 41وــَ ا٩راب  ٔ ا طال ــ 36  ا طال ــ

ٖاـا  نُ ٖكت ـٕا عـَ بـ٦ث     نٖكت ٕا عَ صفاأ ا٧ضتاذ امل٤بس ٔغـ ر املـ٤بس وـَ ٔجّـٛ ٌاـسِي  ٖٔقمـه وـَ القـ٦ب         

ٔبعد لمٗن     ا٧ضتاذ غ ر امل٤بس ضم ا صفاأ ضل ٌّٕا ني س   ا٧ضتاذ امل٤بس  ٔيرل  ب٦ث صفاأ ا٧ي س 

 (:1مخٗ ّا باجلدٔه زلي ٔاليت مت    ضتاذ امل٤بس ٔغ ر امل٤بسالٍتاٟخ  ٕصمت الدزاضٛ إىل صفاأ ا٧

 (1  جدٔه زلي

 إلّٗا رزاضٛ غاٖسٖٔؼ . تٖمخص بعس صفاأ ا٧ضتاذ امل٤بس ٔغ ر امل٤بس اليت  ٕصم

 صفاأ ا٧ضتاذ غ ر امل٤بسبعس  صفاأ ا٧ضتاذ امل٤بسبعس  ً

 غ ر لقٗف ٔنٌاٌ٘ لقٗف ٔراٟىا  وطتعد لمىطاعدٚ 1

 غ ر صابس ٔغ ر وتعأُ ٔوصاج٘ وتعأُ ٔوتطاوحصابس ٔ 2

 ٖدمن وَ لٗىٛ الق٦ب ٔطلافٌْٕ ٥ ٖدمن وَ لٗىٛ الق٦ب ٖٔػعسُٔ وعْ بالساذٛ 3

٥ ٖعق٘ لمق٦ب الفسصٛ الكافٗٛ   املػازيٛ  ٖعق٘ لكن القم ٛ الفسصٛ لمىػازيٛ  ٖٔعق٘ هلي  4

                                                           
  وتـال عمـٜ املٕلـى:    24/2/2016ًلٍفظ  املكت ٛ ا٥لكرتٌٔٗٛ  ـازٖخ ا٥طـ٦ل   السياب٘  زاٟد باٖؼ  ٌٖٕظ زاٟد زضي. ر.أ(. مساأ التدزٖط٘ اجلاوع٘ وَ ٔجّٛ ٌاس طم تْ. جاوعٛ بيدار  يمٗٛ الرتبٗٛ لم ٍاأ. لطي عمي ا -1

http://www.gulfkids.com/pdf/Semat-Gamee.pdf. 

2- Chireshe, Regis.(2311)." Effective and Ineffective Lecturers: University Students’ Perspective in Zimbabwe ". University of South Africa, 

Anthropologist, 13(4): 265-269. 
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 ٖٔتراغٜ نض٠متّي ٔلت ل٨ض٠مٛ ٔا٥ضتفطاز 

 ٖعّدد املارٚ ٖٔطتخدً وعاُ وعّددٚ املارٚ لمقم ٛ  ٖٕٔ ح املٕ ٕعاأ الياواٖٛ ط )  5

 ٖترٗص ٔضلاب٘ بعس الق٦ب ٖعق٘ لمقاله ذدْ ٥ٔ ٖترٗص ل عس الق٦ب 6

 ٖتأبس  دٗٗىْ بالع٦لاأ وٕ ٕع٘   التدٕٖي 7

 غ ر يف٤ ٖٔفتدس لمىعسفٛ يف٤ ٔصاذه وعسفٛ  8

 ٥ ٖعد لمىرا سٚ بػكن جٗد ٔوطتّرت مبٕاعٗدٓ لٗدا   وٕاعٗدٖٓعد لمىرا سٚ بػكن جٗد ٖٔكُٕ ر 9

 ٥ ٖمتصً باخلقٛ الدزاضٗٛ لمىارٚ ٖمتصً باخلقٛ الدزاضٗٛ لمىارٚ  10

بعٍـٕاُ: " الطـىاأ املىٗـصٚ لعاـٕ ٠ِٗـٛ التـدزٖظ الفعـاه   جاوعـٛ          1(2010رزاضٛ : اجلسال ٔ الػـسٖفو   -13

ملتي راأ ".ال روٕك وَ ٔجّٛ ٌاس القم ٛ    ٕٞ بعس ا

اٖاـا    ِدفت ِرٓ الدزاضٛ إىل لدٖد مساأ عإ ٠ِٗٛ التدزٖظ الفعـاه وـَ ٔجّـٛ ٌاـس القم ـٛ  يىـا ِـدفت       

إىل وعسفـــٛ وـــا إذا يـــاُ ٍِـــاك اجلـــت٦ع    دـــدٖساأ القم ـــٛ سلـــٕ ِـــرٓ الطـــىاأ بـــاجلت٦ع اجلـــٍظ  ٔالكمٗـــٛ    

( 580( طال ــا   ٔ  440  وــٍّي  ال ــاأوــَ القــ٦ب ٔالق ( 2010ٔاملطــتٕٝ التعمٗىــ٘  ٔ كٌٕــت عٍٗــٛ الدزاضــٛ وــَ       

 طال ٛ.

ِــ٘ التخقــٗ)   بعــارن( فدــسٚ وٕشعــٛ عمــٜ ب٦بــٛ  45ٔلتردٗــة نِــداع الدزاضــٛ طــٕز ال اذ ــاُ نراٚ  كٌٕــت وــَ    

ٔالتدزٖظ  إرازٚ ال ف  ٔالطىاأ الػخ ٗٛ  ٔ ٕصمت الدزاضٛ إىل نُ طم ٛ اجلاوعٛ ٖٕلُٕ  ٗى مساأ عإ 

  ُ نِىّـا الطـىاأ الػخ ـٗٛ   مّٗـا إرازٚ ال ـف  ٔنجلـ را  التخقـٗ) ٔالتـدزٖظ           ٠ِٗٛ التدزٖظ نِىٗـٛ عالٗـٛ  ٔن

يىــا يػــفت عــَ ٔجــٕر فــسٔق ذاأ ر٥لــٛ إذ ــاٟٗٛ  عــصٝ إىل وــتي ر اجلــٍظ عمــٜ ا٧راٚ بػــكن عــاً ٔل ــا        

إىل وــتي رٙ الكمٗــٛ   ٝالقال ــاأ    ذــو د  كػــف عــَ فــسٔق ذاأ ر٥لــٛ إذ ــاٟٗٛ عمــٜ ا٧راٚ بػــكن عــاً  عــص   

 ٕٝ التعمٗى٘. ٔاملطت

.صفٛ ل٨ضتاذ الفع اه "12بعٍٕاُ : " 2(2008رزاضٛ : زٔبسأ   -14

إىل وعسفــٛ صــفاأ ا٧ضــتاذ الفع ــاه ٔالٍــاجح وــَ ٔجّــٛ ٌاــس املعمىــو ل ــن اخلدوــٛ ٔنبٍــاٞ   ِٛــدفت ِــرٓ الدزاضــ

وٕرا  ( طاله ٖدزضُٕ بكمٗاأ رلتمفٛ بأوسٖكا ٔيٍدا ٔبس1000اخلدوٛ  ٔلد غازك   ِرٓ الدزاضٛ ني س وَ  

                                                           
 ( 8دلمٛ الـار اجلاوعـاأ العسبٗـٛ  اجملمـد      (. الطىاأ املىٗصٚ لعإ ٠ِٗٛ التدزٖظ الفعاه   جاوعٛ ال روٕك وَ ٔجّٛ ٌاس القم ٛ    ٕٞ بعس املتي راأ.2010ذٖاب  ٔ الػسٖفو  ٌااه يىاه. اجلسال  ع دالٍاصس -1

 .111-87اٖمٕه  ص ص -(  ض تىرب3العدر 

2 - Robert J, Walker. (2008)." Twelve Characteristics of an Effective Teacher: A Longitudinal, Qualitative, Quasi-Research Study of In-service and Pre-

service Teachers’ Opinions ",  Alabama State University, Educational Horizons, Fall 2338. from : http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ815372.pdf. 
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ٔغازك نٖاا  العدٖد وَ القم ٛ ا٧فازلٛ  باإل افٛ إىل يمٗتو جلاصٛ ٔب٦ث جاوعاأ ذكٕوٗٛ  ٔيمٗٛ  دٍٗٛ  

 ٔ عدر امل٤ضطاأ نبسٝ الدزاضٛ بق٦ب وَ ب٠ٗاأ  ٔل  اأ رلتمفٛ.

     ا٧ضـ ٕل ا٧ٔه ُطمـه وـَ يـن طالـه ٖكتـه ودالـٛ عــَ ا٧ضـتاذ الـرٙ ٥ لكـَ نُ ٍٖطـآ  ٔلـْ  ـأب ر يــ  ر             

ــتاذ       ذٗا ـــْ  ٔيـــاُ نزلـــح نضـــتاذ   التـــدزٖظ  ُٔطمـــه وـــَ القـــ٦ب نُ ٖػـــسذٕا بأو مـــْ ضـــ ه اجلتٗـــازِي ل٨ضـ

 الٍىٕذج٘ وَ ٔجّٛ ٌاسِي  ٔنُ ٖتكمىٕا عَ صفا ْ الػخ ٗٛ  ٔملاذا ياُ  دزٖطْ و٤بسا .

ٕ زأ ذـٕه     ٔلد  ٕصمت الدزاضٛ إىل نُ  غخ ـٗٛ ٔوٍّٗـٛ   جلاصـٗٛ نٔ صـفٛ    12املدا٥أ اليت يت ّـا القـ٦ب   ى ْرـ

 ل٨ضتاذ الٍاجح ِٔ٘:

لدْٖ اباِاأ  فا٣لٗٛ سلٕ التدزٖظ ٔالقم ٛ. -2ٖأ ٘ اوا سٚ ِٕٔ وطتعد هلا.            -1

 ٖكُٕ و تكسا  ٔوم٠ٗا  با٧فكاز ٔاخلق). -4    ٖثدد ز عالٗا  لدزاأ القم ٛ.                -3

 ضّن التٕاصن وعْ. -6     ٖكُٕ عار٥     دٗٗي ط٦بْ.             -5

 لتم  زٔل الفكاِٛ   التدزٖظ. -8ٍٖى٘ الػعٕز با٥ٌتىاٞ لمحاوعٛ.           -7

 ٖكُٕ مسٕذا  وى ط٦بْ. -10               ضلرتً ط٦بْ.                       -9

 ٖعرتع بأجلقاْٟ. -12                          ٥ ضلدد عمٜ ط٦بْ. -11

بعٍٕاُ: " ال فاأ الٕاجه  ٕافسِا   عإ ٠ِٗٛ التـدزٖظ يىـا    1(2008ُ ٔ ضٕالد  رزاضٛ : نبٕ محٗدا -15

ٖساِا طم ٛ جاوعٛ و٤ ٛ ".

ِــدفت ِــرٓ الدزاضــٛ إىل اضتد ــاٞ ال ــفاأ الــيت ٖسغــه طم ــٛ جاوعــٛ و٤ ــٛ  ٕافسِــا   عاــٕ ٠ِٗــٛ التــدزٖظ    

ــِىىت   لتكــُٕ وسجعــا  ل ٍــاٞ نراٚ لكــَ اضــتخداوّا لتدٗــٗي القم ــٛ لعاــٕ ٠ِٗــٛ التــ       دزٖظ  ٔلتردٗــة ذلــ  صث

اضت اٌٛ ال فاأ اليت ٖسغه القم ٛ  ٕافسِا   عإ ٠ِٗٛ التدزٖظ اليت ُنْغـتثدوت فدسا ّـا وـَ ٌتـاٟخ الدزاضـاأ      

 الطابدٛ  ٔوَ آزاٞ القم ٛ اليت  عت بٕاضقٛ اضت اٌٛ وفتٕذٛ ُاِعدأ هلرا اليسم.

      ٕ اوــن مترــٕزأ ذٕهلــا ال ــفاأ ِــ٘: العاوــن      ٔن ّــس الترمٗــن العــاوم٘ ٥ضــت اٌٛ ال ــفاأ عــَ ٔجــٕر ب٦بــٛ ع

الػخ ٘  ٔالكفاٞٚ الرتبٕٖٛ  ٔالع٦لٛ وى القم ٛ  ٔن ّسأ الٍتاٟخ نٖاا  عدً ٔجٕر فـسٔق ذاأ ر٥لـٛ إذ ـاٟٗٛ    

   س ٗــه فدـــساأ يـــن عاوـــن ذطــه رزجـــٛ نِىٗتّـــا بالٍطـــ ٛ لمقم ــٛ  ٥ٔ   رزجـــاأ زغ ـــاأ القم ـــٛ    ـــٕافس     

وَ اجلٍظ  ٔاملطتٕٝ الدزاض٘  ٔالكمٗٛ.   ال فاأ  نٔ العٕاون  عصٙ إىل ين

ـــٗٛ     2(2005رزاضــــٛ : نمحــــد   -16 ـــفٞ فــــ٘ يمـ ـــٗٛ ا٧ضــتاذ اجلــــاوع٘ الكـ ـــٕز القمــــ ٛ لػخ ـ ـــٕاُ: "   ــــ بعٍـ

 عدُ ".  –الرتبٗٛ 

                                                           
 .200-175(  ص ص1(  العدر 24(. ال فاأ الٕاجه  ٕافسِا   عإ ٠ِٗٛ التدزٖظ يىا ٖساِا طم ٛ جاوعٛ و٤ ٛ. دلمٛ جاوعٛ روػة  دلمد 2008محٗداُ  ٖٕضف ع دالِٕاب  ٔ ضٕالد  ضازٙ. نبٕ  -1

 .47-27(  ٖٕلٕٗ  ص ص14دلمٛ التٕاصن  جاوعٛ عدُ  العدر  عدُ. -بٗٛ (.   ٕز القم ٛ لػخ ٗٛ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ الكفٞ   يمٗٛ الرت2005نمحد  ع د الٕاذد ع د السمحَ.  -2
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ِدفت الدزاضٛ إىل وعسفٛ اخل اٟص الػخ ٗٛ لعإ ٠ِٗٛ التدزٖظ اجلاوع٘ الكفٞ  يىـا ٖت ـٕزِا طم ـٛ    

ً  2000-1999عـدُ  لمعـاً اجلـاوع٘     –ٛ  ٔالت سأ الدزاضـٛ عمـٜ طم ـٛ املطـتٕٝ السابـى لكمٗـٛ الرتبٗـٛ        اجلاوع

  ٔاجلت رأ عٍٗٛ الدزاضـٛ  ْمعاً ٌفطلعدُ املطتٕٝ السابى  -ٔسن دلتىى الدزاضٛ  ٗى طم ٛ يمٗٛ الرتبٗٛ

%( وـَ اجملتىـى   34ل ـٛ  ٔبٍطـ ٛ    ( طا75( طال ـا   ٔ  75( طال ا  ٔطال ٛ  وٍّي  150بقسٖدٛ عػٕاٟٗٛ ذٗث بميت  

 ا٧صم٘.

( فدــسٚ سمــت ال ــفاأ املٍاضــ ٛ لػخ ــٗٛ ا٧ضــتاذ 30اذتــٕأ عمــٜ  ٔٔمت صــٗاغٛ ا٥ضــت اٌٛ ب ــٕز ّا الٍّاٟٗــٛ 

اجلــاوع٘  ٔ ٕصــمت الدزاضــٛ إىل التأيٗــد عمــٜ ال ــفاأ الٕاجــه  ٕافسِــا   ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ يىــا ٖساِــا           

 القم ٛ  ٔوَ نِىّا نُ : 

ٖكُٕ لٕٙ الػخ ٗٛ.       -ٖمتصً مبٕاعٗد اوا ساأ.       -دٛ عالٗٛ   الٍفظ.        ٖتىتى ب  -

ٖتىتى بأجل٦ق عالٗٛ. -   ٖكُٕ وثِمىا  باملارٚ العمىٗٛ.      -   ّٖتي مباّسٓ اخلازج٘.             -

.  ِاٖعىن بعٍاٖٛ إلعدار الدزٔع ٔلا ر -

 الدزاضـاأ الطابدـٛ: ٜالتعمٗة عم

 جل٦ه اضتعسام الدزاضاأ الطابدٛ اليت متكَ ال اذ اُ وَ احل ٕه عمّٗا ٖتاح وا ٖم٘: وَ

ٌدزٚ الدزاضاأ ٔا٧لاث اومٗٛ ٔالعسبٗٛ ٔا٧جٍ ٗٛ  اليت  ٍألت وٕ ٕل الدزاضٛ. -1

 تفة نِداع الدزاضٛ احلالٗٛ وى نِـداع بعـس الدزاضـاأ الطـابدٛ وـَ ذٗـث الكػـف عـَ صـٕزٚ           -2

 اّس وـَ جلـ٦ه ضـمٕيْ  ٔممازضـتْ لمكفاٖـاأ ٔال ـفاأ الـ٦شً  ٕافسِـا          ا٧ضتاذ اجلاوع٘  اليت

فْٗ. 

