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 يف نناقشتها تم التى املاجستير رسائل وتحليل تقييم
 حضرنوت جانعة باملكال - التربية بكلية م2015م،2014 العانيو

 APA  العلهى والنشر التوثيق نعايير ضوء يف

 الملخص :
 عسز ٚؼًٌٝ تكِٝٝ إىل ايسضاغ١ ٖصٙ ٖسفت      

 يف َٓاقؿتٗا متت اييت املادػتري ضغا٥ٌ َٔ

 - ايرتب١ٝ به١ًٝ  4102ّ ّ،4102 ايعاَني

 َعاٜري َٔ عسز ض٤ٛ يف سططَٛت داَع١

 اييت يألزا٠ ٚفكُا APA  ايعًُٞ ٚايٓؿط ايتٛثٝل

 .  ايسضاغ١ ٖصٙ ألغطاض بإعسازٖا ايباسجٕٛ قاّ

 املٓٗر ع٢ً ايسضاغ١ ٖصٙ اعتُست ٚقس     

 ٚتكِٝٝ بتشًٌٝ ايباسجٕٛ قاّ سٝح ايٛصفٞ،

 مبعاٜري ايتعاَٗا َس٣ َٚعطف١ املادػتري ضغا٥ٌ

 ٜٓبػٞ ٚاييت  APA ايعًُٞ ٚايٓؿط ايتٛثٝل

 . ايع١ًُٝ ايطغا٥ٌ ٖصٙ يف تٛافطٖا

 قاّ ايسضاغ١ ٖصٙ َٔ اهلسف ٚيتشكٝل     

 ايتٛثٝل َعاٜري بأِٖ قا١ُ٥ بإعساز ايباسجٕٛ

 ايتكِٝٝ اغتُاض٠ تهْٛت سٝح ايعًُٞ، ٚايٓؿط

( 3)ع٢ً َٛظع١ َعٝاضًا( 63) َٔ ٚايتشًٌٝ

 ايسضاغ١ َؿه١ً ايسضاغ١، عٓٛإ: ٖٞ قاٚض

 إدطا٤ات ، يًسضاغ١ ايٓعطٟ اإلطاض ، ٚأغ٦ًتٗا

. ٚايتٛثٝل َٚٓاقؿتٗا ايٓتا٥ر عطض ، ايسضاغ١

 ع٢ً بعطضٗا ايسضاغ١ أزا٠ ؼهِٝ مت ٚقس

 ايسضاغ١ ثبات َعاٌَ ٚبًؼ. احملهُني َٔ( 01)

 َٔ ايسضاغ١ ع١ٓٝ تهْٛت ٚقس%( . 1، 54)

 بايططٜك١ اختٝاضٖا مت َادػتري ضغا٥ٌ( 3)

