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5 

 املًخف
    ٔ  ٜٗذف ايبحث احلايٞ إىل ايتعشف ع٢ً ٚاقع ايتعًِٝ بهًٝاا  اتتُاع احلهَٛٝا١ ل اياُٝ

ااا٠ٛ  ايتٛقعااا  املشبااٛه  ٝٗااا يًتعًااِٝ ٚاْالقااا َاأ اخل     َاٚل كاا٤ٛ املعاااٜمل  املةطظاا١ٝ    

األٚىل عٓااذ ايتخاااٝس ٚسطااِ اخلاااس  املظااتكب١ًٝ اياا  لتُحااٛس وااٍٛ ايذساٜاا١ ايٛاعٝاا١         

ٚاملعش اا١ ايهاًَاا١ ٚاملظاام ايؼاااٌَ يًٛاقااع املخاااس ياا٘  طااٝتِ ايتعااشف عًاا٢ ايٛاقااع اياازٟ         

 ٔ ٔ ٜعٝؼااا٘ ايتعًاااِٝ بهًٝاااا  اتتُاااع احلهَٛٝااا١ ل اياااُٝ نًٝاااا     ٚقاااذ خ اعاااز عٝٓااا٘ َااا

( ٚأعلاا٤ ٦ٖٝا١   7786( نًٝا١ ٚايباايع عاذد هلبٗاا )    17ٖا)اتتُع احلهَٛٝا١  ايباايع عاذد   

( ثابتني َٚتعاقاذٜٔ ٖاٞ ايهًٝاا  ايا  قٝاذ ايتؼانٌٝ ٖٚٓااى        628ايتذسٜع ايبايع عذدِٖ )

نًٝاااا  قٝاااذ ا ْؼاااا٤. َٚااأ ٖااازٙ ايهًٝاااا  طاااٛف ٜاااتِ اعتٝااااس ثااال  نًٝاااا  نُ تُاااع  

عؼاٛا١ٝ٥  َأ دلتُاع    يًذساط١ ٖٚٞ )ؿٓعا٤  ٚعذٕ  ط٦ٕٝٛ(   ٚطٛف ٜتِ اعتٝاس ايع١ٓٝ اي

(  شدا. نُا خ اعتٝااس عٝٓا١ لةًا١ لهْٛا      628ايذساط٘ ل لًو ايهًٝا  ٚايبايع عذدِٖ )

  ٚخ اطاااتخذاّ % ( َاااٛصعني عًااا٢ ايهًٝاااا 5(  اااشدا َااأ دلتُاااع ايبحاااث بٓظاااب١ ) 81َااأ )

 املٓٗج ايٛؿفٞ  ٚريو ملا ًٜٞ:  املٓٗج ايٛؿفٞ

ٜفٝااذ ل احلـااٍٛ   -2طاا١ .َل٤َاا١ ٖاازا املاآٗج يابٝعاا١ ٚأٖااذاف ٖاازٙ ايذسا     -1

ٜظاِٗ ل دذٜاذ أٚؿااف دقٝكا١      -3عًٞ مجع بٝاْا  عأ ايعاشٚف ايكا٥ُا١.   

ٜظاااِٗ ل ايهؼااال عااأ ايتااااٛسا   ٚايعاااشٚف    نُا يًعااااٖش٠ املاااشاد دساطاااتٗا. 

 .ٚاالجتاٖا  ايظا٥ذ٠ يًُؼه١ً

 إٔ اطت اب١ أ شاد ايع١ٓٝ عاي١ٝ سلٛ ايفكاشا   ٖٚازا ٜابني   اللم  علٍ ْتا٥ج ايذساط١ َٚٔ 

إٔ نًٝااا  اتتُااع احلهَٛٝاا٘ ال لعُااٌ ٚ اال املعاااٜمل املةطظاا١ٝ وٝااث لفتكااش إىل عاااس         

ايعٌُ املظتكب١ًٝ طٛا٤ً ناْ  قشٜب١ أٚ بعٝذ٠ املذ٣.ٚال لٗتِ بايتنزٜا١ ايشاععا١ َأ وٝاث     

ايتٓكااٝم يشطااايتٗا ٚبًااٛس٠ أٖااذا ٗا ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع ال لظااتٓذ إىل ايتخاااٝس        

يًُ تُاااع ٚ اٜلاااا ل ؿاااٝاب١ أٖاااذا ٗا. إٔ أٖاااذاف نًٝاااا    ايظاااًِٝ ل لٛؿاااٌٝ سطاااايتٗا  

اتتُع بمل ٚاكح١ َٔ وٝث ايعلق١ بني نًٝا  اتتُع ٚاتتُاع الًاٞ ايا  ٚكاع      

ٚأْااا٘ ال لٛعاااذ ٚثٝكااا١ لٛكااام س ٜااا١  ٚأٖاااذاف  ٚسطااااي١ نًٝاااا    أطاطاااان َااأ أعاااٌ عذَتااا٘.

املااةًٖني ٚاملتفااشبني   اتتُااع   لااٛ ش ايعااذد ايهااال َاأ االطااالز٠ ٚاعلااا٤ ٦ٖٝاا١ ايتااذسٜع     

 .نُا أْٗا ال لٛ ش ايتؼشٜعا  ايلص١َ يؼشٚط ايتٛظٝل ايعا١َ ل ايه١ًٝ

 

 قحٛإ عًٞ قاطِ ذلُذد.

 ايتذسٜع ٚهشم املٓاٖج قظِ س٥ٝع

 عُشإ عاَع١ – ايرتبٝ٘ ن١ًٝ
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 ايفـٌ األٍٚ

 ا هاس ايٓعشٟ يًبحث

 املكذ١َ:

نتعًِٝ ٚطاٞ يتًب١ٝ َتاًبا  ايت١ُٝٓ َٔ ايهٛادس ايف١ٝٓ ايٛطا١ٝ بـذٚس قإْٛ نًٝا   بذأ  نًٝا  اتتُع  

ّ نفهش٠ َٓاك١ٝ هلا أطظٗا ايفهش١ٜ ٚايفًظف١ٝ لتُةٌ ببظاه١ ل لـحٝم ٖشّ ايتعًِٝ 1996اتتُع عاّ 

ٛه ل بلدْا وٝث ناْ  ايٓظب١ ايهبمل٠ َٔ رلشعا  ايةا١ْٜٛ ايعا١َ لزٖب اىل اجلاَعا  بُٝٓا لزٖب ْظب١ املكً

ٚنإ املربس هلزا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ إ ايٓظب ايعامل١ٝ لؼمل: إٔ ػخـان  ٚاملٗينبظٝا١ عذان اىل ايتعًِٝ ايفين 

( َتخــني َكابٌ 10  بُٝٓا ل ايُٝٔ ٜٛعذ )(  ٓٝني7عاَع١ حيتاج اىل )َٔ خشعان َت( َتخــان 1ٚاوذان )

( ايل 27اىل )2010اخلذ١َ املذ١ْٝ ل ايعاّ  ل خشعٞ ايبهايٛسٜٛغ املٓتعشٜٔ ٚظٝف١َتقذ ٚؿٌ عذد ٚ ين   (1)

 . خشج ل رلتًل ايتخــاَت

ع١ًُٝ ل رلتًل ايتخــا  ايٚاملٗين   هاْ   هش٠ إْؼا٤ ْعاّ نًٝا  اتتُع بٗذف إجياد ايهادس ايفين  

ٖشّ ايتعًِٝ املكًٛه  ٚكع١ٝ ٚاخلذ١َٝ اي  لًيب واع١ ايت١ُٝٓ َٔ ايهٛادس املذسب١ يتنا١ٝ واعا  ايبًذ ٚإعاد٠

ٚايزٟ ّ 1996( يظ١ٓ 5ػ ع  ايذٚي١ ٖزا ايٓٛع َٔ ايتعًِٝ بإؿذاس قإْٛ سقِ )نُا إىل ايٛكع ايـحٝم  

وـً  ايُٝٔ  ٚبزيو مجٗٛس١ٜ  عل ا يًكإْٛن١ًٝ اتتُع ؿٓعا٤ ٚعذٕ بكشاسا   ٟخ لعٝني عُٝذمبٛعب٘ 

( ًَٕٝٛ دٚالس يشطِ ايظٝاطا  ٚايًٛا٥م يًهًٝتني ٚاتًع األع٢ً يهٝا  اتتُع ٚعٗاصٙ 20ع٢ً قشض ٚؿٌ اىل )

نُا   ايتٓفٝزٟ   ٚخ إسطاٍ نادس بؼشٟ يًتذسٜب ل ايٛالٜا  املتحذ٠ األَشٜه١ٝ يٝعٛد يًعٌُ ل ٖالني ايهًٝتني

رباَج ٚاملٓاٖج ٚلٛ مل ايت ٗٝضا  َٔ قبٌ َتخــني أعاْب   ٚبٓا٤ ع٢ً ٖزا االٖتُاّ ٚايذعِ املايٞ خ إعذاد اي

بظٛم ايعٌُ   ٛسان -اايهبمل ٚناْ  رلشعا  ايهًٝتني ايذ ع١ األٚىل ٚايةا١ْٝ ٚايةاية١ رلشعا  ْٛع١ٝ خ ايتحاقٗ

 ( 1ني ل داعٌ ايٛهٔ ٚعاسع٘.)عخشتعاه املخ اطتٝ ٚبزيو ٚناْ  ع٢ً قذس نبمل َٔ ايهفا٠٤ ٚاَتلى املٗاسا 

بذٕٚ دساط١ عذ٣ٚ ٚختاٝس َظبل ٚسبِ ريو  ٗٓاى َؼانٌ لٛاعٗ٘ نًٝا  اتتُع وٝث أْؼأ  بعض ايهًٝا  

ْاٖٝو عٔ ايع ض األنادميٞ ٚنًٝا  بذٕٚ لأثٝث ٚنًٝا  مل ٜهتٌُ بٗا  ٚال لٛعذ َباْٞ بٌ َظتأعشٙ إجياس  

 ( 2مل٠.)ايبٓا٤ ٚظٗٛس َـاعب َاد١ٜ نب

 -اٚال: َؼه١ً ايبحث:

ٜٓاًل ايباوث ل إعشا٤ ٖزا ايبحث يؼعٛسٙ األٍٚ سلٛ االٖتُاّ بايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع ايزٟ أؿبح  ذلس 

أل١ُٖٝ –أْعاس ٚلفهمل ايهةمل َٔ املظةٚيني ٚاملٗتُني ل اتاٍ ايرتبٟٛ  ٚايتعًُٝٞ  ٚعاؿ١ ايتعًِٝ ايفين 

ذلاٚس املةمتشا    ٚايٓذٚا  ال١ًٝ   ٚايعامل١ٝ  اي  لٓاٚيت٘ َٔ عٛاْب ذلٛس س٥ٝظٞ َٔ  ٜٚعترب -َشوًت٘

                                                           
 18348)ٚايٓؼش ايعذد) ؿٌ ايزبٝاْٞ: ٚاقع نًٝا  اتتُع  ؿحٝف١ املذٜٓ٘  ١َٜٝٛ لـذس عٔ َةطظ١ املذ١ٜٓ يًـحا ١اعبذايعضٜض ٚ(1)|

 ّ. 2013/07/18   ٖا 1434/9/9لاسٜخ ايظحب اخلُٝع 

   ساعع املٛقع/2004-َاسغ -16( عبذايٛاوذ اهلذادٟ: نًٝا  اتتُع ايٛاقع ٚاياُٛح  لاسٜخ ايظحب  ايةلثا٤  (2

http://www.almotamar.net/7747.htm. 
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رلتًف١ يهؼل األعاا٤ َٚعاجلتٗا َٚعش ١ أٚع٘ ايكـٛس ٚختاٝٗا   اي  دٜٛٗا ٖزٙ املشو١ً َٚٓاًكالٗا سلٛ 

 ٚكع ايتـٛسا  املظتكب١ًٝ هلزٙ املشو١ً ايتع١ًُٝٝ امل١ُٗ.

٤ ٖزا ايبحث ٖٛ إٔ ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ٜعٝؽ ل ظٌ ظشٚف َٚا عُل  هش٠ ٚدا ع١ٝ ايباوث  عشا

ٚلنٝملا  طشٜع١ ْٚك١ً ْٛع١ٝ  هش١ٜ ٚاعتُاع١ٝ ٚلهٓٛيٛع١ٝ  األَش ايزٟ ٜذعٛ إىل إعاد٠ ايٓعش ٚدساط١ ٚاقع٘ 

 .املعٛقا احلايٞ ٚسطِ لٛعٗال٘ املظتكب١ًٝ اي  جتعً٘ قادسان ع٢ً َٛاع١ٗ لًو 

متةً  َؼه١ً ايبحث وٍٛ َعش ١ ٚاقع ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع ل ايُٝٔ ل ك٤ٛ املعاٜمل ْٚتٝ ١ يزيو  كذ 

 املةطظ١ٝ. ٚلتُحٛس َؼه١ً ايبحث ل األط١ً٦ ايتاي١ٝ:

 : َا ٚاقع ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل ايُٝٔ ل ك٤ٛ املعاٜمل املةطظ١ٝ ؟1غ

َٔ ٚع١ٗ ْعش أعلا٤  اتتُع احله١َٝٛ باجلُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ؟: َا دسع١ لٛا ش املعاٜمل املةطظ١ٝ ل نًٝا  2غ

 ١٦ٖٝ ايتذسٜع؟

َٔ ٚع١ٗ ْعش أعلا٤ ١٦ٖٝ  :َا أِٖ املؼهل  اي  ٜعاْٞ َٓٗا ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل ايُٝٔ؟ 3غ

 ؟ٚايعاًَني ايتذسٜع

ت اب١ أ شاد ايع١ٓٝ وٍٛ دسع١ لٛا ش (ل اط0 05: ٌٖ ٌٖ لٛعذ  شٚم را  دالي٘ إوـا١ٝ٥ عٓذ َظت٣ٛ ايذالي١ )4غ

 (؟لعض٣ يًُتنملا :) ايٓٛع االعتُاعٞ  الا ع١   اخلرب٠  املةٌٖ _املعاٜمل

 ؟ ايتـٛس املكرتح يتحظني ٚلاٜٛش ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع ل ك٤ٛ املعاٜمل املةطظ١ٝ: َا 5غ

  -ثاْٝان: أٖذاف ايبحث:

عًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل ايُٝٔ ٚايتٛقعا  املشبٛه  ٝٗا ٜٗذف ايبحث احلايٞ إىل ايتعشف ع٢ً ٚاقع ايت

 إىل َا ًٜٞ: ايبحث  ٜٗذف ٚ ايفين ٚاملٗين  يًتعًِٝ

 َعش ١ ٚاقع ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل ايُٝٔ ل ك٤ٛ املعاٜمل املةطظ١ٝ.

  ايُٝٔ..دذٜذ أِٖ املؼهل  اي  ٜعاْٞ َٓٗا ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل

 ٚكع لـٛس َكرتح يتابٝل املعاٜمل املةطظ١ٝ ل نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل ايُٝٔ.

اخلشٚج بتٛؿٝا  َٚكرتوا  لفٝذ ايباوةني ٚاملٗتُني ٚأؿحاه االعتـاق ل دكٝل اياُٛوا  املظتكب١ًٝ 

 يًتعًِٝ بهًٝا  اتتُع.

ث ايعًُٞ ل ع١ًُٝ بٓا٤ األٚهإ ٚاحللاسا   إر ال ٜهتظب ايبحث أُٖٝت٘ َٔ أ١ُٖٝ ايبح ثايةُا: أ١ُٖٝ ايبحث:

ميهٔ يبًذ َا َُٗا اَتًو َٔ إَهاْا  َٚٛاسد ٚثشٚا  هبٝع١ٝ إٔ ًٜج أبٛاه ايتكذّ ٚاحللاس٠ َا مل ٜتكذّ 

 (.1بايبحث ايعًُٞ ٚلابٝكال٘)

 

                                                           
 ايٛهٔ ايعشبٞ إػهايٝا  ٚآيٝا  يًُٛاع١ٗ  املهتب اجلاَعٞ احلذٜث  ايكاٖش٠  ( عبذ اهلل مش  اتٝذٍ  ٚآعشٕٚ: ايبحث ايعًُٞ ل1)

 .68ّ ق2008
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 قحٛإ عًٞ قاطِ ذلُذ.د املؤسسية املعايري ضوء يف  اليمنية باجلمهورية احلكومية اجملتمع كليات واقع

األطاطٞ ل ايتعًِٝ بهًٝا   االٖتُاّ بٛكع املعًِ املٗين ٚايعًُٞ  ٚبتأًٖٝ٘  ٚلُٓٝت٘ َٗٓٝان ٚريو باعتباسٙ ايعٓـش

 (.1اتتُع)

االسلكا٤ باملعًُني أْفظِٗ قل١ٝ أطاط١ٝ لٛاع٘ ايٓعاّ ايتعًُٝٞ  ٚعًٝ٘  إٕ َظ٦ٛي١ٝ االسلكا٤ مب١ٓٗ ايتعًِٝ لكع 

 (.2بايذسع١ األٚىل ع٢ً عالل املعًُني )

 (.3)َٔ أعٌ لاٜٛش ٚل١ُٝٓ اتتُع ٚال حيذ  لاٛس اال بتحذٜث بشاَج نًٝا  اتتُع-

 اطتخذّ ايباوث ل ٖزٙ ايبحث املٓٗج ايٛؿفٞ  ٚريو ملا ًٜٞ: سابعُا: َٓٗ ١ٝ ايبحث:

 َل١َ٤ ٖزا املٓٗج يابٝع١ ٚأٖذاف ٖزٙ ايذساط١ . 

 ٜفٝذ ل احلـٍٛ عًٞ مجع بٝاْا  عٔ ايعشٚف ايكا١ُ٥. 

 ٜظِٗ ل دذٜذ أٚؿاف دقٝك١ يًعاٖش٠ املشاد دساطتٗا. 

    ٚايعشٚف  ٚاالجتاٖا  ايظا٥ذ٠ يًُؼه١ً.ٜظِٗ ل ايهؼل عٔ ايتاٛسا 

ٜظاعذ ل دًٌٝ ٚلفظمل ايعٛاٌَ ايها١َٓ ٚسا٤ َؼه١ً ايذساط١ عٔ هشٜل مجع ايبٝاْا   َٚٔ ثِ دًٌٝ ايٓتا٥ج  

 (.4ٚلفظملٖا)

نُا إٔ املٓٗج ايٛؿفٞ ٜظعٞ إىل دذٜذ ايٛكع احلايٞ ملٛكٛع ايذساط١  َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً ٚؿفٗا عٝذان   ألٕ 

 (.5ع ايبٝاْا  ٚلبٜٛبٗاااا ٜتلُٔ قذسان َٔ ايتفظمل ٚايتـٓٝل هلزٙ ايبٝاْا )مج

ٚال ٜكتـش املٓٗج ايٛؿفٞ ع٢ً مجع ايبٝاْا  ٚلبٜٛبٗا  ٚإمنا ميلٞ إىل َا ٖٛ أبعذ َٔ ريو ألْ٘ ٜتلُٔ قذسان َٔ 

ايبحث ايٛؿفٞ أطايٝب  ايتفظمل هلزٙ ايبٝاْا    ٚيزيو نةملان َا ٜكرتٕ ايٛؿل باملكاس١ْ  ٚنةملان َا ٜـآع

ايكٝاغ ٚايتـٓٝل ٚايتفظمل; ٜٚٓبنٞ إٔ ْةنذ َُٓز ايبذا١ٜ إٔ دلشد ٚؿل َا ٖٛ واد  أٚ َا ٖٛ نا٥ٔ ال ٜؼهٌ 

عٖٛش ع١ًُٝ ايبحث ايٛؿفٞ ٚإمنا لٓعِٝ  ٚدًٌٝ  ٚاطتخشاج االطتٓتاعا  را  ايذالي١ يًُؼه١ً املاشٚو١ ٖٛ 

ع٢ً أطًٛه ايبحث املظحٞ ايزٟ ٜٗذف إيٞ دذٜذ َهْٛا   نُا ميهٔ إٕ ٜعتُذ ايباوث (6عٖٛش ايبحث)

ايعاٖش٠ ايتع١ًُٝٝ ٚايعلقا  ايكا١ُ٥ بني أعضا٥ٗا ٚع٢ً ٚع٘ ايعُّٛ ٜفٝذ ٖزا األطًٛه  ل َعش ١ ايٛكع احلايٞ 

ًٞ  بٝٓٗا ٖٚزا ٜذ ع ايباوث إيٞ ايتٓكٝب ايتفـٝ ايكا١ُ٥يًعاٖش٠ ايتع١ًُٝٝ   َٚا َهْٛا  ايعاٖش٠  َٚا ايعلق١ 

 (7ٚايذقٝل   ٚايؼاٌَ ملٛكٛع ايذساط١.)

                                                           
(  أمحذ ؿاحل عًٟٛ : ٚكع املعًِ املٗين ٚايعًُٞ ٚطبٌ لاٜٛشٙ ملٛانب١ ايتاٛس ايعًُٞ ٚايتكين   ؿٓعا٤  دل١ً ايبحٛ  ٚايذساطا  1)

 .39ّ  ق2003(  18ايرتب١ٜٛ   ايعذد)

 .76ّ  ق1996(  118ُذ: املعًِ ايكاشٟ ُّٖٚٛ امل١ٓٗ   قاش  دل١ً ايرتب١ٝ   ايعذد )(  ذلُذ ؿذٜل ذل2)

 .8ّ  ق1996(  ؿٓعا٤  ٚصاس٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ  25(  ذلُذ طعٝذ ايظعذٟ : ايت١ُٝٓ بني ايُٓا٤  االْتُا٤  دل١ً ايرتب١ٝ  ايعذد  )3)

 .124ّ  ق1989 ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  ايكاٖش٠   داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ  (  عابش عبذ احلُٝذ عابش  أمحذ عملٟ ناظِ:َٓاٖج ايبحث ل4)

 . 177ّ  ق2006(  ذلُذ ايلبع: املٓاٖج ايتع١ًُٝٝ ؿٓاعتٗا ٚلكٛميٗا  ايكاٖش٠  َهتب١ األزلًٛ املـش١ٜ   5)

 .  134ّ. ق2002س ايٓٗل١ ايعشب١ٝ  (  عابش عبذ احلُٝذ عابش   أمحذ عملٟ ناظِ: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  ايكاٖش٠   دا6)

(ػانش ذلُذ  تحٞ  ٚأعشٕٚ:ايرتب١ٝ املكاس١ْ األؿٍٛ املٓٗ ١ٝ ٚايتعًِٝ ل أٚسبا ٚػشم آطٝا ٚاخلًٝج ايعشبٞ َٚـش  بٝ  أحلهُ٘    (7

 .64ّ ق2000يإلعلٕ ٚايٓؼش   ايكاٖش٠  



 

717 
 
 ١ٔٛ٠2015ٛ  –٠ٕب٠ش  –اٌقذد اٌخبِظ اٌّغٍذ اٌضبٟٔ  ِقخ إٌبطشعبِغٍخ 

 

 قحٛإ عًٞ قاطِ ذلُذ.د املؤسسية املعايري ضوء يف  اليمنية باجلمهورية احلكومية اجملتمع كليات واقع

( 7786( ن١ًٝ ٚايبايع عذد هلبٗا )17إ نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ  ايبايع عذدٖا) عاَظان: دلتُع ايبحث ٚعٝٓت٘:

( ثابتني َٚتعاقذٜٔ ٖٞ ايهًٝا  اي  قٝذ ايتؼنٌٝ ٖٚٓاى نًٝا  قٝذ 628ٚأعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايبايع عذدِٖ )

يًذساط١ ٖٚٞ )ؿٓعا٤  ٚعذٕ  ط٦ٕٝٛ(   ٚطٛف  عٖٝٓ٘زٙ ايهًٝا  طٛف ٜتِ اعتٝاس ثل  نًٝا  ن ا ْؼا٤. َٚٔ

( 81) ٚايبايع عذد أ شادٖا(  شدا. 628ل لًو ايهًٝا  ٚايبايع عذدِٖ ) ايعاًَنيٜتِ اعتٝاس ع١ٓٝ عؼٛا١ٝ٥  َٔ 

 (1ل عذٍٚ )% ( َٛصعني ع٢ً ايهًٝا   نُا ٖٛ َٛكم 5بٓظب١ )  ايهًٝا  ايةل  شدا َٔ 

 .( ٜٛكم لٛصٜع أ شاد دلتُع ايبحث ٚعٝٓت٘ ل نًٝا  اتتُع احله1١َٝٛعذٍٚ)

 اٌى١ٍبد اٌشلُ
 أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 اٌق١ٕٗ اإلعّبٌٟ اٌّزقبلذ٠ٓ اٌضبثز١ٓ

 24 134 33 106 طٕقبء  -1

 41 144 35 114 فذْ  -2

 16 50 21 24 ع١ئْٛ  -3

 31 333 134 244 ِغّٛؿ ِغزّـ اٌذساعخ

 ٜكتـش ٖزا ايبحث ل إعشا٤ال٘ ع٢ً اآللٞ: طان: وذٚد ايبحث:دطا

َعش ١ ٚاقع ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ٌٖٚ لابل املعاٜمل املةطظ١ٝ ل ٖزٙ ايهًٝاا   َأ وٝاث أٖاِ ٚظا٥فٗاا      

ل أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ايش٥ٝظ١ اآلل١ٝ: )ايش ١ٜ ٚايشطاي١ يًه١ًٝ  ا داس٠ يًه١ًٝ  املٛاسد املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ يًه١ًٝ  لٛظٝ

 ٚطٝكتـش عًا٢  ٚايعاًَني  إداس٠ ػ٦ٕٛ اياله  املٓاٖج ٚايرباَج ٚهشم ايتذسٜع  علق١ ايه١ًٝ باتتُع  ايتكِٜٛ(

 -احلذٚد املها١ْٝ:

 ن١ًٝ اتتُع ط٦ٕٝٛ. -3ن١ًٝ اتتُع ؿٓعا٤  -2ن١ًٝ اتتُع عذٕ  -1

 2013ّ-2010احلذٚد ايضَا١ْٝ: َٔ ايفرت٠  -2

 خ دذٜذ أسبع٘ َـاًحا  َؼتك١ َٔ َٛكٛع ايبحث لتٓاطب َع هبٝعت٘ َٚفاُٖٝ٘ ٖٚٞ: اًحا :طابعان: املـ

             نًٝاا١ اتتُااع: ٖااٞ نًٝااا  اياا  لٓؼااأ ٚ كااان ألوهاااّ ايكااإْٛ يتًبٝاا١ اوتٝاعااا  اتتُااع َاأ ايهااٛادس ايفٓٝاا١

 (1ٚايتك١ٝٓ ل اتاال  املختًف١.)