لدٖـد وػـكمٛ الدزاضـٛ       اضتفارأ الدزاضٛ احلالٗٛ وَ الدزاضاأ الطـابدٛ الكـ  ر  ٔجل ٕصـا      -3

عدار فدساأ ا٥ضت اٌٛ.إٔ

زيــصأ الدزاضــٛ احلالٗــٛ عمــٜ صــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ وــَ ٔجّــٛ ٌاــس القم ــٛ  بٍٗىــا بعــس              -4

ٔ   الدز دُٔ لدٖـــد بـــاضــاأ الطـــابدٛ  ٍألـــت صـــٕزٚ ا٧ضــتاذ وـــَ ٔجّـــٛ ٌاـــس ال ــرافٛ ٔاإلعـــ٦ً 

لمىسذمٛ التعمٗىٗٛ.

زيــصأ بعــس الدزاضــاأ الطــابدٛ ٔالدزاضــٛ احلالٗــٛ عمــٜ ال ــفاأ  ٔالكفاٖــاأ ال٦شوــٛ ل٨ضــتاذ      -5

ُّٗـس   صـٕز ْ   اجلاوع٘ الٍاجح  اليت إذا لاً بّـا بالػـكن املقمـٕب  فإٌّـا   وثْحى ِمّـا  ـ٤رٙ إىل   يْ      

جلسَٖ.لدٝ ا٩

 تفــة الدزاضــٛ احلالٗــٛ ٔوعاــي الدزاضــاأ الطــابدٛ   اضــتخداوّا لمىــٍّخ الٕصــف٘ الترمٗمــ٘    -6

ٔيرل  اضتخداً ا٥ضت اٌٛ    ى املعمٕواأ  ٔال ٗاٌاأ.



 

331 
 

  2016ديسوبر  –الثاهن يوليو العدد السنت الرابعت    جاهعت الناصرهجلت 

 الجرادي  د. خالد هحسن د. عبدالرحين علي الشاوري اهعت صنعاء لدى طالبهصورة األستاذ الجاهعي بكليت اإلعالم ج

 ـاز الٍاــسٙ لمدزاضـٛ :ـــــاإلط

ــٛ  ٔنبعار     ــٕزٚ الرٍِٗـ ــٕزٚ  ٔال ـ ــًٕ ال ـ ــسٙ وفّـ ــاز الٍاـ ــٍتٍأه   ا٥طـ ــا     ضـ ــٍتٍأه نٖاـ ــا ضـ ــا  يىـ ــا  ٔنٌٕاعّـ ِـ

  نُ ٖدــًٕ بّـا ذتـٜ ٖكــُٕ نضـتاذا  ٌاجرــا    الـيت صلـه عمــٜ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘     الطــىاأ   ٔ  ناخل ـاٟص ٔ  الكفاٖـاأ 

ٔاليت ٥ لكَ نُ سلكي عمٜ صٕز ْ ضم ا  نٔ إصلابا  إ٥ّ وَ جل٦هلا  ِٔ٘ يالتال٘: 

 ا  ٔنٌٕاعّا :ن٥ٔ  : وفّــًٕ ال ـٕزٚ ٔال ٕزٚ الرٍِٗٛ  ٔنبعارِ

ــسع  ُٚ عـ ــكنث   :   الميـــٛ ال ُّـــــٕز  ّ ا    ال ـــفٛ ٔالٍـــٕل  ف  ٔنبأٌّـــا الػوـ ِٛ نٔ ا٧ووـــسني ِصـــفوتث ُٚ املطـــأول ــٕز  املعحـــي   ٗدـــاه صثـ

  ِٔــ٘ بــرل   أجلــر عــدٚ   ٔصــٕزٚ الػــ٘ٞ واِٗتــْ اجملــسرٚ  ٔجلٗالــٛ   الــرَِ نٔ العدــن      1(373  ص2001الــٕجٗص

 -:2وعاُ

غكن  مت اه  نٙ صٕز ْ. ال ٕزٚ ِ٘ الػكن اهلٍدض٘ و ن. .1

ال ٕزٚ  أ ٘ مبعٍٜ ال فٛ اليت ٖكُٕ عمّٗا الػ٘ٞ. .2

ٔ قمة نذٗاٌا  عمٜ الٍٕل و مىا ٌدٕه: ِرا ا٧وس عمٜ ب٦ث صٕز. .3

ٔ قمة عمٜ  سيٗه املعاٌ٘ اجملسرٚ فٗداه صٕزٚ املطألٛ. .4

٘ٞ عمٜ يىا ٖقمة عمٜ وا زمسْ امل ٕز بالدمي  نٔ آلٛ الت ٕٖس  نٙ عمٜ اٌعكاع جلٗاه الػ .5

 املسآٚ  نٔ   الرَِ.  

بأُ ال ٕزٚ الرٍِٗٛ ِ٘ الٍا خ الٍّاٟ٘ ل٦ٌق اعاأ الرا ٗٛ 3(2001ٖسٝ  الع د  عاطف ال ــٕزٚ الرٍِـــٗٛ:

اليت  تكُٕ عٍد ا٧فسار نٔ اجلىاعاأ إشاٞ غخص وعو  نٔ ٌااً وعو  نٔ غعه وعو  نٔ جٍظ بعٍْٗ  نٔ 

اعاأ وَ جل٦ه التحازب امل اغسٚ  ٔغ ر امل اغسٚ  ٔ س  ) ِرٓ التحازب و٤ضطٛ  نٔ وٍاىٛ  ٔ كُٕ ِرٓ ا٥ٌق 

 بعٕاطف ا٧فسار  ٔاباِا ّي بيس الٍاس عَ صرٛ املعمٕواأ اليت  تاىٍّا جل٦صٛ ِرٓ التحازب. 

ٔ عسع ال ٕزٚ الرٍِٗٛ اٖاا  بأٌّا ال ٕزٚ املػرتيٛ اليت لىمّا دلىٕعٛ وَ ا٧فسار  ٔالـيت  كـُٕ غال ـا  وـَ     

 .4و ط)  نٔ ٌالص  نٔ وػٕٓ  ٔلد  تى ن مبٕلف عاطف٘ بآ غخص  نٔ لاٗٛ  نٔ ذدث وا زنٙ

 نبعـــار ال ــٕزٚ الرٍِــٗٛ:

                                                           
  (. املعحي الٕجٗص. وسجى ضابة.2001دلىى الميٛ العسبٗٛ.  -1

ٗىٍٗــٛ. زضــالٛ واجطــت ر   عمــًٕ اإلعــ٦ً ٔا٥  ــاه  جاوعــٛ    ً(  رزاضــٛ لمٗمٗــٛ ٔوطــرٗٛ عمــٜ  ّــٕز الفاــاٟٗٛ ال  2007-2005(. صــٕزٚ املــسنٚ الٗىٍٗــٛ   الــدزاوا التمٗفصٌٖٕٗــٛ اومٗــٛ   2008ذثىٗــد  صــا  ذلىــد.   -2

  .27بَ ٖٕضف بَ جلدٓ  يمٗٛ العمًٕ الطٗاضٗٛ ٔاإلع٦ً  لطي عمًٕ اإلع٦ً ٔا٥  اه  ص -اجلصاٟس

ً(  وسجـى ضـابة    2007-2005(. صـٕزٚ املـسنٚ الٗىٍٗـٛ   الـدزاوا التمٗفصٌٖٕٗـٛ اومٗـٛ       2008(. صـٕزٚ املعمـي   ٔضـاٟن اإلعـ٦ً. الدـاِسٚ : راز الفكـس العسبـ٘  ٌدـ٦  عـَ  ذثىٗـد  صـا  ذلىـد.             2001الع د  عـاطف عـدل٘.    -3

 .29ص

 .162نٖمٕه  ص -(  ذصٖسا10ُ-9(. وفًّٕ ال ٕزٚ الرٍِٗٛ   الع٦لاأ العاوٛ. دلمٛ ال اذث اإلع٦و٘  العدر 2010اجل ٕزٙ  إزارٚ شٖداُ.  -4
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لكَ  مخٗ ّا با٩ ٘: 1(8  ص2010 ٕجد لم ٕزٚ الرٍِٗٛ نبعار يىا  ٍأهلا   اجلٕازٙ  ٌاِس

ن بدٔلـٛ  نٔ غـعه  نٔ   بعد وعـس : ِٔـٕ ال عـد الـرٙ ٖـدزك عـَ طسٖدـْ الفـسر وٕ ـٕعا  وعٍٗـا  ٖت ـ            -1

دلتىــى وــا  و ـــن املعسفــٛ با٧ضـــظ التازطلٗــٛ ٔاجليسافٗـــٛ لمدٔلــٛ ٔاملعسفـــٛ باملعمٕوــاأ املتعمدـــٛ       

بػع ّا.

بعد ٔجداٌ٘: ٔل ن وػاعس الفسر ٔاٌفعا٥ ْ سلٕ رٔلٛ نٔ غعه نٔ دلتىى وـا  ٔلتـد وـَ التد ـن      -2

إىل السفس  ٖٔتدزد   الػدٚ بو ا٥صلابٗٛ ٔالطم ٗٛ.

جساٟـ٘: ٖٔتى ـن   زغ ـٛ الفـسر   الطـفس إىل رٔلـٛ نجٍ ٗـٛ  ٔالعـٗؼ ٔالعىـن فّٗـا  نٔ الـصٔاد            بعد إ -3

وَ ٔاذدٚ  عٗؼ فّٗا  ٖٔعتىد ِرا العاون عمٜ املطافٛ ا٥جتىاعٗٛ بو الػعٕب.

:2ٕجد لم ٕزٚ الرٍِٗٛ نٌٕال رلتمفٛ وٍّا : نٌـٕال ال ــٕزٚ الرٍِــٗٛ

ٖــتي  ػـــكٗمّا بالفعــن لمىٍاىـــٛ  نٔ امل٤ضطــٛ  نٔ الدٔلـــٛ  نٔ    ال ــٕزٚ الٕالعٗــٛ: ِـــ٘ ال ــٕزٚ الـــيت     -1

اجلىاعــٛ  ِٔــرٓ ال ــٕزٚ ٖــتي  ػــكٗمّا عــَ طسٖــة اخلــربٚ الػخ ــٗٛ  ٔا٥  ــاه امل اغــس  ِٔــرٓ           

ال ٕزٚ لد  كُٕ إصلابٗٛ  ٔلد  كُٕ بّا صفاأ ضم ٗٛ.

عىـن عمـٜ  ػـكٗمّا    ال ٕزٚ ا٥  الٗٛ: ِٔ٘ ال ـٕزٚ الـيت  دـًٕ امل٤ضطـٛ  نٔ املٍاىـٛ  نٔ الدٔلـٛ بال       -2

وَ جل٦ه السضاٟن ا٥  الٗٛ اليت  ٕجّّا لمحىّٕز  ِٔرٓ ال ٕزٚ  كُٕ إصلابٗـٛ لكٍّـا   يـ  ر    

وَ ا٧ذٗاُ  كُٕ نلن وَ ال ٕزٚ اليت  سغه امل٤ضطٛ  نٔ املٍاىٛ  نٔ الدٔلٛ    ػكٗمّا.

   ػكٗمّا لٍفطّا   ال ٕزٚ املسغٕبٛ: ِ٘  م  ال ٕزٚ اليت  طعٜ امل٤ضطٛ  نٔ املٍاىٛ  نٔ الدٔلٛ -3

ِٔــ٘ لتــاد ٥ضــرتا ٗحٗاأ ا  ــالٗٛ طٕٖمــٛ املــدٝ  ٔإىل التٍــال املطــ٠ٕلو   املٍاىــٛ  ٔالدــاٟىو   

با٥  اه فّٗا بطىاأ ِرٓ ال ـٕزٚ  ٔبرا ٗـٛ امل٤ضطـٛ  نٔ املٍاىـٛ  ٔلٗىّـا ٔٔ اٟفّـا  ٔالٍحـال          

اأ ا٥  الٗٛ. ػكٗن ِرٓ ال ٕزٚ ضلتاد إىل الك  ر وَ اجلّٕر ٔاخلرباأ ٔالددز

ال ٕزٚ الٍابٛ عَ نشوٛ ِٔ٘ لٗطت صٕزٚ راٟىٛ  نٔ لٕٖٛ ٔلكٍّا ٌػأأ ٌتٗحٛ  عسم امل٤ضطٛ  نٔ  -4

املٍاىٛ  ٧شوٛ نرأ إىل اضتحابٛ عاطفٛ ضسٖعٛ وعارٖٛ لمىٍاىٛ  نٔ امل٤ضطٛ  نٔ الدٔلٛ.

٘ الطــىاأ   ٔاخل ــاٟصٔ باٌٗــا : الكفاٖــاأ  بّــا ذتــٜ نُ ٖدــًٕ  الــيت صلــه عمــٜ ا٧ضــتاذ اجلــاوع

 ٖكُٕ نضتاذا  ٌاجرا 

                                                           
 .8رزاضٛ وطرٗٛ. وسجى ضابة  ص -ٚ التدزٖط٘ لدٝ طم ٛ اجلاوعاأ العسالٗٛ يمٗٛ اإلع٦ً نمنٕذجا  (. صٕز2010اجلٕازٙ  ٌاِس فا ن شٖداُ.  -1

  .31-30ً(  رزاضٛ لمٗمٗٛ ٔوطرٗٛ عمٜ  ّٕز الفااٟٗٛ الٗىٍٗٛ. وسجى ضابة  ص ص2007-2005(. صٕزٚ املسنٚ الٗىٍٗٛ   الدزاوا التمٗفصٌٖٕٗٛ اومٗٛ 2008ذثىٗد  صا  ذلىد. -2
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جل٦لـْ ٔعـدً التصاوـْ بالكفاٖـاأ     إ تأبس صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلـاوع٘ ضـم ا  نٔ إصلابـا    ٌاـس ا٩جلـسَٖ عٍـد       

التدزٖطٗٛ  نٔ اخل اٟص ٔالطىاأ  اليت صله عمْٗ نُ ٖدًٕ بّا ذتٜ ٖكُٕ نضتاذا  ٌاجرا   ٔممٗصا   ٔود ٥ٕ  وَ 

ػــ٘ٞ وــَ اإلصلــاش عــَ بعــس ِــرٓ الكفاٖــاأ  ٔاخل ــاٟص ٔالطــىاأ  الــيت    ل ــن ا٩جلــسَٖ  ٔلــرا لكــَ نُ ٌػــ ر ب 

 مبىازضتّا  ٍعكظ ال ٕزٚ  نٔ ا٥ٌق ال عَ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ ِٔ٘ يىا ٖم٘:

 ن٥ٔ : الكفاٖاأ التدزٖطٗٛ ال٦شوٛ ل٨ضــتاذ اجلاوع٘ الٍاجح :

         ْ ضـمٕيْ التدزٖطـ٘  ٔ طـاعدٓ     ٍِاك بعـس الكفاٖـاأ التدزٖطـٗٛ ال٦شوـٛ ل٨ضـتاذ اجلـاوع٘ الٍـاجح الـيت  ٕجـ

  2013عمٜ نراٞ عىمْ راجلن ال ف ٔجلازجْ  ب ٕزٚ وتدٍٛ ٔجٗدٚ  ٔوَ ِرٓ الكفاٖاأ يىـا  ٍأهلـا ع ـدالدارز     

 وا ٖم٘:  1(90-89ص ص

. يفاٖٛ   ) ٔإرازٚ ال ف. 2يفاٖٛ إعدار ٔلقٗ) الدزع.                    .1

. يفاٖٛ  ٕجْٗ الطمٕك ال ف٘. 4               . يفاٖٛ  ٍفٗر الدزع.                      3

. يفاٖٛ إعدار ا٧ض٠مٛ ال فٗٛ. 6          . يفاٖٛ  ٍٕٖى ا٧ٌػقٛ ال فٗٛ.            5

 (.5083-496  ص ص2004  ٔ لقاو472٘-45  ص ص2004ٌاس :   مسازٚ ألمىصٖد 

ــس   ــت ا٧مسـ ــد    4(131  ص2005ٔ ٍألـ ــا لـ ــٕب  ٕافسِـ ــاأ ا٧راٞ املقمـ ــٛ التـــدزٖظ   يفاٖـ ــٕاأ ٠ِٗـ ٝ عاـ

 :  ٘ذلأز يا٩ ٛباجلاوعٛ وَ ٔجّٛ ٌاس القال اأ   نزبع

. اوٕز ال اٌ٘ : الكفاٖاأ التدزٖطٗٛ.2اوٕز ا٧ٔه : الكفاٖاأ الػخ ٗٛ.            .1

 . اوٕز السابى : يفاٖاأ التدٕٖي.4. اوٕز ال الث : يفاٖاأ إرازٚ الف ن.          3

الكفـــاٞاأ املٍّٗـــٛ املتقم ـــٛ ل٨ضـــتاذ اجلـــاوع٘ وـــَ ٔجّـــٛ ٌاـــس   5(13  ص2004يىـــا ذـــدر احلكىـــ٘  