 متت اييت يًطغا٥ٌ ايكطع١ ططٜل عٔ ايعؿٛا١ٝ٥

 به١ًٝ 4102ّّ،4102 ايعاَني يف َٓاقؿتٗا

 مجع ٚبعس. سططَٛت داَع١ - ايرتب١ٝ

 ألغ١ً٦ ٚفكًا اآلت١ٝ يًٓتا٥ر ايٛصٍٛ مت ايبٝاْات

 : ايسضاغ١

 ايطغا٥ٌ تطُني َس٣ َا:  األٍٚ ايػؤاٍ

 سططَٛت داَع١ -ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف اؾاَع١ٝ

 يألزا٠ ٚفكًا ايعًُٞ ٚايٓؿط ايتٛثٝل ملعاٜري

 ايػت١؟ ٚحملاٚضٖا نهٌ

 إٔ ع٢ً ايػؤاٍ ٖصا عٔ اإلداب١ ْتا٥ر ٚزيت

 ٚاحملٛض( ايسضاغ١ عٓٛإ) األٍٚ احملٛض

 ناْا قس(  َٚٓاقؿتٗا ايٓتا٥ر عطض) اـاَـــؼ

 ناْت ايجا١ْٝ ٚاملطتب١ ، األٚىل املطتب١ يف

 املطتب١ ،أَا( ايسضاغ١ إدطا٤ات) ايطابع يًُشٛض

 اإلطاض) ايجايح يًُشٛض ناْت فكس ايجايج١

 َؿه١ً)يــ ناْت ايطابع١ ٚاملطتب١ ،(ايٓعطٟ

 ٚاألخري٠ اـاَػ١ ٚاملطتب١( ٚأغ٦ًتٗا ايسضاغ١

 سٝح َٔ ايتٛثٝل ٖٚٛ ايػازؽ يًُشٛض ناْت

 .ايعًُٞ ايٓؿط ملعاٜري تطُِٝٓٗ

 زالي١ شات فطٚم تٛدس ٌٖ:  ايجاْٞ ايػؤاٍ

 ايطغا٥ٌ تطُني َس٣ يف) (  عٓسَا  إسصا١ٝ٥

 داَع١ - ايرتب١ٝ ن١ًٝ  يف اؾاَع١ٝ

 ملتػري ٚفكًا ايعًُٞ ايٓؿط ملعاٜري سططَٛت

  ؟( ْكسٟ ، تاضخيٞ ، ػطٜيب ، ٚصفٞ)  املٓٗر

 ايٛصفٞ املٓٗر تصسض ع٢ً ايٓتا٥ر ٚزيت        

 األخط٣ املٓاٖر بني َٔ األٚىل املطتب١

 املٓٗر أَا ٚايٓكسٟ ٚايتاضخيٞ نايتذطٜيب

 ٚيهٔ ، ايجا١ْٝ املطتب١ يف دا٤ فكس ايتذطٜيب

 َٔ أبسًا ُٜػتدسّ فًِ ٚايٓكسٟ ايتاضخيٞ املٓٗر

 . ايتشًٌٝ َٔ اغتبعس يصيو ايعٝٓات قبٌ

 زالي١ شات فطٚم تٛدس ٌٖ:  ايجايح ٚايػؤاٍ

 ايطغا٥ٌ تطُني َس٣ يف) (  عٓسَا إسصا١ٝ٥
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 داَع١ - ايرتب١ٝ ن١ًٝ  يف اؾاَع١ٝ

 ٚفكًا ايعًُٞ ٚايٓؿط ايتٛثٝل ملعاٜري سططَٛت

 – ٚاسس َؿطف)  املؿطفني عسز ملتػري

 ؟( َؿطفإ

 زالي١ شات فطٚم ٚدٛز عسّ ع٢ً ايٓتا٥ر ٚزيت  

 ملس٣(  1012) زالي١ َػت٣ٛ عٓس إسصا١ٝ٥

 - ايرتب١ٝ ن١ًٝ يف اؾاَع١ٝ ايطغا٥ٌ تطُني

 ايعًُٞ ٚايٓؿط ايتٛثٝل ملعاٜري سططَٛت داَع١

 ، ٚاسس َؿطف)  املؿطفني عسز ملتػري ٚفكًا

.(َؿطفإ

 

Assessment and analysis of The master degree dissertations that 

have been discussed in 2014 and 2015 at the college of education in 

Mukalla at Hadhramout University basing upon the 

documentation standards and  the scientific publishing 

 

Abstract  
This study aimed to evaluate and 

analyse a number of Master degree 

dissertations that have been discussed 

in 2014 and 2015 at the college of 

education at Hadhramout University 

in the light of a number of 

documentation  criteria and standards 

and the scientific research  (APA ) in 

accordance with the tool which was 

prepared by the researchers for the 

purposes of this study . 

This is a descriptive study in which 

the researchers had evaluated and 

analysed the dissertations of the 

master degree in order to find out the 

extent of commitment to the standards 

of documentation and scientific 

publishing  that must be available in 

these scientific dissertations . 

To achieve the goals of this study , 

the researchers have prepared a list 

containing the most important criteria 

and standards of documentation and 

scientific publishing , the form of 

assessment and analysis consisted of 

36 standards that are distributed and 

spread over six main axes as follows :  

Title of the study   ,  The problem 

of the study and its questions  ,   The 

theoretical aspect of the study  , Study 

procedures   ,  Discussing and 

documentation of the results , the tool 

study was judged by ten arbitrators 

whereas the stability coefficient of the 

study had reached ( 0,87 % ) . 

The sample of the study was 

formed of six Master Dissertations 

which were randomly selected by 

lottery for the dissertations which 

were discussed in the 2014 and 2015 

in the college of education at 

Hadhramout University. 

The results :  

As for the first question :  to what 

extent the university dissertations had 

included the standards of the scientific 

publishing  as per the used tool in this 
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study and its six axes in the college of 

education at Hadhramout University . 