 ٖا ايذٚي١ ٚ كان ألوهاّ نًٝا  اتتُع ٚلعذٜلل٘.      ن١ًٝ اتتُع احله١َٝٛ: ٖٞ ايهًٝا  اي  لٓؼة 

  ايتعًِٝ املٗاين  ٚلعشف: بأْٗا نٌ َةطظ١ لع١ًُٝٝ عاَع١ٝ َتٛطا١  ١ٝٓ  اػتًُ  ع٢ً لعًِٝ أٟ ْٛع َٔ أْٛاع

ايذساطا١  ٝٗاا عأ عااَني ٚال     بعذ احلـٍٛ ع٢ً ػاٗاد٠ ايذساطا١ ايةاْٜٛا١ ايعاَا١ أٚ َاا ٜعادهلاا لٝاث لكاٌ          أٚ ايفين

 2).)ٜذ عٔ اسبع٘ اعٛاّلض

                                                           
اتتُع اجلٗاص ايتٓفٝزٟ: ايل٥حااااا١ ايتٓع١ُٝٝ يهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ   ( ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايفين ٚايتذسٜب املٗين: اتًع األع٢ً  يهًٝا  1) 

 . 3ّ ق1996( يظ١ٓ 5ايكإْٛ سقِ )

 (  أمحذايتٌ:. نًٝا  اتتُع ل املًُه١ األسد١ْٝ اهلامش١ٝ ايتعًِٝ املظتُش ل دلاٍ لعًِٝ ايهباس املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ايةكا 2١) 

 271ّ( ق1986  بنذاد)ابع١ ا سػادٚايعًّٛ َ
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 قحٛإ عًٞ قاطِ ذلُذ.د املؤسسية املعايري ضوء يف  اليمنية باجلمهورية احلكومية اجملتمع كليات واقع

       ِٜٚلعااشف: بأْٗااا سَةطظاا١ لعًُٝٝاا١ َاأ َةطظااا  ايتعًااِٝ اجلاااَعٞ َااذلٗا لكااٌ عاأ أسبااع طاآٛا  ٚمتتاااص بتكااذ

لابٝكٝاا١ ٚلٗااذف إىل إعااذاد اياااله أنادميٝااان  عااذادِٖ َٗٓٝااان يظااٛم   ٚ ٓٝاا٘ ٚبااشاَج َتٓٛعاا١ أنادميٝاا١ َٚٗٓٝاا١  

 1)ايعٌُس.)

 أٟ املعااٜمل( أعًا٢ َظاتٜٛا  األدا٤    2األػٝا٤ أٚ يتكذٜش ؿلوٝتٗا) املعاٜمل:   َكٝاغ عاسعٞ يًحهِ ع٢ً( ٖٞٚ.)

اياا  ٜاُاام ا ْظااإ يًٛؿااٍٛ إيٝٗااا ل املةطظااا   ٜٚااتِ ل كاا٥ٛٗا لكااِٜٛ َظااتٜٛا  األدا٤ ٚاحلهااِ عًٝٗااا  ٚاملعاااٜمل    

       ً فا١ لكاذٜشان ٜهؼال عأ     بٗزا املع٢ٓ يٝظ   ٦ا  ٚؿف١ٝ  ٚإمناا ٖاٞ أوهااّ لكٛميٝا١ لعاا٢ ملظاتٜٛا  ل املٝاادٜٔ املخت

(.3َذ٣ دكٝل ٖزٙ املظتٜٛا  ألٖذاف ذلذد٠ طًفان)

ٚلعشف بأْٗا دلُٛعا١ َأ املٛاؿافا  ٚاخلـاا٥ف املاًٛبا١ ٚايا  ٜٓبناٞ لٛا شٖاا يتحكٝال اجلاٛد٠ ايؼاا١ًَ ياذ٣                 

 (.4َعًُٞ ايتعًِٝ ايةاْٟٛ ايعاّ )

دا٤ اي  ٜكااغ عًٝٗاا  ٚايا  ٜاتِ احلهاِ عًا٢ اآلعاشٜٔ ل        ٜٚعشف سػذٟ هعُٝ٘ املعاٜمل بأْٗا: سأع٢ً َظتٜٛا  األ     

 (.5ك٥ٛٗاس)

ٚميهٔ لعشٜل املعاٜمل إعشا٥ٝان: بأْٗا عباس٠ عٔ َٛعٗا  أٚ عاٛط َشػذ٠ لظ٢ُ َةػشا  ٜتِ َٔ علهلا قٝااغ أدا٤  

عاٛد٠ لًاو   نًٝا  اتتُع َٚذ٣ لٛا ش األعٗض٠ ٚاالَهاْٝا  داعٌ املةطظا  ايتع١ًُٝٝ لٝث ميهٔ احلهاِ عًا٢   

املةطظااا  ٚلعاارب عاأ املظاات٣ٛ ايٓااٛعٞ ايااز٣ جيااب إٔ لهاإٛ عًٝاا٘ مجٝااع َهْٛااا  ايعًُٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ َاأ هااله               

 َٚعًُني ٚإداس٠ َٚٓاٖج َٚـادس لعًِٝ ٚلعًِ ٚأطايٝب لكِٜٛ   َٚباْٞ ٚجتٗٝضا  .

 :املةطظ١ٝ 

 ( ١ُ6س)سٖٞ َذ٣ االيتضاّ مب ُٛع١ ايكٛاعذ ٚاألْع١ُ ٚايكٛاْني املعتُذ٠ ل املٓع

 (7ٚلعشف ع٢ً أْٗا سقٛاعذ ذلذد٠ ًَٚتضّ بٗا ل املٓع١ُ لٗذف إىل لٓعِٝ علقا  ايعٌُ بني األعلا٤س)

نُا لعشف املةطظ١ٝ ع٢ً أْٗا سايتعًُٝاا  ايا  داذد ا عاشا٤ا  املاًٛبا١ ٚا عاشا٤ا  املُٓٛعا١ ٚا عاشا٤ا  املظاُٛح          

 (.8بٗا ل املٓع١ُس)

                                                           
  ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايذساطا  17( ذلُذ عبذ ايشمحٔ: دٚس نًٝا  اتتُع ل دكٝل لها ة ايفشق ايتع١ًُٝٝ  دل١ً عاَع١ املًو طعٛد  ّ(1

 .603-1425ٖا(ق1425ا طل١َٝ)

  .285ّ  ق 2003ايًبٓا١ْٝ  ( وظٔ ػحال٘ ٚصٜٓب ايٓ اس:َع ِ املـاًحا  ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ  ايكاٖش٠  ايذاس املـش2١ٜ)

١ًَ  (  عبذ ايهشِٜ ذلُذ أمحذ أيعْٛٞ : لكِٜٛ َٓاٖج ايًن١ ايعشب١ٝ ل املشو١ً ايةا١ْٜٛ ل اجلُٗٛس١ٜ اي١ُٝٓٝ ل ك٤ٛ َعاٜمل اجلٛد٠ ايؼا3)

 12ّ ق2007سطاي١ دنتٛساٙ بمل َٓؼٛس٠  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  عاَع١ أطٝٛط 

َذ٣ لكبٌ املعًُني ملعاٜمل اجلٛد٠ ايؼا١ًَ ل ايتعًِٝ  لث َكذّ يًكا٤ ايظٟٓٛ ايشابع عؼش يً ُع١ٝ (  عذْإ بٔ أمحذ بٔ ساػذ ايٛسثإ: 4)

 . 11ٖا   ق28/3/1428ايظعٛد١ٜ يًعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ )عظنت(  اجلٛد٠ ل ايتعًِٝ ايعاّ  

 .68ّ  ق 1987٘(  ايكاٖش٠  داس ايفهش ايعشبٞ  (  سػذٟ هع١ُٝ: دًٌٝ الت٣ٛ ل ايعًّٛ ا ْظا١ْٝ )َفَٗٛ٘  أطظ٘  اطتخذاَال5)

 ( عاسف عااسٟ : متهني املذسطني َٔ ايظًا١: دساط١ َٝذا١ْٝ يًعلق١ بني َؼاسن١ املذسطني ل ؿٓع ايكشاس ل املذاسغ ايةا١ْٜٛ احله١َٝٛ (6

 400ّ   ق2001طبتُرب  23اطع١  ايعذد ل ٚال١ٜ سًَكٞس املايٝض١ٜ ٚسكاِٖ ايٛظٝفٞ  ايكاٖش٠  دل١ً ايرتب١ٝ ٚايت١ُٝٓ  ايظ١ٓ ايت

 .65ّ ق1979س ١ٜ عذٜذ٠  ايكاٖش٠  اهل١٦ٝ املـش١ٜ ايعا١َ يًهتاه   –( عًٞ ايظًُٞ: ا داس٠ املـش١ٜ  (7

 ّ. 2001   ( 60)( ذلُذ عبذا هلل ايبهش: ا هاس املعٝاسٟ ٚايتابٝكٞ ملٛاؿفا  اجلٛد٠   ايكاٖش٠  ات١ً ايرتب١ٜٛ  اتًذ ا خلاَع  ايعذد(8
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اعذ ٚاألْع١ُ اي  دفض أعلا٤ املٓع١ُ عًا٢ ايكٝااّ مبُاسطاا  ذلاذد٠ ٚدفاضِٖ ل      نُا لعشف املةطظ١ٝ أْٗا سايكٛ

 (.1ايٛق  ْفظ٘ ع٢ً عذّ ايكٝاّ مبُاسطا  ذلذد٠ أعش٣س)

 -ثآَان: ايذساطا  ايظابك١:

 (  2ّ()2004/2005 – 2000/2001دساط٘ بعٓٛإ : )ٚاقع ايتعًِٝ ايفين ٚايتذسٜب املٗين بايُٝٔ (-1

ايتاااااٛس ايتاااااسخيٞ يًتعًااااِٝ ايفااااين ٚايتااااذسٜب املٗااااين َٚاااااسا ل ريااااو ايتاااااٛس َاااأ َؼااااانٌ         اطااااتعشض ايباوااااث   

اد  اياااٞ لاااذْٞ َظااات٣ٛ ايتعًاااِٝ ايفاااين ٚاملٗاااين َٛكاااحان ايتحاااذٜا  ٚاباااشص املؼاااهل   ايااا  ٚاعٗااا١ رياااو ايٓاااٛع             

َااااأ ايتعًاااااِٝ َٛكاااااحا ماااااا  لااااااٛس ايتعًاااااِٝ ايفاااااين ٚايتاااااذسٜب ٚقااااااّ ايباواااااث بٛكاااااع لٛؿاااااٝا  َٚكرتواااااا      

 - َظت٣ٛ ايتعًِٝ ايفين ٚاملٗين ٖٚزٙ املكرتوا  متةً   ُٝا ًٜٞ :يتحظني

 .إْؼا٤ َةطظا  عذٜذ٠ يًتعًِٝ ايفين بعذ دساط١ َظتٗذ ١ ملظتٜٛالٗا ٚأْٛاعٗا 

            اااااتم باااااشاَج  عاااااذاد َذسطاااااٞ َٚاااااذسبٞ ايتعًاااااِٝ ايفاااااين ٚاملٗاااااين ل إهااااااس اجلاَعاااااا  ايٛهٓٝاااااا١ 

  اخلاااااسعٞ يظااااذ ايف اااا٠ٛ  َاااأ ايتخــااااا  ايٓٛعٝاااا١    ٚدذٜااااذ َاااآم داعًٝاااا١ يًُتفااااٛقني إيااااٞ عاْااااب ا بتعااااا   

 ٚايٓادس٠ .

       صٜاااااد٠ نفااااا٠٤ ايتخاااااٝس يًُٛا٥ُاااا١ بااااني ْظااااكٞ ايتعًااااِٝ ٚايعُااااٌ بايـااااٛس٠ اياااا  دكاااال املشْٚاااا١

 ٚايفاع١ًٝ .

               ٚكاااع أيٝاااا  دكااال ايتُٝاااض ل ايااآعِ ٚايااارباَج باااني املعاٖاااذ املتٓااااظش٠ َااأ عااالٍ ٚكاااع َشالاااب

 ا .يًُعاٖذ املتُٝض٠ َٚها ١٦ إداسالٗ

         لُٓٝااااا١ املٝاااااٌ ياااااذ٣ اخلاااااشجيني  سلاااااٛ ايعُاااااٌ املٓاااااتج َٚٗااااااسا  املباااااادس٠ ٚا بتهااااااس ٚلعضٜاااااض ايةكااااا١

 بتهٜٛٔ َؼشٚعا  عاؿ١ بِٗ .

 (3ٖا.)1429دساط٘ :بعٓٛإ :)ٚظا٥ل ٚأدٚاس نًٝا  اتتُع باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ( -2

 -ٛظا٥ل َا ًٜٞ :لٓاٍٚ ايباوث ايٛظا٥ل ايش٥ٝظ١ٝ يهًٝا  اتتُع َٚٔ أِٖ لًو اي 

 ٚظٝف١ ايتعًِٝ االْتكايٞ إىل ايهًٝا  اجلاَع١ٝ. - أ

 ٚظٝف١ ايتذسٜب املٗين )اخلتاَٞ(. - ه

 ٚظٝف١ ايرتب١ٝ ايعا١َ ٚايٛه١ٝٓ. -  

 ٚظٝف١ لعًِٝ ايهباس ٚلأَني ايتعًِٝ املظتُش. -  

 ٚظٝف١ ايتاٜٛش ايتعًُٝٞ. - ج

                                                           
 .201ّ  ق.1975( ذلُذ ٜع إبشاِٖٝ ٚإبشاِٖٝ دسٜٚؽ : املؼه١ً ا داس١ٜ ٚؿٓاع١ ايكشاس  ايكاٖش٠   اهل١٦ٝ املـش١ٜ ايعا١َ يًهتاه   (1

ّ األَاْ٘ ايعاَ٘ يًُ ًع األع٢ً 2004/2005 – 2000/2001( َشػذ عبذاهلل َشػذ: )ٚاقع ايتعًِٝ ايفين ٚايتذسٜب املٗين بايُٝٔ() (2

 ّ.2006ٝس ايتعًِٝ ؿٓعا٤ يتخا

تكشٜش  ٗذ بٔ ْاؿش ايٛهبإ: املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ  ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ  عاَع١ املًو طعٛد  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  قظِ ا داس٠ ايرتب١ٜٛ  اي (3)

 ٖا.1429ايةاْٞ  
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 ٚظٝف١ ا سػاد ٚايتٛعٝ٘. - ح

 ٚظٝف١ عذ١َ اتتُع. - خ

ظا٥ل يهًٝا  اتتُع ل املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ٚلاشم ايٞ دٚس لًو ايهًٝا  ل  دكٝال  َٛكحان أ١ُٖٝ لًو ايٛ

-لًو ايٛظا٥ل امل١ُٗ ل وٝا٠ اتتُع ايظعٛدٟ ٚعشج ايباوث بتٛؿٝا  َٚكرتوا  َُٗ٘ متة١ً  ُٝا ًٜٞ:

ُٝاع َأ االطاتفاد٠    ايتٛطع ل إْؼا٤ نًٝا  اتتُع ل املًُه١ ْعشان اللظااع َظااو١ املًُها١ ياتُهني اجل      

 َٔ  شق ايتعًِٝ ايعايٞ 

إٔ لتظااا٣ٚ نًٝااا  ايشٜاال ٚاملٓاااهل ايٓا٥ٝاا١ َااع نًٝااا  املااذٕ ل ايٛظااا٥ل ٚاياارباَج َٚظاات٣ٛ اخلااذَا     

 ٚاملشا ل ٚايت ٗٝضا  ٚايهٛادس ايتع١ًُٝٝ ٚا داس١ٜ ٚايف١ٝٓ. 

األناادميٞ يً اَعا١ ٚا عاذاد    ٜٓبنٞ االقتـاس ل ايٛق  احلاكش ل ٖازٙ ايهًٝاا  عًاٞ ٚظاٝف  ا عاذاد        

 املٗين يظٛم ايعٌُ  كس.

ٚأعملان  إٕ ايباوث ٜش٣ كشٚس٠ إعشا٤ دساطا  ٚألا  ع١ًُٝ  لظتٗذف دساط١ ٚاقع ايتعًِٝ ايعايٞ ل املًُه١  ٚلكذِٜ 

 لٛؿٝا  يٛظا٥ل نًٝا  اتتُع لتٛا ل َع املظت ذا  املعاؿش٠.

 ( 1ا  اتتُع يًبٓا  باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ()دساط١ :بعٓٛإ )اخلا١ ا طرتالٝ ١ٝ يهًٝ-3

لٓاٚياا  ايذساطاا١ ايش ٜاا١  ايشطاااي١   ايكااِٝ  األٖااذاف ا طاارتالٝ ١ٝ يهًٝااا  اتتُااع  نُااا لتاشقاا  اىل ْكااااط ايكااا٠ٛ   

َاع  يـااحل ناًٝا  املا تُااع ٚاملتُةًا١ ل :)دعاِ ايتعًاِٝ ايعاايٞ  ٚلااَني أٜاذٟ عاًَا١ َذسبا٘ ٚقاادس٠ عًا٢ ايتعاَاٌ             

ايتك١ٝٓ ٚ لٛ مل ايتعًِٝ ألَٗا  املظتكبٌ ْٚؼش ايتعًِٝ ل املٓاهل ايٓا١ٝ٥  دعِ ايتعًِٝ َٔ عالٍ ػاٗادا  دٚيٝا١ ٚ    

بشاَج لعًِٝ ايهرتْٚٞ َتااٛس٠( ٚأػااس اياٞ ْكاااط ايلااعل ل نااًٝا  املاا تُع ٚاملتُةًا١ ل: كاعل َظات٣ٛ ايًنا١            

ـ  ـااا   ٚكااعل طااٛم ايعُااٌ الًااٞ ل نااةمل َاأ املٓاااهل ايٓا٥ٝاا١   االزلًٝضٜاا١  ٚعااذّ لااٛ ش ايتٓااٛع ايهااال ل ايتخ

 ٚعااااضٚف ٚصاس٠ ايرتبٝاااا١ ٚ ايتعًااااِٝ عاااأ لٛظٝاااال اخلشجيااااا  ل دلاااااٍ ايتعًِٝ ٚعااااذّ ا تتاااااح املضٜااااذ َاااأ نًٝااااا     

اتتُع ٚعاااذّ ٚعاااٛد  شؿااا١  نُااااٍ ايذساطااا١ يًاايباااا  املتُٝاااضا  ل اجلاَعاااا ( ٚعًـااا  ايذساطااا١ اياااٞ ٚكاااع    

 -ا ًٜٞ :َكرتوا  متةً   ُٝ

 ٚايتعًاااِٝ االيهرتْٚاااٞ  أْؼاااا٤ بشْااااَج َؼاااشٚع يتؼااانٌٝ نًٝاااا  اتتُاااع يًبٓاااا  عااأ هشٜااال لفعٝاااٌ )ايتاااذسٜب     

ٚاجيااد ػاشان٘ وكٝكٝا١      احلذٜةا١ ٚلٛ مل ايتكٓٝاا    ٚاالطتؼاسا  ايرتب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ  ٚلاٜٛش ايٛطا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ 

 ٚايكااع اخلاق(. ايتع١ًُٝٝبني املةطظا  

إ:)املؼهل  اي  لٛاع٘ هايبا  نًٝا  ايذساطا  ايتابٝك١ٝ ٚعذ١َ اتتُاع ااَعا١ املًاو  ٝـاٌ     دساط١ بعٓٛ-4

دذد  َؼه١ً ايذساط١ ل ذلاٚال  ايتعشف عًٞ املؼهل  األنادميٝا١ ايا  لٛاعا٘ هايباا       (1َٔ ٚع١ٗ ْعشٖٔ()

                                                           
 اتتُع  ساعع املٛقع ( عباٍ وفعٞ امحذ: )اخلا١ ا طرتالٝ ١ٝ يهًٝا  اتتُع يًبٓا ( َؼشٚع لؼنٌٝ نًٝا (1

http://www.gccop.com/plan.html 27/9/2013لاسٜخ ايظحب.ّ 
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 432لهْٛ  ع١ٓٝ ايذساط١ َٔ  نًٝا  ايذساطا  ايتابٝك١ٝ ٚعذ١َ اتتُع ااَع١ املًو  ٝـٌ َٔ ٚع١ٗ ْعشٖٔ

هايبا ٚهايب٘ َٔ نًٝا  ايذساطا  ايتابٝك٘ ٚخ لٛصٜع االطتباْ٘ عًٞ إ شاد ايع١ٓٝ ٚبعذ مجعٗا ٚلفشٜنٗا لٛؿً  

اياذَاّ(بُٝٓا ناإ اقاٌ املاتنملا  لاأثشان       –ايذساط١ ايٞ إ اِٖ َتنمل ٜاةثش عًاٞ ايذساطا٘ ٖاٛ َاتنمل املهاإ )االوظاا٤        

أدبٞ( ٚنزيو املعذٍ ايرتانُٞ أقٌ املتنملا  لأثملان عًٞ املؼهل  - ايتخـف )عًُٞعًٞ ايتحـٌٝ ٖٛ َتنمل

 -االنادميٝ٘. ٚل ك٤ٛ َالٛؿً  ايٝ٘ ايذساط١ َٔ ْتا٥ج أٚؿ  ايباوة١ مبا ًٜٞ:

 إْؼا٤ َشنض يًتٛعٝ٘ ٚا سػاد ل ايهًٝ٘ ٚلعضٜضٙ بزٟٚ اخلربا  َٔ االنادميني ٚاملتخــني. 

 يرباَج ٚاخلاس ايذساط١ٝ ٚهشم ايتذسٜع بؼهٌ دٚسٟ .عًٞ ايهًٝا  َشاعع١ ا 

 ( 2دساط٘ بعٓٛإ: ) ٚاقع ايتعًِٝ اجلاَعٞ ل املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ٚلٛقعال٘ املظتكب١ًٝ()-5

   ٞ املًُها١ ايعشبٝا١   ٖذف ايبحث إىل ايتعشف ع٢ً ايتٛقعا  املظتكب١ًٝ ٚايتٛقعا  املشبٛه  ٝٗاا يًتعًاِٝ اجلااَع

ايظٓٛا  ايعؼش األٚىل َٔ ايكشٕ احلاادٟ ٚايعؼاشٜٔ ٚاْالقاا َأ اخلاا٠ٛ األٚىل عٓاذ ايتخااٝس         ايظعٛد١ٜ علٍ

ٚسطِ اخلاس  املظتكب١ًٝ اي  لتُحٛس وٍٛ ايذسا١ٜ ايٛاع١ٝ ٚاملعش ١ ايهاًَا١ ٚاملظام ايؼااٌَ يًٛاقاع املخااس يا٘        

 دذٜااذ ايتٛقعااا  املٛكااٛع١ٝ   طااٝتِ ايتعااشف عًاا٢ ايٛاقااع اياازٟ ٜعٝؼاا٘ ايتعًااِٝ اجلاااَعٞ ايظااعٛدٟ يًٛؿااٍٛ إىل       

  -ملظتكبٌ ايتعًِٝ اجلاَعٞ  يزيو ٖذف ايبحث ايٞ ا عاب١ عٔ األط١ً٦ ايتاي١ٝ يتحكٝل ٖذف ايبحث ٖٚٞ:

 َا ٚاقع ايتعًِٝ اجلاَعٞ املابل وايٝان ل املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ؟. - أ

 علٍ ايظٓٛا    ايعؼش٠ ايكاد١َ ؟ َا ايتٛقعا  املظتكب١ًٝ يًتعًِٝ اجلاَعٞ ل املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ - ه

َا ايتٛقعاا  املشباٛه  ٝٗاا َأ ايتٛقعاا  املظاتكب١ًٝ يًتعًاِٝ اجلااَعٞ ل املًُها١ ايعشبٝا١ ايظاعٛد١ٜ عالٍ              - ج

 ايظٓٛا  ايعؼش٠ ايكاد١َ ؟

 بتٛؿٝا  َٚكرتوا  ٖٚٞ: ايذساط١ٚعشع  

املٛنًااا١ إيٝٗاااا عاؿااا١  ُٝاااا ٜتعًااال  ايتأنٝاااذ عًااا٢ دٚس اجلاَعاااا  ل اتتُاااع  ٚرياااو بتٓفٝاااز ٚظا٥فٗاااا َٚٗاَٗاااا    

 بايبحٛ  ايع١ًُٝ َٚا ٜٓ ِ عٓٗا َٔ ْتا٥ج لكٛدْا إىل عذ١َ َٝادٜٔ ايعٌُ ٚقااعا  ايت١ُٝٓ ايؼا١ًَ.