 : ٘الق٦ب بطت يفاٞاأ زٟٗطٛ يا٩

. يفاٞاأ إعدار اوا سٚ ٔ ٍفٗرِا.2              الكفاٞاأ الػخ ٗٛ.                      .1

ٔالتدٕٖي.. يفاٞاأ ا٧ٌػقٛ 4        . يفاٞاأ الع٦لاأ اإلٌطاٌٗٛ.                3

 . يفاٞاأ نضالٗه احلفص ٔالتعصٖص.  6. يفاٞاأ التىكَ العمى٘ ٔالٍىٕ املّا.         5

 باٌٗا  : جل اٟص ٔمساأ ا٧ضــتاذ اجلاوع٘ الٍاجح :

                                                           
 (  رٖطىرب.42(  الطٍٛ 182دلمٛ الرتبٗٛ الدقسٖٛ  العدر  (. جل اٟص الكفاٖاأ التدزٖطٗٛ الٕ ٗفٗٛ لمىعمي ٔ قٕزِا   دلاه التدزٖظ.2013ع د الدارز  ع د الِٕاب.  -1

 (  عىاُ  ا٧زرُ : و٤ضطٛ القسٖة لمٍػس.1طساٟة . ط   –نضالٗه  –(. التدزٖظ : وفاِٗي 2004مسازٚ  فٕشٙ نمحد  -2

 (  عىاُ  ا٧زرُ : راز الفكس.1(. وّازاأ التدزٖظ الفعاه. ط  2004لقاو٘  ٌاٖفٛ  -3

 وسجى ضابة. (. يفاٖاأ نراٞ عإاأ ٠ِٗٛ التدزٖظ  اوعٛ نً الدسٝ وَ ٔجّٛ ٌاس القال اأ.2005ا٧مسس  وٍٜ ذطَ.  -4

 وسجى ضابة. وع٘ وَ ٔجّٛ ٌاس ط٦بْ ٔع٦لتّا ب عس املتي راأ.(. الكفاٞاأ املٍّٗٛ املتقم ٛ ل٨ضتاذ اجلا2004احلكى٘  إبساِٗي احلطَ.  -5
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 ٍــأه العدٖـــد وــَ ال ـــاذ و ٔاملخت ــو بعـــس اخل ـــاٟص ٔالطــىاأ الٕاجـــه  ٕافسِــا   ا٧ضـــتاذ اجلـــاوع٘      

بعس ِرٓ اخل ـاٟص ٔالطـىاأ وـَ ٔجّـٛ ٌاـس       2(2012  ٔع دالدارز 1(28ص   2005الٍاجح  ذٗث ذيس نمحد 

 القم ٛ وَ نِىّا : 

. نُ ٖكُٕ وثِمىا  بقسق التدزٖظ.2       نُ ٖكُٕ رلم ا     دزٖطْ.                  .1

ٖتىتى بأجل٦ق عالٗٛ.. نُ 4نُ ٖتىتى ب دٛ عالٗٛ   الٍفظ.                   .3

. نُ ّٖتي مباّسٓ اخلازج٘.6                             نُ ٖكُٕ لٕٙ الػخ ٗٛ. .5

. نُ ٖكُٕ وثِمىا  باملارٚ العمىٗٛ.8        نُ ٖمتصً مبٕاعٗد اوا ساأ.               .7

 . نُ لتم  الددزٚ عمٜ السب) ٔالتطمطن.10. نُ ٖعىن بعٍاٖٛ إلعدار ٔلا ر الدزٔع.       9

 . نُ ٖكُٕ وسٌا     فك رٓ.12     ىط٠ٕلٗٛ.            . نُ ٖكُٕ ِارٟا  وترى٦  لم11

-175  ص ص2010  ٔخلـص  جسٔبـس  ٔزٖ ـن  ٔفٕضـص     

 ال فاأ امل الٗٛ السٟٗطٗٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ امل٤بس بأُ ٖكُٕ : 3(190

وثت فا  باحلىاع ٔالتعاطف ٔالٕر. -2          وثِحٗــدا  ملّـــازاأ التٕاصـــــن.                    -1

 ذا وعسفٛ ٔوثترى ظ   وار ْ. -4    عمٜ اضتخداً نو مٛ ذٗٛ    دزٖطْ.     ا لارز -3

 وّتىا  ٔوساعٗا  خل ٕصٗاأ القم ٛ. -6          وٍا ــــــقا  باملــــٕاعــــــــــٗد.                        -5

نُ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ الٍـاجح ٍٖ يـ٘ نُ بتىـى       5(30  ص2005د    ٔ نمح4ع د المقٗف   ر.أ(٤ٖٔيد 

 وَ نِىّا:  جل اٟص ٔمساأفْٗ عد ٚ 

ٔوثِمىا  ٔوتابعا  ملا ٖطتحد   دلاه ل  ْ  ٔوطّىا     قٕٖسٓ.نُ ٖكُٕ وتىكٍا   .1

ٖكُٕ نبا  ل ن نُ ٖكُٕ ودزضا . نُ .2

ٍ ا  لعىمْ  ٔابدا  وَ ٌفطْ  وت .3 ٕا عا   زذٗىا   ذكٗىا   ص ٕزا .نُ ٖكُٕ لدٔٚ  صاحلٛ  وثْتِد

نُ ٖكُٕ ِارٟا  ٔوتصٌا  ٥ لٗن إىل العدٔاُ  ا٥  صاُ ا٥ٌفعال٘(.  .4

                                                           
 وسجى ضابة. عدُ. -(.   ٕز القم ٛ لػخ ٗٛ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ الكفٞ   يمٗٛ الرتبٗٛ 2005نمحد  ع د الٕاذد ع د السمحَ.  -1

ــ٘.    -2 ــد الدـــــــــــارز  عمـــــــــ ٘  (. 2012ع ـــــــــ ــاوع ــمٛ   ا٧ضـــــــــــتاذ اجلـــــــــ ــازٖخ ا٥  ال ـــــــــــفاأ املفاـــــــــ ــازٖخ الٍػـــــــــــس   18/2/2016طـــــــــــ٦ل . صـــــــــــرٗفٛ الٗـــــــــــًٕ   ـــــــــ ــدر  29/2/2012 ً   ـــــــــ وتـــــــــــال عمـــــــــــٜ   14138 العـــــــــ

http://www.alyaum.com/article/3044553املٕلى:
  

3- Gruber, T., Reppel, A. and Voss, R.,(2010). Understanding the characteristics of effective professors: the student's perspective. Journal of 

Marketing for Higher Education, 20, 2, pp. 175 - 190. 

   وتال عمٜ املٕلى:20/1/2015اجلاوع٘.  ازٖخ ا٥ط٦ل ا٧ضتاذ نجل٦لٗاأ ع د المقٗف  وٍرز ضمٗي. ر. أ(. وَ -4

http://www.monzir-pal.net/Thinking/ImportantArticles/50.htm. 

 وسجى ضابة. عدُ. -ٕز القم ٛ لػخ ٗٛ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ الكفٞ   يمٗٛ الرتبٗٛ (.   2005نمحد  ع د الٕاذد ع د السمحَ.  -5
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نُ ٖكُٕ نضتاذا  و دعا  ٔلٗارٖا  ٥ ّٖاب الع٦لاأ ا٥جتىاعٗٛ. .5

وَ العٕٗب اخلمدٗٛ. ٗا نُ ٖكُٕ صرٗح ال دُ ٔجلال .6

 نُ ٖكُٕ بػٕغا   وسذا   وترٔلا  لمٍكتٛ ٔاجلىاه. .7

 ٖترٗص  ٥ٔ ٖتع ه  ٥ٔ صلاون نذد وَ ط٦بْ. نُ ٥ .8

نُ ٖكُٕ وثر ا سا  لمىرا سٚ ل ن وٕعدِا  ٔلٗظ   الطٗازٚ نٔ   طسٖدْ إىل اوا ـسٚ  ٧ُ عـدً    .9

ٖثفدـد املدزع ِٗ تْ ٔاذرتاوْ.  الترا ر اجلٗد 

10.       ُ الــرٙ  نُ ٥ ٖقــسر نٙ طالــه ٖــأ ٘ إىل اوا ــسٚ وتــأجلسا  ٔ  نٙ ٔلــت  ٔلكٍــْ التٍ ٗــْ عمــٜ ن

 ٖتأجلس ني س وَ وــدٚ وعٍٗٛ فإٌْ ٖعترب غاٟ ا .

نُ ٍٖحح ب ٍاٞ ع٦لاأ إصلابٗٛ وى طم تْ عمٜ نضاع ا٥ذرتاً ٔالتددٖس املت ارلو.  .11

نُ ضلرتً اضتحاباأ املتعمىو  ٔنض٠متّي نٖا  ياٌت ا٧ض٠مٛ. .12

اُ لقم ا ّي  ٔمبـا  نُ ٖدابن القم ٛ   غ ر نٔلاأ اوا سٚ ب دٍز زذه  ٔا٥ضتحابٛ بددز اإلوك .13

٥ ٖتعازم وى المٕاٟح ٔا٧ٌاىٛ.

 نُ ٖػازك   ذن املػك٦أ اليت  ٕاجْ ط٦بْ. .14

ــه       .15 ــَ الٕاجـ ــسٚ  ٔوـ ــ٘ لمىرا ـ ــاوتٕٝ العمىـ ــة بـ ــا ٖتعمـ ــٛ إ٥ فٗىـ ــٕز اخل٦فٗـ ــالؼ ا٧وـ نُ ٥ ٍٖـ

ا٥لتصاً باذرتاً آزاٞ ا٩جلسَٖ.

لتراــ ر ٔالتٍفٗــر ٔالتدــٕٖي   نُ ٖكــُٕ لــارزا  عمــٜ التخقــٗ) اجلٗــد لمتــدزٖظ  مبــا   ذلــ  ا      .16

ٔاملتابعٛ.

نُ ٖطتخدً نضالٗه وتعدرٚ ٔرلتمفٛ   التدزٖظ  ٔالتعصٖص  ٔالتدٕٖي. .17

نُ ٖكُٕ وثِمىا  بالٍاسٖاأ ٔاملىازضاأ املس  قٛ بعىمٗٛ التعمٗي ٔالتعّمي. .18

نُ ٖساع٘ الفسٔق الفسرٖٛ بو ط٦بْ. .19

ّـي عـَ اليمـٕ ٔالتقـسع ٔالتػـدر  الـيت       نُ ٖعصش و دن الٕضقٗٛ ٔا٥عتداه لـدٝ ط٦بـْ  ٔال عـد ب    .20

 ط ه العٍف ٔالٍصاعاأ املختمفٛ.

نُ ٖكُٕ لارزا  عمٜ   ) ٌفطْ  ٔيتىاُ غعٕزٓ  ذرزا    عدابْ ٔ ّدٖدا ْ. .21

نُ ٖكُٕ لارزا  عمٜ الاذ الدسازاأ املٍاض ٛ   الٕلت املٍاضه ٔاملكاُ املٍاضه. .22

بعىمٗٛ التعمٗي ٔالتعّمي. نُ ٖكُٕ وثِمىا  بالٍاسٖاأ ٔاملىازضاأ املس  قٛ .23

ٖكُٕ وثِمىا  بالميٛ العسبٗٛ ٌقدا  ٔيتابٛ.نُ  .24



 

336 
 

  2016ديسوبر  –الثاهن يوليو العدد السنت الرابعت    جاهعت الناصرهجلت 

 الجرادي  د. خالد هحسن د. عبدالرحين علي الشاوري اهعت صنعاء لدى طالبهصورة األستاذ الجاهعي بكليت اإلعالم ج

نُ ٖكُٕ و دفا  ٔاضى ا٧فة لدْٖ اِتىاً بالدساٞٚ ٔضعٛ ا٥ط٦ل. .25

نُ ٖكُٕ ضّن الٕصٕه إلْٗ. .26
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ٞ   :بٍــــاٞ نراٚ الدزاضـــــٛ -2 ا٧راٚ  وــــَ جلــــ٦ه وساجعــــٛ ا٧ربٗــــاأ الطــــابدٛ  ٔاإلطــــاز الٍاــــسٙ لمدزاضــــٛ مت بٍــــا

ُ بتردٖـــد بعـــس الكفاٖـــاأ ٔاخل ـــاٟص ٔالطـــىاأ  ا ا٥ضـــت اٌٛ(   صـــٕز ّا ا٧ٔلٗـــٛ  ذٗـــث لـــاً ال اِذ ـــ 

ذلــأز يــن ذلــٕز ضلــٕٙ     ٛا٧ضاضــٗٛ ال٦شوــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ  بأزبعــ        

 ا ٝ القالـه اٌق اعـ  (  ٔاليت مبىازضتّا ٖتكُٕ لـد 2العدٖد وَ الفدساأ  الكفاٖاأ( يىا   اجلدٔه زلي  

ٔصـٕزٚ   ا عٍد عدً ممازضتّا ٖتكُٕ لدٝ القاله اٌق اعـ ٔنٔ صٕزٚ  ٗمٛ ٔإصلابٗٛ عَ ا٧ضتاذ اجلاوع٘  

وّصٔشٚ ٔضم ٗٛ عَ ذل  ا٧ضتاذ.

 (2جدٔه زلي 

 ٖ و ذلأز ا٥ضت اٌٛ ٔعدر فدساأ  يفاٖاأ( ين ذلٕز   صٕز ّا ا٧ٔلٗٛ ٔالٍّاٟٗٛ.

لفدساأ   عدر ا اوــــــــــــأز

 صٕز ّا ا٧ٔلٗٛ

عدر الفدساأ   

 صٕز ّا الٍّاٟٗٛ

 12 15 اوٕز ا٧ٔه: الكفاٖاأ الػخـ ٗٛ ال٦شوٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘.

 12 10 اوٕز ال اٌ٘: يفاٖاأ التىكَ العمى٘ ٔاملّا ال٦شوٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘.

 12 12 ل٨ضتاذ اجلاوع٘.اوٕز ال الث: يفاٖاأ إعــدار اوا ساأ ٔ ٍفــٗرِا ال٦شوٛ 

 9 7 اوٕز السابى: يفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ ال٦شوٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘.

 45 44  ال٘اإل

َْٗ عمــٜ           وــَ نعاــاٞ ٠ِٗــٛ    ا ( وثركىــ15ٔبعــد إعــدار ا٥ضــت اٌٛ ب ــٕز ّا ا٧ٔلٗــٛ  مت عس ــّا وــَ ل ــن ال ــاِذ  

زٖظ اجلاوع٘  ٧جلر آزاّٟي ذٕه ودٝ اٌتىاٞ فدساأ ذٔٙ اخلربٚ القٕٖمٛ   التدوَ التدزٖظ  اوعٛ صٍعاٞ 

ا٥ضت اٌٛ لمىرأز  ٔودٝ ص٦ذٗتّا وَ ذٗث الٕ ٕل  ٔال ٗاغٛ  ٔيرل  التعدٖن نٔ احلرع نٔ اإل افٛ ملا 

ُ بعىـن التعـد٦ٖأ   الاً ال اِذ   ّيزاٞ اوكىو ٔو٦ذاا آٖسٌْٔ وٍاض ا  إىل  م  الفدساأ  ٔبعد ا٥ط٦ل عمٜ 

ملدرتذــٛ ا ــافتّا إىل ذلــأز ٔفدــساأ ا٥ضــت اٌٛ  ذٗــث بمــع إ ــال٘ فدــساأ ا٥ضــت اٌٛ   صــٕز ّا      ــافاأ أاإل

 (.2ص رت جاِصٚ لمتق ٗة يىا   اجلدٔه الطابة زلي ن( فدسٚ  45ٔالٍّاٟٗٛ  

وـَ ل ـن نفـسار دلتىـى      عٍّـا ٔبعد صٗاغٛ فدساأ ا٥ضت اٌٛ ب ـٕز ّا الٍّاٟٗـٛ  مت ٔ ـى اطـٛ بـداٟن لإلجابـٛ       

ٛ  ملعسفٛ ودٝ ممازضٛ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ  لمفدساأ اودرٚ با٥ضت اٌٛ  ين الدزاض

ا٧ضا رٚ  وعاي ا٧ضا رٚ  بعس ا٧ضا رٚ  لمٗن وَ ا٧ضا رٚ  ٥ نذد وَ ا٧ضا رٚ(  عمٜ غكن ودٗاع ٥ٖكسأ

ــس  اخلىاضـــ٘  باإل ـــافٛ إىل ضـــ٤اه وفتـــٕل   ٌّاٖـــٛ يـــن ذلـــٕز    ٝإل ـــافٛ نٙ فدـــسٚ لـــد ٖـ

 املطتحٗه نٌّا وّىٛ. 