In order to answer this question , 

the arithmetic means , the standard 

deviations as well as the percentages 

of the study tool and its all six axes  

were all used and have been  

calculated so as to identify and find 

out the order of each axis , the result 

showed that the fifth axis ( The results 

and their discussion ) and the first axis 

( Title of the study ) were both at the 

first rank , the fourth axis (the study 

procedures ) was at the second  rank , 

the third axis ( The theoretical aspect ) 

was at the third rank , the axis 

concerned with the ( study problems 

and its questions ) was at the fourth 

rank while the sixth axis  ( the 

documentation ) was at the fifth and 

last rank . 

As for the second question : Are 

there any indications of statistical 

differences regarding the inclusion of 

scientific publishing standards in the 

university dissertations at the college 

of education at Hadhramout 

University in accordance with the 

approach variable  

( Descriptive ,experimental , 

historical and critical ) . 

In order to answer this question , 

the arithmetic means , the standard 

deviations and the percentages were 

all calculated and ( T)  test , the result 

showed that there are differences  of 

statistical indications  at the indication 

level ( 0,05 ) regarding the inclusion 

of standards of scientific publishing in 

the university dissertations at the 

college of education at Hadhramout 

University according to the variable of 

approach and methods    ( Descriptive 

,experimental , historical and critical ) 

, the descriptive method was in the 

first rank among all other methods ( 

the historical , experimental and 

critical ) , the experimental method 

was in the second rank but the 

historical and critical method were 

never used by the samples thus, they 

were excluded from the analysis  

As for the third question : Are 

there any indications of statistical 

differences regarding the inclusion of 

scientific publishing standards in the 

university dissertations at the college 

of education at Hadhramout university  

in accordance with the variable of the 

number of supervisors  

( one supervisor , two supervisors )  

To answer this question : the 

arithmetic means , the standard 

deviations , the percentages and   (  T  

)  test were all used and have been 

calculated , the result showed that 

there are no differences of statistical 

indications at the indication level ( 

0,05 ) as regards the extent of the 

inclusion of the standards of 

documentation and scientific  

publishing in the university 

dissertations  at the college of 

education at Hadhramout University 

in accordance with the variable of the 

number of supervisors ( One 

supervisor , two supervisors ) but 
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there were differences in the means 

that were not of a statistical indication 

for the in favour of  the master degree 

dissertations that are under one 

supervisor .  

Prepared by : 

Dr. Yeslim Obaid Ba-zahair       

Ms. Suzan Saeed Ba-ghawaitah           

Ms. Shadin Yeslim Ba-zahair. 

 

 املكس١َ :

ظاز االٖتُاّ بايبشح ايعًُٞ َٓص بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ يف كتًف فاالت اؿٝا٠ ،فكس        

أزضنت اؿهَٛات ٚاملؤغػات املدتًف١ أُٖٝت٘ يف ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ ، ٚأْفكت عًٝ٘ ايهجري 

َٔ األَٛاٍ ،ٚهلصا تطٛضت َٓاٖر ٚأغايٝب ايبشح ٚٚصًت إىل زضد١ عاي١ٝ َٔ ايع١ًُٝ ٚغاص١ 

ٍٚ ايصٓاع١ٝ ،سٝح يعبت زٚضًا ٖاًَا يف ايتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ اييت ٚصًت إيٝٗا ٖصٙ يف ايس

ايسٍٚ . أَا ايسٍٚ ايٓا١َٝ َٚٓٗا ايسٍٚ ايعطب١ٝ فكس بسأت تٗتِ بايبشح ايعًُٞ َع بسا١ٜ ايٓصف 

ايجاْٞ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔ ٚاغتفازت َٓ٘ يف تطٜٛط ٚاقعٗا ايصٓاعٞ ٚايعضاعٞ ٚاالقتصازٟ 

ٚايجكايف ٚايصشٞ بؿهٌ ٚاضح ،نُا قاَت بإزخاٍ ايبشح ايعًُٞ يف َكطضات  ٚايرتبٟٛ

ايهًٝات ايع١ًُٝ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ بعس إٔ أزضنت أُٖٝت٘ يف ايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ . )عًٝإ 