ٚكااع اطااارتالٝ ١ٝ َشلهااض٠ عًااا٢ قٛاعااذ ثابتااا١ أطاطااٗا َٓاًكاااا  اتتُااع بفًظااافت٘ ٚأٖذا اا٘ ايعاَااا١ َٛعاا٘ سلاااٛ         

 ل عاَعا  املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ. ايت ذٜذ ٚايتاٜٛش ايذا٥ِ يًرباَج ايذساط١ٝ

 لٓـٝب إداس٠  عاي١ لكّٛ بعًُٝا  ايتٓعِٝ ٚاألػشاف ٚايتٓظٝل ٚايتكِٜٛ ٚايتاٜٛش.  

دساط٘ بعٓٛإ: ) املؼهل  األنادمي١ٝ يذ٣  هله  نًٝا  املعًُني ل املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ل ك٤ٛ َتنملٟ  -6

يذساط١ إىل ايهؼل عٔ هبٝع١ املؼهل  األنادمي١ٝ يذ٣ هاله نًٝاا    ٖذ   ا  1)ايتخـف ٚاملظت٣ٛ ايذساطٞ()

                                                                                                                                                         
(اجلٖٛش٠ بٓ  إبشاِٖٝ بٛ بؼٝ : املؼهل  اي  لٛاع٘ هايبا  نًٝا  ايذساطا  ايتابٝكٝ٘ ٚعذ١َ اتتُع ااَع١ املًو  ٝـٌ َٔ ٚع١ٗ (1

(ٜٓاٜش 20ش٣ ايرتبٜٛ٘ ا عتُاعٝ٘ ايٓفظٝ٘ اتًذ األٍٚ  ايعذد)ْعشٖٔ ن١ًٝ ايرتبٝ٘   عاَع١ املًو  ٝـٌ  دل١ً عاَع١ أّ ايك

 .177ّ ق2008

ّ ساعع املٛقع / لاسٜخ 2005( ٜٛطل بٔ ذلُذ عبذ ايهشِٜ ايةٜٛين: ٚاقع ايتعًِٝ اجلاَعٞ ل املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ٚلٛقعال٘ املظتكب١ًٝ  (2

 .=http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source ّ.2/10/2013ايظحب 
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املعًُااني ل املًُهاا١ ايعشبٝاا١ ايظااعٛد١ٜ   ٚايفااشٚم ل هبٝعاا١ املؼااهل  َاأ وٝااث ايتخـااف)عًُٞ  أدبااٞ(  ٚاملظاات٣ٛ    

( 500عًا٢ ) ايذساطٞ )ط١ٓ أٚىل  ط١ٓ ثاْٝا١  طا١ٓ ثايةا١  طا١ٓ سابعا١(  ٚاػاتًُ  ايعٝٓا١ ايعؼاٛا١ٝ٥ ايابكٝا١ يًذساطا١           

ٖااا  ٚخ لابٝاال   1428/ 1427هايااب َاأ لااع نًٝااا  يًُعًُااني ل املًُهاا١ ايعشبٝاا١ ايظااعٛد١ٜ ل ايعاااّ ايذساطااٞ        

( َؼه١ً أنادمي١ٝ ع٢ً أ شاد ايع١ٓٝ . ٚدي   ايٓتا٥ج إٔ ٖٓااى  شٚقاا را  داليا١ إوـاا١ٝ٥ ل هبٝعا١      43قا١ُ٥ للِ )

أٚىل  ط١ٓ ثا١ْٝ  ط١ٓ ثايةا١  طا١ٓ سابعا١(  ٚعاذّ ٚعاٛد  اشم رٟ        املؼهل  األنادمي١ٝ لعض٣ يًُظت٣ٛ ايذساطٞ )ط١ٓ

دالي١ ٜعض٣ يًتخـف )عًُٞ  أدبٞ(  ٚأٚؿ  ايذساط١ باالٖتُاّ باملؼهل  األنةش اْتؼاسا ٚايعٌُ عًا٢ َعاجلتٗاا   

 باألطايٝب املٓاطب١.

 ل ك٤ٛ ْتا٥ج ايذساط١ ناْ   أِٖ ايتٛؿٝا   نُا ًٜٞ:

 اد ايالبٞ ل نًٝا  املعًُني. دعِ ٚوذا  ايتٛعٝ٘ ٚا سػ -

 لكذِٜ عذَا  ْفظ١ٝ إسػاد١ٜ لُٓٞ يذ٣ اياله اجتاٖا  إجياب١ٝ سلٛ املكشسا  ايذساط١ٝ. -2

 ايعٌُ ع٢ً إجياد آي١ٝ يتكذِٜ عذَا  ا سػاد األنادميٞ ٚاملٗين يًاله بؼهٌ َظتُش. -3

 ١ٝ ٚأْعُتٗا ٚيٛا٥حٗا . عكذ يكا٤ا  دٚس١ٜ َع اياله املظت ذٜٔ يًتعشٜل بأٖذاف ايهً -4

 ايتخاٝس َٔ قبٌ عُاد٠ ايهًٝا  يتٓعِٝ ذلاكشا  ٚدٚسا  ٚٚسؾ.  -4

 ايفـٌ ايةاْٞ

 ا هاس ايٓعشٟ

 متٗٝذ:

يكذ ظً  نًٝا  اتتُع بعذ إ دٛي  َٔ ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ إىل ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايفين أنةاش َأ أسباع طآٛا  مل     

مل جيتُع َاش٠ ٚاواذ٠ يٝكاّٛ مبٗاَا٘ ٚال ٜٛعاذ عٗااص لٓفٝازٟ ٜؼاشف عًا٢          ٜؼهٌ اتًع األع٢ً يهًٝا  اتتُع ٚ

ّ ايازٟ خ  ٝا٘ لؼاهٌٝ اتًاع     2008ٝا  ٚظً  ايهًٝا  عباس٠ عٔ عضس َتٓاثش٠ لذٜش ْفظٗا بٓفظٗا وت٢ ايعاّ ًايه

ساج طا١ٓ    ّ بعذ إٔ ظً  وبٝظ١ األد2009األع٢ً يهًٝا  اتتُع ٚ كا يًكإْٛ ٚؿذس  ال٥ح١ اجلٗاص ايتٓفٝزٟ ل 

( يظا١ٓ  5( َأ ايكاإْٛ سقاِ )   16خ إْؼا٤ اجلٗاص ايتٓفٝزٟ يًُ ًع األع٢ً يهًٝا  اتتُع اطتٓادا اىل املاد٠ سقاِ ) 

ّ بؼاااإٔ إْؼاااا٤ نًٝاااا  اتتُاااع ٚايااا  لااآف عًااا٢ إٔ سٜهااإٛ يًُ ًاااع عٗااااص لٓفٝااازٟ ٜتهااإٛ َااأ ٚواااذا        1996

اياٛصسا٤ بٓاا٤ عًا٢ عاشض اياٛصٜش بعاذ َٛا كا١        َتخــ١ ٜـاذس بتٓعُٝٗاا ٚدذٜاذ اعتـاؿاالٗا قاشاس َأ دلًاع        

ّ 2009( يظا١ٓ  338اخلذ١َ املذْٝا١س ٚقاذ ؿاذس  ايل٥حا١ ايتٓعُٝٝا١ يً ٗااص ايتٓفٝازٟ بكاشاس دلًاع اياٛصسا٤ سقاِ )           

 ٚاي  وذد  ٖٝه١ًٝ اجلٗاص ايتٓفٝزٟ َٚٗاَ٘  ٚٚوذال٘ املتخــ١  ٚإداسل٘ املظاعذ٠.

 اجلٗاص ايتٓفٝزٟ يهًٝا  اتتُع:  

 اجلٗاص ايتٓفٝزٟ:أٖذاف 

 تُع بايتعإٚ َع اجلٗا  را  ا عتـاق.لاٜٛش ْعاّ نًٝا  ات 

                                                                                                                                                         
ػاٖش عايذ طًُٝإ  ذلُذ عبذ اهلل ايـُادٟ: املؼهل  األنادمي١ٝ يذ٣  هله  نًٝا  املعًُني ل املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ ل ك٤ٛ (1)

 ّ.2010( 109َتنملٟ  ايتخـف ٚاملظت٣ٛ ايذساطٞ عاَع١ لبٛى دل١ً سطاي١ اخلًٝج ايعشبٞ  ايعذد)
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            إعذاد دساطا  اجلذ٣ٚ يًهًٝا  اجلذٜاذ٠ ٚاملظاا١ُٖ ل إعاذاد ايارباَج ٚلأٖٝاٌ ايهاادس ايبؼاشٟ يهًٝاا  اتتُاع قٝاذ

 ا ْؼا٤.

 .َتابع١ قشاسا  اتًع االع٢ً ٚلٛؿٝال٘ يذ٣ اجلٗا  املع١ٝٓ 

 دس متٌٜٛ إق١ًُٝٝ ٚدٚي١ٝ يتاٜٛش ْعاّ نًٝا  اتتُع مبا ًٜيب اوتٝاعا  طٛم ايعٌُ.ايبحث عٔ َـا 

 .ا ػشاف ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ٚاخلاؿ١ َٔ علٍ جلإ َتخــ١ يتٓفٝز طٝاط١ اتًع األع٢ً 

 .ٙاملظا١ُٖ ل لكِٝٝ ايٛكع ايشأٖ يهًٝا  اتتُع ٚايعٌُ ع٢ً لاٜٛش 

 :َٗاّ اجلٗاص ايتٓفٝزٟ 

 ىل اجلٗاص ايتٓفٝزٟ َٗاّ ٚاعتـاؿا  َٔ أُٖٗا:ٜٛت

 اؿ١.إْؼا٤ قاعذ٠ بٝاْا  َٚعًَٛا  عٔ نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ٚاخل .1

 إعذاد دساط١ عذ٣ٚ إْؼا٤ نًٝا  اتتُع ل الا عا   ٚلكذِٜ ْتا٥ج ايذساط١ اىل اتًع. .2

 ًع االع٢ً  ٚايبحث عٔ َـادس متٌٜٛ يًهًٝا .لكذِٜ ايتـٛسا  اهلاد ١ اىل لاٜٛش ْعاّ نًٝا  اتتُع اىل ات .3

 املظا١ُٖ ل إعذاد عاس ايتذسٜب ٚايتأٌٖٝ يت١ُٝٓ املٛاسد ايبؼش١ٜ بهًٝا  اتتُع. .4

 دساط١ ٚلكِٜٛ ايرباَج ايتع١ًُٝٝ ل نًٝا  اتتُع ٚدذٜذ ايرباَج ايٓٛع١ٝ. .5

١ ٚاملٓعُا  ا ق١ًُٝٝ ٚايذٚيٝا١ مباا ًٜايب    لاٜٛش ايتعإٚ ل دلاٍ ايرباَج ايتع١ًُٝٝ َع ايذٍٚ ايؼكٝك١ ٚايـذٜك .6

 نُا ٜكّٛ با ػشاف ٚاملتابع١. اوتٝاعا  طٛم ايعٌُ.

 2013ّ( ٜٛكم عذد اياله ٚأعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ْٚظب١ املذسطني إىل اياله2عذٍٚ سقِ )

ٔغجخ اٌّذسع١ٓ ئٌٟ  أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ فذد اٌغالة اٌى١ٍبد اٌشلُ

 ٌغالةا
 اإلعّبٌٟ اٌّزقبلذ٠ٓ اٌضبثز١ٓ

 %2.2 134 33 106 1365 طٕقبء  -1

 %11.4 144 35 114 1202 فذْ  -2

 %2.2 50 21 24 206 ع١ئْٛ  -3

 %10.2 44 20 24 523 عٕؾبْ  -4

 %14.4 62 22 40 1242 فجظ  -5

 %3.1 24 12 12 234 ٠ش٠ُ  -6

 %4.4 12 4 3 160 اٌٙغش  -2

 %0.0 2 0 2 0 ششفت  -3

 %4.3 24 4 15 234 اٌخجذ  -4

 %16.6 13 10 3 243 رِبس  -10

 %4.4 12 6 11 164 اٌٍؾ١خ  -11

 %10.2 10 2 3 102 اٌضبٌـ  -12

 %25.0 30 14 16 250 فّشاْ  -13

 %22.0 26 - 26 521 اٌّقبفش  -14

 %141.1 632 243 434 2236 اٌّغّٛؿ
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٢ ٚخ لؼااهٌٝ دلًااع َٚااع نااٌ ريااو قاااّ اجلٗاااص ايتٓفٝاازٟ بٛكااع ايعذٜااذ َاأ ايًااٛا٥م ٚخ لؼااهٌٝ اتًااع األعًاا     

عُذا٤ ايهٝا  جيتُع بايٛصٜش ناٌ ثلثا١ أػاٗش ٚنازيو خ لؼاهٌٝ دلاايع يٓاٛاه ايعُٝاذ يًؼاةٕٚ األنادميٝا١           

ٚػ٦ٕٛ اياله ٚايؼ٦ٕٛ املاي١ٝ سبِ ٖزا ايتٛع٘ ٚايشبب١ ل إؿلح نًٝا  اتتُع ٚاع٘ اجلٗاص ايتٓفٝازٟ ايعذٜاذ   

  َٔ املعٛقا  ٚايـعٛبا  َٓٗا:

 ص١ْ وكٝك١ٝ لًيب اياُٛوا  املٓاه٘ ع٢ً اجلٗاص ايتٓفٝزٟ.عذّ اعتُاد َٛا 

              با كااا ١ اىل ريااو  ااإٕ ايهااةمل َاأ ايعُااذا٤ مل ٜظاااُٖٛا ل لفعٝااٌ اتًااع األعًاا٢ ٚعٗاااصٙ ايتٓفٝاازٟ ألْٗااِ ال

 ٜشٜذٕٚ ا ػشاف ٚاملتابع١  ل ١ إٔ ايكإْٛ أعااِٖ االطتكلٍ املايٞ ٚا داسٟ.

  ًِٝايفين ٚاملٗين ٖٚزا ٜعكذ َٔ املؼاانٌ ايا  الطاتاٝع اجلٗااص ايتٓفٝازٟ ايبا   ٝٗاا إال        سبا٘ إػشا ٝا بٛصاس٠ ايتع

 بأرٕ َٔ ٚصٜش ايتعًِٝ ايفين ٚاملٗين.

 :أٖذاف نًٝا  اتتُع ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ أٖذاف نًٝا  اتتُع : 

 . إعاااااذاد ناااااٛادس َتٛطاااااا١ يتاااااأَني َتاًباااااا  ايتُٓٝااااا١ َااااأ ايكااااا٣ٛ ايبؼاااااش١ٜ را  ايهفاااااا٤ا  ايتكٓٝااااا١        •

•     ِ  . لشطاااااااااااااااااااٝخ َباااااااااااااااااااذأ َؼااااااااااااااااااااسن١ اتتُاااااااااااااااااااع ل ْؼاااااااااااااااااااش ايتعًاااااااااااااااااااٝ

ٌ       ا •  ْؼااااااا٤ ْعاااااااّ لعًُٝااااااٞ ٜتُٝااااااض باملشْٚاااااا١ ٚايتهٝاااااال َااااااع ايتكٓٝااااااا  احلذٜةاااااا١ َٚةػااااااشا  طااااااٛم ايعُاااااا

 (1).ا طٗاّ ل لٓؼٝس ايتذسٜب ٚايتأٌٖٝ يلسلكا٤ باملظت٣ٛ ايعًُٞ ٚاملٗاسٟ •

 ٚظا٥ل نًٝا  اتتُع: 

تتُااع احلهَٛٝاا١ ايـااادس َاأ ) ايً ااإ املٝذاْٝاا١( إٔ نًٝااا  اتتُااع لكااّٛ        لؼاامل ايتكاااسٜش ايؼااا١ًَ عاأ نًٝااا  ا   

 مب ُٛع١ َٔ ايٛظا٥ل َٔ أُٖٗا :

االطتٝعاه يًاًب٘: وٝاث إٔ ٖازٙ ايهًٝاا  لٗٝا٧  اشق ايتعًاِٝ ألنارب قاذس َأ عشجياٞ ايتعًاِٝ ايةااْٟٛ              

ٚبتهًف١ أقٌ َٔ اجلاَع١.

بشْاَج عاَعٞ ٜؼب٘ َأ وٝاث ايهاِ ٚايهٝال املشوًا١       ايتعًِٝ اجلاَعٞ األٚيٞ: ريو إٔ اياايب ٜذسغ ل -2

 ( َٔ ايتعًِٝ اجلاَعٞ املٛعٛد ل اجلاَعا  ايهبمل٠.  ٚايةاية٘األٚىل )ايظ١ٓ األٚىل ٚايةا١ْٝ

ايتاذسٜب عًاا٢ املٗٓا١:  هًٝااا  اتتُااع لاذسه املًااتحكني بربادلٗااا عًا٢ املٗاأ اياا  ال لتاًاب َٗاااس٠ عايٝاا١        -3

 ثل  طٓٛا . ٜٚتُٝض ٖزا ايربْاَج باطت ابال٘ ملتنملا  طٛم ايعٌُ ريو أْا٘ ميهأ   علٍ  رت٠ دساط١ٝ لرتاٚح بني

 دٜٛش بشْاَج ايتذسٜب ٚدذٜة٘ بظشع١ لٓظ ِ َع ايتنملا  ايظشٜع١ أٚ املفاعأ٠ ل طٛم ايعٌُ.

ذسٜب ايتعًِٝ املظتُش:  هًٝا  اتتُع لٛ ش  شؿان يًتعًِٝ عاسج إهاس ايؼٗادا  عٔ هشٜل لذسٜب ٚإعاد٠ ل 

َٔ ِٖ ع٢ً سأغ ايعٌُ  ٚايشاببني ل لعًِ َٗاسا  وٝال١ٝ أٚ ثكا ١ٝ بنض ايٓعش عٔ أعُاسِٖ أٚ هبٝع١ أعُاهلِ

ايٛظٝف١ ايتةكٝف١ٝ: ٜٚؼٌُ ريو إعذاد َكشسا  أٚ بشاَج لتٝم ايفشؿ١ يؼشا٥م اتتُاع املختًفا١ ؿاناسان     -5

 يزال١ٝ.ناْٛا أٚ نباسان ل إٔ ٜضٜذٚا ٚعِٝٗ ٚثكا تِٗ َٚٗاسالِٗ ا

                                                           
 ّ.4/2/2014ج: اخلا١ ا طرتالٝ ١ٝ يه١ًٝ اتتُع عذٕ  ساعع املٛقع/ن١ًٝ اتتُع عذٕ   عٔ ايه١ًٝ ( عبذاهلل ؿاحل احلا(1
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 قحٛإ عًٞ قاطِ ذلُذ.د املؤسسية املعايري ضوء يف  اليمنية باجلمهورية احلكومية اجملتمع كليات واقع

ايٛظٝفاا١ ايتاٜٛشٜاا١:  هًٝااا  اتتُااع لكااذّ املظاااعذ٠ يًاااله اياازٜٔ مل لظااتٛعبِٗ َةطظااا  ايتعًااِٝ            -6

 ايعايٞ ملعاجل١ ايٓكف ل َةٖللِٗ ٚلاٜٛش َٗاسالِٗ األطاط١ٝ.

 ٚظٝف١ عذ١َ اتتُع :  -7

         ً ُٝٝاا١ ٚايةكا ٝاا١  لعااذ نًٝاا١ اتتُااع َشنااضان يًُ تُااع  تعُااٌ َعاا٘ عاأ نةااب ٚلٓخااشط ل مجٝااع األْؼااا١ ايتع

ٚلتٛىل ايتٛعٝ٘ ل لاٛ مل ايارباَج ايةكا ٝا١  نالاكاشا  ٚايٓاذٚا  ٚاحلًكاا  ايذساطا١ٝ ٚبامل رياو َأ األْؼاا١            

ايتُةًٝٝاا١  ٚاألدبٝاا١  ٚايشٜاكاا١ٝ  ٚلكااذِٜ ايتظااٗٝل  االطتؼاااس١ٜ ٚلكااذِٜ املاآم ايذساطاا١ٝ ٚباامل ريااو َاأ احلااٛا ض     

يتأناذ َأ لًبٝاا١ واعاا  اتتُاع َأ اياارباَج ايذساطا١ٝ ايا  لفااٞ        يتؼا ٝع اجلاذٜشٜٔ ٚالتااعني َاأ اياًبا١ ٚا    

 بأبشاكِٗ . 

ٚلٛع٘ نًٝا  اتتُع بشادلٗا خلذ١َ اتتُع الًٞ َٔ علٍ سبس ٖزٙ ايرباَج باوتٝاعاا  اتتُاع ايتعًُٝٝا١    

 َ شاناااض ثكا ٝااا١ ٚاالعتُاعٝااا١ ٚايةكا ٝااا١ ٚاالقتـااااد١ٜ    هًٝاااا  اتتُاااع لكاااذّ ايتظاااٗٝل  يًُ تُاااع باعتباسٖاااا 

يًُ تُع  ل ْفع ايٛق  ايزٟ جيعٌ اتتُع مجٝع َةطظال٘  ناملظتؼفٝا  ٚاملـاْع ٚاملذاسغ ٚبملٖا  َشانض 

( َٚأ عالٍ   1لذسٜب يًاًب١ ٚيًًُتحكني بٗا ٚيلطتفاد٠ َٓٗا عًُٝاا  ٚاطاتخذاّ َعاًَاٗا ٚرلتربالٗاا ٚٚسػاٗا .)     

 ٛ ف ْأعااز َٓٗااا عٝٓاا١ ايذساطاا١ يًتٛكااٝم  كااس  ُٛكااٛع  َااا طاابل لهاأ ْؼاامل باشٜكاا٘ رلتـااشٙ يًهًٝااا  اياا  طاا

 ايبحث أطاطان َٝذاْٞ .

 .-ن١ًٝ اتتُع ؿٓعا٤ : -1

لعترب ن١ًٝ اتتُع بـٓعا٤ َٔ أبشص ؿشٚح ايتعًِٝ املٗين ل ايُٝٔ    كذ عشع  علٍ ايةلث١ عؼش عاَا َٔ 

  اي  لع٢ٓ بٗا ايه١ًٝ وٝث ٜٛعذ ل عُشٖا ايهةمل َٔ ايهٛادس ايفاع١ً اي  طاُٖ  ل عذ١َ اتتُع ل اتاال

 –اجلشا ٝو  –املعذا  اياب١ٝ  :قظُان متةٌ ل دلًُٗا ختــا  ٖا١َ دتاج إيٝٗا بلدْا  أُٖٗا (11)ايه١ًٝ 

ايذٜهٛس(  ٚلبًع  –إداس٠ األعُاٍ  –االْرتْ   –ايهُبٝٛلش -ايتهٝل ٚايتربٜذ –ؿٝا١ْ ايظٝاسا   –لـُِٝ األصٜا٤ 

 ( هايب ٚهايب١ ل نا ١ األقظا1365ّب١ٝ يًه١ًٝ )ايااق١ االطتٝعا

ناادس لاذسٜع ْـافِٗ     (200)( َٛظل أنةاش َأ ايٓـال َتعاقاذٕٚ بايظااعا  َآِٗ       400ٜٚعٌُ ل ايه١ًٝ وٛايٞ )

َؼه١ً ل ايهاادس ايتذسٜظاٞ وٝاث ٜعتكاذ ايهاةمل َآِٗ إٔ ايتضاَاالِٗ َاع ايهًٝا١ ال لتعاذ٣           ٖٚٓاى أٜلان َتعاقذٕٚ  

ٛعٝان ٚبعااذٖا ٜازٖب يًتااذسٜع ل اجلاَعااا  اخلاؿا١. نُااا إٔ ايهاةمل َاأ أعلاا٤ ٦ٖٝاا١ ايتااذسٜع     أسباع طاااعا  أطاب  

بايشبِ إ َشلبا  ايهادس ايتذسٜظٞ ل ايه١ًٝ لؼاب٘ ايهاادس ل عاَعا١ ؿآعا٤ َٚاع       ٜٚفتكذٕٚ إىل ايشٚح األنادمي١ٝ

 (2)..ألنادمي١ٖٝزا مل ٜـًٛا إىل َا ٚؿٌ إيٝ٘ ْعشا ِٖ ل عاَع١ ؿٓعا٤ َٔ ايتضاّ بايشٚح ا

 -ن١ًٝ اتتُع ط٦ٕٝٛ: -2

                                                           
أمحذ ايتٌ: نًٝا  اتتُع ل املًُه١ األسد١ْٝ اهلامش١ٝ ايتعًِٝ املظتُش ل دلاٍ لعًِٝ ايهباس املٓع١ُ ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ايةكا ١  (1)

  .290( ق1986ّٚايعًّٛ َابع١ ا سػاد  بنذاد  )

 َكابً٘ َع عُٝذ ايهًٝ٘  ؿحٝف١ ايةٛسٙ  ساعع َا دكل ل ايه١ًٝ علٍ األػٗش املاك١ٝ قًٌٝ ٚاياُٛوا  نبمل٠ ( عبذايباطس ايٓٛع١: (2

 ّ.http://www.althawranews.net/portal/news-35002.htm 2013املٛقع/

http://www.althawranews.net/portal/news-35002.htm
http://www.althawranews.net/portal/news-35002.htm
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 أٖذاف ايه١ًٝ:

إعااذاد نااٛادس ٚطااا١ٝ يتاااَني َتاًبااا  ايتُٓٝاا١ َاأ ايكاا٣ٛ ايبؼااش١ٜ را  ايهفااا٤ا  ايتكٓٝاا١ ٚايفٓٝاا١ ٚاملٗٓٝاا١ ل            .1

 اتاال  اهلٓذط١ٝ ٚايتهٓٛيٛعٝا ٚإداس٠ االعُاٍ ٚاتاال  ايت١ُٜٛٓ املختًف١.