   :ذطاب صــدق ٔب ـاأ ا٧راٚ -3
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ٖعترب ال ـدق نِـي جلاصـٗٛ وـَ جلـٕاص الدٗـاع الـيت لكـَ نُ  طـتخدً   ا٧لـاث           : ن٥ٔ  : الـ ـــدق 

رزجــاأ الرتبٕٖـٛ ٔالٍفطـٗٛ ٔا٥جتىاعٗــٛ  ٖٔػـ ر وفّــًٕ ال ـدق إىل ا٥ضــتد٥٥أ اخلاصـٛ الــيت شلـسد بّــا وـَ        

 .1(447  ص2006املدٗاع وَ ذٗث وٍاض تّا ٔوعٍاِا ٔفاٟد ّا  نبٕع٦ً 

ٙ   إٔلمتأيد وَ صدق اضت اٌٛ الدزاضٛ احلالٗٛ مت  باضـتخداً صـدق اوكىـو  ذٗـث مت      صلـار صـدلّا الاـاِس

ملعسفـٛ وـدٝ صـدلّا لدٗـاع وـا       –يىـا ذيـس ضـابدا      –عس ّا   صٕز ّا ا٧ٔلٗٛ عمٜ دلىٕعٛ وَ اوكىـو  

بمــع إ ــال٘ فدــساأ ا٥ضــت اٌٛ   ٔعت وــَ نجمــْ  ٔلــد عثــد لت بعــس فدسا ّــا    ــٕٞ و٦ذاــاأ اوكىــو   ٔ ــ

(.2وٕشعٛ عمٜ ذلأز ا٥ضت اٌٛ يىا   اجلدٔه الطابة زلي  ( فدس45ٚصٕز ّا الٍّاٟٗٛ  

: باٌٗا : الـ  ـــاأ 

أ املترددــٛ عمــٜ نراٚ الدٗــاع وــى الــصوَ  إذا وــا نعٗــد   ٖػــ ر ال  ــاأ إىل رزجــٛ ا٥ضــتدساز نٔ ا٥ طــاق   الــدزجا  

ٔمت لٗــاع ب ــاأ ا٥ضــت اٌٛ احلالٗــٛ بإصلــار   2(134  ص2007 الــ قؼ  ٔنبــٕ شٍٖــٛ  ّي ق ٗدّــا عمــٜ ا٧فــسار ٌفطــ

( ِٔ٘ رزجـٛ ب ـاأ عالٗـٛ  ٔود ٕلـٛ     01935( لكسٌ اخ لفدساأ ا٥ضت اٌٛ بػكن عاً ٔلد بميت  وعاون نلفا 

 إذ اٟٗا .

 ا:دٖد دلتىى الدزاضـٛ ٔعٍٗتّل -4

مت اجلتٗاز اجملتىى ا٧صم٘ لمدزاضٛ   اجملتىى املطتّدع ( بالقسٖدٛ املد ٕرٚ وَ  ٗـى طم ـٛ املطـتٕٝ السابـى     

ع٦لـاأ عاوـٛ ٔإعـ٦ُ     -بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ  الٍااً العاً( بتخ  ا ّي املختمفٛ   إذاعٛ ٔ مفصُٖٕ 

ً  يٌّٕي لد نوإا   الكمٗٛ نزبى 2015/2016اض٘ ا٧ٔه وَ العاً اجلاوع٘صرافٛ ( املدٗدَٖ بالف ن الدز –

ٕ ٌــٕا اٌق اعــاأ  ٔصــٕزا  رلتمفــٛ عــَ نعاــاٞ ٠ِٗــٛ التــدزٖظ بالكمٗــٛ  ٔال ــالع        ٖثكو ضــٍٕاأ اضــتقاعٕا جل٦هلــا نُ 

 ٔطال ٛ  وٕشعو عمٜ التخ  اأ املختمفٛ بالكمٗٛ. ا ( طال 225عدرِي  

َْٗ عقــاٞ بعــس التٕجّٗــاأ إٔبعــد  ل ــن ال ــدٞ بتٕشٖــى ا٥ضــت اٌٛ ٔاإلجابــٛ -الػــفٕٖٛ لمقم ــٛ وــَ ل ــن ال ــاِذ  

ا٥ضـت اٌٛ  ٔ ٕ ــٗح بعــس الفدــساأ الياواــٛ   عــَبّـدع  عــسٖفّي يٗفٗــٛ اإلجابــٛ  -عمّٗـا وــَ ل ــن القم ــٛ  

َ رٖٕٔطال ـٛ الـرَٖ يـإٌا وٕجـ     ا ( طال ـ 190جابٛ عَ اضتفطازا ّي  مت  ٕشٖـى ا٥ضـت اٌٛ عمـٜ عـدر      عٍّي  ٔاإل

%( وــَ اجملتىــى املطــتّدع   84بداعــاأ اوا ــساأ فعــ٦  جلــ٦ه  ق ٗــة نراٚ الدزاضــٛ   اجملتىــى املتــال ( بٍطــ ٛ         

ٖثعد اجملتىى املتال عٍٗٛ الدزاضٛ  ٔمت اضرتجال عدر   %( وـَ  95( اضـت اٌٛ بٍطـ ٛ    180 ا٧صم٘( لمدزاضٛ  ٔعمْٗ 

ٛ 8اجملتىى املتال  ٔمت اضت عار عدر  جابـٛ عمـٜ بعـس فدسا ّـا وـَ ل ـن       لعـدً اضـتٗفاٞ اإل   ( اضت اٌاأ غ ر صـاحل

%( وَ ا٥ضتىازاأ املسجٕعٛ  لٗ ـ ح عـدر ا٥ضـت اٌاأ ال ـاحلٛ لمدزاضـٛ      4بعس نفسار دلتىى الدزاضٛ بٍط ٛ  

                                                           
 (  الداِسٚ : و س  راز الٍػس لمحاوعاأ.5 رث   العمًٕ الٍفطٗٛ ٔالرتبٕٖٛ . ط (. وٍاِخ ال2006نبٕع٦ً  زجاٞ ذلىٕر   -1

 (  عى اُ  ا٧زرُ : جاوعٛ عىاُ العسبٗٛ لمدزاضاأ العمٗا   ٕشٖى راز املط رٚ .1(. وٍاِخ ال رث العمى٘:   ىٗي ال رث ٔالترمٗن اإلذ اٟ٘. ط 2007ال قؼ  ذلىد ٔلٗد  ٔ نبٕشٍٖٛ  فسٖد ياون   -2
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( ٖٕ ــراُ عـــدر ٌٔطــ ٛ نفـــسار   4( ٔ 3%( وــَ ا٥ضــتىازاأ املسجٕعــٛ  ٔاجلــدٔلو زلــي    96( اضــت اٌٛ بٍطــ ٛ  172 

 طتّدع   املتال( وٕشعو ذطه وتي راأ الدزاضٛ. دلتىى الدزاضٛ  امل

 (3جدٔه زلي 

 ٖ و عدر نفسار دلتىى الدزاضٛ   املطتّدع ٔاملتال ( ٔعدر ا٥ضت اٌاأ ال احلٛ لمدزاضٛ لطه وتي راأ الدزاضٛ.

 

ً 

 اجلٍــظ                      

 

 التخ  اأ

اجملتىى 

 املطتّدع

 

 اجملىٕل

 اجملتىى 

 املتال

 

 اجملىٕل

ا٥ضت اٌاأ 

 ل احلٛا

 

 اجملىٕل

 ث ذ ث ذ ث ذ

 73 34 39 82 35 47 103 42 61 إذاعٛ ٔ مفــــــصُٖٕ 1

 72 34 38 81 35 46 94 41 53 ع٦لاأ عاوٛ ٔإع٦ُ 2

 27 10 17 27 10 17 28 11 17 صرافٛ 3

 172 78 94 190 80 110 225 94 131 الـىـحـىــــــــــــٕل

 (4جدٔه زلي 

 الٍطه امل٠ٕٖٛ لمىحتىى املطتّدع ٔاملتال ٔا٥ضت اٌاأ املٕشعٛ ٔاملسجٕعٛ ٔال احلٛ ٔغ ر ال احلٛ. ٖ و

اجملتىى 

 املطتّدع

اجملتىى املتــال 

  عٍٗٛ الدزاضٛ(

ا٥ضت اٌاأ 

 املٕشعٛ

ا٥ضت اٌاأ 

 املسجٕعٛ

ا٥ضت اٌاأ 

 ال احلٛ

ا٥ضت اٌاأ غ ر 

 ال احلٛ

 الٍط ٛ العدر الٍط ٛ العدر الٍط ٛ العدر الٍط ٛ العدر الٍط ٛ العدر

225 190 84% 190 84% 180 95% 172 96% 8 4% 

 :املعاجلٛ اإلذ اٟٗٛ لم ٗاٌاأ -5

 مبا ٖم٘:  ال اِذ  اُملعاجلٛ بٗاٌاأ الدزاضٛ إذ اٟٗا  لاً 

طم ٛ املطتٕٝ السابى بكمٗٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ  الٍاـاً العـاً(       ى ا٥ضت اٌاأ املٕشعٛ عمٜ  

   ٔاضت عار غ ر ال احلٛ.ً بتخ  ا ّي املختمف2015/2016ٛن الدزاض٘ ا٧ٔه لمف 

.(الكى ٕٗ س ٔ سوٗصِا باضتخداً بسٌاوخ الترمٗن اإلذ اٟ٘  إىل رجلاه ال ٗاٌاأ إ  

-لمٗن وَ ا٧ضا رٚ -بعس ا٧ضا رٚ -وعاي ا٧ضا رٚ -إعقاٞ ال داٟن   ين ا٧ضا رٚ   - د

.(5-4-3-2-1طه  س ٗ ّا  ٥ نذد وَ ا٧ضا رٚ ( الدزجاأ ذ

 ٍفٗر ا٧ٔاوـس اإلذ اٟٗٛ ا٩ ٗٛ: - ر

( لكسٌ اخ.مت إصلار ب اأ ا٧راٚ باضتخداً وعاون نلفا  -
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لإلجابــٛ عـــَ الطــ٤اه ا٧ٔه وـــَ نضـــ٠مٛ الدزاضــٛ مت إصلـــار املتٕضــ) احلطـــاب٘  ٔاإلسلـــساع      -

   ٛ بّـدع الكػـف عـَ     املعٗازٙ  ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ ذلـأز ٔفدـساأ ا٥ضـت اٌ

صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦بْ.

لإلجابٛ عَ الط٤اه ال اٌ٘ وَ نض٠مٛ الدزاضـٛ ٔملعسفـٛ وـا إذا ياٌـت ٍِـاك فـسٔق ذاأ ر٥لـٛ         -

إذ اٟٗٛ بو اضتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ   ٌاـس ّي ل ــــٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلــاوعــ٘ بكمٗـٛ         

صلــار ا٥جلت ــاز التــاٟ٘ إاٞ  ٔفدــا  ملــتي ر اجلــٍظ  ذيــٕز  إٌــاث(  مت  اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍع

لعٍٗتو وطتدمتو. 

لإلجابٛ عَ الط٤اه ال الث وَ نض٠مٛ الدزاضٛ ٔملعسفـٛ وـا إذا ياٌـت ٍِـاك فـسٔق ذاأ ر٥لـٛ        -

إذ اٟٗٛ بو اضتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ   ٌاـس ّي ل ــــٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلــاوعــ٘ بكمٗـٛ         

ع٦لــاأ عاوــٛ  -عــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ  ٔفدــا  ملــتي ر ل ــص القالــه  إذاعــٛ ٔ مفصٖــُٕ     اإل

.صرافٛ(  مت إصلار لمٗن الت اَٖ ا٧ذارٙ-ٔإع٦ُ 

( وعٗازا  لمركي عمٜ ل ٕه الفس ٗٛ ال فسٖٛ نٔ زفاّا.0105مت اعتىار وطتٕٝ الد٥لٛ   -

نٙ فدــسٚ ل ــن ٔيىتٕضــ) افرتا ــ٘  ( 3مت اعتىــار لٗىــٛ املتٕضــ) احلطــاب٘ لمفدــساأ    -

(  عترب وَ الفدساأ املّىٛ الـيت متـازع وـَ ل ـن نضـا رٚ      3عمٜ وتٕض) ذطاب٘ نيرب وَ  

يمٗــٛ اإلعــ٦ً  اوعــٛ صــٍعاٞ  ٔ عكــظ صــٕزٚ إصلابٗــٛ  ٔ ٗمــٛ  ٔود ٕلــٛ وــٍّي   ٌاــس       

 ٥ (  عترب وَ الفدساأ اليت3ا٩جلسَٖ  ٔالفدسٚ اليت ل ن عمٜ وتٕض) ذطاب٘ نلن وَ  

متــازع وــَ ل ــن نضــا رٚ يمٗــٛ اإلعــ٦ً  اوعــٛ صــٍعاٞ  بالػــكن املقمــٕب  ٔبــرل   عكــظ   

صٕزٚ ضم ٗٛ  نٔ زر٠ٖٛ  ٔغ ر ود ٕلٛ وٍّي   ٌاس ا٩جلسَٖ.

 ٌتاٟـخ الدزاضـٛ ٔوٍالػتّـا: -6

 مت اضتعسام ٌتاٟخ الدزاضٛ ٔوٍالػتّا ذطه نض٠متّا يالتال٘:

 وـا صٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦بْ؟: ْ ٌ: الرٙ ٌتاٟخ الط٤اه ا٧ٔهن٥ٔ : 

ٔلإلجابٛ عَ ِرا الط٤اه مت اضتخساد املتٕضـقاأ احلطـابٗٛ ٔاإلسلسافـاأ املعٗازٖـٛ ٥ضـتحاباأ نفـسار       

عـارٚ  س ٗ ّـا ذطـه رزجـٛ املىازضـٛ هلـا       إعٍٗٛ الدزاضـٛ سلـٕ فدـساأ ا٥ضـت اٌٛ بػـكن عـاً ٔوأزِـا ا٧زبعـٛ ٔمت         

 (:5  اجلدٔه زلي   يىا
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ٖ و املتٕضقاأ ٔاإلسلسافاأ املعٗازٖٛ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ ا٥ضت اٌٛ بػكن عاً ٔوأزِا  (5جدٔه زلي 

 وس  ٛ  ٍاشلٗا  ذطه املتٕض) احلطاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن ذلٕز ا٧زبعٛ

زلي اوٕز 

 الطابة

الرت ٗه ذطه 

 املىازضٛ 

 

 ــــــٕزاوـــ

عدر 

فدساأ 

 اوٕز

دلىٕل 

املتٕض) 

 لمفدساأ

املتٕض) 

 احلطاب٘

 

اإلسلساع 

 املعٗازٙ

يفاٖاأ إعــدار اوا ساأ ذلٕز:  1 3

 ٔ ٍفــٗرِا

12 3911 3123 8148 

ذلٕز: يفاٖاأ التىكَ العمى٘  2 2

 ٔاملّا

12 3811 3118 8121 

 6138 3114 2813 9 ذلٕز: يفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ 3 4

 7146 2182 3318 12 ذلٕز: الكفاٖاأ الػخـ ٗٛ   4 1

 24139 3110 13913 45 دلىٕل املتٕضقاأ احلطابٗٛ لفدساأ ا٥ضت اٌٛ

ــابة زلـــي      ــاٟخ اجلـــدٔه الطـ ــساٞٚ ٌتـ ــأز   5وـــَ جلـــ٦ه لـ ــابٗٛ لفدـــساأ ذلـ ( ٖتاـــح نُ دلىـــٕل املتٕضـــقاأ احلطـ

( ِٕٔ ني س وَ املتٕض) احلطاب٘ ا٥فرتا ٘ 3110ا٥ضت اٌٛ ا٧زبعٛ ذ مت عمٜ وتٕض) ذطاب٘ وس فى بمع  

٘ نِــرٓ الٍتٗحـٛ إىل نُ وعاــي  ُ اال اِذ  ــ(  ٖٔسجـى  3  بالكفاٖـاأ الــيت صلــه عمــٜ   فــسار عٍٗــٛ الدزاضـٛ لــدّٖي ٔعــ

ا٧ضتاذ اجلاوع٘ نُ لازضّا  ٔلرل  فإُ وعاي نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ وتفدـُٕ عمـٜ نُ الكفاٖـاأ الـيت ذـدر ّا         

ا٥ضت اٌٛ بػكن عـاً  عتـرب وـَ الكفاٖـاأ املّىـٛ الـيت متـازع بالفعـن وـَ ل ـن ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً               

 ٔإصلابٗٛ ٔ ٗمٛ عَ ِرا ا٧ضتاذ لدٝ ط٦بْ.جاوعٛ صٍعاٞ  ٔاليت  عكظ صٕزٚ ود ٕلٛ 

(  ذٗــث ذ ــن 2182 – 3123يــرل  زلــد نُ املتٕضــقاأ احلطــابٗٛ وــأز ا٥ضــت اٌٛ ا٧زبعــٛ  سأذــت وــا بــو     

عدار اوا ساأ ٔ ٍفٗرِا عمـٜ املس  ـٛ ا٧ٔىل وـَ بـو اوـأز ا٧جلـسٝ  فدـد ذ ـن عمـٜ نعمـٜ           إذلٕز يفاٖاأ 

(  ٖمْٗ   املس  ٛ ال اٌٗـٛ ذلـٕز يفاٖـاأ الـتىكَ     8148اسلساع وعٗازٙ  مٜ نعمٜ ع( 3123ٔوتٕض) ذطاب٘ بمع  

(  ٖمٗـْ   املس  ـٛ ال ال ـٛ ذلـٕز     8121عٗازٙ  امل ْاسلسافبمع ( 3118ٔالعمى٘ ٔاملّا ذٗث بمع وتٕضقْ احلطاب٘  

(  ٔذ ـن ذلـٕز   6138عٗـازٙ   امل ْاسلسافـ بمـع  ( 3114ٔيفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ ذٗث بمـع وتٕضـقْ احلطـاب٘     

 (.7146( ٔاسلساع وعٗازٙ  2182الكفاٖاأ الػخ ٗٛ عمٜ املس  ٛ السابعٛ ٔا٧جل رٚ مبتٕض) ذطاب٘ بمع  

            ٛ   ٔ  وا ٖم٘ اضـتعسام لمٍتـاٟخ املتعمدـٛ باضـتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ سلـٕ فدـساأ ذلـأز ا٥ضـت اٌٛ ا٧زبعـ

 طاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن فدسٚ:ٔوس  ٛ  ٍاشلٗا  ذطه املتٕض) احل ٚين ذلٕز عمٜ ذـد

اوٕز ا٧ٔه: يفاٖاأ إعــدار اوا ساأ ٔ ٍفــٗرِا: - ن
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( فدــسٚ  ٗعّــا مت ــن الكفاٖــاأ ا٧ضاضــٗٛ ال٦شوــٛ عمــٜ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘  12ٖتكــُٕ ِــرا اوــٕز وــَ  

إلسلسافــاأ ( ٖٕ ــح املتٕضـقاأ احلطـابٗٛ  ٔا  6عـدار اوا ـساأ ٔ ٍفٗــرِا  ٔاجلـدٔه زلـي     إالدٗـاً بّـا   جاٌــه   

املعٗازٖٛ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ اوٕز  ٔ س ٗ ّا ذطه املتٕضـ) احلطـاب٘ لدزجـٛ املىازضـٛ     

 لكن فدسٚ.