 (8002ٚغِٓٝ ،

أصبشت اؿاد١ إىل ايبشح ايعًُٞ يف ٚقتٓا اؿاضط أؾس َٓٗا يف أٟ ٚقت َط٢، سٝح        

امل يف غبام قُّٛ يًٛصٍٛ إىل أنرب قسض ممهٔ َٔ املعطف١ ايسقٝك١ املجُط٠ اييت أصبح ايع

 ٍُ تهفٌ ايطاس١ ٚايطفا١ٖٝ يإلْػإ ٚتطُٔ ي٘ ايتفٛم ع٢ً غريٙ ، ٚبعس إٔ أزضنت ايسٚ

ٚخصٛصًا املتكس١َ أ١ُٖٝ ايبشح ايعًُٞ ٚععُ٘ ايسٚض ايصٟ ٜؤزٜ٘ يف ايتكسّ ٚايت١ُٝٓ.. أٚيت٘ 

ٖتُاّ ٚقسََّت ي٘ نٌ َا حيتاد٘ َٔ َتطًبات غٛا٤ ناْت َاز١ٜ أٚ نجري َٔ ايسٍٚ اال

ُٜعترب ايسعا١َ األغاغ١ٝ يالقتصاز ٚايتطٛض، ُٜٚعُس ضنًٓا  َع١ٜٛٓ. سٝح إٔ ايبشح ايعًُٞ 

ُٜعُس أٜطًا ايػ١ُ ايباضظ٠ يًعصط  أغاغًٝا َٔ أضنإ املعطف١ اإلْػا١ْٝ يف َٝازٜٓٗا ناف١، نُا 

ًُٞ تطدع إىل إٔ األَِ أزضنت إٔ ععُتٗا ٚتفٛقٗا ٜطدعإ إىل اؿسٜح، فأ١ُٖٝ ايبشح ايع

( ٚمٔ اآلٕ ْعٝـ عصطًا تفذَّطت 8002قسضات أبٓا٥ٗا ايع١ًُٝ ٚايفهط١ٜ ٚايػًٛن١ٝ.)املػًُٞ،

ِّقات تكسَُّ٘،  فٝ٘ ٜٓابٝع ايعًِ ٚاتَّػعت قٓٛات املعطف١، ٚتعسَّزت فٝ٘ َؿهالت اإلْػإ َٚع

ٍُ املساضؽ ٚتؿعَّبت تطُّعات٘ ٚطُٛسات ٘ إىل سٝا٠ أنجط أًَٓا ٚاغتكطاضًا ٚضفا١ٖٝ مل تعس فٝ٘ فصٛ

ٚال قاعات اؾاَعات َٛاقع ٚسٝس٠ يتشصٌٝ ايعًِ ٚاملعطف١، ٚمل ٜعس املعُِّٕٛ ٚأغاتص٠ 

اؾاَعات َصسَض اـرب٠ ٚايعًِ ٚايتعًِٝ فكط، ٚمل تعس ايهتب املسضغ١َّ ٚايهتب اؾاَع١َّ بٌ 
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ريٖا َٔ أٚع١ٝ املعطف١ ٖٞ ٚغا٥ٌ ايعًِ ٚايتعُِّ ٚايتعًِٝ فكط، نُا ٚال غٛاٖا َٔ نتٍب ٚغ

أَّ٘ مل تعس ثطٚات ايؿعٛب ٚال أسذاَٗا ايػهَّا١َّْ َكاٜٝؼ ملهاْتٗا، أٚ عٛاٌَ الغتكطاضٖا 

 ( .0111ٚضفاَّٖتٗا، أٚ ٚغا٥ٌ ؿًٍٛ َؿهالتٗا، أٚ أزٚات يتشكٝل تطُّعاتٗا )ايٛاصٌ ،

ت ايعامل تطنع يف تٛدٗاتٗا ايّٝٛ ٚخططٗا املػتكب١ًٝ ع٢ً بٓا٤ يصا لس إٔ َععِ داَعا

َٓٗذٝات ايتذسٜس ٚايتطٜٛط يف ايٓعِ اإلزاضٜـ١   ٚ قسضاتٗا ايبشج١ٝ َٔ خالٍ تطغٝدٗا آليٝات

ٚاألنازمي١ٝ يرباَر ايسضاغات ايعًٝا، يطفع دٛز٠ كطداتٗا املتُج١ً يف اـطجيني ٚاألعاخ 