 ْؼش ايتعًِٝ.لشطٝخ َبذأ َؼاسن١ اتتُع ل  .2

 إْؼا٤ ْعاّ لعًُٝٞ ٜتُٝض باملش١ْٚ َٚٛانب١ ايتكٓٝا  احلذٜة١ اْالقا َٔ إوتٝاعا  طٛم ايعٌُ. .3

 ا طٗاّ ل لٓؼٝس ايتذسٜب ٚايتأٌٖٝ يلسلكا٤ باملظت٣ٛ ايعًُٞ ٚاملٗين ٚاملٗاسٟ. .4

 دكٝل َا ًٜٞ: لط٦ٕٝٛ ع٢ً َظاعذ٠ اياله -ٚلعٌُ ن١ًٝ اتتُع

 تًل دلاال  احلٝا٠.لزٚم ا بذاع ل رل .1

 لكذٜش ٚإدساى وكٛم َٚظةٚيٝا  املٛاه١ٓ. .2

 ل١ُٝٓ ايكذس٠ ع٢ً  ِٗ اآلعشٜٔ يًتُهٔ َٔ ايعٝؽ بفاع١ًٝ ل دلتُع َتنمل. .3

 دكٝل أقـ٢ َا ميهٔ َٔ ايُٓٛ ايعًُٞ ٚايتكين كُٔ إَهاْا  ٚقذسا  نٌ هايب. .4

 ل١ُٝٓ ايكذس٠ ع٢ً ا لـاٍ َع اآلعشٜٔ. .5

 ملؼهل .ل١ُٝٓ ايكذس٠ ع٢ً وٌ ا .6

طا٦ٕٝٛ قاعاذ٠ أطاطا١ٝ يٓعااّ لعًُٝاٞ َتااٛس َٚاشٕ ٚللاِ ايعذٜاذ َأ اياذٚا٥ش ايتعًُٝٝا١             -ٚلؼهٌ ن١ًٝ اتتُاع  

 (1ٚايرباَج األنادمي١ٝ ٚاملشانض املتخــ١..)

 -ن١ًٝ اتتُع عذٕ:

              ٟ يهًٝااا   لعااذ نًٝاا١ اتتُااع ا ذلا عاا١ عااذٕ ا َاأ أٖااِ املةطظااا  ايتعًُٝٝاا١ اياا  ٜؼااشف عًٝٗااا اجلٗاااص ايتٓفٝااز

        ٔ ايكا٣ٛ ايبؼاش١ٜ را  نفاا٤ا  لكٓٝاا١      اتتُاع  ٚلٗاذف إىل لأٖٝاٌ ايهاٛادس ايٛطاا١ٝ يتاأَني َتاًبااا  ايتُٓٝا١ َا

ٚ ٓٝاا١ َٚٗٓٝاا١ ٚياازيو اينااشض صٚد  ايهًٝاا١ بااايت ٗٝضا  ٚايٛطااا٥ٌ احلذٜةاا١ ايلصَاا١   ٚأؿاابح  نًٝاا١ اتتُااع       

 جتظاااااااااااااااااااااااااااااذ بايفعاااااااااااااااااااااااااااااٌ َباااااااااااااااااااااااااااااذأ َؼااااااااااااااااااااااااااااااسنا  اتتُاااااااااااااااااااااااااااااع ل ْؼاااااااااااااااااااااااااااااش ايتعًاااااااااااااااااااااااااااااِٝ.    

ّ 1998( يعاااّ 194ا ٖااٛ َعااشٚف إٔ نًٝاا١ اتتُااع مبحا عاا١ عااذٕ أْؼاا٦  مبٛعااب ايكااشاس اجلُٗااٛسٟ سقااِ )     ٚنُاا  

ّ  ُٝا بذأ  ايذساط١ 2004( يعاّ 173بإػشاف ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايفين ٚايتذسٜب املٗين مبٛعب قشاس دلًع ايٛصسا٤ سقِ )

ُ    ٝنيكظُبّ 2001ل ايه١ًٝ ل ٜٓاٜش  بٝاٛلش ٚاملعًَٛاا  ٚعالٍ ايظآٛا  املاكا١ٝ       كس نت شبا١ أٚيٝا١ ل دلااٍ ايه

( أقظااّ عًُٝا١ ختــا١ٝ َٓٗاا ثلثا١      10ػٗذ  ايه١ًٝ عذدان َٔ ايتاٛسا  ٚايتٛطعا  ل األقظاّ ٚأؿابح  للاِ )  

ختــا  ل احلاطٛه اآليٞ   قظِ َعًَٛا    قظِ بشدل١   ٚايهرتْٚٝا    با كا ١ إىل قظِ ٖٓذطا١ لهٓٛيٛعٝاا   

هلٓذط١ االْؼا١ٝ٥   ٚلهٓٛيٛعٝا ايظٝاسا    ٚقظِ الاطاب١   ٚقظاِ ايتظاٜٛل ٚا عالٕ ٚقظاِ      ايتهٝٝل ٚايتربٜذ   ٚا

 (2ّ. )2013( هايبان ٚهايب1702١ٚبًع عذد اياله) لـُِٝ اجلشا ٝو   ٚختــا  إداس٠ ايفٓذق١ ٚايظٝاو١

                                                           
 .12-3ّ.ق2013(ديٌٝ اياايب :ن١ًٝ اتتُع ط٦ٕٝٛ :  (1

 ّ.2008( قا٥ذ ٜٛطل: ن١ًٝ اتتُع ل عذٕ .. لأٌٖٝ نٛادس ٚطا١ٝ يتأَني َتاًبا  ايت١ُٝٓ ؿحٝف١ اجلُٗٛسٜ٘  ايعذد) (  2)

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=71834 

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=71834
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 ايفـٌ ايةايث

 إعشا٤ا  ايذساط١ املٝذا١ْٝ

 ذا١ْٝ إىل دكٝل األَٛس ايتاي١ٝ:لٗذف ايذساط١ املٝ ايذساط١ املٝذا١ْٝ: -1

 َعش ١ ٚاقع ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل ايُٝٔ. -1

 دذٜذ أِٖ املؼهل  اي  ٜعاْٞ َٓٗا ايتعًِٝ بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ل ايُٝٔ.  -2

 ٚكع لـٛس َكرتح يتابٝل املعاٜمل املةطظ١ٝ. -3

حاه االعتـااااق ل دكٝااال اياُٛواااا   اخلاااشٚج بتٛؿاااٝا  َٚكرتواااا  لفٝاااذ ايبااااوةني ٚاملٗاااتُني ٚأؿااا    -4

 املظتكب١ًٝ يًتعًِٝ بهًٝا  اتتُع.

خ االعتُاد عًٞ االطتبٝإ نأدا٠ ٜظتخذَٗا املؼاتنًٕٛ باايبحٛ  ايرتبٜٛا١ عًا٢ ْااام ٚاطاع         أدٚا  ايذساط١ : -

(. 1ٚاآلسا٤) يًحـٍٛ ع٢ً وكا٥ل عٔ ايعشٚف ٚاألطايٝب ايكا١ُ٥ بايفعٌ  ٚإعشا٤ ايبحٛ  اي  لتعًال باالجتاٖاا   

 ٚيكذ قاّ ايباوث بتـُِٝ أدا٠ ايذساط١ ل اطتبٝإ َكٝذ٠  ٚقذ البع ايباوث اخلاٛا  ايتاي١ٝ :

بعااذ ايشعااٛع إىل َـااادس املعًَٛااا  را  ايعلقاا١ مب تُااع ايذساطاا١  ٚإىل ايذساطااا         ايـااٛس٠ األٚيٝاا١ يلطااتبٝإ:   -أ

  ٝ ١ بٓااا٤ان عًاا٢ َااا ٖااٛ َتااٛ ش يااذٜٓا باجلٗاااص ايتٓفٝاازٟ   ايظااابك١ ٚدًًٝااٗا  متهاأ ايباوااث َاأ ٚكااع املعاااٜمل املةطظاا

 يهًٝا  اتتُع. ٚعًٞ ك٤ٛ ريو مت  ؿٝاب١ االطتبٝإ مبا ٜتٓاطب َع دلتُع ايذساط١.

ٚعًٞ ٖزا األطاغ قاّ ايباوث َظتعٝٓان بزٟٚ اخلرب٠ ل ٖزا اتااٍ بإعاذاد قا٥ُا١  باملعااٜمل املةطظا١ٝ ٚايا  ناْا          

ٚبعاذ دهُٝٗاا ٚاألعاز باشأٟ الهُاني ٚلٛعٝٗاالِٗ َٚلوعاالِٗ لشاععا  املةػاشا  اىل          دلااال  12( َةػشان.ٚ 112)

 ( ً.8( ٚاتاال  اىل )81)

 ؿذم األدا٠:  -ه

(. ٚلهإٛ ٚطا١ًٝ   2إٔ لكٝع األدا٠ بايفعٌ ايٛظٝف١ املخــ١ يكٝاطٗا دٕٚ إٔ لكاٝع ٚظٝفا١ أعاش٣)    ٜكـذ بايـذم: 

(. ٚدكٝكاان هلازا اهلاذف قااّ     3٘  ٚاحلاع١ إيٞ ٖزٙ ايـاف١ ٚاكاح١)  ايكٝاغ ؿادق١ إرا ناْ  لكٝع َا لذع٢ قٝاط

ايباوااث بعشكااٗا عًااٞ دلُٛعاا١ َاأ الهُااني َاأ األطااالز٠ رٟٚ اخلاارب٠ ٚايذساٜاا١ ل ايبحااث ايرتبااٟٛ ٚايكٝاااغ            

ٌم َأ نًٝا١ ايرتبٝا١ ااَعا١ ؿآعا٤ ٚعُاذا٤          ٚايتكِٜٛ َٔ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  ٚعربا٤ املشانض ايبحةٝا١ ل ُنا

باعتباااس إٔ ٖاازا ا عااشا٤ أوااذ ٚطااا٥ٌ ايتحكاال َاأ ؿااذم األدا٠   نايبااان َااا ٜااتِ وظاااه ؿااذم           -اتتُااع  نًٝاا١

 االطتبٝاْا  بعشكٗا عًٞ ذلهُني َؼٗٛد هلِ بايهفا١ٜ ٚاخلرب٠. 

ٚخ لٓفٝااز نااٌ َااا ٚسد َاأ الهُااني َاأ لـااٜٛبا  َٚلوعااا  ٚلٛعٝٗااا   ٚإسػااادا  ٚاقرتاوااا  ٚلٛؿااٝا  ٚبعااذ          

 كش٠.ٚبعذ لٓفٝز نٌ َاا ٚسد َأ َلوعاا   أؿابم االطاتبٝإ ل       81دلاال  ٚ  8اال  أؿبم عٓذْا ايتعذٌٜ يًُ 

                                                           
ّ  2007دٜٛبٛيذ.  إ دايني: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  لشمج١ ذلُذ ْٛ ٌ ٚآعشٕٚ  َهتب١ األزلًٛ املـش١ٜ  ايكاٖش٠     (1)

 .439ق

 .271( عابش عبذ احلُٝذ عابش ٚآعشٕٚ: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  َشعع طابل  ق2)

 . 455(  دٜٛبٛيذ.  إ دايني: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  َشعع طابل  ق3)



 

711 
 
 ١ٔٛ٠2015ٛ  –٠ٕب٠ش  –اٌقذد اٌخبِظ اٌّغٍذ اٌضبٟٔ  ِقخ إٌبطشعبِغٍخ 
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 -املاٛاسد املايٝا١ ٚاملادٜا١ يًهًٝا١      -ا داس٠ يًهًٝا١  -ؿٛسل٘ ايٓٗا٥ٝا١ ٜتهإٛ َأ الااٚس: )ايش ٜا١ ٚايشطااي١ يًهًٝا١       

املٓااٖج ٚايارباَج ٚهااشم    -  املظااْذ٠ إداس٠ ػا٦ٕٛ ايااله ٚاخلاذَا    -لٛظٝال اعلاا٤ ٦ٖٝا١ ايتاذسٜع ٚايعااًَني      

 ايتكِٜٛ ( -علق١ ايه١ًٝ باتتُع -ايتذسٜع 

ٜعتااارب االعتبااااس ٚاملكٝااااغ ثابتاااان إرا ناااإ ٜعااااٞ ْفاااع ايٓتاااا٥ج  إرا َاااا لهاااشس لابٝكااا٘ عًاااٞ ْفاااع   ثباااا  األدا٠: -ج

ايٛاواااذ٠ إىل  (. ٜٚاااتِ وظااااه ثباااا  األدا٠ بااااشم عاااذ٠; َٓٗاااا لكظاااِٝ األدا٠     1املفحٛؿاااني ٚدااا  ْفاااع ايؼاااشٚط)   

 دلُٛعتني َتها ٦تني َٔ املفشدا   َٚٔ ثِ وظاه َعاٌَ اسلباط ايتـاوب بني ايٓـفني. 

ٚيًتأنذ َٔ دسع١ ثبا  اطتُاسلٞ ايبحث َٔ علٍ اطت ابا  ع١ٓٝ ايذساط١  خ وظاه َعاٌَ ثبا  أيفا نشْٚباخ  

 ٚ كا يًُعادي١:

 وٝث ٕ = عذد  كشا  االطتبٝإ

 ايٛاوذ٠ َٔ االطتبٝإف = ثبا  ايفكش٠  2ع

 ى = ايةبا  ايهًٞ يلطتبٝإ 2ع

 ٚلتظاِ بايةباا     االطاتبا١ْ إٕ  ٚ(. ٖٚازٙ ايذسعا١ َكبٛيا١ لشبٜٛاان      0994ٚقذ بًن  ق١ُٝ َعاٌَ) أيفا نشْْٚباخ( يًةبا  )

 ؿاحل١ يًتابٝل.

نًٝاا١  )ٜؼااٌُ ٜعتاارب اتتُااع اياازٟ جيااشٟ ايباوااث عًٝاا٘ دساطاات٘ دلتُعااان ٚاطااع ايٓاااام      عٝٓاا١ ايذساطاا١:  - -3

ٕ -اتتُع ؿٓعا٤  ٕ    -ٚن١ًٝ اتتُع طا٦ٝٛ ٖٚازٙ ايهًٝاا  اياةل  األعامل٠ متةاٌ ايعٝٓا١        .(ٚنًٝا١ اتتُاع عاذ

ألعاذاد ايعااًَني ل   َٚٔ ايـعٛبا  ايا  ٚاعٗا  ايباواث عاذّ ٚعاٛد إوـاا١ٝ٥ دقٝكا١         ايعؼٛا١ٝ٥ تتُع ايذساط١  

اّ رلتًفا١  لاا اكااش ايباواث إىل واٌ ٖازٙ املؼاه١ً َأ           وٝاث لعاذد  املـاادس ايشمٝا١ ٚنًاٗا أسقا      ٖزٙ ايهًٝاا  

 ألعذاد ٖةال٤ ايعاًَني علٍ ايعلق١ املباػش٠ باجلٗا  را  ايعلق١ الطتخشاج األسقاّ ايـحٝح١ 

 (ٜٛكم دلتُع  ايذساط١ ٚايع١ٓٝ  يًهًٝا 3عذٍٚ سقِ)

 اٌى١ٍبد اٌشلُ
 أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ

 ٔغجخ ٕخاٌق١ اإلعّبٌٟ اٌّزقبلذ٠ٓ اٌضبثز١ٓ

 2.3 24 134 33 106 طٕقبء  -1

 3.6 41 144 35 114 فذْ  -2

 3.1 16 50 21 24 ع١ئْٛ  -3

ِغّٛؿ ِغزّـ 

 اٌذساعخ
244 134 333 31 4.2 

                                                           
 .457(  دٜٛبٛيذ.  إ دايني: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  ق28)
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( َٔ 106إ اجلذٍٚ ايظابل ٜٛكم دلتُع ايذساط١  وٝث بًع عذد أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ل ن١ًٝ اتتُع ؿٓعا٤ )

( ٖٚااٞ َكبٛياا١ لشبٜٛااان   7.8( ٖٚااٛ َااا ميةااٌ ايعٝٓاا١ بٓظااب١ )   24ايعٝٓاا١ بعااذد )  ( َاأ املتعاقااذٜٔ ٚخ أعااز  83ايةااابتني)

( َأ املتعاقاذٜٔ ٚخ اعاز ايعٝٓا١     35( َأ ايةاابتني )  114ٚإوـا٥ٝا ٚبًاع دلتُاع ايذساطا١ ل نًٝا١ اتتُاع عاذٕ )      

( ٚ َاأ  29(  . ٚل نًٝاا١ اتتُااع  طاا٦ٕٝٛ بًااع دلتُااع ايذساطاا١ َاأ أعلااا٤ ٦ٖٝاا١ ايتااذسٜع ايةااابتني )         41بٛاقااع )

 ( َٔ دلتُع ايذساط١ ٚريو بتعإٚ عُٝذ ايه١ًٝ . 16(  ٚخ األعز بايع١ٓٝ بعذد )21املتعاقذٜٔ )

 (: ٜٛكم االطتبٝاْا  املٛصع١ ٚايعا٥ذ٠ ٚاملظتبعذ٠ ٚايـاحل4١عذٍٚ )

١ ايذساطاا١  ثاِ قاااّ اُعٗااا  َٚأ ثااِ  شصٖااا يًتعاشف عًااٞ االطااتبٝاْا     ٚقاذ قاااّ ايباواث بتٛصٜااع أدا٠ ايبحااث عًاٞ عٝٓاا   

(  14(  ٚبًنا  املظاتبعذ٠ )    95( ٚبًاع عاذد االطاتبٝاْا  ايعا٥اذ٠ )    5( اطتبٝاْان ٚبًع عاذد ايفاقاذ)  100املٛصع١ ٚايباين١ )

 ( ريو.5(  ٜٚٛكم اجلذٍٚ )81بُٝٓا بًن  االطتبٝاْا  ايـاحل١ )

١ ملتنملا ( ٜٛكم لٛصٜع ايع5ٓٝعذٍٚ)

 اٌّزغ١شاد
  أفشاد اٌق١ٕخ

 اٌّغّٛؿ
% 

 ع١ئْٛ فذْ طٕقبء

 إٌٛؿ

 3556 46 12 21 13 روٛس

 3533 31 1 14 11 ئٔبس

 454 4 3 1 0 ثذْٚ

 اٌخجشح

 ِٓ1-5 

 عٕٛاد
14 2 4 30 32.0 

ِٓ6-10 

 عٕٛاد
3 12 3 23 23.4 

 23.4 23 1 21 1 فأوضش -11

 6.12 5 3 1 1 ثذْٚ

 اٌّإً٘

 2.4 6 2 3 1 دثٍَٛ

 45.6 32 4 11 12 ثىبٌٛس٠ٛط

 22.1 22 2 13 2 ِبعغز١ش

 14.3 12 0 3 4 دوزٛساٖ

 4.4 4 3 1 0 ثذْٚ

 ٜٚتلم َٔ اجلذٍٚ ايظابل َا ٜألٞ:
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( َاأ ا ْااا    11( َاأ اياازنٛس ٚ)13إٕ عٝٓاا١ ايبحااث ل نًٝاا١ اتتُااع ؿاآعا٤    ٚقااذ بًااع عٝٓاا١ ايذساطاا١ )   

(َٔ ا ْا . ٚأَا ل ن١ًٝ اتتُع طا٦ٕٝٛ  كاذ   19( َٔ ايزنٛس ٚ)21اط١ ل ن١ًٝ اتتُع عذٕ )ٚبًن  ع١ٓٝ ايذس

( ٜٚبااذٚ إ ا ْااا  ل نًٝاا١ اتتُااع طاا٦ٕٝٛ مل لظاات ٝب    1( َٚاأ ا ْااا  ) 12بًااع عااذد أ ااشاد ايعٝٓاا١ َاأ اياازنٛس)   

 يإلطتبإ ألطباه ال ْعًُٗا. اٚ ال ٜٛعذ نادس ْظا٥ٞ .

ايظابل إٔ أ شاد ايع١ٓٝ َٛصعٕٛ وظب اخلارب٠  وٝاث بًاع عاذد ايازٜٔ اطات ابٛا يًُاتنمل        نُا ٜتلم َٔ اجلذٍٚ    

( َأ  23( ٚبًع ايزٜٔ ياذِٜٗ عارب٠ َأ طا  اىل عؼاش طآٛا  )      %37( َٔ أ شاد ايع١ٓٝ ٚبٓظب١)30طٓٛا  ) 5أقٌ َٔ 

( َااأ 23) %( بُٝٓاااا ايااازٜٔ ياااذِٜٗ عااارب٠ أنةاااش َااأ أواااذ٣ عؼاااش طااا١ٓ  اااأنةش بًناااٛا       28.4املظااات ٝبني ٚبٓظاااب١ ) 

 5-1%( ٖٚاازا ٜااذٍ عًاا٢ إٔ ايعاااًَني ل املٝااذإ ٖااِ َاأ اياازٜٔ يااذِٜٗ عاارب٠ أنةااش َاأ   28.4املظاات ٝبني ٚبٓظااب١ )

طاآٛا  نفاارت٠ صَٓٝاا١  كااس ٚيااٝع نخااربا  وذٜةاا١   ٗااِ َاأ ٜااذسى أُٖٝاا١ املعاااٜمل املةطظاا١ٝ يهًٝااا  اتتُااع          

 احله١َٝٛ.

إٔ ايازٜٔ ٜعًُإٛ ل نًٝاا  اتتُاع  ٚاحلاؿاًني      ٜٚلوغ َٔ علٍ اجلذٍٚ ايظابل  ُٝا ٜتعًال باملةٖاٌ    

%( ٚإٔ اينايبٝااا١ َاأ ايااازٜٔ ٜعًُاإٛ ل نًٝاااا  اتتُاااع   7.4( َاأ املظااات ٝبني ٖٚااِ ميةًااإٛ ْظااب١ )   6عًااٞ دبًاااّٛ ) 

%( ٚبًاع عاذد ايعااًَني    45.6(ٚميةًإٛ ْظاب١ )   37احله١َٝٛ ِٖ َٔ احلاؿًني عًٞ ايبهايٛسٜٛغ  وٝث بًع عذدِٖ )

%( ٖٚاازٙ األسقاااّ لؼاامل إىل  إ  أبًااب 14.8(  ٚبٓظااب١ )12َةٖااٌ دنتااٛساٙ ل  نًٝااا  اتتُااع )َاأ احلاؿااًني عًاا٢ 

ايعاًَني ل املٝذإ ايرتبٟٛ  بهًٝاا  اتتُاع ٖاِ َأ احلاؿاًني عًاٞ َةٖاٌ بهاايٛسٜٛغ .َٚأ ثاِ احلاؿاًني عًاٞ             

 إ نًٝاا  اتتُاع احلهَٛٝا٘    َةٌٖ املاعظتمل . ٚاحلاؿاًني عًاٞ َةٖاٌ اياذنتٛساٙ ل املشلبا٘ ايةايةا٘ ٖٚازا ٜعاين        

 لفتكش ايٞ ايهٛادس املةٌٖ َٔ مح١ً ايؼٗادا  ايعًٝا.