 (6جدٔه زلي 

وس  ٛ  ٖ و املتٕضقاأ ٔاإلسلسافاأ املعٗازٖٛ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ ذلٕز يفاٖاأ إعــدار اوا ساأ ٔ ٍفــٗرِا

 ٍاشلٗا  ذطه املتٕض) احلطاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن فدسٚ 

زلي 

الفدسٚ 

 الطابة

الرت ٗه 

ذطه 

 املىازضٛ 

 اوٕز ا٧ٔه

 يفاٖاأ إعدار اوا ساأ ٔ ٍفٗرِا ال٦شوٛ عمٜ

 ا٧ضتــــاذ اجلاوع٘ 

املتٕض) 

 احلطاب٘

 لمفدساأ

اإلسلساع 

 املعٗازٙ

 لمفدساأ

 1122 3173 ملٕ ٕل اوا سٚ.ٖطتخدً نٌػقٛ  عمٗىٗٛ وٍاض ٛ  1 30

ٖػحى القم ٛ عمٜ اضتخدً التدٍٗاأ احلدٖ ٛ    2 32

 التعّمي.

3139 1119 

 1102 3132 ٖسب) وٕ ٕل اوا سٚ باخلرباأ الطابدٛ لمقم ٛ. 3 26

 1109 3127 ٖسب) وٕ ٕل اوا سٚ لٗاٚ القم ٛ ٔب٠ٗتّي. 274

 1103 3124 ٚ.ٖػـد اٌت آ القم ٛ إىل وٕ ٕل اوا س 5 29

 1101 3124 طلتاز نضالٗه التدزٖظ املٍاض ٛ لتردٗة ا٧ِـداع. 6 35

 1116 3123 ٖػحى القم ٛ عمٜ املػازيٛ ال فٗٛ. 7 31

ٖعىن عمٜ إصلار جٕ وَ الٕر ٔا٧لفٛ   لاعٛ  8 34

 اوا سٚ.

3122 1112 

 0194 3122 ضلدر ا٧ِداع التعمٗىٗٛ لمىرا ساأ بدلٛ ٔٔ ٕل. 9 25

 1112 3117 .ٖ دن مبساجعٛ وا نلدــآ   اوا سٚ الطابدٛ 10 36

ٖعسم وٕ ٕعاأ املدسز الدزاض٘ بػكن وٍاي  11 28

 ٔورتاب).

3108 1103 

 1109 2195 لداٞ اوا ساأ.إٖمـتصً مبٕاعـٗد  12 33

 8148 3911 دلىٕل املتٕضقاأ احلطابٗٛ لفدساأ اوٕز 

ا فــاق بــو نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ   ٌاــس ّي   ٖٕجــد ْ( ٖتاــح نٌــ6ابة زلــي  وــَ جلــ٦ه لــساٞٚ ٌتــاٟخ اجلــدٔه الطــ 

بأٌْ لازع فع٦  يفاٖاأ إعــدار اوا ساأ ٔ ٍفــٗرِا اودرٚ   ل٨ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ

ــابٗٛ     ــت اٌٛ  ٖٔتاـــح ذلـــ  وـــَ جلـــ٦ه املتٕضـــقاأ احلطـ ــٛ   ا٥ضـ ــٕز املس فعـ ــا  سأذـــت   جلىٗـــى فدـــساأ اوـ وـ
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٘  3173بــو   (يــأرٌٜ وتٕضـــ)  2195ٔ -(3ِٔــٕ نيــرب وــَ املتٕضـــ) ا٥فرتا ــ٘     -( يــأعمٜ وتٕضــ) ذطـــاب

 ذطاب٘.

( الــيت ٌ ــّا   ٖطــتخدً نٌػــقٛ  عمٗىٗــٛ وٍاضــ ٛ ملٕ ــٕل اوا ــسٚ((  ذ ــمت عمــٜ  30الفدــسٚ زلــي   -

يت ٌ ــّا ( الــ32(   مّٗــا   املس  ــٛ ال اٌٗــٛ الفدــسٚ زلــي      3173نعمــٜ وتٕضــ) ذطــاب٘   اوــٕز بمــع      

  ٖػحى القم ٛ عمـٜ اضـتخدً التدٍٗـاأ احلدٖ ـٛ   الـتعّمي((  ذٗـث ذ ـمت عمـٜ وتٕضـ) ذطـاب٘           

( اليت ٌ ّا   ٖسب) وٕ ٕل اوا سٚ باخلرباأ الطابدٛ لمقم ٛ((  26(   مّٗا الفدسٚ زلي  3139بمع  

ِـ    ُاٖعـصٔ ال اِذ  ـ  (  3132ٔذٗث ذ مت عمـٜ وتٕضـ) ذطـاب٘ بمـع       رٓ الكفاٖـاأ  ِـرٓ الٍتٗحـٛ إىل نُ 

 عترب وَ نِي الكفاٖاأ اليت صله عمٜ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ نُ لازضـّا    دزٖطـْ  فا٧ضـتاذ املـاِس ِـٕ      

الــرٙ ٖطــتخدً نٌػــقٛ  عمٗىٗــٛ وٍاضــ ٛ ملٕ ــٕل ذلا ــس ْ  ذتــٜ ٖػــد اٌت ــآ طم تــْ إلــ٘ وٕ ــٕل        

ي  ٔنُ ٖــسب) اوا ــسٚ  يــرل  عمٗــْ نُ ٖػــحى القم ــٛ عمــٜ اضــتخدً التدٍٗــاأ احلدٖ ــٛ   الــتعمّ   

وٕ ٕل ذلا س ْ باخلرباأ الطابدٛ لمقم ٛ.

لدـاٞ اوا ـساأ(( عمـٜ نرٌـ٘ وتٕضـ)      إ( الـيت ٌ ـّا   ٖمــتصً مبٕاعــٗد     33بٍٗىا ذ مت الفدسٚ زلـي    -

ِـرٓ الٍتٗحـٛ إىل    ُاال اِذ  ـ (  ٖٔعـصٔ  3(  ِٕٔ نلن وَ املتٕض) ا٥فرتا ٘ 2195ذطاب٘   اوٕز بمع  

ــن     ــن ٍِـــاك الدمٗـ ــْ بالفعـ ٖ ْراثـــسُٔ      نٌـ ــساِي  ــد اوا ـــساأ  فٍـ ــا رٚ ٥ ّٖتىـــُٕ مبٕاعٗـ إىل وـــَ ا٧ضـ

ــي       ــٛ نٌّـ ــاً ا٧يارلٗـ ــ٠ٕلّٗي   ا٧لطـ ــُٕ وطـ ــا   ٥ٔ ٖ ميـ ــسُٔ ٌّاٟٗـ ٖ ْراثـ ــأجلسَٖ  نٔ ٥  ــسٚ وتـ اوا ـ

ضٗتأجلسُٔ نٔ ٖيٗ ُٕ عَ اوا سٚ  مما ٖعكظ ٌاسٚ نٔ صٕزٚ ضم ٗٛ  نٔ صٕزٚ وّصٔشٚ  نٔ غ ر ود ٕلٛ 

 اوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦بْ.عَ ا٧ضتاذ اجل

اوٕز ال اٌ٘: يفاٖاأ التىكَ العمى٘ ٔاملّا: - ب

( فدـسٚ  ٗعّـا مت ـن الكفاٖـاأ ا٧ضاضـٗٛ ٔال٦شوـٛ عمـٜ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘          12ٖتكُٕ ِرا اوـٕز وـَ    

ٛ  ٔاإلسلسافـــاأ ( ٖٕ ـــح املتٕضـــقاأ احلطـــاب7ٗالدٗـــاً بّـــا   جاٌـــه الـــتىكَ العمىـــ٘ ٔاملّـــا  ٔاجلـــدٔه زلـــي   

املعٗازٖٛ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ اوٕز  ٔ س ٗ ّا ذطه املتٕضـ) احلطـاب٘ لدزجـٛ املىازضـٛ     

 لكن فدسٚ.
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 (7جدٔه زلي 

  ٛ وس ٖ و املتٕضقاأ ٔاإلسلسافاأ املعٗازٖٛ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ ذلٕز يفاٖاأ التىكَ العمى٘ ٔاملّا

  ٍاشلٗا  ذطه املتٕض) احلطاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن فدسٚ 

زلي 

الفدسٚ 

 الطابة

الرت ٗه 

ذطه 

 املىازضٛ 

 اوٕز ال اٌ٘ 

 يفاٖاأ التىكَ العمى٘ ٔاملّا ال٦شوٛ عمٜ

 ا٧ضتــــاذ اجلاوع٘  

املتٕض) 

 احلطاب٘

اإلسلساع 

 املعٗازٙ

 1117 3165 ٖتفّي وػك٦أ القم ٛ ٖٔطاعد   ذمّا. 1 20

 0198 3147 بدال بو ط٦بْ.ٍٖى٘ زٔل التفك ر ٔاإل 2 17

 1105 3142 ٖساع٘ الفــسٔق الفــسرٖٛ بو القم ٛ. 3 19

 1102 3129 ٖٕصن املارٚ العمىٗٛ لق٦بْ بقسٖدٛ وػٕلٛ. 154

 1119 3122 ٍٖى٘ وّازٚ التعّمي الرا ٘ عٍد القم ٛ. 5 24

 1101 3119 ضتٗعابّا.ٖ ط) املارٚ العمىٗٛ لٗطّن ا 6 18

 1116 3115 ٖػحى القم ٛ عمٜ ا٥ِتىاً بال رث العمى٘. 7 21

 1102 3107 ٖطىح لمقم ٛ باحلٕاز ٔالتع  ر عَ ٔجّٛ ٌاسِي. 8 23

 1113 3106 ضلسص عمٜ زفى املطتٕٝ العمى٘ لق٦بْ. 9 22

 0199 3101 ٖمتصً باخلقٛ الدزاضٗٛ لمىدـسز الدزاض٘ جل٦ه الف ن الدزاض٘ 10 16

 0199 2195 ٖتابى ين جدٖد   دلاه ل  ْ. 11 14

 0190 2159 ٖكُٕ وتىكٍا    وار ْ العمىٗٛ. 12 13

 8121 3811 دلىٕل املتٕضقاأ احلطابٗٛ لفدساأ اوٕز 

ا فــاق بــو نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ   ٌاــس ّي  ٖٕجــد  ْ( ٖتاــح نٌــ7وــَ جلــ٦ه لــساٞٚ ٌتــاٟخ اجلــدٔه الطــابة زلــي    

ٞ ل٨ضتاذ ا بأٌـْ لـازع فعـ٦  يفاٖـاأ الـتىكَ العمىـ٘ ٔاملّـا اوـدرٚ             جلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صـٍعا

( 3165 سأذـت وـا بـو      جلىٗـى فدـساأ اوـٕز   املس فعـٛ  ا٥ضت اٌٛ  ٖٔتاح ذل  وَ جل٦ه املتٕضقاأ احلطابٗٛ 

 ض) ذطاب٘.( يأرٌٜ وت2159ٕٔ -(3ِٕٔ نيرب وَ املتٕض) ا٥فرتا ٘ -يأعمٜ وتٕض) ذطاب٘

( الــيت ٌ ــّا   ٖــتفّي وػــك٦أ القم ــٛ ٖٔطــاعد   ذمــّا((  ذ ــمت عمــٜ نعمــٜ      20الفدــسٚ زلــي   -

( اليت ٌ ّا   ٍٖى٘ زٔل 17(   مّٗا   املس  ٛ ال اٌٗٛ الفدسٚ زلي  3165وتٕض) ذطاب٘   اوٕز بمع  

ّٗا   املس  ٛ ال ال ـٛ  (   م3147بدال بو ط٦بْ((  ذٗث ذ مت عمٜ وتٕض) ذطاب٘ بمع  التفك ر ٔاإل

ـــسرٖٛ بــو القم ــٛ((  فدــد ذ ــمت عمــٜ وتٕضــ)       19الفدــسٚ زلــي    ـــسٔق الفـ ( الــيت ٌ ــّا   ٖساعــ٘ الفـ

ُ ِــرٓ الٍتٗحــٛ إىل نُ ِــرٓ الكفاٖــاأ  عتــرب وــَ الكفاٖــاأ املّىــٛ   ا(  ٖٔعــصٔ ال اِذ  ــ3142ذطــاب٘ بمــع  
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ضـتاذ اجلٗـد ِـٕ الـرٙ ٖـتفّي وػـك٦أ       اليت صله عمٜ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ نُ لازضـّا    دزٖطـْ  فا٧    

ط٦بــْ  ٖٔطــعٜ   ذمــّا  ِٔــٕ الــرٙ ٍٖىــ٘   القالــه زٔل الــتفك ر العمىــ٘ الطــمٗي  ٖٔػــحى القم ــٛ    

بدال ٔالتفٕق العمى٘  ِٕٔ يرل  الرٙ ٖساع٘ الفسٔق الفسرٖـٛ بـو ط٦بـْ  ف راعـ٘ القم ـٛ      عمٜ اإل

اوا سٚ  نٔ عٍد   ىٗىْ ل٦جلت ازاأ.ٔضسٖع٘ التعّمي  عٍد ٌداغْ هلي نبٍاٞ  التعّمي بق٠ٗ٘

ـٌـ  13بٍٗىــا ذ ــمت الفدــسٚ زلــي    - وتٕضــ)  ٜ( الــيت ٌ ــّا   ٖكــُٕ وتىكٍــا    وار ــْ العمىٗــٛ(( عمــٜ نر

( الــيت ٌ ــّا   ٖتــابى يــن جدٖــد    14(   طــ دّا   املس  ــٛ الفدــسٚ زلــي 2159ذطــاب٘   اوــٕز بمــع  

  ٔاملتٕضـــ) احلطـــاب٘ هلىـــا نلـــن وـــَ  (2195دلـــاه ل  ـــْ(( ذ ـــمت عمـــٜ وتٕضـــ) ذطـــاب٘ بمـــع   

ِىاه  ٔالتكاضن  وَ ل ن الدمـٛ الدمٗمـٛ   ُ ِرٓ الٍتٗحٛ إىل اإلا(  ٖٔعصٔ ال اِذ  3املتٕض) ا٥فرتا ٘ 

وَ نضا رٚ اجلاوعٛ   يمٗٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ   وتابعـٛ اجلدٖـد   دلـاه ل  ـا ّي  وـَ         

ٛ  ٔعـــدً املػــــازيٛ   الـــدٔزٖاأ العمىٗــــٛ   جلـــ٦ه  د ــــ رِي   ذاـــٕز املــــ٤متساأ ٔالٍـــدٔاأ العمىٗــــ   

ْ   -املتخ  ٛ  مما ٍٖعكظ ضم ا  عمٜ متكـَ ا٧ضـتاذ وـَ وار ـْ العمىٗـٛ         -ففالـد الػـ٘ٞ ٥ ٖعقٗـ

٨ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦بْ.لمما ٖعكظ ٌاسٚ ضم ٗٛ  نٔ صٕزٚ وّصٔشٚ  

( فدـساأ  ٗعّـا مت ـن الكفاٖـاأ     9ِرا اوـٕز وـَ     ٖتكُٕ: اوٕز ال الث: يفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ - د

( ٖٕ ح 8ا٧ضاضٗٛ ٔال٦شوٛ عمٜ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ الدٗاً بّا   جاٌه التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ  ٔاجلدٔه زلي 

املتٕضــقاأ احلطــابٗٛ  ٔاإلسلسافــاأ املعٗازٖــٛ ٥ضــتحاباأ نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ سلــٕ فدــساأ اوــٕز  وس  ــٛ   

 احلطاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن فدسٚ.  ٍاشلٗا  ذطه املتٕض)

 (8جدٔه زلي 

وس  ٛ  ٍاشلٗا   ٖ و املتٕضقاأ ٔاإلسلسافاأ املعٗازٖٛ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ ذلٕز يفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ

 ذطه املتٕض) احلطاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن فدسٚ

زلي 

الفدسٚ 

 الطابة

الرت ٗه 

ذطه 

 املىازضٛ 

 ال الث  اوٕز

 يفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ ال٦شوٛ عمٜ ا٧ضتــــاذ اجلاوع٘ 

املتٕض) 

 احلطاب٘

اإلسلساع 

 املعٗازٙ

ٖتأيد وَ فّي القم ٛ لمىرا سٚ وَ جل٦ه التدٕٖي املطتىس  1 37

 هلي.