 املعاجلا  ا وـا١ٝ٥: - 4

 ( اطتبٝإ خ لفشٜنٗا ع٢ً ايٓحٛ ايتايٞ:81بعذ إٔ خ مجع ٚ شص االطتبٝاْا  ايـاحل١  ٚايبايع عذدٖا )

 إعاا٤ ق١ُٝ سق١ُٝ يًُكٝاغ نُا ًٜٞ:  -1

 ( 2( بملَتٛ ش)1َتٛ ش) 

 إعاا٤ ق١ُٝ سق١ُٝ يًُتنملا  نُا ًٜٞ: - 2

 (3(.ط٦ٕٝٛ)2( عذٕ)1الا ع١ :ؿٓعا٤) -    

 (.2(  أْة٢)1ايٓٛع: رنش) -    

 (.3(   )2(  )1) -عذد طٓٛا  اخلرب٠ :-            

 (.4(  دنتٛساٙ )3(  َاعظتمل )2(  بهايٛسٜٛغ )1املةٌٖ ايذساطٞ: دبًّٛ ) -    

( ثاااِ خ َعاجلااا١ spssتبٝاْا  بٓاااا٤ً عًاااٞ ايكاااِٝ ايشقُٝااا١ إىل ايربْااااَج ا وـاااا٥ٞ ) ٚبعاااذ رياااو خ لفشٜاااع االطااا     

 ٤ ايعًُٝاااااااااااااااااااااااااااااااا  ا وـاااااااااااااااااااااااااااااااا١ٝ٥ املاًٛبااااااااااااااااااااااااااااااا١ .ايبٝاْاااااااااااااااااااااااااااااااا  ٚدًًٝاااااااااااااااااااااااااااااااٗا  ٚخ إعاااااااااااااااااااااااااااااااشا
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 ايفـٌ ايشابع 

  َٓاقؼ١ ْتا٥ج ايذساط١ املٝذا١ْٝ ٚايتٛؿٝا 

ْٚتٓاٚهلا   أِٖ ْتا٥ج ايذساط١ املٝذا١ْٝ  بعذ ا هلع عًٞ  دًٌٝ ايٓتا٥ج طٓحاٍٚ ل اخلاٛا  ايتاي١ٝ  اطتعشاض

 باملٓاقؼ١ ٚايتحًٌٝ ٚريو ٚ كان يرتلٝب الاٚس نُا ٚسد  ل االطتبٝإ عًٞ ايٓحٛ ايتايٞ:

لألٞ اجلذاٍٚ ايتاي١ٝ يتٛكام اطات اب١ أ اشاد ايعٝٓا١ يًُ ااال  ٚ كاشا  االطاتبٝإ بؼاهٌ عااّ  َٚأ عالٍ ايظااٛس               

عًٝا٘ اجلاذٍٚ َأ أسقااّ ٚبٝاْاا  يهاٌ دلااٍ ٚ كشالا٘ عًا٢ واذ٠  ٚرياو يًتٛكاٝم             ايتاي١ٝ ميهٔ لفظامل َاا حيتا٣ٛ    

 ُٝا ٜتعًال باايفشٚم باني اطات اب١ أ اشاد ايعٝٓا١ ٚبعاذ          يهٌ دلاال  االطتبٝإ ٚايفكشا  ايذقٝل ٚايتفظمل ايؼاٌَ

إ ااشاد ايعٝٝٓاا١  ( ل اطاات اب١ 0 05ايتحًٝااٌ أللاام اْٗااا ال لٛعااذ  ااشٚم را  دالياا٘ إوـااا١ٝ٥ عٓااذ َظاات٣ٛ ايذالياا١ )      

بايٓظب١ يًُتنملا  )ايٓٛع  الا عا   اخلرب٠  املةٌٖ ( َاعذا لكشٜباان ذلاٛس ٚاواذ ٖٚازا ععًٓاا سل اِ عأ لفظامل         

ريو الْ٘  ٜذٍ دالي٘ قاهع٘ بإٔ ايٛكع ل مجٝع ايهًٝا  اي  أعز  َٓٗا ايع١ٓٝ َتؼاب٘ اىل وذ نبمل ٚال ٜتأثش 

)ايٓااٛع  الا عااا   اخلاارب٠  املةٖااٌ (ٖٚاازا َااا طااٛف ٜتلاام َاأ عاالٍ دًٝااٌ  لابٝاال املعاااٜمل املةطظاا١ٝ  باااملتنملا  

  كشا  االطتبٝإ مبحاٚسٙ َٚةػشال٘ َٚذ٣ لٛا ش لًو املعاٜمل َٚذ٣ لفعًٝٗا.  

 ايٓتا٥ج اخلاؿ١ باملعٝاس األٍٚ:  ايش ١ٜ ٚايشطاي١ يًه١ًٝ:  -1

شٜٓاااٙ  وٝااث أوتاا٣ٛ عًاا٢ طاا   كااشا  نُااا ٖااٛ   طاآكّٛ اآلٕ بتحًٝااٌ ْتااا٥ج  كااشا  اتاااٍ األٍٚ يلطااتبٝإ اياازٟ أع  

 (.6ٚاكم ل اجلذٍٚ )

 (: ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )بايش ١ٜ يًه١ًٝ ٚسطايتٗا(6عذٍٚ )

 اٌفمشاد َ

 غ١ش ِزٛفش ِزٛفش
 اٌّزٛعظ

اإلٔؾشاف 

اٌّق١بس

 % د % د ٞ

 1.358 2.26 43.2 35 19.8 16 رٛعذ ٚص١مخ رٛضؼ سؤ٠خ اٌى١ٍخ ٚا٘ذافٙب ٚسعبٌزٙب. 1

 1.327 2.20 27.2 22 40.7 33 رغزٕذ فٟ سعبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب اٌٟ  اٌزخغ١ظ اٌغ١ٍُ. 2

 1.156 2.16 29.6 24 42.0 34 رقزجشاال٘ذاف ٚاضؾخ ٚشبٍِخ ِٕٚشٛسح ِٚقٍٕٗ. 3

 1.233 2.41 13.6 11 50.6 41 رٕمؼ  سعبٌزٙب ٚا٘ذافٙب ثظٛسح ِغزّشح ِٕٚزؾّخ . 4

 1.281 2.31 27.2 22 33.3 27 ٚث١ٓ اٌّغزّـ اٌّؾٍٟ. رٛضؼ فٟ أ٘ذافٙب اٌقاللخ ث١ٕٙب 5

 1.253 2.26 18.5 15 49.4 40 رٛفش خغظ اٌقًّ اٌّغزمج١ٍخ اٌمش٠جخ ٚاٌجق١ذح. 6

( ٚاي  لٓف ع٢ً: )لٓكم  سطايتٗا ٚاٖذا ٗا بـٛس٠ َظتُش٠ َٚٓتع١ُ( قذ 4َٔ علٍ ٖزا اجلذٍٚ  زلذ إٔ ايفكش٠ )

%(  ٚمبتٛطس وظابٞ 50.6( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )41 شٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )إوتً  املشلب١ األٚىل َٔ وٝث لٛ

( ٖٚزا ديٌٝ ع٢ً إٔ نًٝا  اتتُع ال لٗتِ بايتنز١ٜ ايشاعع١ َٔ 1.233( ٚإسلشاف َعٝاسٟ بًع)2.41بًع )

 وٝث ايتٓكٝم يشطايتٗا ٚبًٛس٠ أٖذا ٗا. 

( ٚاي  لٓف ع٢ً: )لٛ ش عاس ايعٌُ 6ايفكش٠ )أَا بايٓظب١ يًُشلب١ ايةا١ْٝ َٔ وٝث ايتٛ ش  كذ ػنًتٗا 

%(  ٚمبتٛطس وظابٞ بًع 49.4( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )40املظتكب١ًٝ ايكشٜب١ ٚايبعٝذ٠( بتهشاس بًن  قُٝت٘ )



 

716 
 
 ١ٔٛ٠2015ٛ  –٠ٕب٠ش  –اٌقذد اٌخبِظ اٌّغٍذ اٌضبٟٔ  ِقخ إٌبطشعبِغٍخ 
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. َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٜتلم إٔ نًٝا  اتتُع لفتكش اىل عاس 1.253( ٚإسلشاف َعٝاسٟ بًع)2.26)

 ناْ  قشٜب١ أٚ بعٝذ٠ املذ٣. ايعٌُ املظتكب١ًٝ طٛا٤ً

املشلب١ ايةاية١ َٔ  اوتً  االٖذاف ٚاكح١ ٚػا١ًَ َٚٓؼٛس٠ َٚعًٓ٘( ( ٚاي  لٓف ع٢ً: )لعترب3ٜلوغ إٔ ايفكش٠ )

( ٚإسلشاف َعٝاسٟ 2.16%(  ٚمبتٛطس وظابٞ بًع )42( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )34وٝث لٛ شٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

يٓظب امل١ٜٛ٦ ٜتلم إٔ أٖذاف نًٝا  اتتُع بمل ٚاكح١ ٚيٝظ  ػا١ًَ نُا أْٗا (. َٔ علٍ ٖزٙ ا1.156بًع)

 بمل َع١ًٓ ٚيٝظ  َٓؼٛس٠.

( ٚاي  لٓف ع٢ً: )لظتٓذ ل سطايتٗا ٚأٖذا ٗا ايٞ  ايتخاٝس ايظًِٝ( 2( زلذ إٔ ايفكش٠ )6بايٓعش اىل اجلذٍٚ )

%(  ٚمبتٛطس 40.7( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )33قذ ػنً  املشلب١ ايشابع١ َٔ وٝث لٛ شٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

( َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٜتلم إٔ نًٝا  اتتُع ال 1.327َعٝاسٟ بًع) ٚاسلشاف( 2.20وظابٞ بًع )

 لظتٓذ اىل ايتخاٝس ايظًِٝ ل لٛؿٌٝ سطايتٗا يًُ تُع ٚ اٜلا ل ؿٝاب١ أٖذا ٗا.

١ٜٛ ٚاملتٛطاا  ٚاالسلشا ا  املعٝاس١ٜ إيٞ إٔ أٖذاف نًٝا  ( َتتايٝالإ ٚلؼمل ايٓظب امل1٦-5ٚعا٤  ايفكشلإ )

 اتتُع بمل ٚاكح١ َٔ وٝث ايعلق١ بني نًٝا  اتتُع ٚاتتُع الًٞ اي  ٚكع  أطاطان َٔ أعٌ عذَت٘.

 ٚأْ٘ ال لٛعذ ٚثٝك١ لٛكم س ١ٜ  ٚأٖذاف  ٚسطاي١ نًٝا  اتتُع. 

 ًه١ًٝايٓتا٥ج اخلاؿ١ باملعٝاس ايةاْٞ: ا داس٠ ي -2

 (: عذٍٚ ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )با داس٠ يًه١ًٝ(7عذٍٚ )

 الفقرات م

 غير متوفر متوفر
 المتوسط

اإلنحراف 
المعيار

 % ت % ت ي

 1.128 1.95 22.2 18 60.5 49 ع١بعخ اٌى١ٍٗ رزضّٓ اٌٛضٛػ ٚاٌشفبف١خ فٟ ارخبر اٌمشاس. 1

 1.136 2.10 32.1 26 40.7 33 ّغإ١ٌٚخ.ا١ٌٙىً اٌزٕؾ5ّٟ١ ٠ٛضؼ  اٌٛاعجبد االوبد١ّ٠خ ٚاٌ 2

 1.134 1.84 54.3 44 19.8 16 رز١ؼ ٌٍغٍجخ رمذ٠ُ شىٛاُ٘ ثظٛسح ِٕفشدح اٚ عّبف١خ. 3

رٛفش االعشاءاد اٌّقزّذح فٟ اٌزق١١ٓ ٌٍّٕبطت االداس٠خ  4

 اٌق١ٍب.

45 55.6 16 19.8 2.09 1.196 

رؾذد اٌّٙبَ ٚاٌٛاعجبد إٌّبعخ ثىً ِٛؽف ؽغت  5

 .رخظظٗ

39 48.1 19 23.5 2.17 1.170 

رٛفش اٌىبدس االداسٞ اٌىفٛء ٌزؾم١ك اال٘ذاف ٚرؾغ١ٓ  6

 اٌخغظ.

35 43.2 22 27.2 2.15 1.295 

 1.248 2.23 22.2 18 46.9 38 رؾشص فٍٟ ٚعٛد فاللٗ ِـ اٌى١ٍبد اٌزغج١م١ٗ ٚإٌؾش٠ٗ. 2

رز١ؼ الفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ٚاٌقب١ٍِٓ  اٌّغبّ٘خ فٟ طٕـ  3

 س.اٌمشا

45 55.6 9 11.1 2.40 1.201 

( ٚايا  لآف عًا٢: )طٝاطا١ ايهًٝا٘ لتلأُ ايٛكاٛح ٚايؼافا ١ٝ ل اختاار(          1َٔ علٍ ٖزا اجلذٍٚ  زلذ إٔ ايفكش٠ )

%(  ٚمبتٛطس وظابٞ 60.5( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )49قذ إوتً  املشلب١ األٚىل َٔ وٝث لٛ شٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )
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( ٖٚاازا ديٝااٌ عًاا٢ إٔ طٝاطاا١ نًٝااا  اتتُااع اىل وااذ لتظااِ بايٛكااٛح  1.128ٟ بًااع)( ٚإسلااشاف َعٝاااس1.95بًااع )

 ٚايؼفا ١ٝ ل إختار ايكشاس.

( ٚاياا  لٓـااإ عًاا٢: )لااٛ ش االعااشا٤ا  املعتُااذ٠ ل ايتعااٝني يًُٓاؿااب االداسٜاا١ ايعًٝااا.(      8ٚ  4ٜلوااغ إٔ ايفكشلااإ )

ايكشاس.(  إوتًتا املشلب١ ايةاْٝا١ َأ وٝاث لٛ شُٖاا  كاذ      )لتٝم العلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايعاًَني  املظا١ُٖ ل ؿٓع 

%(  َٔ علٍ ٖزٙ املةػشا  االوـا٥ٝ٘ 55.6( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )45إلفكتا ل دسع١ لٛ شُٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع ال لتبااع ا عااشا٤ا  ايكاْْٛٝاا١ َاأ وٝااث ايتعااٝني يًُٓاؿااب ايعًٝااا نُااا أْٗااا ال لؼااشى     

 ا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ل ؿٓع ايكشاسا .أعل

ٚايٛاعباا      ( ٚايا  لآف عًا٢: )داذد املٗااّ      5أَا بايٓظاب١ يًُشلبا١ ايةايةا١ َأ وٝاث ايتاٛ ش  كاذ ػانًتٗا ايفكاش٠ )         

%(  َااأ عااالٍ ٖااازٙ 48.1( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛااا١ بًنااا  )39املٓاهااا١ بهاااٌ َٛظااال وظاااب ختــااا٘( بتهاااشاس بًنااا  قُٝتااا٘ ) 

َاأ قبااٌ نًٝااا  اتتُااع ل دااذد املٗاااّ ٚايٛاعبااا  املٓاهاا١ بهااٌ َٛظاال وظااب  املةػااشا  ٜتلاام إٔ ٖٓاااى لكـاامل 

 ختــ٘.

( ٚاياا  لاآف عًاا٢: )دااشق عًااٞ ٚعااٛد علقاا٘ َااع ايهًٝااا  ايتابٝكٝاا٘ ٚايٓعشٜاا٘( إوتًاا  املشلباا١   7زلااذ إٔ ايفكااش٠ )

( 2.23وظابٞ بًاع )  %(  %(. ٚمبتٛطس46.9( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )38ايشابع١ َٔ وٝث لٛ شٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

( َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ْظااتٓتج أْاا٘ ال لٛعااذ علقاا١ بااني نًٝااا  اتتُااع       1.248ٚإسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع) 

 ٚايهًٝا  ايتابٝك١ٝ ٚايٓعش١ٜ.

( ٚاياا  لاآف عًاا٢: )لااٛ ش ايهااادس االداسٟ ايهفاا٤ٛ يتحكٝاال االٖااذاف ٚدظااني اخلاااس( إوتًاا   6ٜلوااغ إٔ ايفكااش٠ )

%(  ٚمبتٛطاس وظاابٞ بًاع    43.2( ٚبٓظاب١ ٦َٜٛا١ بًنا  )   35َأ وٝاث لٛ شٖاا بتهاشاس بًنا  قُٝتا٘ )      املشلب١ اخلاَظا١  

(  َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل٦ٜٛا١ ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُاع لفتكاش اىل ايهاادس       1.295( ٚإسلشاف َعٝاسٟ بًع)2.15)

 ا داسٟ ايهف٤ٛ َٔ أعٌ دكٝل األٖذاف ٚدظني اخلاس.

يٝالإ ٚلؼمل ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٚاملتٛطاا  ٚاالسلشا ا  املعٝاس١ٜ إيٞ إٔ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ ( َتتا3-2ٚعا٤  ايفكشلإ )

يهًٝا  اتتُع ال ٜٛكم  ايٛاعبا  األنادمي١ٝ ٚاملظةٚي١ٝ.ٚإٔ نًٝا  اتتُع لهب  وشٜا  اياًب١ ٚال لتٝم هلِ 

 شد٠ اٚ مجاع١ٝ.ايفشؿ١ يتكذِٜ ػهٛاِٖ بـٛس٠ َٓف

 ايةايث: )املٛاسد املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ يًه١ًٝ(.ايٓتا٥ج اخلاؿ١ باملعٝاس  -3

 (:  ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )باملٛاسد املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ يًه١ًٝ(8عذٍٚ )

َ 

 اٌفمشاد

المتو غير متوفر متوفر
 سط

اإلنحراف 
المعيار

 % ت % ت ي

رٛفش االفزّبداد اٌّب١ٌخ اٌىبف١خ ٌزغغ١خ  1

 اٌّٛصأخ اٌضشٚس٠ٗ .

52 64.2 20 24.7 1.77 0,939 

رٛفش ِٛؽفْٛ ِخزظْٛ اوفبء إلداسح اٌّٛاسد  2

 اٌّب١ٌخ .

51 63.0 19 23.5 1.84 1.018 

 1.018 2.30 16.0 13 56.8 46رغزخذَ اٌى١ٍخ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌىبف١خ ٌذفُ  3



 

711 
 
 ١ٔٛ٠2015ٛ  –٠ٕب٠ش  –اٌقذد اٌخبِظ اٌّغٍذ اٌضبٟٔ  ِقخ إٌبطشعبِغٍخ 
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 ثشاِظ ٚخذِبد رقٍُ اٌغٍجخ .

رّزٍه اٌى١ٍخ ع١ٌٛخ ٔمذ٠خ رىفٟ ٌٍؾفبػ فٍٝ  4

 رٙب.اعزمشاس٘ب اٌّبٌٟ ٚاؽز١بعب

41 50.6 29 35.8 1.84 0.955 

رغزضّش اٌى١ٍخ ع١ّـ ِٛاسد٘ب اٌّب١ٌخ ثشىً  5

 ع١ٍُ ٠زّبشٝ ِـ سؤ٠خ اٌى١ٍخ .

46 56.8 10 12.3 2.30 1.198 

رقًّ فٍٟ رم١١ُ خغغٙب اٌّب١ٌخ اٌغ٠ٕٛخ  6

 ٌضّبْ رٛفش اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ. 

44 54.3 14 17.3 2.21 1.212 

رغُٙ فٟ دفُ رٛفش اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ اٌزٟ  2

 ٚضّبْ عالِخ ٚعٛدح اٌجشاِظ ٚاٌخذِبد.

54 66.7 8 9.9 2.09 1.196 

رٛفش لبفذح ث١بٔبد فٓ اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ  3

 ٚاإلؽز١بعبد األعبع١خ ٌٍى١ٍخ.

50 61.7 15 18.5 1.91 1.098 

رٛفش اٌّىبرت ٚاألِبوٓ اٌالئمخ ثأفضبء ١٘ئخ  4

 اٌزذس٠ظ ٚاٌقب١ٍِٓ.

41 50.6 31 38.3 1.69 0.889 

رٛفش ششٚط األِٓ ٚاٌغالِخ فٟ وبفخ ِشافك  10

 اٌى١ٍخ.

51 63.0 18 22.2 1.93 0.997 

رخظض ِٛاصٔخ ِب١ٌخ خبطخ ٌذفُ اٌجؾش  11

 اٌقٍّٟ ٚٔششٖ.

61 75.3 8 9.9 2.15 0.882 

 

ٙ        11( زلذ إٔ ايفكش٠ )8َٔ اجلذٍٚ ) ( ( ٚاي  لٓف ع٢ً: )ختـاف َٛاصْا١ َايٝا١ عاؿا١ ياذعِ ايبحاث ايعًُاٞ ْٚؼاش

%(  ٚمبتٛطااس 75.3( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 61إوتًاا  املشلباا١ األٚىل َاأ وٝااث دسعاا١ لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )    

(   َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ْظااتٓتج إٔ نًٝااا  اتتُااع   0.882( ٚإسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع)2.15وظااابٞ بًااع )

 ٞ ْٚؼشٙ.ٜٛعذ ل َٛاصْالٗا املاي١ٝ َبايع َاي١ٝ َشؿٛد٠ يذعِ ايبحث ايعًُ

( ٚاياا  لاآف عًاا٢: )لااٛ ش املااٛاسد املايٝاا١ اياا  لظااِٗ ل دعااِ ٚكااُإ طاال١َ ٚعااٛد٠ اياارباَج             7ٜلوااغ إٔ ايفكااش٠ ) 

%(  66.7( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛااا١ بًنااا  ) 54ٚاخلاااذَا ( إوتًااا  املشلبااا١ ايةاْٝااا١ َااأ وٝاااث لٛ شٖاااا بتهاااشاس بًنااا  قُٝتااا٘ )      

(   َأ عالٍ ٖازٙ ايٓظاب امل٦ٜٛا١ ٜتلام إٔ نًٝااا        1.196( ٚإسلاشاف َعٝااسٟ بًاع)   2.09ٚمبتٛطاس وظاابٞ بًاع )   

 اتتُع لٛ ش املٛاسد املاي١ٝ اي  لظِٗ ل دعِ ٚكُإ طل١َ ٚعٛد٠ ايرباَج ٚاخلذَا  اي  لكذَٗا.

( ٚايااا  لااآف عًااا٢: )لاااٛ ش االعتُاااادا  املايٝااا١ ايها ٝااا١ يتناٝااا١ املٛصاْااا١  1( زلاااذ إٔ ايفكاااش٠ )8بااايٓعش اىل اجلاااذٍٚ ) 

%(  64.2( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  52ػاانً  املشلباا١ ايةايةاا١ َاأ وٝااث لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )      ايلااشٚسٜ٘(  قااذ  

( َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا    0,939( ٚإسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع) 1.77ٚمبتٛطااس وظااابٞ بًااع ) 

 اتتُع لٛ ش االعتُادا  املاي١ٝ ايها ١ٝ يتنا١ٝ املٛصا١ْ ايلشٚسٜ٘ .

(ٚاياا  لٓـااإ عًاا٢: )لااٛ ش َٛظفاإٛ   10ٚ  2ًُشلباا١ ايشابعاا١ َاأ وٝااث ايتااٛ ش  كااذ ػاانًتٗا ايفكشلااإ )   أَااا بايٓظااب١ ي

رلتـٕٛ انفا٤  داس٠ املٛاسد املاي١ٝ(  )لٛ ش ػشٚط األَٔ ٚايظل١َ ل نا ١ َشا ال ايهًٝا١.( بتهاشاس بًنا  قُٝتا٘      

( َاأ 0.997 -1.018َعٝاااسٜني )( ٚاسلااشا ني 1.93 -1.84%( ٚمبتٛطاااني )63.0( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 51)
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علٍ ٖزٙ ايٓظب امل٦ٜٛا١ ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُاع لاٛ ش َٛظفإٛ رلتـإٛ انفاا٤  داس٠ املاٛاسد املايٝا١  ٚ أٜلاان            

 لٛ ش ػشٚط األَٔ ٚايظل١َ ل نا ١ َشا ل ايه١ًٝ.

ا  األطاطا١ٝ يًهًٝا١.( ل ٖازا    ( ٚاي  لٓف ع٢ً: )لٛ ش قاعاذ٠ بٝاْاا  عأ املاٛاسد املايٝا١ ٚا وتٝاعا      8ٚ ػنً  ايفكش٠ )

وظاابٞ  %(  ٚمبتٛطس61.7( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن 50اتاٍ املشلب١ اخلاَظ١ َٔ وٝث لٛ شٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

( َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ْظاتٓتج  إٔ نًٝاا  اتتُاع لاٛ ش قاعاذ٠      1.098( ٚإسلشاف َعٝاسٟ بًع)1.91بًع )

 الوتٝاعا  األطاط١ٝ يًه١ًٝ.بٝاْا  عٔ املٛاسد املاي١ٝ ٚا

( عا٤  َتتاي١ٝ ٚلؼمل املةػشا  األوـا٥ٝ٘ ايٞ إٔ نًٝا  اتتُع ال لظاتخذّ املاٛاسد   9 4 6 5ٚ 3ٜلوغ إٔ ايفكشا )

املاي١ٝ ايها ١ٝ يذعِ بشاَج ٚعذَا  لعًِ اياًب١ نُا أْٗا ال لظتةُش مجٝع َٛاسدٖا املايٝا١ بؼاهٌ طاًِٝ ٜتُاػا٢     

لكااّٛ بتكٝاِٝ عااٗااا املايٝا١ ايظاا١ٜٛٓ يلاُإ لااٛ ش املاٛاسد املايٝاا١.ٚ ال متتًاو طااٝٛي١ ْكذٜاا١       َاع س ٜاا١ ايهًٝا١ .ٚ ال  

لهفااٞ يًحفاااظ عًاا٢ اطااتكشاسٖا املااايٞ ٚاوتٝاعالٗااا نُااا أْٗااا ال لااٛ ش املهالااب ٚاألَااانٔ ايل٥كاا١ بأعلااا٤ ٦ٖٝاا١        

 ايتذسٜع ٚايعاًَني.