3142 0197 

 1104 3133 ٍٖٕل   طسق  دٕلْ لمقم ٛ. 2 41

 1120 3131 إذساجّي.   ٍٖالؼ نجلقاٞ القم ٛ رُٔ  أٌٗ ّي نٔ 3 45

 1114 3120 ٖساع٘ سٕلٗٛ نض٠مٛ ا٥جلت ازاأ لكن نجصاٞ املدسز. 404

 1105 3117 ٖعق٘ الٕلت الكا  لإلجابٛ عـَ ا٧ض٠مٛ   اوا سٚ. 5 39
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 1110 3116 ٖمتصً بالعده ٔاملٕ ٕعٗٛ عٍد  دٗٗىْ لمقم ٛ. 6 43

 1106 3114 .ٖقسل نض٠مٛ صفٗٛ وس  قٛ مبٕ ٕل اوا سٚ 7 38

 1110 2197 ٖ ي٘ ٧ض٠مٛ القم ٛ ٔوٍالػتّي فّٗا. 8 44

 1119 2158 ٖكمف القم ٛ الدٗاً ب عس الٕاج اأ. 9 42

 6138 28128 دلىٕل املتٕضقاأ احلطابٗٛ لفدساأ اوٕز 

ٌ  ا ( ٖتاــح نُ ٍِــاك ا فالــ 8وــَ جلــ٦ه لــساٞٚ ٌتــاٟخ اجلــدٔه الطــابة زلــي      اــس ّي بــو نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ   

ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ  بأٌــْ لــازع فعــ٦  يفاٖــاأ التدــٕٖي ٔا٧ٌػــقٛ اوــدرٚ             

ا٥ضت اٌٛ  ٖٔتاح ذل  وـَ جلـ٦ه املتٕضـقاأ احلطـابٗٛ جلىٗـى فدـساأ اوـٕز ذٗـث ذ ـمت عمـٜ وتٕضـقاأ            

-( 3تٕضـ) ا٥فرتا ـ٘   ِٕٔ نيرب وَ امل-( يأعمٜ وتٕض) ذطاب3142٘ذطابٗٛ وس فعٛ  سأذت وا بو  

 ( يأرٌٜ وتٕض) ذطاب٘.2158ٔ 

( اليت ٌ ّا   ٖتأيد وَ فّي القم ٛ لمىرا سٚ وـَ جلـ٦ه التدـٕٖي املطـتىس هلـي((       37الفدسٚ زلي   -

( اليت 41(   مّٗا   املس  ٛ ال اٌٗٛ الفدسٚ زلي  3142ذ مت عمٜ نعمٜ وتٕض) ذطاب٘   اوٕز بمع  

(   مّٗــا   3133مقم ــٛ((  ذٗــث ذ ــمت عمــٜ وتٕضــ) ذطــاب٘ بمــع    ٌ ــّا   ٍٖــٕل   طــسق  دٕلــْ ل 

( اليت ٌ ّا   ٍٖالؼ نجلقـاٞ القم ـٛ رُٔ  ـأٌٗ ّي نٔ إذـساجّي((  فدـد      45املس  ٛ ال ال ٛ الفدسٚ زلي  

ُ ِــرٓ الٍتٗحــٛ إىل نُ يفاٖــاأ التدــٕٖي   ا(  ٖٔعــصٔ ال اِذ  ــ 3131ذ ــمت عمــٜ وتٕضــ) ذطــاب٘ بمــع    

اأ اهلاوٛ اليت صله عمٜ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ نُ ٖكُٕ ومىا  بّا ٔممازضا  هلـا  ٔا٧ٌػقٛ  عترب وَ الكفاٖ

عٍد  دٕلْ لق٦بْ  ٔلد ذدر نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ ِـرٓ الكفاٖـاأ لطـه ممازضـتّا وـَ ل ـن ا٧ضـتاذ        

ــد ا٧ضـــتاذ وـــَ فّـــي طم تـــْ             ــٍعاٞ  ٔالـــيت وـــَ نِىّـــا نُ ٖتأيـ ــاوع٘ بكمٗـــٛ اإلعـــ٦ً جاوعـــٛ صـ اجلـ

ا٧ضــ٠مٛ التدٕلٗــٛ نبٍــاٞ اوا ــسٚ  ٔنُ ٍٖــٕل   ا٧ضــ٠مٛ عٍــد       عــَجــابتّي إلمىرا ــسٚ وــَ جلــ٦ه   

 دٕلــْ لق٦بــْ  وساعٗــا  لمفــسٔق الفسرٖــٛ بٗــٍّي  ٔنُ ٖكــُٕ وسٌــا      ــرٗرْ ٧جلقــاٞ طم تــْ  فــ٦       

ٖثح س ل نذدا  وٍّي. ٖثْرسجّي  نٔ ٤ٌٖ ّي نواً شو٦ّٟي  ٥ٔ 

ف القم ــٛ الدٗــاً بــ عس الٕاج ــاأ(( عمــٜ نرٌــ٘      ( الــيت ٌ ــّا   ٖكمــ  42بٍٗىــا ذ ــمت الفدــسٚ زلــي      -

( الـيت ٌ ـّا   ٖ ـي٘ ٧ضـ٠مٛ     44(   ط دّا   املس  ٛ الفدسٚ زلي 2158وتٕض) ذطاب٘   اوٕز بمع  

(  ٔذ ــ٦ عمــٜ وتٕضــ)  2197القم ــٛ ٔوٍالػــتّي فّٗــا(( ذٗــث ذ ــمت عمــٜ وتٕضــ) ذطــاب٘ بمــع     

ُ ِـرٓ الٍتٗحـٛ إىل نُ بعـس ا٧ضـا رٚ     اال اِذ   (  ٖٔعص3ٔذطاب٘ لسٖه جدا  وَ املتٕض) ا٥فرتا ٘  

بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ ٥ لازضــُٕ ِــرٓ الكفاٖــٛ بػــكن جٗــد  فٍحــدِي ٥ ّٖتىــُٕ بإعقــاٞ           

القم ٛ  كالٗف نٔ ٔاج اأ وٍصلٗٛ نبٍـاٞ اوا ـسٚ  إوـا لكطـمّي عـَ املتابعـٛ  نٔ جلّمـّي ٧ِىٗـٛ ِـرٓ          
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ٚ   ال ٗــت  ممــا ٖعكــظ ٌاــسٚ ضــم ٗٛ ل ــٕزٚ ا٧ضــتاذ       التكــالٗف   زبــ) القالــه مبٕ ــٕل اوا ــس    

اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لدٝ ط٦بْ.

ٛ:اوٕز السابى: الكفاٖاأ الػخ ٗ - ر

( فدــسٚ  ٗعّــا مت ــن الكفاٖــاأ ا٧ضاضــٗٛ ٔال٦شوــٛ عمــٜ ا٧ضــتاذ        12ٖتكــُٕ ِــرا اوــٕز نٖاــا  وــَ      

( ٖٕ ح املتٕضقاأ احلطابٗٛ  ٔاإلسلسافـاأ املعٗازٖـٛ   9زلي اجلاوع٘ الدٗاً بّا   اجلاٌه الػخ ٘  ٔاجلدٔه 

٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ اوٕز  ٔوس  ٛ  ٍاشلٗا  ذطه املتٕض) احلطاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن 

 فدسٚ.

 (9جدٔه زلي 

 لكفاٖاأ الػخ ٖٗٛ و املتٕضقاأ ٔاإلسلسافاأ املعٗازٖٛ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ سلٕ فدساأ ذلٕز ا

 ٔوس  ٛ  ٍاشلٗا  ذطه املتٕض) احلطاب٘ لدزجٛ املىازضٛ لكن فدسٚ 

زلي 

الفدسٚ 

 الطابة

الرت ٗه 

ذطه 

 املىازضٛ 

 اوٕز السابى 

 الكفاٖاأ الػخ ٗٛ ال٦شوٛ عمٜ ا٧ضتــــاذ اجلاوع٘ 

املتٕض) 

 احلطاب٘

اإلسلساع 

 املعٗازٙ

 1104 3135 سنْٖ.ٖتد ن ٔجّاأ ٌاس القم ٛ املخالفٛ لـ 1 10

 1101 3122 ٖتطي ب ػاغٛ الٕجْ نواً ط٦بْ. 2 4

 0198 3103 ٖثرطَ الت سع   املٕالف احلطاضٛ. 3 3

 0198 3102 ٖت ف باملسٌٔٛ    عاومْ وى ط٦بْ. 54

 1107 2195 ٖترىن املط٤ٔلٗٛ الكاومٛ بآ عىمْ ٔوا ٖتخرٓ وَ لسازاأ. 5 7

 0199 2190 ٖكُٕ لدٔٚ ذطٍٛ لق٦بْ. 6 1

 1101 2185 لتم  الددزٚ الميٕٖٛ ٔال ٦غٗٛ الك٦وٗٛ. 7 9

 1126 2165 ٖتحٍه اضتي٦ه القم ٛ   نوٕزٓ الػخ ٗٛ. 8 11

 1101 2161 جل٦ص ٔا٧واٌٛ ٔغ رِا.ٖتىتى با٧جل٦ق احلىٗدٚ يال دق ٔاإل 9 8

 1115 2160 .ّاضلرتً الٍااً ٔالدإٌُ راجلن اجلاوعٛ ٔجلازج 10 12

 0199 2137 لتم  بدٛ ي  رٚ بٍفطْ. 11 6

 0194 2126 ٖكُٕ ذطَ املاّـس نواً ط٦بْ. 12 2

 7146 3318 دلىٕل املتٕضقاأ احلطابٗٛ لفدساأ اوٕز 

ٌـ 9وَ جل٦ه لساٞٚ ٌتاٟخ اجلدٔه الطابة زلي   ا فـاق بـو نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ   اٌق اعـا ّي       ٖٕجـد   ْ( ٖتاح ن

٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ لمكفاٖـاأ الػخ ـٗٛ اوـدرٚ   ا٥ضـت اٌٛ  ٖٔتاـح      عَ ممازضٛ ا٧ضتاذ اجلاوع
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( فدساأ عمٜ وتٕضقاأ ذطابٗٛ نعمٜ وَ 4ذل  وَ جل٦ه املتٕضقاأ احلطابٗٛ لفدساأ اوٕز ذٗث ذ مت  

( فدــساأ عمــٜ وتٕضــقاأ ذطــابٗٛ نلــن وــَ   8(  بٍٗىــا ذ ــمت بدٗــٛ الفدــساأ ٔعــدرِا    3املتٕضــ) ا٥فرتا ــ٘  

 (.  3تٕض) ا٥فرتا ٘  امل

( ِـ٘: الفدـسٚ زلـي    3الفدساأ الـيت ذ ـمت عمـٜ وتٕضـقاأ ذطـابٗٛ نيـرب وـَ املتٕضـ) ا٥فرتا ـ٘           -

( اليت ٌ ّا   ٖتد ن ٔجّاأ ٌاس القم ـٛ املخالفـٛ لــسنْٖ((  ذ ـمت عمـٜ نعمـٜ وتٕضـ) ذطـاب٘         10 

ٌ ـّا   ٖتطـي ب ػاغـٛ الٕجـْ نوـاً      ( الـيت  4(   مّٗا   املس  ٛ ال اٌٗٛ الفدسٚ زلـي   3135  اوٕز بمع  

( الـيت  3(   مّٗا   املس  ٛ ال ال ٛ الفدسٚ زلـي   3122ط٦بْ((  ذٗث ذ مت عمٜ وتٕض) ذطاب٘ بمع  

ٖثرطَ الت سع   املٕالف احلطاضٛ((  فدد ذ مت عمٜ وتٕض) ذطاب٘ بمع   (   مّٗـا  3103ٌ ّا   

باملسٌٔـٛ    عاومـْ وـى ط٦بـْ(( ذ ـمت عمـٜ       ( الـيت  ـٍص عمـٜ   ٖت ـف     5  املس  ٛ السابعٛ الفدـسٚ   

ُ ِرٓ الٍتٗحٛ إىل نُ اجابـاأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ ملىازضـٛ      ا( ٖٔعصٔ ال اِذ  3102وتٕض) ذطاب٘ بمع  

ا٧ضـتاذ اجلــاوع٘ بكمٗـٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صـٍعاٞ هلــرٓ الكفاٖـاأ ا٧زبعــٛ ياٌــت  ـرتأل بــو ال ــداٟن        

فّـي ٍٖاـسُٔ إىل نُ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً لـازع         بعس ا٧ضا رٚ ٔوعاي ا٧ضـا رٚ(  ٔلـرا  

فع٦  ِرٓ الكفاٖـاأ  فا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ الٍـاجح ٖت ـف ب ـفاأ عدٖـدٚ وـَ نِىّـا نُ ٖتد ـن ٔجّـاأ            

ٖثْرطــَ الت ــسع   املٕالــف احلسجــٛ  ٖٔت ــف      ٌاــس طم تــْ املخــالفو لــْ بــالسنٙ  ٔنُ ٖكــُٕ بػٕغــا   

ٔلرا  كُٕ صٕز ْ لدّٖي إصلابٗٛ  ٔود ٕلٛ.     باملسٌٔٛ    عاومْ وى ط٦بْ  

( ِـ٘: الفدـسٚ   3بٍٗىا الفدـساأ الـيت ذ ـمت عمـٜ وتٕضـقاأ ذطـابٗٛ نلـن وـَ املتٕضـ) ا٥فرتا ـ٘             -

ذ مت عمٜ نرٌـ٘ وتٕضـ) ذطـاب٘   اوـٕز     ٔ( اليت ٌ ّا   ٖكُٕ ذطَ املاّـس نواً ط٦بْ(( 2زلي  

( اليت ٌ ّا   لتم  بدٛ ي  رٚ بٍفطـْ(( فدـد ذ ـمت    6(   ط دّا   املس  ٛ الفدسٚ زلي 2126بمع  

( الــيت ٌ ــّا   ضلــرتً الٍاــاً   12(   طــ دّا   املس  ــٛ الفدــسٚ زلــي   2137عمــٜ وتٕضــ) ذطــاب٘ بمــع    

ُ ا(  ٖٔعـصٔ ال اِذ ـ  2160ذ ـمت عمـٜ وتٕضـ) ذطـاب٘ بمـع       فدـد  (( ّـا ٔالدإٌُ راجلن اجلاوعٛ ٔجلازج

الدزاضــٛ ملىازضــٛ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ      ِــرٓ الٍتٗحــٛ إىل نُ اجابــاأ نفــسار عٍٗــٛ    

(  3صٍعاٞ لمكفاٖاأ الػخ ٗٛ اليت ذ ـمت عمـٜ وتٕضـقاأ ذطـابٗٛ نلـن وـَ املتٕضـ) ا٥فرتا ـ٘         

ُ ِـرٓ الٍتٗحـٛ نٖاـا     اياٌت  رتأل بو ال داٟن  بعس ا٧ضا رٚ ٔلمٗن وَ ا٧ضا رٚ(  ٖٔعـصٔ ال اِذ  ـ  

عــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ ٥ ّٖتىــُٕ باّــٕزِي نوــاً ط٦بّــي مباّــس    إىل نُ بعــس ا٧ضــا رٚ   يمٗــٛ اإل 