 تذسٜع ٚايعاًَني(.ايٓتا٥ج اخلاؿ١ باملعٝاس ايشابع: )بتٛظٝل أعلا٤ ١٦ٖٝ اي -4

 (: عذٍٚ ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )بتٛظٝل أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايعاًَني(9عذٍٚ )

 م

 الفقرات

 غير متوفر متوفر

 المتوسط

اإلنحرا
ف 

المعيا
 ري

 % ت % ت

ٚضـ سؤ٠خ ٚاضؾخ الؽز١بعبرٙب ِٓ افضبء  1

 ١٘ئخ اٌزذس٠ظ .

45 55.6 21 25.9 2.06 0.992 

ِٓ االعبرزح ٚافضبء ١٘ئخ  رٛفشاٌقذد اٌىبفٟ 2

 اٌزذس٠ظ اٌّإ١ٍ٘ٓ ٚاٌّزفشغ١ٓ.

41 50.6 30 37.0 1.80 0.928 

رؾذد ثٛضٛػ ِقب١٠ش اخز١بس فضٛ ١٘ئخ  3

 اٌزذس٠ظ  ؽغت اٌّقب١٠ش االوبد١ّ٠ٗ.

36 44.4 29 35.8 1.98 1.049 

رشىً  اٌٍغبْ اٌّخزظخ الخز١بس أفضبء ١٘ئخ  4

 اٌزذس٠ظ ِٓ ث١ٓ اٌّششؾ١ٓ.

32 39.5 35 43.2 1.89 1.025 

رٛفش اٌزشش٠قبد اٌالصِخ ٌششٚط اٌزٛؽ١ف  5

 اٌقبِخ فٟ اٌى١ٍخ .

41 50.6 27 33.3 1.86 1.046 

ض اٌّىبفبد اٌزشغ١ق١خ ٌٍّجذف١ٓ فٟ ١رخظ 6

 ِغبي اٌزذس٠ظ ٚاٌجؾش اٌقٍّٟ.

68 84.0 6 7.4 1.96 0.798 

رٛفش ثشاِظ ٌٍز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ١ٌٙئخ اٌزذس٠ظ5  2

 ثشىً ِغزّش.

66 81.5 7 8.6 1.98 0.836 

رٛفش ع١بعبد ِٛصمخ رؾمك اٌقذاٌخ فٟ وبفخ  3

 اعشاءاد اٌزٛؽ١ف.

59 72.8 15 18.5 1.85 0.853 

رغجك اٌّقب١٠ش اٌمب١ٔٛٔٗ فٟ اخز١بس اٌّٛؽف١ٓ  4

 ٚاٌقب١ٍِٓ .

51 63.0 23 28.4 1.74 0.863 
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رشافٟ  االخالل١بد ا١ٌّٕٙخ ٌغ١ّـ اٌّٛؽف١ٓ  10

 ٚاٌقب١ٍِٓ ف١ٙب.

42 51.9 25 30.9 1.99 0.994 

رؾشص فٍٟ ِشبسوخ أفضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ  11

 فٟ اٌّإرّشاد ٚإٌذٚاد.

44 54.3 19 23.5 2.09 1.063 

 

ف املها ااا  ايتؼاا ٝع١ٝ يًُبااذعني ل دلاااٍ     ٝ(اياا  لاآف ع٢ً:)ختـاا   6( زلااذ إٔ ايفكااش٠ )  9بااايٓعش اىل اجلااذٍٚ ) 

( ٚبٓظاب١ ٦َٜٛا١   68َأ وٝاث دسعا١ لٛ شٖاا بتهاشاس بًنا  قُٝتا٘ )        ايتذسٜع ٚايبحاث ايعًُاٞ.( إوتًا  املشلبا١ األٚىل    

( َااأ عااالٍ ٖااازٙ ايٓظاااب امل٦ٜٛااا١  0.798( ٚإسلاااشاف َعٝااااسٟ بًاااع)1.96%(  ٚمبتٛطاااس وظاااابٞ بًاااع )84.0بًنااا  )

 ْظتٓتج إٔ نًٝا  اتتُع لٗتِ بتخـف املها ا  ايتؼ ٝع١ٝ يًُبذعني ل دلاٍ ايتذسٜع ٚايبحث ايعًُٞ.

 ُ ( ايا  لآف ع٢ً)لاٛ ش باشاَج يًتُٓٝا١ املٗٓٝا١       7شلبا١ ايةاْٝا١ َأ وٝاث ايتاٛ ش  كاذ ػانًتٗا ايفكاش٠ )        أَا بايٓظاب١ يً

%(  ٚمبتٛطااس وظااابٞ بًااع  81.5( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 66هل٦ٝاا١ ايتااذسٜع  بؼااهٌ َظااتُش ( بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )  

  اتتُااع لااٛ ش باااشاَج   ( َااأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظاااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝاااا    0.836( ٚإسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع)   1.98)

 يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ هل١٦ٝ ايتذسٜع بؼهٌ َظتُش.

( اياا  لاآف عًاا٢ )لااٛ ش طٝاطااا  َٛثكاا١ دكاال ايعذاياا١ ل نا اا١ اعااشا٤ا  ايتٛظٝاال (إوتًاا    8ٜلوااغ إٔ ايفكااش٠ )

 %(  ٚمبتٛطااس وظااابٞ بًااع 72.8( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 59املشلباا١ ايةايةاا١ َاأ وٝااث لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )    

(  َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع لٗااتِ بتااٛ ش         0.853( ٚإسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع)  1.85)

 طٝاطا  َٛثك١ دكل ايعذاي١ ل نا ١ اعشا٤ا  ايتٛظٝل.

( اي  لٓف ع٢ً)لابل املعاٜمل ايكاْْٛٝ٘ ل اعتٝاس املٛظفني ٚايعاًَني ( إوتً  املشلب١ ايشابع١ َٔ 9زلذ إٔ ايفكش٠ )

 ٚاسلااشاف( 1.74%(  ٚمبتٛطااس وظااابٞ بًااع )  63.0( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  51وٝااث لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )   

(  َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ْظتٓتج إٔ نًٝا  اتتُاع لابال املعااٜمل ايكاْْٛٝا٘ ل اعتٝااس      0.863َعٝاسٟ بًع)

 املٛظفني ٚايعاًَني.

ي  لٓف ع٢ً)ٚكع س ١ٜ ٚاكح١ الوتٝاعالٗا َٔ اعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع( ( ا1( زلذ ايفكش٠ )9بايٓعش اىل اجلذٍٚ ) 

%(  55.6( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 45ل ٖاازا اتاااٍ ػاانً  املشلباا١ اخلاَظاا١ َاأ وٝااث لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )     

( َأ عالٍ ٖازٙ ايٓظاب امل٦ٜٛا١ ْظاتٓتج  إٔ نًٝاا         0.992( ٚإسلاشاف َعٝااسٟ بًاع)   2.06ٚمبتٛطس وظابٞ بًع )

 تتُع اىل وذ َا لٛ ش االعتُادا  املاي١ٝ ايها ١ٝ يتنا١ٝ املٛصا١ْ ايلشٚسٜ٘.ا

( اياا  لاآف ع٢ً)دااشق عًااٞ َؼاااسن١   11أَااا بايٓظااب١ يًُشلباا١ ايظادطاا١ َاأ وٝااث ايتااٛ ش  كااذ ػاانًتٗا ايفكااش٠ )    

%(  ٚمبتٛطاس  54.3( ٚبٓظاب١ ٦َٜٛا١ بًنا  )   44أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ل املاةمتشا  ٚايٓاذٚا . ( بتهاشاس بًنا  قُٝتا٘ )     

(   َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع      1.063( ٚإسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع) 2.09وظااابٞ بًااع ) 

 لظع٢ عاٖذ٠ اىل َؼاسن١ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ل املةمتشا  ٚايٓذٚا .

ا٥ٝ٘ اىل إ  ( قااذ عااا٤  لتتايٝاا٘ ٚلؼاامل االسقاااّ االوـاا    4-5-3-10(  زلااذ إٔ ايفكااشا ) 9بااايٓعش اىل اجلااذٍٚ ) 

نًٝا  اتتُع اىل وذ َا لشاعٞ  االعلقٝا  امل١ٝٓٗ جلُٝع املٛظفني ٚايعاًَني  ٝٗاا.ٚ ال لاٛ ش ايعاذد ايهاال َأ      
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 قحٛإ عًٞ قاطِ ذلُذ.د املؤسسية املعايري ضوء يف  اليمنية باجلمهورية احلكومية اجملتمع كليات واقع

االطااالز٠ ٚاعلااا٤ ٦ٖٝاا١ ايتااذسٜع املااةًٖني ٚاملتفااشبني نُااا أْٗااا ال لااٛ ش ايتؼااشٜعا  ايلصَاا١ يؼااشٚط ايتٛظٝاال         

اعتٝاس علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  وظب املعاٜمل االنادمي١ٝ ٚوظاب ايًاٛا٥م    ايعا١َ ل ايه١ًٝ.ٚ ال دذد بٛكٛح َعاٜمل

ٌ  ايً إ املختـ١ العتٝااس أعلاا٤ ٦ٖٝا١ ايتاذسٜع     ٝاملعتُذ٠ َٔ اجلٗاص ايتٓفٝزٟ يهًٝا  اتتُع.ٚ ال لٗتِ بتؼه

 َٔ بني املشػحني.

 ايٓتا٥ج اخلاؿ١ باملعٝاس اخلاَع: )إ داس٠ ػ٦ٕٛ اياله ٚاخلذَا  املظاْذ٠(. -5

 (: عذٍٚ ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )بإ داس٠ ػ٦ٕٛ اياله ٚاخلذَا  املظاْذ٠(10ذٍٚ )ع

 م
 الفقرات

 غير متوفر متوفر
 المتوسط

اإلنحراف 
 % ت % ت المعياري

رؾذد االؽز١بعبد األعبع١خ ٚاٌخذِبد ٚاٌجشاِظ  1

 إٌّبعجخ ٌٍغٍجخ.

42 51.9 25 30.9 1.93 0.959 

ٚاإلسشبد٠خ ٌٍخذِبد اٌغالث١خ  رٛفش اٌىز١جبد اٌزقش٠ف١خ 2

 اٌّمذِخ )د١ًٌ اٌى١ٍخ(.

13 16.0 60 74.1 1.35 0.793 

رخظض ٚؽذح ٌإلسشبد إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ ٌّغبفذح  3

 اٌغٍجخ فٍٝ إٌغبػ.

67 82.7 5 6.2 2.04 0.798 

رٛفش اٌى١ٍخ األٔشغخ اٌغالث١خ اٌّزٕٛفخ اٌزٟ  رظمً  4

 شخظ١خ اٌغبٌت.

54 66.7 10 12.3 2.20 0.941 

رٛفش اِبوٓ خبطخ ِٚش٠ؾخ ٌٍغالة ٚاٌغبٌجبد فٟ  5

 اٌى١ٍخ.

57 70.4 18 22.2 1.85 0.726 

رٛفش طٕذٚق ٌٍمشٚع ٚاٌّغبفذاد اٌّب١ٌخ ٚاٌق١ٕ١خ  6

 ٌٍغٍجخ اٌّؾزبع١ٓ.

76 93.8 2 2.5 1.88 0.714 

رٛفش اٌخذِبد اٌالصِخ ٌّغبفذح اٌغٍجخ فٍٝ اٌزفبفً  2

 ِـ صِالئُٙ .

67 82.7 6 7.4 2.04 0.679 

رمذَ اٌخذِبد ٚاٌّغبفذاد ٌٍغٍجٗ رٚٞ االؽز١بعبد  3

 اٌخبطخ .

65 80.2 9 11.1 1.91 0.794 

رٛفش أؾّخ ّٚٔبرط اٌمجٛي ٚاالٌزؾبق ٚاٌزؾ٠ًٛ  4

 ٚاالفبدح ٚغ١ش٘ب.

19 23.5 52 64.2 1.51 0.924 

رؾزفؼ ثٍّف خبص ٌىً عبٌت ٠ؾزٛٞ ِقٍِٛبد فٓ  10

 عٍٛوٗ ٚٔشبعٗ.

44 54.3 22 27.2 1.88 1.100 

رغزخذَ اٌزغز٠ٗ اٌشاعقٗ  ٌٍزبوذ ِٓ ِذٜ فُٙ  اٌغٍجخ  11

 ٌٍزقٍُ.

48 59.3 13 16.0 2.10 1.200 

رشبسن ٌغبْ اٌغٍجخ فٟ طٕبفخ اٌمشاساد ٚؽً  12

 اٌّشىالد اٌّزقٍمخ ثبٌغٍجٗ.

53 65.4 5 6.2 2.27 1.084 

رٛفش اؽظبءاد إلفذاد اٌغٍجخ ؽغت5 إٌٛؿ5  13

 ساع١خ.ٚاٌّشؽٍخ اٌذ

25 30.9 43 53.1 1.60 1.045 

 

لااٛ ش ؿاآذٚم يًكااشٚض ٚاملظاااعذا  املايٝاا١ ٚايعٝٓٝاا١ يًاًباا١   (( اياا  لاآف عًاا6٢( زلااذ إٔ ايفكااش٠ )10َاأ اجلااذٍٚ )

%(  93.8( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 76التاعني(إوتًاا  املشلباا١ األٚىل َاأ وٝااث دسعاا١ لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )     
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 قحٛإ عًٞ قاطِ ذلُذ.د املؤسسية املعايري ضوء يف  اليمنية باجلمهورية احلكومية اجملتمع كليات واقع

( َأ عالٍ ٖازٙ ايٓظاب امل٦ٜٛا١ ْظاتٓتج إٔ نًٝاا         0.714( ٚإسلاشاف َعٝااسٟ بًاع)   1.88ٚمبتٛطس وظاابٞ بًاع )  

 اتتُع لٛ ش ؿٓذٚم يًكشٚض ٚاملظاعذا  املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ يًاًب١ التاعني.

( إوتًتااا املشلباا١ ايةاْٝاا١ ٚاياا  لٓـااإ عًاا٢ )ختـااف ٚوااذ٠ يإلسػاااد ايٓفظااٞ ٚايرتبااٟٛ        7ٚ 3ٜلوااغ إٔ ايفكشلااإ ) 

با١ عًا٢ ايٓ ااح. ( ) لاٛ ش اخلاذَا  ايلصَا١ ملظااعذ٠ اياًبا١ عًا٢ ايتفاعاٌ َاع صَل٥ٗاِ . ( َأ وٝاث               ملظاعذ٠ اياً

( ٚإسلاشاف  2.04-2.04%(  ٚمبتٛطاس وظاابٞ بًاع )   82.7( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )67لٛ شُٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

ع لٗاتِ بتخـاٝف ٚواذ٠    (. َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظاب امل٦ٜٛا١ ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُا     0.679-0.798َعٝاسٟ بًع)

يإلسػاد ايٓفظاٞ ٚايرتباٟٛ ملظااعذ٠ اياًبا١ عًا٢ ايٓ ااح  نُاا إْٗاا  لاٛ ش اخلاذَا  ايلصَا١ ملظااعذ٠ اياًبا١ عًا٢               

 ايتفاعٌ َع صَل٥ِٗ.

( ٚاي  لٓف ع٢ً )لٛ ش اَانٔ عاؿا١ َٚشحيا١   5أَا بايٓظب١ يًُشلب١ ايشابع١ َٔ وٝث ايتٛ ش  كذ ػنًتٗا ايفكش٠ )

%(  ٚمبتٛطااس وظااابٞ بًااع   70.4( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  57ا  ل ايهًٝاا١ ( بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )   يًاااله ٚاياايباا 

( َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع لااٛ ش اَااانٔ       0.726( ٚإسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع) 1.85)

 عاؿ١ َٚشحي١ يًاله ٚاياايبا  ل ايه١ًٝ.

هًٝاا١ األْؼااا١ ايالبٝاا١ املتٓٛعاا١ اياا   لـااكٌ ػخـاا١ٝ اياايااب.       ( اياا  لاآف عًاا٢ )لااٛ ش اي   4ٜلوااغ إٔ ايفكااش٠ ) 

%(  ٚمبتٛطاااس 66.7( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  54(إوتًاا  املشلباا١ اخلاَظاا١ َااأ وٝااث لٛ شٖااا بتهاااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )       

( َأ عالٍ ٖازٙ ايٓظاب امل٦ٜٛا١ ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُاع اىل         0.941( ٚإسلاشاف َعٝااسٟ بًاع)   2.20وظابٞ بًاع ) 

 بتٛ مل األْؼا١ ايالب١ٝ املتٓٛع١ اي   لـكٌ ػخـ١ٝ اياايب. وذ َا لٗتِ

لؼاااسى جلااإ اياًباا١ ل ؿاآاع١ ايكااشاسا  ٚوااٌ       :(( اياا  لاآف عًاا٢  12( زلااذ إٔ ايفكااش٠ ) 10بااايٓعش اىل اجلااذٍٚ ) 

ٜٛا١  ( ٚبٓظاب١ ٦َ 53املؼهل  املتعًك١ باياًب٘ (إوتً  املشلب١ ايظادط١ َٔ وٝث دسع١ لٛ شٖاا بتهاشاس بًنا  قُٝتا٘ )    

َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ْظااتٓتج إٔ     ( 1.084(ٚاسلااشاف َعٝاااسٟ بًااع )  2.27%( مبتٛطااس بًااع ) 65.4بًناا  )

نًٝااا  اتتُااع إىل وااذ َااا لتااٝم ايفشؿاا١ يً ااإ اياًباا١ باملؼاااسن١ ل ؿاآاع١ ايكااشاسا  ٚوااٌ املؼااهل  املتعًكاا١  

 باياًب١.

( ٚاي  لٓف عًا٢ )لظاتخذّ ايتنزٜا٘ ايشاععا٘      11تٗا ايفكش٠ )أَا بايٓظب١ يًُشلب١ ايظابع١ َٔ وٝث ايتٛ ش  كذ ػنً

%(  مبتٛطااس بًااع  59.3( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 48يًتانااذ َاأ َااذ٣  ٗااِ  اياًباا١ يًااتعًِ.( بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )     

( َااأ عااالٍ ٖااازٙ ايٓظاااب امل٦ٜٛااا١ ٜتلااام إٔ نًٝاااا  اتتُاااع ال لظاااتخذّ  1.200(ٚاسلاااشاف َعٝااااسٟ بًاااع )2.10)

 ١  يًتأنذ َٔ َذ٣  ِٗ  اياًب١ يًتعًِ.ايتنز١ٜ ايشاعع

( قاذ عاا٤  َتتايٝا٘ ٚلؼامل األسقااّ االوـاا٥ٝ٘ اىل       2-9-13-1-10(  زلذ إٔ ايفكاشا ) 10بايٓعش اىل اجلذٍٚ )

إ  نًٝاااا  اتتُاااع ال داااتفغ مبًااال عااااق يهاااٌ هاياااب حيتاااٟٛ َعًَٛاااا  عااأ طاااًٛن٘ ْٚؼااااه٘.ٚ ال داااذد        

املٓاطااب١ يًاًباا١.ٚ ال لٗااتِ بتااٛ مل إوـااا٤ا   عااذاد اياًباا١ وظااب      االوتٝاعااا  األطاطاا١ٝ ٚاخلااذَا  ٚاياارباَج   

ايٓٛع  ٚاملشو١ً ايذساط١ٝ.ٚ ال لٛ ش أْع١ُ ٚمنارج ايكبٍٛ ٚااليتحام ٚايتحٌٜٛ ٚا عاد٠ ٚبملٖاا.ٚ ال لاٛ ش ايهتٝباا     

 ايالب١ٝ املكذ١َ )ديٌٝ ايه١ًٝ(.ايتعشٜف١ٝ ٚا سػاد١ٜ يًخذَا  
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 ظادغ: )املٓاٖج ٚايرباَج ٚهشم ايتذسٜع(.ايٓتا٥ج اخلاؿ١ باملعٝاس اي -6

 (: عذٍٚ ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )باملٓاٖج ٚايرباَج ٚهشم ايتذسٜع(11عذٍٚ )

 م
 الفقرات

 غير متوفر متوفر
 المتوسط

اإلنحراف 
المعيار

 % ت % ت ي

رؾشص فٍٝ اسرجبط اٌّمشساد اٌذساع١خ ثؾبعبد  1

 اٌغٍجخ ٚاٌّغزّـ.

22 27.2 37 45.7 1.94 1.218 

رزٛفش فٟ اٌخغظ اٌذساع١خ اٌزىبًِ ِـ األلغبَ  2

 األخشٜ .

34 42.0 31 38.3 1.81 1.026 

اٌٛعبئظ اٌزق١ّ١ٍخ اٌّغزخذِخ رشرجظ ثب٘ذاف  3

 اٌى١ٍخ5 ٚثبٌّؾزٜٛ اٌزق١ٍّٟ.

24 29.6 39 48.1 1.78 1.183 

رٛفش إٌّب٘ظ اٌذساع١خ اٌّزغٛسح اٌزٟ رٛاوت  4

 اٌقظش .

35 43.2 24 29.6 2.06 1.155 

رؾشص فٍٟ اْ رٍجٟ  إٌّب٘ظ  ٚاٌجشاِظ  ؽبعبد  5

 ِٚزغٍجبد اٌخش٠غ١ٓ اٌّقشف١ٗ ٚاٌّٙبس٠ٗ.

28 34.6 30 37.0 1.99 1.280 

رشرجظ اٌجشاِظ ٚإٌّب٘ظ ٚاٌّمشساد ِـ ِزغٍجبد  6

 اٌز١ّٕٗ

31 38.3 24 29.6 2.12 1.239 

رغقً ِخشعبد  إٌّب٘ظ ٚاٌجشٔبِظ ِزٛافمخ ِـ  2

 اٌّقب١٠ش

40 49.4 15 18.5 2.23 1.228 

رغزخذَ اٌزغز٠خ اٌشاعقخ ٌزؾغ١ٓ ف١ٍّخ اٌزقٍُ  3

 ...ٚغ١ش٘ب .

42 51.9 17 21.0 2.20 1.054 

رٛفش اٌّقبًِ ٚاٌٛسػ اٌف١ٕخ اٌؾذ٠ضخ ٌزٍج١خ  4

 اؽز١بعبد اٌذسٚط اٌق١ٍّخ.

12 14.8 50 61.7 1.77 1.121 

ر٠ٛٙخ رٛفش اٌج١ئخ اٌزق١ّ١ٍخ إٌّبعجخ ِٓ ِمبفذ ٚ  10

 ٚاضبءح ِٚغبؽخ وبف١خ .

31 38.3 37 45.7 1.70 0.955 

رٛفش اٌّىزجبد اٌّزخظظخ ٚاٌؾذ٠ضخ ثّب ٠ؾمك  11

 اٌٛفبء ثؾبعبد عالثٙب

27 33.3 42 51.9 1.58 0.986 

رٛفش ِشاوض ِظبدس اٌزقٍُ )اٌؾبعٛة5 االٔزشٔذ5  12

 اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ(.

15 18.5 50 61.7 1.64 1.176 

( اياا  لاآف عًاا٢ )لظااتخذّ ايتنزٜاا١ ايشاععاا١ يتحظااني عًُٝاا١ ايااتعًِ     8( زلااذ إٔ ايفكااش٠ ) 11جلااذٍٚ )بااايٓعش اىل ا

%(  51.9( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛااا١ بًنااا  ) 42...ٚبملٖا(قاااذ ػااانً  املشلبااا١ االٚىل َااأ وٝاااث لٛ شٖاااا بتهاااشاس بًنااا  قُٝتااا٘ )     

ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُاع ال    َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل٦ٜٛا١   ( 1.054( ٚاسلشاف َعٝاسٟ بًع ) 2.20مبتٛطس بًع )

 لظتخذّ ايتنز١ٜ ايشاعع١ يتحظني ع١ًُٝ ايتعًِ ...ٚبملٖا.

( اياا  لاآف عًاا٢ )جتعااٌ رلشعااا   املٓاااٖج   7أَااا بايٓظااب١ يًُشلباا١ ايةاْٝاا١ َاأ وٝااث ايتااٛ ش  كااذ ػاانًتٗا ايفكااش٠ )    

( 2.23(  مبتٛطااس بًااع ) %49.4( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  40ٚايربْاااَج َتٛا كاا١ َااع املعاااٜمل( بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )     
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َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٜتلم إٔ نًٝا  اتتُع ال جتعٌ رلشعا   املٓاٖج  (1.228ٚاسلشاف َعٝاسٟ بًع )

 ٚايربْاَج َتٛا ك١ َع املعاٜمل.