  ٔلرا زلـد  ّا٥ٟة بّي يأضا رٚ  ٔال عس ا٩جلس ٥ ضلرتوُٕ الٍااً ٔالدإٌُ راجلن اجلاوعٛ ٔجلازج

نُ وعاي طم ـٛ يمٗـٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ  عٍٗـٛ الدزاضـٛ( ٍٖاـسُٔ إىل ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ بكمٗـٛ            

لــازع ِــرٓ الكفاٖــاأ بالػــكن املقمــٕب  ٔبّــرا ٖتكــُٕ عٍــد القالــه         اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ نٌــْ ٥    

اٌق ال  نٔ صٕزٚ ضم ٗٛ عَ ِرا ا٧ضتاذ. 
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بـو  ( 0105عٍـد وطـتٕٝ ر٥لـٛ     ِـن  ٕجـد فـسٔق ذاأ ر٥لـٛ إذ ـاٟٗٛ      الرٙ ٌ ْ : : ٌتاٟخ الط٤اه ال اٌ٘باٌٗا : 

وعــ٘ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ       اضتحاباأ نفسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ   ٌاـس ّي ل ــــٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلــا     

 ؟إٌاث(-ٔفدا  ملتي ر اجلٍظ  ذيٕز

ُ بالتأيد وَ صرٛ الفس ـٗٛ املٍ  دـٛ عـَ ِـرا الطـ٤اه ٔالـيت       اال اِذ  ٔلإلجابٛ عَ ِرا الط٤اه لاً 

( بو اضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضـٛ    0105 ٍص عمٜ: " ٥  ٕجد فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ اٟٗٛ عٍد وطتٕٝ ر٥لٛ  

س ّي ل ــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ ٔفدــا  ملــتي ر اجلــٍظ "  ٔمت ذطــاب املتٕضــ)         ٌاــ

ــاز التــاٟ٘   إٔاإلسلــساع املعٗــازٙ ٥ضــتحاباأ نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ الــريٕز ٔاإلٌــاث  ٔمت         صلــار ا٥جلت 

 (.10ِٕ و و   اجلدٔه زلي ٥جلت از ر٥لٛ الفسٔق بو وتٕضق٘ عٍٗتو وطتدمتو  ٔياٌت الٍتاٟخ يىا 

 ( 10اجلدٔه زلي  

 لد٥لٛ الفسٔق بو وتٕضقاأ اضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ   ٌاس ّي  ٖ و ٌتاٟخ ا٥جلت از التاٟ٘ 

 ل ـــٕزٚ ا٧ضتاذ اجلــاوعـ٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ ٔفدا  ملتي ر اجلٍظ.

 املتيــ راأ                           

 اوــــأز   

  78اإلٌاث  ُ= 94الريٕز  ُ=

 لٗىٛ أ

رزجٛ 

 احلسٖٛ

وطتٕٝ 

 الد٥لٛ

 

 إسلساع املتٕض) إسلساع املتٕض) الدــــــــساز

اوــــــــــــــــــٕز ا٧ٔه: الكفاٖــــــــــــــــــاأ 

 الػخـ ٗٛ

 غ ر رالٛ  0185 170 1190- 7115 34199 7161 32183

  ٌد ن الفس ٗٛ(

ــاأ الــتىكَ     ــاٌ٘: يفاٖ اوــٕز ال 

 ى٘ ٔاملّاالعم

 غ ر رالٛ  21281700109- 7125 39162 8176 36178

 ٌد ن الفس ٗٛ(

ـــدار   ــث: يفاٖـــاأ إعــ ــٕز ال الـ اوـ

 اوا ساأ ٔ ٍفــٗرِا

 غ ر رالٛ  01531700187- 8127 39144 8167 38174

 ٌد ن الفس ٗٛ( 

اوــٕز السابــى: يفاٖــاأ التدــٕٖي   

 ٔا٧ٌػقٛ

 غ ر رالٛ  01201700157- 281185197 6174 28137

  ٌد ن الفس ٗٛ(

( بـو  0105فسٔق ذاأ ر٥لـٛ إذ ـاٟٗٛ عٍـد وطـتٕٝ ر٥لـٛ       ٥ ٖٕجد ( إىل نٌْ 10 ػ ر ٌتاٟخ اجلدٔه الطابة زلي  

ل ـٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ ٔفدـا  ملـتي ر            ٌاـس ّي  اضتحاباأ نفـسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ    

الطـ ه   عـدً ٔجـٕر فـسٔق إىل ا فـاق وعاـي نفـسار         ُاال اِذ  ـ  ٗٛ ال فسٖٛ  ٖٔعـصٔ  اجلٍظ  ٔبرل  ٌد ن الفس

عٍٗــٛ الدزاضــٛ  الــريٕز ٔاإلٌــاث( مبختمــف ل  ــا ّي   ٌاــس ّي لدزجــٛ ممازضــٛ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ     

ــاوعـ٘ بكمٗٛ ا٧ضتاذ اجلاإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ  اليت عكطت ا٥ٌق ال اإلصلاب٘  نٔ ال ٕزٚ املد ٕلٛ ٔاجلٗدٚ عَ 

 .اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ
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بـو  ( 0105عٍـد وطـتٕٝ ر٥لـٛ     ِن  ٕجـد فـسٔق ذاأ ر٥لـٛ إذ ـاٟٗٛ     الرٙ ٌ ْ : : ٌتاٟخ الط٤اه ال الثبال ا : 

اضتحاباأ نفسار عٍٗـٛ الدزاضـٛ   ٌاـس ّي ل ــــٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلــاوعــ٘ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ            

 ؟صرافٛ(-ع٦لاأ عاوٛ ٔإع٦ُ -ٛ ٔ مفصُٖٕ ٔفدا  ملتي ر ل ص القاله  إذاع

ُ بالتأيد وَ صرٛ الفس ـٗٛ املٍ  دـٛ عـَ ِـرا الطـ٤اه ٔالـيت       اال اِذ  ٔلإلجابٛ عَ ِرا الط٤اه لاً 

( بو اضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضـٛ    0105 ٍص عمٜ: " ٥  ٕجد فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ اٟٗٛ عٍد وطتٕٝ ر٥لٛ  

ع٘ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ ٔفدـا  ملـتي ر ل ـص القالـه "  ٔلمتأيـد وـَ           ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلـاو  

  ٔخل ــت ٌتــاٟخ الترمٗــن    صلــار لمٗــن الت ــاَٖ ا٧ذــارٙ   إصــرٛ ِــرٓ الفس ــٗٛ مت  

 (. 11اجلدٔه زلي 

 (11اجلدٔه زلي  

 يٖ و ٌتاٟخ لمٗن الت اَٖ ا٧ذارٙ ٥ضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ   ٌاس ّ

 ل ـــٕزٚ ا٧ضتاذ اجلــاوعـ٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ ٔفدا  ملتي ر ل ص القاله.

 اوـــــــــأز

 

وتٕضـ)  و ـدز الت ـاَٖ

 الرتبٗعـاأ

رزجٛ 

 احلسٖٛ

لٗىٛ 

 ع

وطتٕٝ 

 الد٥لٛ

 الدـــــساز

اوٕز ا٧ٔه: الكفاٖاأ 

 الػخـ ٗٛ

 رالــــــٛ 0104 3129 178132 بو اجملىٕعاأ

سفس  ٌ

 الفس ٗٛ(

  ىَ اجملىٕعاأ
5412169 

اوٕز ال اٌ٘: يفاٖاأ 

 التىكَ العمى٘ ٔاملّا

 رالــــــٛ  31530103 2 23115 بو اجملىٕعاأ

 ٌسفس 

 الفس ٗٛ(

  ىَ اجملىٕعاأ
6515 169 

اوٕز ال الث: يفاٖاأ 

إعــدار اوا ساأ 

 ٔ ٍفــٗرِا

 غ ر رالــــــٛ  11160132 2 83105 بو اجملىٕعاأ

 ٌد ن 

 الفس ٗٛ(

  ىَ اجملىٕعاأ
7117 169 

اوٕز السابى: يفاٖاأ 

 التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ

 غ ر رالـــــــٛ  11540122 2 62142 بو اجملىٕعاأ

 ٌد ن 

 الفس ٗٛ(

  ىَ اجملىٕعاأ
4015 169 

اضــتحاباأ نفــسار عٍٗــٛ   ذ ــاٟٗٛ بــو  فــسٔق ذاأ ر٥لــٛ إ ٖٕجــد   ْ( إىل نٌــ 11 ػــ ر ٌتــاٟخ اجلــدٔه الطــابة زلــي      

  ٞ   ٔفدـا  ملـتي ر ل ـص القالـه  عٍـد      الدزاضٛ   ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعـٛ صـٍعا

( لمىرــٕز ا٧ٔه املتاــىَ الكفاٖــاأ الػخ ــٗٛ ال٦شوــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘  ٔوطــتٕٝ ر٥لــٛ   0104وطــتٕٝ ر٥لــٛ  

ـٖـ   0103  اأ الــتىكَ العمىــ٘ ٔاملّــا ال٦شوــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘  بٍٗىــا د  ثػــس       ( لمىرــٕز ال ــاٌ٘ املتاــىَ يفا
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( بالٍطــ ٛ ل دٗــٛ اوــأز  ٔبــرل  ٌــسفس   0105الٍتــاٟخ إىل نٖــٛ فــسٔق ذاأ ر٥لــٛ إذ ــاٟٗٛ عٍــد وطــتٕٝ ر٥لــٛ     

ــٛ      الفس ـــٗٛ ال ـــفسٖٛ  ــاٟٗٛ عٍـــد وطـــتٕٝ ر٥لـ ( بـــو 0105الـــيت  ـــٍص عمـــٜ   ٥  ٕجـــد فـــسٔق ذاأ ر٥لـــٛ إذ ـ

أ نفسار عٍٗٛ الدزاضـٛ   ٌاـس ّي ل ـٕزٚ ا٧ضـتاذ اجلـاوع٘ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ  ٔفدـا  ملـتي ر            اضتحابا

    ٕجـد فـسٔق ذاأ ر٥لـٛ إذ ـاٟٗٛ عٍـد وطـتٕٝ       ٌٔد ن الفس ٗٛ ال دٖمٛ اليت  ٍص عمـٜ  ل ص القاله ((  

اوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ  ( بــو اضــتحاباأ نفــسار عٍٗــٛ الدزاضــٛ   ٌاــس ّي ل ــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــ     0105ر٥لــٛ  

  ٔملعسفٛ و دز الفسٔق بو اجملىٕعـاأ ال ٍاٟٗـٛ بالٍطـ ٛ لمىرـٕز ا٧ٔه     صٍعاٞ  ٔفدا  ملتي ر ل ص القاله ((

املتاــىَ الكفاٖــاأ الػخ ــٗٛ ال٦شوــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘  ٔاوــٕز ال ــاٌ٘ املتاــىَ يفاٖــاأ الــتىكَ العمىــ٘       

ا٥جلت ـاز ال عـدٙ  اجلت ـاز غـٗفْٗ     ُ اال اِذ  ـ خدً ٔاملّا ال٦شوٛ ل٨ضتاذ اجلـاوع٘  اضـت  

 (  ٔياٌت الٍتاٟخ يالتال٘: 

بالٍط ٛ لٍتاٟخ الفسٔق   اوٕز ا٧ٔه املتاىَ الكفاٖاأ الػخ ٗٛ ال٦شوٛ ل٨ضـتاذ اجلـاوع٘     -1

 ال ـرافٛ  وـَ طم ـٛ اإلذاعـٛ ٔالتمفصٖـُٕ  ٔطم ـٛ       فـسٔق بـو ٌاـسٚ يـن     ْ ٖٕجد نٌال اذ اُ ٔجد 

 ٞ (  ٔعٍـد وساجعـٛ   0104عٍـد وطـتٕٝ ر٥لـٛ      ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صـٍعا

ــٛ ٔالتمفصٖـــُٕ بمـــع      ــٛ اإلذاعـ ــاب٘ لقم ـ ــا  ٔجـــد نُ املتٕضـــ) احلطـ ــاب٘ لكـــن وٍّىـ املتٕضـــ) احلطـ

 كــُٕ الفــسٔق (  ٔلــرا 30167(  ِٔـٕ نعمــٜ وــَ املتٕضــ) احلطــاب٘ لقم ــٛ ال ــرافٛ ال ــالع   34192 

 _ُ ِرٓ الفسٔق إىل نُ طم ٛ اإلذاعٛ ٔالتمفصُٖٕ ال ا  طم ٛ اإلذاعٛ ٔالتمفصُٖٕ  ٖٔعصٔ ال اِذ  

ٍٖاـسُٔ إىل الكفاٖـاأ الػخ ـٗٛ ال٦شوـٛ ل٨ضـتاذ اجلـاوع٘ بأٌّـا         _لطه ط ٗعـٛ ل  ـّي   

ن نضتاذ نُ ٖمتـصً بّـا  ٔلازضـّا راجلـن اجلاوعـٛ ٔجلازجّـا  ذتـٜ          ٔصله عمٜ ي سٔزٖٛ  ٔوّىٛ

صٕز ْ إصلابٗٛ  ٔ ٗمٛ  ٔود ٕلٛ لدٝ ط٦بْ ٔا٩جلسَٖ.  كُٕ

بالٍطــ ٛ لٍتــاٟخ الفــسٔق   اوــٕز ال ــاٌ٘ املتاــىَ يفاٖــاأ الــتىكَ العمىــ٘ ٔاملّــا ال٦شوــٛ          -2

وــَ طم ــٛ الع٦لــاأ العاوــٛ ٔاإلعــ٦ُ   فسٔلــا  بــو ٌاــسٚ يــن ال اذ ــاُ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘  ٔجــد 

عٍــد وطــتٕٝ ر٥لــٛ  ٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ  ل ــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع ٔطم ــٛ ال ــرافٛ  

نُ املتٕضـــ) احلطـــاب٘ لقم ـــٛ     ـــ و(  ٔعٍـــد وساجعـــٛ املتٕضـــ) احلطـــاب٘ لكـــن وٍّىـــا       0103 

(  ِٕٔ نعمٜ وَ املتٕض) احلطاب٘ لقم ٛ ال رافٛ ال الع 39133الع٦لاأ العاوٛ ٔاإلع٦ُ بمع  

ُ ِرٓ الفسٔق اعاوٛ ٔاإلع٦ُ  ٖٔعصٔ ال اِذ   كُٕ الفسٔق ل ا  طم ٛ الع٦لاأ ال(  ٔلرا 34148 

ــازاأ      ــا  لطـــه ط ٗعـــٛ ل  ـــّي  ّٖتىـــُٕ مبّـ ــٛ ٔاإلعـــ٦ُ نٖاـ ــٛ الع٦لـــاأ العاوـ إىل نُ طم ـ

ل٨ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صـٍعاٞ  ني ـس وـَ     ّىاالتىكَ العمى٘ ٔاملّا ٔيفاٖا 

طم ٛ ال رافٛ  ٔيرل  طم ٛ اإلذاعٛ ٔالتمفصُٖٕ.
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 : ٘لكَ  مخٗص نِي الٍتاٟخ اليت  ٕصمت إلّٗا الدزاضٛ احلالٗٛ با٩ :ـتاجــاأا٥ضتٍـ

( ِٕٔ ني س وَ 3110نُ ذلأز ا٥ضت اٌٛ ا٧زبعٛ ذ مت عمٜ وتٕض) ذطاب٘ وس فى بمع   -1

(  ِٔرا ٖعا نُ وعاي نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ وتفدُٕ عمٜ نُ 3املتٕض) احلطاب٘ ا٥فرتا ٘  

ُ   ا٥ضت اٌٛ مبرأزِا ا٧زبعٛ  عترب وَ الكفاٖاأ املّىٛ اليت ااذ الكفاٖاأ اليت ذدرِا ال 

متازع بالفعن وَ ل ن ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ  ٔاليت  عكظ صٕزٚ 

ود ٕلٛ ٔإصلابٗٛ لدٝ القم ٛ.

ضٛ ( بو اضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزا٥0105  ٕجد فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ اٟٗٛ عٍد وطتٕٝ ر٥لٛ   -2

ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ ٔفدا  ملتي ر اجلٍظ.  ٌاس ّي 

اضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ   ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ اٟٗٛ بو  ٕجد  -3

( 0104  ٔفدا  ملتي ر ل ص القاله  عٍد وطتٕٝ ر٥لٛ  اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ

ا٧ٔه املتاىَ الكفاٖاأ الػخ ٗٛ ال٦شوٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘  ل ا  طم ٛ اإلذاعٛ لمىرٕز 

( لمىرٕز ال اٌ٘ املتاىَ يفاٖاأ التىكَ العمى٘ ٔاملّا 0103ٔالتمفصُٖٕ  ٔوطتٕٝ ر٥لٛ  

ال٦شوٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘  ل ا  طم ٛ الع٦لاأ العاوٛ ٔاإلع٦ُ.