َأ  ( اي  لٓف ع٢ً )لٛ ش املٓاٖج ايذساط١ٝ املتاٛس٠ اي  لٛانب ايعـاش .( إوتًا  املشلبا١ ايةايةا١     4زلذ إٔ ايفكش٠ )

( ٚاسلاشاف َعٝااسٟ بًاع    2.06%(  مبتٛطاس بًاع )  43.2( ٚبٓظاب١ ٦َٜٛا١ بًنا  )   35وٝث لٛ شٖا بتهشاس بًنا  قُٝتا٘ )  

( َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ْظتٓتج إٔ نًٝا  اتتُع ال لٛ ش املٓاٖج ايذساط١ٝ املتااٛس٠ ايا  لٛاناب    1.155)

 ايعـش.

اااس ايذساطاا١ٝ ايتهاَااٌ َااع األقظاااّ األعااش٣.(  إوتًاا  املشلباا١  ( اياا  لاآف عًاا٢ )لتااٛ ش ل اخل2ٜلوااغ إٔ ايفكااش٠ )

( ٚاسلااشاف 1.81%(  مبتٛطاس بًاع )  42.0( ٚبٓظاب١ ٦َٜٛا١ بًنا  )   34ايشابعا١ َأ وٝاث لٛ شٖاا بتهاشاس بًنا  قُٝتاا٘ )      

( َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع ال لشاعااٞ ايتهاَااٌ ل عااٗااا           1.026َعٝاااسٟ بًااع ) 

 َع األقظاّ األعش٣. ايذساط١ٝ 

( لٓـااإ ع٢ً)لااشلبس اياارباَج ٚاملٓاااٖج ٚاملكااشسا  َااع َتاًبااا  ايتُٓٝاا٘ (  )لااٛ ش ايب٦ٝاا١   10ٚ 6ٜلوااغ إٔ ايفكشلااإ )

ايتع١ًُٝٝ املٓاطب١ َٔ َكاعذ ٚ ل١ٜٛٗ ٚاكا٠٤ َٚظاو١ نا ١ٝ ( إوتًتا املشلب١ اخلاَظ١ َٔ وٝث لٛ شُٖاا بتهاشاس   

-1.239( ٚاسلاشاف َعٝااسٟ بًاع )   1.70-2.12%(  مبتٛطاس بًاع )  38.3بًن  )( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ 31بًن  قُٝت٘ )

(. َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام أْاا٘ ال ٜٛعااذ لااشابس بااني اياارباَج ٚاملٓاااٖج ٚاملكااشسا  َااع َتاًبااا    0.955

ٝااا  ايتُٓٝاا١  نُااا أْاا٘ ال لتااٛ ش ايب٦ٝاا١ ايتعًُٝٝاا١ املٓاطااب١ َاأ َكاعااذ ٚ لٜٗٛاا١ ٚإكااا٠٤ َٚظاااو١ نا ٝاا١ ل نً         

 اتتُع.

( ايااا  لااآف ع٢ً:)داااشق عًاااٞ إ لًااايب  املٓااااٖج  ٚايااارباَج  واعاااا         5( زلاااذ ايفكاااش٠ ) 11باااايٓعش اىل اجلاااذٍٚ ) 

َٚتاًبا  اخلشجيني املعش ٝ٘ ٚاملٗاسٜ٘( ل ٖزا اتاٍ ػنً  املشلب١ ايظادط١ َٔ وٝث لٛ شٖاا بتهاشاس بًنا  قُٝتا٘     

(  َأ عالٍ ٖازٙ ايٓظاب      1.280( ٚاسلاشاف َعٝااسٟ بًاع )   1.99)%(  مبتٛطس بًع 34.6( ٚبٓظب١ ١ٜٛ٦َ بًن  )28)

امل٦ٜٛاا١ ْظااتٓتج  إٔ نًٝااا  اتتُااع ال دااشق عًااٞ إ لًاايب  املٓاااٖج  ٚاياارباَج  واعااا  َٚتاًبااا  اخلااشجيني            

 املعش ١ٝ ٚاملٗاسا .

وـاا٥ٝ٘ اىل  ( قاذ عاا٤  َتتايٝا٘ ٚلؼامل األسقااّ اال     9-12-1-3-11(  زلذ إٔ ايفكاشا ) 11بايٓعش اىل اجلذٍٚ )

إ نًٝا  اتتُع ال لٛ ش املهتبا  املتخــ١ ٚاحلذٜة١ مبا حيكل ايٛ اا٤ لاعاا  هلبٗاا.ٚ ال لاشلبس ايٛطاا٥س      

ٚال دااشق عًاا٢ اسلبااط املكااشسا  ايذساطاا١ٝ لاعااا    ايتعًُٝٝا١ املظااتخذ١َ بأٖااذاف ايهًٝاا١  ٚباالت٣ٛ ايتعًُٝااٞ.  

ِ    اياًباا١ ٚاتتُااع  )احلاطااٛه  االْرتْاا   ايربٜااذ االيهرتْٚااٞ(.ٚ ال لااٛ ش املعاَااٌ       .ٚال لااٛ ش َشانااض َـااادس ايااتعً

 ٚايٛسؾ ايف١ٝٓ احلذٜة١ يتًب١ٝ اوتٝاعا  ايذسٚغ ايع١ًُٝ.

 ايٓتاااااااااااااااااااااااااا٥ج اخلاؿااااااااااااااااااااااااا١ باملعٝااااااااااااااااااااااااااس ايظاااااااااااااااااااااااااابع: )علقااااااااااااااااااااااااا١ ايهًٝااااااااااااااااااااااااا١ بااااااااااااااااااااااااااتتُع(.   -7
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 (: عذٍٚ ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )بعلق١ ايه١ًٝ باتتُع(12عذٍٚ )

 م
 الفقرات

 وفرغير مت متوفر
 المتوسط

اإلنحراف 
المعيار

 % ت % ت ي

رخظض ٚؽذح ف١ٍّخ إلداسح  1

ٚرقض٠ض اٌقاللخ ِـ ِإعغبد 

 اٌّغزّـ اٌّؾٍٟ

46 56.8 17 21.0 2.05 1.193 

رٕشٟء ِشاوض ِزخظظخ ٌخذِخ  2

 اٌّغزّـ
39 48.1 30 37.0 1.77 1.028 

رغُٙ فٟ البِخ اٌّقبسع  3

ٚإٌذٚاد اٌق١ٍّخ ٚاٌضمبف١خ 

 ٠ّٛخ ٚاٌزذس٠ج١خٚاٌزٕ

50 61.7 13 16.0 2.10 1.114 

رغزؾذس اٌزخظظبد اٌغذ٠ذح  4

 ٌّٛاوجخ اٌّغزغذاد اٌق١ٍّخ

 الحديثة

31 38.3 28 34.6 2.04 1.259 

رغُٙ ِـ ِإعغبد اٌّغزّـ فٟ  5

 رٕف١ز اٌّشبس٠ـ اٌز٠ّٕٛخ

51 63.0 11 13.6 2.16 1.134 

رؾزفؼ ثقاللبد فًّ ٚسٚاثظ  6

ّغزّـ ل٠ٛخ ِـ ِإعغبد اٌ

 اٌّؾٍٟ ٚاٌقشثٟ

47 58.0 15 18.5 2.06 1.155 

رجشَ االرفبل١بد اٌق١ٍّخ ٚاٌجؾض١خ  2

ٚرجبدي اٌض٠بساد ِـ اٌى١ٍبد 

 اٌّّبصٍخ

36 44.4 14 17.3 2.04 1.158 

ٌذ٠ٙب خغخ فٓ و١ف١خ سفذ عٛق  3

 المؤهلين اٌقًّ ثبٌخش٠غ١ٓ

46 56.8 11 13.6 2.28 1.109 

 

( اي  لٓف ع٢ً )لظِٗ َع َةطظا  اتتُع ل لٓفٝز املؼاسٜع ايت١ُٜٛٓ 5ذ إٔ ايفكش٠ )( زل12بايٓعش اىل اجلذٍٚ )

%(  مبتٛطاس بًااع  63.0( ٚبٓظاب١ ٦َٜٛاا١ بًنا  )  51( قاذ ػانً  املشلبا١ االٚىل َاأ وٝاث لٛ شٖاا بتهااشاس بًنا  قُٝتا٘ )       

تتُع اىل وذ َا لظاِٗ  َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٜتلم إٔ نًٝا  ا (1.134( ٚاسلشاف َعٝٝاسٟ بًع )2.16)

 َع َةطظا  اتتُع ل لٓفٝز املؼاسٜع ايت١ُٜٛٓ.

( اي  لٓف ع٢ً )لظاِٗ ل اقاَا١ املعااسض ٚايٓاذٚا  ايعًُٝا١ ٚايةكا ٝا١ ٚايتُٜٓٛا١ ٚايتذسٜبٝا١ (         3ٜلوغ إٔ ايفكش٠ )

%(  مبتٛطااس بًااع   61.7( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  50إوتًاا  املشلباا١ ايةاْٝاا١ َاأ وٝااث لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )        

( َٔ علٍ ٖزٙ ايٓظب امل١ٜٛ٦ ٜتلم إٔ نًٝا  اتتُع اىل وذ َا لظاِٗ  1.114( ٚاسلشاف َعٝٝاسٟ بًع )2.10)

 ل اقا١َ املعاسض ٚايٓذٚا  ايع١ًُٝ ٚايةكا ١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ ٚايتذسٜب١ٝ.

ُااع الًااٞ ٚايعشبااٞ(  ( اياا  لاآف عًاا٢ )دااتفغ بعلقااا  عُااٌ ٚسٚابااس قٜٛاا١ َااع َةطظااا  اتت    6زلااذ إٔ ايفكااش٠ )

%(  مبتٛطااس بًااع   58.0( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  47إوتًاا  املشلباا١ ايةايةاا١ َاأ وٝااث لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )        
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(  َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ْظااتٓتج إٔ نًٝااا  اتتُااع ال دااتفغ   1.155( ٚاسلااشاف َعٝٝاااسٟ بًااع )2.06)

 ًٞ ٚايعشبٞ.بعلقا  عٌُ ٚسٚابس ق١ٜٛ َع َةطظا  اتتُع ال

( اياا  لٓـااإ ع٢ً)ختـااف ٚوااذ٠ عًُٝاا١  داس٠ ٚلعضٜااض ايعلقاا١ َااع َةطظااا  اتتُااع       8ٚ 1ٜلوااغ إٔ ايفكشلااإ ) 

الًٞ(  ) يذٜٗا عا١ عٔ نٝف١ٝ س ذ طٛم ايعٌُ باخلشجيني املةًٖني( إوتًتا املشلبا١ ايشابعا١ َأ وٝاث لٛ شُٖاا      

( ٚاسلاشا ني َعٝٝااسٜني بًاع    2.28-2.05%( مبتٛطااإ بًاع )  56.8( ٚبٓظب١ ٦َٜٛا١ بًنا  )  46بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

(. َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع ال ختـااف ٚوااذ٠ عًُٝاا١  داس٠           1.193-1.109)

ٚلعضٜض ايعلق١ َع َةطظا  اتتُع الًٞ نُا أْ٘ ال يٝع يذٜٗا عا١ عٔ نٝف١ٝ س ذ طٛم ايعٌُ باخلشجيني 

 املةًٖني.

( قاذ عاا٤  َتتايٝا٘ ٚلؼامل األسقااّ االوـاا٥ٝ٘ اىل إ نًٝاا         4-7-2(  زلاذ إٔ ايفكاشا )  12اىل اجلاذٍٚ )  بايٓعش

ٚال لربّ االلفاقٝا  ايعًُٝا١ ٚايبحةٝا١ ٚلباادٍ ايضٜااسا  َاع       اتتُع ال لٓؼ٤ٞ َشانض َتخــ١ خلذ١َ اتتُع.

   ايع١ًُٝ احلذٜة١.انب١ املظت ذاايهًٝا  املُاث١ً ٚ ال لظتحذ  ايتخــا  اجلذٜذ٠ ملٛ

 ايٓتا٥ج باخلاؿ١ باملعٝاس ايةأَ: )ايتكِٜٛ(. -8

 (: عذٍٚ ٜٛكم ايٓتا٥ج اخلاؿ١ )بايتكِٜٛ(13عذٍٚ )

 الفقرات م

 غير متوفر متوفر
 المتوسط

اإلنحراف 
المعيا
 % ت % ت ري

1 
رٛفش األٔؾّخ اٌّؾذدح ٚاٌّقٍٕخ ٚاٌقبدٌخ ٌزم٠ُٛ 

 اٌغٍجخ.
35 43.2 33 40.7 1.79 1.009 

 1.054 1.63 55.6 45 25.9 21 رشرجظ ّٔبرط األعئٍخ ثبأل٘ذاف اٌزق١ّ١ٍخ ٌٍى١ٍخ 2

 1.128 1.95 39.5 32 39.5 32 رزجـ إٌؾُ اٌؾذ٠ضخ فٟ اٌزم٠ُٛ ٚسطذ إٌزبئظ. 3

 1.089 2.16 19.8 16 58.0 47 ٠زُ رٛؽف ٔزبئظ اٌزم٠ُٛ فٟ ط١بغخ خغظ اٌى١ٍخ. 4

 1.107 1.98 17.3 14 63.0 51 جبد اٌّٛاطفبد.رغقٝ  ٌٍّٕبفغخ فٟ ضٛء ِزغٍ 5

 1.109 2.09 13.6 11 64.2 52 رقزّذ اعب١ٌت فقبٌخ ٌٍزم٠ُٛ اٌّغزّش. 6

 1.107 2.33 3.7 3 67.9 55 رقزّذ اٌذساعبد اٌزم١ّ٠ٛخ ٌؾً اٌّشىالد. 2

 1.044 2.10 7.4 6 74.1 60 ٌذ٠ٙب ا١ٌخ ٌزم٠ُٛ اٌخش٠غ١ٓ ثقذ اٌزخشط . 3

 0.996 1.60 45.7 37 42.0 34 ٔبد االؽظبئ١خ فٓ اٌّخشعبد اٌغالث١خ.رٛفش اٌج١ب 4

10 
رقٍُ عٍجزٙب ثىبفخ االٔؾّخ ٚاٌٍٛائؼ اٌّزقٍمخ 

 االِزؾبٔبد .
28 34.6 39 48.1 1.70 1.054 

 1.029 2.12 11.1 9 70.4 57 رٛفش اعشاءاد رضّٓ رض٠ٚذ اٌغٍجخ ثزغز٠خ ساعقخ . 11

12 
ٛاق اٌقًّ ٌزٛفش رٕغك ِـ ِإعغبد اٌذٌٚخ ٚاع

 فشص اٌقًّ ٌخش٠غ١ٙب .
56 69.1 8 9.9 2.15 1.074 

( اي  لٓف ع٢ً)يذٜٗا ايٝا١ يتكاِٜٛ اخلاشجيني بعاذ ايتخاشج( قاذ ػانً         8(  زلذ إٔ ايفكش٠ )13بايٓعش اىل اجلذٍٚ )

( 2.10%(  مبتٛطاااس بًاااع )74.1( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛااا١ بًنااا  )60املشلبااا١ االٚىل َااأ وٝاااث لٛ شٖاااا بتهاااشاس بًنااا  قُٝتااا٘ ) 
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( َاأ عالٍ ٖازٙ ايٓظاب امل٦ٜٛاا١ ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُاع اىل وااذ َاا ياذٜٗا ايٝاا١         1.044ٚاسلاشاف َعٝٝااسٟ بًاع )   

 يتكِٜٛ اخلشجيني بعذ ايتخشج.

لضٜٚذ     ( اي  لٓف ع٢ً)لٛ ش اعشا٤ا  للُٔ 11أَا بايٓظب١ يًُشلب١ ايةا١ْٝ َٔ وٝث ايتٛ ش  كذ ػنًتٗا ايفكش٠ )

( ٚاسلااشاف 2.12%(  مبتٛطااس بًااع ) 70.4( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  ) 57( بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ ) اياًباا١ بتنزٜاا١ ساععاا١ 

( َٔ علٍ ٖازٙ ايٓظاب امل٦ٜٛا١ ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُاع اىل واذ َاا لاٛ ش اعاشا٤ا  للأُ            1.029َعٝٝاسٟ بًع )

 لضٜٚذ اياًب١ بتنز١ٜ ساعع١.

ٚ   12زلااذ إٔ ايفكااش٠ )  اطااٛام ايعُااٌ يتااٛ مل  ااشق ايعُااٌ خلشجيٝٗااا(    ( اياا  لاآف ع٢ً)لٓظاال َااع َةطظااا  ايذٚياا١ 

%(  مبتٛطااس بًااع   69.1( ٚبٓظااب١ ٦َٜٛاا١ بًناا  )  56إوتًاا  املشلباا١ ايةايةاا١ َاأ وٝااث لٛ شٖااا بتهااشاس بًناا  قُٝتاا٘ )        

(  َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ْظااتٓتج إٔ نًٝااا  اتتُااع اىل وااذ َااا   1.074( ٚاسلااشاف َعٝٝاااسٟ بًااع )2.15)

 طٛام ايعٌُ يتٛ ش  شق ايعٌُ خلشجيٝٗا .لٓظل َع َةطظا  ايذٚي١ ٚا

( اياا  لاآف ع٢ً)لعتُااذ ايذساطااا  ايتكٛميٝاا١ حلااٌ املؼااهل (  إوتًاا  املشلباا١ ايشابعاا١ َاأ وٝااث       7زلااذ إٔ ايفكااش٠ ) 

( ٚاسلاااشاف َعٝٝااااسٟ بًاااع 2.33%(  مبتٛطاااس بًاااع )67.9( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛااا١ بًنااا  )55لٛ شٖاااا بتهاااشاس بًنااا  قُٝتااا٘ )

(1.107)   ٓ ظاب امل٦ٜٛا١ ْظاتٓتج إٔ نًٝاا  اتتُاع اىل واذ َاا لعتُاذ ايذساطاا  ايتكٛميٝا١ حلاٌ            َٔ عالٍ ٖازٙ اي

 املؼهل .

( اياا  لاآف عًاا٢ )لعتُااذ اطااايٝب  عاياا١ يًتكااِٜٛ املظااتُش( إوتًاا  املشلباا١ اخلاَظاا١ َاأ وٝااث   6ٜلوااغ إٔ ايفكااش٠ )

( ٚاسلاااشاف َعٝٝااااسٟ بًاااع 2.09%(  مبتٛطاااس بًاااع )64.2( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛااا١ بًنااا  )52لٛ شٖاااا بتهاااشاس بًنااا  قُٝتااا٘ )

َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُااع اىل وااذ َااا لعتُااذ اطااايٝب  عاياا١ يًتكااِٜٛ               (1.109)

 املظتُش.

(ايا  لآف عًا٢ )لظاع٢  يًُٓا ظا١ ل كا٤ٛ       5أَا بايٓظب١ يًُشلبا١ ايظادطا١ َأ وٝاث ايتاٛ ش  كاذ ػانًتٗا ايفكاش٠ )        

 ُ ( ٚاسلاااشاف 1.98%(  مبتٛطاااس بًاااع ) 63.0( ٚبٓظاااب١ ٦َٜٛااا١ بًنااا  ) 51تااا٘ )َتاًباااا  املٛاؿااافا (بتهشاس بًنااا  قٝ

( َاأ عاالٍ ٖازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ٜتلاام إٔ نًٝااا  اتتُاع اىل وااذ َااا لظااع٢  يًُٓا ظاا١ ل    1.107َعٝٝااسٟ بًااع ) 

 ك٤ٛ َتاًبا  املٛاؿفا .

إوتًا  املشلبا١ ايظاابع١ َأ     ( اي  لٓف ع٢ً)ٜتِ لٛظل ْتا٥ج ايتكاِٜٛ ل ؿاٝاب١ عااس ايهًٝا١ (     4زلذ إٔ ايفكش٠ )

( ٚاسلاشاف َعٝٝااسٟ بًاع    2.16%(  مبتٛطاس بًاع )  58.0( ٚبٓظب١ ٦َٜٛا١ بًنا  )  47وٝث لٛ شٖا بتهشاس بًن  قُٝت٘ )

( َاأ عاالٍ ٖاازٙ ايٓظااب امل٦ٜٛاا١ ْظااتٓتج إٔ نًٝااا  اتتُااع ال لٛظاال ْتااا٥ج ايتكااِٜٛ ل ؿااٝاب١ عاااس      1.089)

 ايه١ًٝ.

( قذ عا٤  َتتايٝ٘ ٚلؼمل األسقااّ االوـاا٥ٝ٘ اىل إ   2-10-3-9-1ايفكشا )(  زلذ إٔ 13بايٓعش اىل اجلذٍٚ )

ٚال لااٛ ش ايبٝاْااا  ا وـااا١ٝ٥ عاأ     نًٝااا  اتتُااع ال لااٛ ش األْعُاا١ الااذد٠ ٚاملعًٓاا١ ٚايعادياا١ يتكااِٜٛ اياًباا١.       

األْعُا١ ٚايًاٛا٥م    ال لتبع ايٓعِ احلذٜة١ ل ايتكِٜٛ ٚسؿذ ايٓتاا٥ج.ٚال لعًاِ هًبتٗاا بها ا١    ٚ. املخشعا  ايالب١ٝ

 ٚال لشلبس منارج األط١ً٦ باألٖذاف ايتع١ًُٝٝ هلا. املتعًك١ االَتحاْا .
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 -ايتٛؿٝا  ٚاملكرتوا :

بعذ إٔ خ َٓاقؼ١ ايذساط١ املٝذا١ْٝ ْٚتا٥ ٗا ْعشٜان ٚعًُٝان طٛف ْتٓاٍٚ ايتٛؿاٝا  ٚاملكرتواا   وٝاث لابني َأ            

عٝٓاا١ عايٝاا١ سلااٛ ايفكااشا   ٖٚاازا ٜاابني إٔ نًٝااا  اتتُااع احلهَٛٝاا٘ ال   عاالٍ ْتااا٥ج ايذساطاا١ إٔ اطاات اب١ أ ااشاد اي 

لعٌُ ٚ ل املعاٜمل املةطظ١ٝ وٝث لفتكش إىل عاس ايعٌُ املظتكب١ًٝ طٛا٤ً ناْا  قشٜبا١ أٚ بعٝاذ٠ املاذ٣.ٚ ال لٗاتِ      

 ايتخااٝس  بايتنز١ٜ ايشاعع١ َٔ وٝث ايتٓكٝم يشطايتٗا ٚبًاٛس٠ أٖاذا ٗا ٜتلام إٔ نًٝاا  اتتُاع ال لظاتٓذ إىل      

ايظًِٝ ل لٛؿٌٝ سطايتٗا يًُ تُع ٚ اٜلا ل ؿٝاب١ أٖذا ٗا. إٔ أٖذاف نًٝا  اتتُع بامل ٚاكاح١ َأ وٝاث     

ايعلق١ بني نًٝا  اتتُع ٚاتتُع الًٞ اي  ٚكع  أطاطان َٔ أعٌ عذَت٘.ٚأْ٘ ال لٛعذ ٚثٝك١ لٛكام س ٜا١    

 َاأ االطااالز٠ ٚاعلااا٤ ٦ٖٝاا١ ايتااذسٜع املااةًٖني ٚاملتفااشبني   ٚأٖااذاف  ٚسطاااي١ نًٝااا  اتتُااع   لااٛ ش ايعااذد ايهااال  

نُا أْٗا ال لٛ ش ايتؼشٜعا  ايلص١َ يؼشٚط ايتٛظٝل ايعا١َ ل ايهًٝا١.َٚٔ عالٍ ايظااٛس ايتايٝا١ طاٛف ْكارتح       

لٛؿٝا  َٚكرتوا  ٚ ل الاٚس ايش٥ٝظ١ ٚرياو يهاٞ ٜاتِ لابٝال املعااٜمل املةطظا١ٝ ل نًٝاا  اتتُاع احلهَٛٝا١          

 -ًٜٞ: نُا

  -أٚالن: ايش ١ٜ ٚايشطاي١ يًه١ًٝ:

ٜٓبنٞ ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ إٔ لعٌُ ٚ ل عاس ايعٌُ املظتكب١ًٝ طٛا٤ً ناْ  قشٜب١ أٚ بعٝاذ٠   -1

 املذ٣.

 ٜٓبنٞ إٔ لهٕٛ أٖذاف نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ٚاكح١ ٚػا١ًَ َٚع١ًٓ َٚٓؼٛس٠. -2

يتخاااٝس ايظااًِٝ ل لٛؿااٌٝ سطااايتٗا يًُ تُااع ٚ  جيااب عًاا٢ نًٝااا  اتتُااع احلهَٛٝاا١ إٕ لظااتٓذ إىل ا  -3

 اٜلا ل ؿٝاب١ أٖذا ٗا. 

جيب إٔ لهٕٛ أٖذاف نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ ٚاكح١ َٔ وٝث ايعلق١ بني نًٝا  اتتُع ٚاتتُاع    -4

 احله١َٝٛ الًٞ اي  ٚكع  أطاطان َٔ أعٌ عذَت٘.

 ٝا  اتتُع. ع٢ً ايهًٝا  إٕ لٛ ش ٚثٝك١ لٛكم س ١ٜ  ٚأٖذاف  ٚسطاي١ نً -5

 -ثاْٝان: ا داس٠ يًه١ًٝ:

ع٢ً عُاد٠ نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ إٔ لهٕٛ إداسلٗا طٝاطا١ نًٝاا  اتتُاع لتظاِ بايٛكاٛح ٚايؼافا ١ٝ        -1

 ل إختار ايكشاس ٚريو يتحكٝل األٖذاف املشع٠ٛ.

  اتتُااع أثٓااا٤ ٜٓبناٞ لفعٝااٌ ا عاشا٤ا  ايكاْْٛٝاا١ بتابٝاال ايًاٛا٥م املعتُااذ٠ َأ اجلٗاااص ايتٓفٝاازٟ يهًٝاا      -2

 ايتعٝني يًُٓاؿب ايعًٝا ٚإػشاى أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ل ؿٓع ايكشاسا .

 جيب إ  دذد املٗاّ ٚايٛاعبا  املٓاه١ بهٌ َٛظل وظب ختــ٘. -3

 ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ لفعٌٝ علقتٗا بايهًٝا  ايتابٝك١ٝ ٚايٓعش١ٜ. -4

 ٟ ايهف٤ٛ َٔ أعٌ دكٝل األٖذاف ٚدظني اخلاس. ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ إجياد ايهادس ا داس -5

ٜٓبنٞ ع٢ً نًٝا  اتتُع إلاو١ ايفشؿ١ يًاًب١ يتكذِٜ ػهٛاِٖ بـٛس٠ َٓفشد٠ اٚ مجاع١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً  -6

 وًٗا.
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 ثايةان: املٛاسد املاي١ٝ ٚاملاد١ٜ يًه١ًٝ:.

 َٔ ايلشٚسٟ لٛ مل ٚسؿذ َبايع َايٝ٘ يًبحث ايعًُٞ ْٚؼشٙ. -1

لاٛ ش املاٛاسد املايٝا١ ايا  لظاِٗ ل دعاِ ٚكاُإ طال١َ ٚعاٛد٠ ايارباَج ٚاخلاذَا  ايا               ٜٓبنٞ ع٢ً ايهًٝا  -2

 لكذَٗا ايهًٝا  يًاًب١.

 ها ١ٝ يتنا١ٝ املٛاص١ْ ايلشٚس١ٜ ع٢ً عُادا  نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ لٛ ش االعتُادا  املاي١ٝ اي -3

ايٝا١ ٚاالوتٝاعاا  األطاطا١ٝ يًهًٝا١     جيب ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ لاٛ ش قاعاذ٠ بٝاْاا  عأ املاٛاسد امل      -1

 يهٞ ٜهٕٛ ايعٌُ َةطظٞ. 

يهااٞ ٜااتِ اطااتةُاس َٛاسدٖااا بؼااهٌ   املايٝاا١ٜٓبنااٞ عًاا٢ ايهًٝااا  لفعٝااٌ ايعُااٌ املةطظااٞ ٚباياازا  ل َٛاسدٖااا     -2

 طًِٝ.

 . ٜٓبنٞ ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ لكِٝ ٚلكِٜٛ  عااٗا املاي١ٝ ايظ١ٜٛٓ يلُإ لٛ ش املٛاسد املاي١ٝ. -3

 جيب ع٢ً ايهًٝا  لٛ ش املهالب ٚاألَانٔ ايل٥ك١ بأعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايعاًَني. -4

 -سابعان: لٛظٝل أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايعاًَني:

 االٖتُاّ بتخـف املها آ  ايتؼ ٝع١ٝ يًُبذعني ل دلاٍ ايتذسٜع ٚايبحث ايعًُٞ. -1

 ُش.ايعٌُ ع٢ً  لٛ ش بشاَج يًت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ هل١٦ٝ ايتذسٜع بؼهٌ َظت -2

 لفعٌٝ ايًٛا٥م ايـادس٠ َٔ اجلٗاص ايتٓفٝزٟ يهًٝا  اتتُع يتحكل ايعذاي١ ل نا ١ إعشا٤ا  ايتٛظٝل. -3

 متهني أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع َٔ املؼاسن١ ل املةمتشا  ٚايٓذٚا  ٚايٛسؾ ايتذسٜب١ٝ. -5

   ٝٗا.جيب إ لشاعٞ نًٝا  اتتُع  احله١َٝٛ األعلقٝا  امل١ٝٓٗ جلُٝع املٛظفني ٚايعاًَني  -6

.لابٝل َعاٜمل اعتٝاس علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  وظب املعاٜمل االنادمي١ٝ ٚوظب ايًٛا٥م املعتُذ٠ َٔ اجلٗاص  -7

 ايتٓفٝزٟ يهًٝا  اتتُع.

 عاَظان: إ داس٠ ػ٦ٕٛ اياله ٚاخلذَا  املظاْذ٠.

 لٛ مل ؿٓذٚم يًكشٚض ٚاملظاعذا  املاي١ٝ ٚايع١ٝٓٝ يًاًب١ التاعني. -1

 د ايٓفظٞ ٚايرتبٟٛ ملظاعذ٠ اياًب١ ع٢ً ايٓ اح.ختـٝف ٚوذ٠ يإلسػا -2

 لٛ مل اخلذَا  ايلص١َ ملظاعذ٠ اياًب١ ع٢ً ايتفاعٌ َع صَل٥ِٗ. -3

 جيب ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ لٛ ش أَانٔ عاؿ١ َٚشحي١ يًاله ٚاياايبا  ل ايه١ًٝ. -4

 االٖتُاّ بتٛ مل األْؼا١ ايالب١ٝ املتٓٛع١ اي   لـكٌ ػخـ١ٝ اياايب. -5

ًااا٢ نًٝاااا  اتتُاااع احلهَٛٝااا١ إلاوااا١ ايفشؿااا١ يً اااإ ايالبٝااا١ باملؼااااسن١ ل ؿااآاع١ ايكاااشاسا  ٚواااٌ  ع -6

 املؼهل  املتعًك١ باياًب١.

 عًٞ املعًُني بهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ اطتخذاّ ايتنز١ٜ ايشاعع١  يًتأنذ َٔ َذ٣  ِٗ  اياًب١ يًتعًِ. -7

اق يهاٌ هاياب حيتاٟٛ َعًَٛاا  عأ طاًٛن٘       جيب ع٢ً نًٝا  اتتُاع احلهَٛٝا١ ٚاالوتفااظ مبًال عا      -8

 ْٚؼاه٘.
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 ع٢ً نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ دذد االوتٝاعا  األطاط١ٝ ٚاخلذَا  ٚايرباَج املٓاطب١ يًاًب١. -9

 ٜٓبنٞ لٛ مل إ وـا٤ا   عذاد اياًب١ وظب  ايٓٛع  ٚاملشو١ً ايذساط١ٝ. -11

 ٚبملٖا. ٜٓبنٞ لٛ مل أْع١ُ ٚمنارج ايكبٍٛ ٚااليتحام ٚايتحٌٜٛ ٚا عاد٠ -11

 جيب لٛ مل ايهتٝبا  ايتعشٜف١ٝ ٚا سػاد١ٜ يًخذَا  ايالب١ٝ املكذ١َ )ديٌٝ ايه١ًٝ(. -12

 طادطان: املٓاٖج ٚايرباَج ٚهشم ايتذسٜع:. -

 ايعٌُ ع٢ً إ لهٕٛ رلشعا   املٓاٖج ٚايربْاَج َتٛا ك١ َع املعاٜمل املةطظ١ٝ. -1

 ش.ٜٓبنٞ لٛ مل املٓاٖج ايذساط١ٝ املتاٛس٠ اي  لٛانب ايعـ -2

 َشاعا  ايتهاٌَ ل اخلاس  ايذساط١ٝ  َع األقظاّ األعش٣. -3

 ايشبس بني ايرباَج ٚاملٓاٖج ٚاملكشسا  َع َتاًبا  ايت١ُٝٓ. -4

لاااٛ مل ايب٦ٝاااا١ ايتعًُٝٝااا١ املٓاطااااب١ َااأ َكاعااااذ ٚ لٜٗٛااا١ ٚإكااااا٠٤ َٚظااااو١ نا ٝاااا١ ل نًٝاااا  اتتُااااع        -5

 احله١َٝٛ.

 تاًبا  اخلشجيني املعش ١ٝ ٚاملٗاسا .احلشق ع٢ً إ لًيب  املٓاٖج  ٚايرباَج  واعا  َٚ -6

 لٛ مل املهتبا  املتخــ١ ٚاحلذٜة١ مبا حيكل ايٛ ا٤ لاعا  هلبٗا. -7

 سبس ايٛطا٥س ايتع١ًُٝٝ املظتخذ١َ بأٖذاف ايه١ًٝ  ٚبالت٣ٛ ايتعًُٝٞ. -8

 احلشق ع٢ً سبس املكشسا  ايذساط١ٝ لاعا  اياًب١ ٚاتتُع احله١َٝٛ. -9

 ِ )احلاطٛه  االْرتْ   ايربٜذ االيهرتْٚٞ( ل نًٝا  اتتُع احله١َٝٛ.لٛ مل َشانض َـادس ايتعً  -10

 لٛ مل املعاٌَ ٚايٛسؾ ايف١ٝٓ احلذٜة١ يتًب١ٝ اوتٝاعا  ايذسٚغ ايع١ًُٝ. -11

 -طا بعان: علق١ ايه١ًٝ باتتُع: -

 ايعٌُ ع٢ً أػشاى َةطظا  اتتُع ل لٓفٝز املؼاسٜع ايت١ُٜٛٓ. -1

 ١ٝ ٚايةكا ١ٝ ٚايت١ُٜٛٓ ٚايتذسٜب١ٝ.إقا١َ املعاسض ٚايٓذٚا  ايعًُ -2

 االوتفاظ بعلقا  عٌُ ٚسٚابس ق١ٜٛ َع َةطظا  اتتُع الًٞ ٚايعشبٞ. -3

 ايعٌُ ع٢ً إْؼا٤ ٚوذ٠ ع١ًُٝ  داس٠ ٚلعضٜض ايعلق١ َع َةطظا  اتتُع الًٞ. -4

 إجياد عا١ عٔ نٝف١ٝ س ذ طٛم ايعٌُ باخلشجيني املةًٖني.   -5

 خــ١ خلذ١َ اتتُع.ايعٌُ ع٢ً إْؼا٤ َشانض َت -6

 ايعٌُ ع٢ً إبشاّ االلفاقٝا  ايع١ًُٝ ٚايبحة١ٝ ٚلبادٍ ايضٜاسا  َع ايهًٝا  املُاث١ً . -7

 اطتحذا  ايتخــا  اجلذٜذ٠ ملٛانب١ املظت ذا  ايع١ًُٝ احلذٜة١. -8

 ثآَان: ايتكِٜٛ:. -

 لٛ مل آي١ٝ يتكِٜٛ َٚتابع١ اخلشجيني بعذ ايتخشج. -1

 ٛام ايعٌُ يتٛ ش  شق ايعٌُ خلشجيٝٗا. .ايتٓظٝل  َع َةطظا  ايذٚي١ ٚأط -2

 ايعٌُ ع٢ً اعتُاد ايذساطا  ايتكٛمي١ٝ حلٌ املؼهل . -3
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 ايعٌُ ع٢ً إجياد أطايٝب  عاي١ يًتكِٜٛ املظتُش. -4

 ع٢ً ايهًٝا  ايظعٞ اىل املٓا ظ١ ل ك٤ٛ َتاًبا  املٛاؿفا  ٚاملعاٜمل املةطظ١ٝ. -5

 اياًب١. لٛ مل األْع١ُ الذد٠ ٚاملع١ًٓ ٚايعادي١ يتكِٜٛ -6

 ايعٌُ ع٢ً لٛ مل ايبٝاْا  ا وـا١ٝ٥ عٔ املخشعا  ايالب١ٝ. -7

 اطتخذاّ ايٓعِ احلذٜة١ ل ايتكِٜٛ ٚسؿذ ايٓتا٥ج. -8

 لبـمل هًبتٗا بها ١ األْع١ُ ٚايًٛا٥م املتعًك١ االَتحاْا . -9

 :املشاعع

١ املذٜٓاا١  عبااذايعضٜض ٚؿااٌ اياازبٝاْٞ: ٚاقااع نًٝااا  اتتُااع  ؿااحٝف١ املذٜٓاا٘  َٜٛٝاا١ لـااذس عاأ َةطظاا            -1

 ّ. 2013/07/18   ٖا 1434/9/9لاسٜخ ايظحب اخلُٝع  18348)يًـحا ١ ٚايٓؼش ايعذد)

  2004-َاااسغ -16عبذايٛاوااذ اهلااذادٟ: نًٝااا  اتتُااع ايٛاقااع ٚاياُااٛح  لاااسٜخ ايظااحب  ايةلثااا٤      -2

 .http://www.almotamar.net/7747.htm ساعع املٛقع/

ث ايعًُااٞ ل ايااٛهٔ ايعشبااٞ إػااهايٝا  ٚآيٝااا  يًُٛاعٗاا١  املهتااب  عبااذ اهلل مشاا  اتٝااذٍ  ٚآعااشٕٚ: ايبحاا   -3

 .68ّ ق2008اجلاَعٞ احلذٜث  ايكاٖش٠  

أمحذ ؿاحل عًٟٛ : ٚكع املعًِ املٗين ٚايعًُٞ ٚطبٌ لاٜٛشٙ ملٛانب١ ايتاٛس ايعًُاٞ ٚاياتكين   ؿآعا٤       -4

 .39ّ  ق2003(  18دل١ً ايبحٛ  ٚايذساطا  ايرتب١ٜٛ   ايعذد)

 .76ّ  ق1996(  118ذلُذ: املعًِ ايكاشٟ ُّٖٚٛ امل١ٓٗ   قاش  دل١ً ايرتب١ٝ   ايعذد ) ذلُذ ؿذٜل   -5

(  ؿآعا٤  ٚصاس٠ ايرتبٝا١   25ذلُذ طعٝذ ايظعذٟ : ايت١ُٝٓ بني ايُٓاا٤  االْتُاا٤  دلًا١ ايرتبٝا١  ايعاذد  )        -6

 .8ّ  ق1996ٚايتعًِٝ  

يرتبٝاا١ ٚعًااِ اياآفع  ايكاااٖش٠   داس    عااابش عبااذ احلُٝااذ عااابش  أمحااذ عااملٟ ناظِ:َٓاااٖج ايبحااث ل ا          -7

 .124ّ  ق1989ايٓٗل١ ايعشب١ٝ  

 . 177ّ  ق2006ذلُذ ايلبع: املٓاٖج ايتع١ًُٝٝ ؿٓاعتٗا ٚلكٛميٗا  ايكاٖش٠  َهتب١ األزلًٛ املـش١ٜ      -8

عااابش عبااذ احلُٝااذ عااابش   أمحااذ عااملٟ ناااظِ: َٓاااٖج ايبحااث ل ايرتبٝاا١ ٚعًااِ اياآفع  ايكاااٖش٠   داس         -9

 .  134ّ. ق2002ايعشب١ٝ  ايٓٗل١ 

ػانش ذلُذ  تحٞ  ٚأعشٕٚ:ايرتب١ٝ املكاس١ْ األؿٍٛ املٓٗ ١ٝ ٚايتعًِٝ ل أٚسباا ٚػاشم آطاٝا ٚاخلًاٝج ايعشباٞ       -10

 .64ّ ق2000َٚـش  بٝ  أحلهُ٘ يإلعلٕ ٚايٓؼش   ايكاٖش٠  

ٗاص ايتٓفٝزٟ: ايل٥حااااا١ ايتٓعُٝٝا١  ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايفين ٚايتذسٜب املٗين: اتًع األع٢ً  يهًٝا  اتتُع اجل  -11

 . 3ّ ق1996( يظ١ٓ 5يهًٝا  اتتُع احله١َٝٛ  ايكإْٛ سقِ )

أمحذايتٌ:. نًٝا  اتتُع ل املًُه١ األسد١ْٝ اهلامش١ٝ ايتعًِٝ املظتُش ل دلاٍ لعًاِٝ ايهباس املٓعُا١     -12

 271ّ( ق1986ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ايةكا ١ ٚايعًّٛ َابع١ ا سػاد  بنذاد)
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ذلُاذ عبااذ ايااشمحٔ: دٚس نًٝااا  اتتُااع ل دكٝاال لهااا ة ايفااشق ايتعًُٝٝاا١  دلًاا١ عاَعاا١ املًااو طااعٛد      -13

 .603-1425ٖا(ق1425  ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايذساطا  ا طل١َٝ)17ّ

ل  عاسف عااسٟ : متهني املذسطني َٔ ايظًا١: دساط١ َٝذا١ْٝ يًعلق١ بني َؼاسن١ املذسطني ل ؿآع ايكاشاس    -14

املذاسغ ايةا١ْٜٛ احله١َٝٛ ل ٚالٜا١ سًَكاٞس املايٝضٜا١ ٚسكااِٖ اياٛظٝفٞ  ايكااٖش٠  دلًا١ ايرتبٝا١ ٚايتُٓٝا١  ايظا١ٓ           

 400ّ   ق2001طبتُرب  23ايتاطع١  ايعذد 

 .65ّ ق1979س ١ٜ عذٜذ٠  ايكاٖش٠  اهل١٦ٝ املـش١ٜ ايعا١َ يًهتاه   –عًٞ ايظًُٞ: ا داس٠ املـش١ٜ   -15

باااذا هلل ايبهاااش: ا هااااس املعٝااااسٟ ٚايتابٝكاااٞ ملٛاؿااافا  اجلاااٛد٠   ايكااااٖش٠  اتًااا١ ايرتبٜٛااا١  اتًاااذ ا   ذلُاااذ ع  -16

 .110ّ. ق2001  60خلاَع  ايعذد 

ذلُااذ ٜااع إبااشاِٖٝ ٚإبااشاِٖٝ دسٜٚااؽ : املؼااه١ً ا داسٜااا١ ٚؿاآاع١ ايكااشاس  ايكاااٖش٠   اهل٦ٝاا١ املـااش١ٜ ايعاَااا١              -17

 .201ّ  ق.1975يًهتاه  

ّ  2003ػحال٘ ٚصٜٓاب ايٓ ااس:َع ِ املـااًحا  ايرتبٜٛا١ ٚايٓفظا١ٝ  ايكااٖش٠  اياذاس املـاش١ٜ ايًبٓاْٝا١           وظٔ  -18

 . 285ق 

عبذ ايهشِٜ ذلُذ أمحذ أيعْٛٞ : لكِٜٛ َٓااٖج ايًنا١ ايعشبٝا١ ل املشوًا١ ايةاْٜٛا١ ل اجلُٗٛسٜا١ ايُٝٓٝا١ ل           -19

 12ّ ق2007ٛس٠  ن١ًٝ ايرتب١ٝ  عاَع١ أطٝٛط ك٤ٛ َعاٜمل اجلٛد٠ ايؼا١ًَ  سطاي١ دنتٛساٙ بمل َٓؼ

عذْإ بٔ أمحذ بٔ ساػذ ايٛسثإ: َذ٣ لكبٌ املعًُاني ملعااٜمل اجلاٛد٠ ايؼاا١ًَ ل ايتعًاِٝ  لاث َكاذّ يًكاا٤            -20

ايظاااآٟٛ ايشابااااع عؼااااش يً ُعٝاااا١ ايظااااعٛد١ٜ يًعًااااّٛ ايرتبٜٛاااا١ ٚايٓفظاااا١ٝ )عظاااانت(  اجلااااٛد٠ ل ايتعًااااِٝ ايعاااااّ             

 . 11ٖا   ق28/3/1428

سػاااذٟ هعُٝااا١: دًٝاااٌ التااا٣ٛ ل ايعًاااّٛ ا ْظاااا١ْٝ )َفَٗٛااا٘  أطظااا٘  اطاااتخذاَال٘(  ايكااااٖش٠  داس ايفهاااش      -21

 .68ّ  ق 1987ايعشبٞ  

ّ األَاْااا٘ 2004/2005 – 2000/2001َشػاااذ عباااذاهلل َشػاااذ: )ٚاقاااع ايتعًاااِٝ ايفاااين ٚايتاااذسٜب املٗاااين باااايُٝٔ()   -22

 ّ.2006ِ ؿٓعا٤ ايعاَ٘ يًُ ًع األع٢ً يتخاٝس ايتعًٝ

 ٗذ بٔ ْاؿش ايٛهبإ: املًُها١ ايعشبٝا١ ايظاعٛد١ٜ  ٚصاس٠ ايتعًاِٝ ايعاايٞ  عاَعا١ املًاو طاعٛد  نًٝا١ ايرتبٝا١             -23

 ٖا.1429قظِ ا داس٠ ايرتب١ٜٛ  ايتكشٜش ايةاْٞ  

ساعاع   عباٍ وفعاٞ امحاذ: )اخلاا١ ا طارتالٝ ١ٝ يهًٝاا  اتتُاع يًبٓاا ( َؼاشٚع لؼانٌٝ نًٝاا  اتتُاع              -24

 ّ.27/9/2013لاسٜخ ايظحب http://www.gccop.com/plan.html املٛقع

اجلٖٛش٠ بٓ  إبشاِٖٝ بٛ بؼاٝ : املؼاهل  ايا  لٛاعا٘ هايباا  نًٝاا  ايذساطاا  ايتابٝكٝا٘ ٚعذَا١ اتتُاع            -25

ٜٛاا٘ ااَعاا١ املًااو  ٝـااٌ َاأ ٚعٗاا١ ْعشٖٔ نًٝاا١ ايرتبٝاا٘   عاَعاا١ املًااو  ٝـااٌ  دلًاا١ عاَعاا١ أّ ايكااش٣ ايرتب 

 .177ّ ق2008(ٜٓاٜش 20ا عتُاعٝ٘ ايٓفظٝ٘ اتًذ األٍٚ  ايعذد)
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ٜٛطااال بااأ ذلُاااذ عباااذ ايهاااشِٜ ايةاااٜٛين: ٚاقاااع ايتعًاااِٝ اجلااااَعٞ ل املًُهااا١ ايعشبٝااا١ ايظاااعٛد١ٜ ٚلٛقعالااا٘            -26

 ّ.2/10/2013ّ ساعااااااااااااااااااااااااع املٛقااااااااااااااااااااااااع / لاااااااااااااااااااااااااسٜخ ايظااااااااااااااااااااااااحب  2005املظااااااااااااااااااااااااتكب١ًٝ 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=. 

ػاٖش عايذ طًُٝإ  ذلُذ عبذ اهلل ايـُادٟ: املؼهل  األنادمي١ٝ يذ٣  هله  نًٝا  املعًُاني ل املًُها١    -27

ايعشبٝاا١ ايظااعٛد١ٜ ل كاا٤ٛ َااتنملٟ  ايتخـااف ٚاملظااات٣ٛ ايذساطااٞ عاَع١ لبٛى دلًاا١ سطاااي١ اخلًااٝج ايعشباااٞ           

 ّ.2010( 109ايعذد)

ا١ ا طرتالٝ ١ٝ يه١ًٝ اتتُع عذٕ  ساعع املٛقع/ن١ًٝ اتتُع عذٕ   عٔ ايه١ًٝ عبذاهلل ؿاحل احلاج: اخل  -28

4/2/2014.ّ 

أمحااذ ايتااٌ: نًٝااا  اتتُااع ل املًُهاا١ األسدْٝاا١ اهلامشٝاا١ ايتعًِٝ املظااتُش ل دلاااٍ لعًااِٝ ايهباس املٓعُاا١           -29

 . 290ّ( ق1986ايعشب١ٝ يًرتب١ٝ ايةكا ١ ٚايعًّٛ َابع١ ا سػاد  بنذاد  )

 َكابً٘ َع عُٝذ ايهًٝ٘  َا دكل ل ايه١ًٝ علٍ األػٗش املاك١ٝ قًٌٝ ٚاياُٛوا  نبمل٠ عبذايباطس ايٓٛع١:  30

 ّ.http://www.althawranews.net/portal/news-35002.htm 2013ؿحٝف١ ايةٛسٙ  ساعع املٛقع/

 .12-3ّ.ق2013ديٌٝ اياايب :ن١ًٝ اتتُع ط٦ٕٝٛ :  -31

قا٥ذ ٜٛطل: ن١ًٝ اتتُع ل عذٕ .. لأٖٝاٌ ناٛادس ٚطاا١ٝ يتاأَني َتاًباا  ايت١ُٝٓ ؿاحٝف١ اجلُٗٛسٜا٘           -32

 http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=71834 ّ.2008ايعذد) ( 

دٜٛبٛياذ.  ااإ دايااني: َٓاااٖج ايبحااث ل ايرتبٝاا١ ٚعًااِ ايآفع  لشمجاا١ ذلُااذ ْٛ ااٌ ٚآعااشٕٚ  َهتباا١ األزلًااٛ        -33

 .439ّ  ق2007املـش١ٜ  ايكاٖش٠  

 .271عابش عبذ احلُٝذ عابش ٚآعشٕٚ: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  َشعع طابل  ق  -34

 . 455دٜٛبٛيذ.  إ دايني: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  َشعع طابل  ق  -35

 .457دٜٛبٛيذ.  إ دايني: َٓاٖج ايبحث ل ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓفع  ق -36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.althawranews.net/portal/news-35002.htm
http://www.althawranews.net/portal/news-35002.htm
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=71834
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