اضتحاباأ نفسار عٍٗٛ الدزاضٛ ( بو 0105طتٕٝ ر٥لٛ  ٥  ٕجد فسٔق ذاأ ر٥لٛ إذ اٟٗٛ عٍد و -4

  ٔفدا  ملتي ر ل ص القاله   ٌاس ّي ل ٕزٚ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗٛ اإلع٦ً جاوعٛ صٍعاٞ

بالٍط ٛ وٕزٙ يفاٖاأ إعدار اوا ساأ ٔ ٍفٗرِا  ٔيفاٖاأ التدٕٖي ٔا٧ٌػقٛ.

 : ٘ا الدزاضٛ احلالٗٛ ٖٕص٘ ال اذ اُ با٩   ٕٞ الٍتاٟخ اليت  ٕصمت إلّٗ : ٕصٗــاأ الدزاضٛ

اعتىــار الكفاٖــاأ ال٦شوــٛ عمــٜ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــٛ اإلعــ٦ً جاوعــٛ صــٍعاٞ  اوــدرٚ با٥ضــت اٌٛ       -1

يأضاع لتدٕٖي نعااٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ باجلاوعٛ.

راّٟـــي  ٔ عاومـــّي وـــى ناطـــ٦ل نعاـــاٞ ٠ِٗـــٛ التـــدزٖظ بكمٗـــٛ اإلعـــ٦ً عمـــٜ ِـــرٓ الكفاٖـــاأ لترطـــو    -2

٦بّي.ط

 عىٗي ِرٓ الكفاٖاأ عمٜ  ٗى نضا رٚ جاوعٛ صٍعاٞ بكمٗا ّا املختمفٛ ل٦ضـتفارٚ وٍّـا   لطـو     -3

نراّٟي  ٔ عاومّي وى ط٦بّي. 

اوــــدرٚ -الكفاٖــــاأ  ٖتاــــىَ صٖٔــــد نعاــــاٞ ٠ِٗــــٛ التــــدزٖظ بكمٗــــاأ اجلاوعــــٛ املختمفــــٛ بــــدلٗن   -4

ٖمتصً بّا  ذتٜ ٖكُٕ نضتاذا  ٌاجرا .    الاسٔزٖٛ ال٦شوٛ عمٜ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ نُ -با٥ضت اٌٛ 

فس ِرٓ الكفاٖاأ عٍد اجلتٗاز املتددوو لمعىن   دلاه التدزٖظ بكمٗاأ جاوعٛ صٍعاٞ. اوساعاٚ  ٕ -5
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التأيد وَ ل ن ا٧لطاً العمىٗٛ ا٧يارلٗـٛ بكمٗـٛ اإلعـ٦ً جاوعـٛ صـٍعاٞ  وـَ نُ ا٧ضـا رٚ لـدّٖي          -6

عٛ اجلدٖد   دلاه ل  ّي.وتاب ربعٖدٕوُٕ بتقٕٖس نٌفطّي وٍّٗا   

ٖثْػِعس ِي بأٌْ مب ابٛ ا٧ب  ٔا٧خ  ٔال دٖة هلي. -7 عمٜ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ عٍد  دزٖطْ لق٦بْ نُ 

 لٗــاأٔا٩ ٖٔطــتخدً ا٧رٔاأ  املٍاضــ ٛ ا٧جــٕاٞطلمــة عمــٜ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ عٍــد  دزٖطــْ لق٦بــْ نُ   -8

ٕ ٌٕٔضل ُٕ يرل  وار ْ   اليت بعن القم ٛ ضل ٌْٕ ال٦شوٛ ٖثكو صـٕزٚ إصلابٗـٛ    ُالدزاضٗٛ  ٔبرل  

 عٍْ. 

    ٕٞ الٍتاٟخ اليت  ٕصمت إلّٗا الدزاضٛ احلالٗٛ ٖدرتل ال اذ اُ وا ٖم٘: ٛ:ودـرتذــاأ الدزاض 

عــدار رزاضــاأ عمىٗــٛ نجلــسٝ عــَ صــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ بكمٗــاأ جاوعــٛ صــٍعاٞ املختمفــٛ لمخــسٔد       إ -1

رازٚ ٔاملدازٌٛ بٍّٗا.لقاله ٔا٧ضتاذ ٔاإلب ٕزٚ وتكاومٛ عَ صٕز ْ وَ ٔجّٛ ٌاس ا

رازٚ. ضتاذ ٔاإلجساٞ رزاضاأ عمىٗٛ عَ مساأ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ الٍاجح  وَ ٔجّٛ ٌاس القاله ٔا٧إ -2

جساٞ رزاضاأ عمىٗٛ عَ الكفاٖاأ ٔاملّازاأ ال٦شوٛ ل٨ضتاذ اجلاوع٘ بكمٗاأ جاوعٛ صٍعاٞ.إ -3

اٞ ٠ِٗــٛ التــدزٖظ بكمٗــاأ جاوعــٛ صــٍعاٞ املختمفــٛ      عدــد رٔزاأ  دزٖ ٗــٛ   التقــٕٖس املّــا ٧عاــ   -4

دلاه الكفاٖاأ املٍّٗٛ وى بداٖٛ ين عاً رزاض٘ جدٖد.

عدد رٔزاأ  دزٖ ٗٛ ٧عااٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ بكمٗاأ جاوعٛ صٍعاٞ املختمفٛ   تاـىَ يٗفٗـٛ اإلعـدار     -5

ٛ       آلمىرا ساأ ٔ التعاوـن   لٗاأ  ٍفٗـرِا  ٔيـرل  يٗفٗـٛ صـٗاغٛ ا٥جلت ـازاأ التر ـٗمٗٛ  ٔيٗفٗـ

وى القم ٛ.
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 :لاٟىٛ املساجـى

 : ن٥ٔ : املساجى العسبٗٛ

 *  مت  س ٗه املساجى ن دٖا ( يا٩ ٘:

 (. زٔل الرتبٗٛ ٔالتعمٗي. الداِسٚ : راز الفكس العسب٘.2004اإلبساغ٘  ذلىد عقٗٛ  -1

ِـ   2008نبٕ محٗداُ  ٖٕضف ع دالِٕاب  ٔ ضٕالد  ضازٙ.  -2 ا   عاـٕ ٠ِٗـٛ التـدزٖظ يىـا ٖساِـا طم ـٛ جاوعـٛ و٤ ـٛ.         (. ال ـفاأ الٕاجـه  ٕافس

 (.1(  العدر 24دلمٛ جاوعٛ روػة  دلمد 

 (  الداِسٚ : و س  راز الٍػس لمحاوعاأ.5(. وٍاِخ ال رث   العمًٕ الٍفطٗٛ ٔالرتبٕٖٛ . ط 2006نبٕع٦ً  زجاٞ ذلىٕر   -3

عدُ. دلمٛ التٕاصن  جاوعٛ -تاذ اجلاوع٘ الكفٞ   يمٗٛ الرتبٗٛ (.   ٕز القم ٛ لػخ ٗٛ ا٧ض2005نمحد  ع د الٕاذد ع د السمحَ.  -4

 (  ٖٕلٕٗ.14عدُ  العدر 

(. يفاٖاأ نراٞ عإاأ ٠ِٗٛ التدزٖظ  اوعٛ نً الدسٝ وَ ٔجّٛ ٌاس القال ـاأ. دلمـٛ العمـًٕ الرتبٕٖـٛ  جاوعـٛ      2005ا٧مسس  وٍٜ ذطَ.  -5

 (  ٍٖاٖس.7لقس  العدر 

اأ التدزٖطــٗٛ اإلبداعٗــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘ ٔع٦لتّــا بــ عس وــتي راأ الػخ ــٗٛ. دلمــٛ العمــًٕ اإلٌطــاٌٗٛ      (. املىازضــ2013ا٧ضــٕر  الصِــسٚ.   -6

 (  ض تىرب  جاوعٛ الٕارٙ  اجلصاٟس.12ٔا٥جتىاعٗٛ  العدر 

  ا٧زرُ : (  عى ــا1ُ(. وٍــاِخ ال رـث العمىـ٘:   ـىٗي ال رــث ٔالترمٗـن اإلذ ـاٟ٘. ط      2007الـ قؼ  ذلىـد ٔلٗـد  ٔ نبٕشٍٖــٛ  فسٖـد ياوـن        -7

جاوعٛ عىاُ العسبٗٛ لمدزاضاأ العمٗا   ٕشٖى راز املط رٚ .

 نٖمٕه.-(  ذصٖسا10ُ-9(. وفًّٕ ال ٕزٚ الرٍِٗٛ   الع٦لاأ العاوٛ. دلمٛ ال اذث اإلع٦و٘  العدر 2010اجل ٕزٙ  إزارٚ شٖداُ.  -8

عإ ٠ِٗٛ التدزٖظ الفعاه   جاوعٛ ال روٕك وَ ٔجّٛ ٌاـس  (. الطىاأ املىٗصٚ ل2010اجلسال  ع دالٍاصس ذٖاب  ٔ الػسٖفو  ٌااه يىاه.  -9

 اٖمٕه.-(  ض تىرب3(  العدر 8القم ٛ    ٕٞ بعس املتي راأ. دلمٛ الار اجلاوعاأ العسبٗٛ  اجملمد 

 ــازٖخ رزاضــٛ وطــرٗٛ. -(. صــٕزٚ التدزٖطــ٘ لــدٝ طم ــٛ اجلاوعــاأ العسالٗــٛ يمٗــٛ اإلعــ٦ً نمنٕذجــا    2010اجلــٕازٙ  ٌــاِس فا ــن شٖــداُ.   -10

  ً  وتاذٛ عمٜ املٕلى:26/10/2015ا٥ط٦ل

ٛ  (. اباِـاأ 2012احلقاو٘  ع د ال اض) ذلىد.  -11 ً  طم ـ ٛ  باجلاوعـاأ  اإلعـ٦ ٕ  الٗىٍٗـ ٘  ا٧ضـتاذ  نراٞ جـٕرٚ  سلـ :  التـدزٖظ  ٔوٍـاِخ  اجلـاوع

 (.2(  العدر 11امل سٖٛ ل رٕث السنٙ العاً  اجملمد وٗداٌٗٛ ". اجملمٛ  رزاضٛ

(. الكفــاٞاأ املٍّٗـٛ املتقم ــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘ وـَ ٔجّــٛ ٌاــس ط٦بــْ ٔع٦لتّـا بــ عس املــتي راأ. دلمــٛ     2004احلكىـ٘  إبــساِٗي احلطــَ.   -12

(  فرباٖس.24(  الطٍٛ  90زضالٛ اخلمٗخ العسب٘  العدر 

ً(  رزاضـٛ لمٗمٗـٛ ٔوطـرٗٛ عمـٜ  ّـٕز      2007-2005ٚ الٗىٍٗٛ   الـدزاوا التمٗفصٌٖٕٗـٛ اومٗـٛ    (. صٕزٚ املسن2008ذثىٗد  صا  ذلىد.  -13

بـَ ٖٕضـف بـَ جلـدٓ  يمٗـٛ العمـًٕ الطٗاضـٗٛ ٔاإلعـ٦ً          -الفااٟٗٛ الٗىٍٗٛ. زضـالٛ واجطـت ر   عمـًٕ اإلعـ٦ً ٔا٥  ـاه  جاوعـٛ اجلصاٟـس       

 لطي عمًٕ اإلع٦ً ٔا٥  اه.

مــدٔزٚ الطــٍٕٖٛ ال اوٍــٛ لمتٍىٗــٛ املٍّٗــٛ  ل . ٔزلــٛ عىــن وددوــٛ(.نجل٦لٗــاأ وٍّــٛ التــدزٖظ اجلــاوع2014٘الدغػــ٘  نمحــد ذلىــد  رٖطــىرب -14

 رٖطىرب29-13 املٍعددٚ جل٦ه الفرتٚ ٧عااٞ ٠ِٗٛ التدزٖظ مبسيص التقٕٖس ا٧يارل٘  جاوعٛ صٍعاٞ 

 إض٦و٘ لمرتبٗٛ. الداِسٚ : راز الفكس العسب٘. (. غخ ٗٛ املعمي ٔنرا٣ٓ    ٕٞ التٕجّاأ اإلض٦وٗٛ سلٕ  أصٗن1997زاغد  عم٘  -15
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(. مساأ ا٧ضتاذ اجلاوع٘ املتطـي بالٕضـقٗٛ. لـث ودـدً إىل وـ٤متس اجلاوعـاأ العسبٗـٛ    عصٖـص و ـدن          2011زفعت  صفاٞ  ٔ احلاد  وٍاه.  -16

الٕضقٗٛ بو الػ اب العسب٘  املٍعدد  اوعٛ طٗ ٛ  املدٍٖٛ املٍٕزٚ

زاٟد زضي. ر.أ(. مساأ التدزٖط٘ اجلاوع٘ وَ ٔجّٛ ٌاس طم تْ. جاوعٛ بيدار  يمٗٛ الرتبٗـٛ لم ٍـاأ. لطـي     السياب٘  زاٟد باٖؼ  ٌٖٕظ -17

ــازٖخ ا٥طــــ٦ل    ــٛ  ــ ــٛ ا٥لكرتٌٔٗــ ــى:   24/2/2016عمــــي الــــٍفظ  املكت ــ ً  وتــــال عمــــٜ املٕلــ

   ــازٖخ 21/1/2008(   ــازٖخ الٍػــس138. جسٖــدٚ الٍّــاز الكٕٖتٗــٛ  العــدر   ٘. وطــ٤ٔلٗٛ وــَصــٕزٚ ا٧ضــتاذ اجلــاوع (. 2008يافٗــٛ.  زواــاُ  -18

  ً  وتال عمٜ املٕلى:26/10/2015ا٥ط٦ل

وعـٛ املمـ  فٗ ـن. دلمـٛ الـار       ا –رزاضـٛ وٗداٌٗـٛ    –(. التأِٗن الرتبٕٙ لمىدزع اجلـاوع٘  1991شيسٙ  عىس ذلىد  ٔ غٍاٖي  وٍّٜ.  -19

 (  ٍٖاٖس.26اجلاوعاأ العسبٗٛ  العدر 

(. ال ــٕزٚ الرٍِٗــٛ لمىعمــي يىــا  عكطــّا الــدزاوا املددوــٛ بــالتمفصُٖٕ لــدٝ املــساِدو . زضــالٛ واجطــت ر غــ ر          2000شِــساُ  وــاِس فسٖــد.    -20

 وٍػٕزٚ  وعّد الدزاضاأ العمٗا لمقفٕلٛ  جاوعٛ عو سظ  الداِسٚ.

جاوعــٛ املٍ ــٕزٚ . ٔذــدٚ اإلزغــار ٔالتٕجٗــْ   –(. ال ــٕزٚ الرٍِٗــٛ ل٨ضــتاذ اجلــاوع٘ لــدٝ طــ٦ب يمٗــٛ الصزاعــٛ   2012مــ٘. ضلــ٘ ع شِــساُ  -21

الق٦ب٘ بكمٗٛ الصزاعٛ  وتاذٛ عمٜ املٕلى :

زٖظ املت عـٛ لـدٝ نعاـاٞ اهل٠ٗـاأ التدزٖطـٗٛ   يمٗـاأ الرتبٗـٛ   بيـدار.         (. اضرتا ٗحٗاأ ٔنضالٗه التـد 2000الطاوساٟ٘  وّدٙ صا  .  -22

رٖطىرب. -(  ٌٖٕٕٗ 1(  العدر 20اجملمٛ العسبٗٛ لمرتبٗٛ  اجملمد 

ــازٖخ الٍػـــس  ل ـــن الٕاج ـــاأ التـــدزٖظ ٠ِٗـــٛ (. نعاـــا2010ٞالطـــ ى  ضـــعار ضـــاد.   -23 ــازٖخ ا٥طـــ٦ل 13/4/2010احلدـــٕق. ال ـــرٕٚ ٌـــت   ـ    ـ

  عمٜ املٕلى:   وتال20/2/2015

ٛ  .  كــَٕٖ ا٧ضــتاذ اجلــاوع٘ الٕالــى ٔا٩فــاق   (. 2013ضــ٦و٘  ر٥ه  ٔ عــصٙ  إلــاُ.    -24 ــ ــٛ الدازضــاأ ٔال رــٕث ا٥جتىاعٗ ٙ   دلم   جاوعــٛ الــٕار

 (  ض تىرب.3العدر 

 (  عىاُ  ا٧زرُ : و٤ضطٛ القسٖة لمٍػس.1طساٟة . ط   –نضالٗه  –اِٗي (. التدزٖظ : وف2004مسازٚ  فٕشٙ نمحد  -25

(. بعس وّاً نعاـاٞ ٠ِٗـٛ التـدزٖظ ٔٔالـى نراّٟـا يىـا ٖدزيـْ القـ٦ب ٔا٧عاـاٞ  اوعـٛ املمـ  فٗ ـن             1994الػاو٘  إبساِٗي ع داهلل.  -26
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