 ( .8002ٚاملعطف١ )اؿطبٞ،ايع١ًُٝ يف ؾت٢ فاالت ايعًِ 

 َؿه١ً ايسضاغ١ ٚأغ٦ًتٗا : 

يكس أصبشت قط١ٝ دٛز٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ ٚايٓؿط ايعًُٞ َٛضع اٖتُاّ نبري ع٢ً         

املػت٣ٛ احملًٞ ٚاإلقًُٝٞ ٚايعاملٞ، ٚشيو ْعطًا يأل١ُٖٝ يف إثطا٤ املهتب١ ايعطب١ٝ ٚاألدٓب١ٝ 

تسعِ يف سس شاتٗا تطٛض اجملتُعات ٚتطتكٞ  ٚاي١ُٝٓٝ ع٢ً ٚد٘ اـصٛص بسضاغات ٚأعاخ

بايت١ُٝٓ املػتسا١َ إىل املػت٣ٛ املطًٛب. فايبشح ايعًُٞ ايطصني ٖٛ املكٝاؽ اؿكٝكٞ ملس٣ 

 تطٛض املٓع١َٛ ايبشج١ٝ يف أٟ زٚي١ َٔ ايسٍٚ أٚ َؤغػ١ تطب١ٜٛ أٚ عج١ٝ .

ٚفُٛع١ املالسعات فُؿه١ً ايسضاغ١ تهُٔ يف َا أؾاضت إيٝ٘ ايسضاغات ايػابك١         

ايع١ًُٝ املٓع١ُ مٛ األعاخ ايع١ًُٝ احمل١ًٝ بٛدٛز تصبصب يف دٛز٠ ٖصٙ ايبشٛخ ، ٚتٓاٚيت يف 

 .   APAَػتٛاٖا َػت٣ٛ ايتعاَٗا مبعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚؼسٜسًا االيتعاّ مبعاٜري 

يبشٛخ ٚايسضاغات يصيو أتت ٖصٙ ايسضاغ١ يتكِٝٝ ٚؼًٌٝ ٚتكصٞ َس٣ ايتعاّ ٖصٙ ا      

 . َٚٔ ٖٓا ؼسزت أغ١ً٦ ايسضاغ١ نُا ًٜٞ  :  APAمبعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚؼسٜسًا َعاٜري ايــــ 

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ  -َا َس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ٚفكًا يألزا٠ نهٌ ٚحملاٚضٖا ايػت١ ؟

( يف َس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ 05.0عٓسَا )ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ 

 داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري املٓٗر  -يف  ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ، تاضخيٞ ، ْكسٟ ( ؟ 
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اؾاَع١ٝ ( يف َس٣ تطُني ايطغا٥ٌ 05.0ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓسَا )

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري عسز املؿطفني ) َؿطف  -يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ٚاسس ، َؿطفإ  ( ؟

 أ١ُٖٝ ايسضاغ١ :

 تهُٔ أ١ُٖٝ ايسضاغ١ اييت أَآَا فُٝا ًٜٞ :     

ٚؼًٌٝ أْٗا َٔ ايسضاغات األٚىل يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ع٢ً سػب عًِ ايباسجني  اييت تٓاٚيت تكِٝٝ 

 . APAبعض َٔ ضغا٥ٌ املادػتري يف ض٤ٛ َعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ 

غتػِٗ ٖصٙ ايسضاغ١ بتعٜٚس ايكا٥ُني ع٢ً ْؿط ٚتٛثٝل األعاخ ايع١ًُٝ بايتػص١ٜ ايطادع١ شات 

ايص١ً مبٛضٛع ايبشح يًعٌُ بٗا أٚ االغتفاز٠ َٓٗا بكصس تٛدٝ٘ ايباسجني يألخص مبعاٜري 

 .   APAعًُٞ ايتٛثٝل ٚايٓؿط اي

 أٖساف ايسضاغ١ : 

تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل تكِٝٝ ٚؼًٌٝ ضغا٥ٌ املادػتري اييت مت َٓاقؿتٗا يف ايعاَني        

باملهال داَع١ سططَٛت يف ض٤ٛ َعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط  -ّ به١ًٝ ايرتب١ٝ 8002ّ،8002

َعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط  . يًتأنس َٔ  َس٣ تٛافل ايتٛثٝل يف ضغا٥ٌ املادػتري َعAPA ايعًُٞ 

 . APAايعًُٞ 

 َٓٗذ١ٝ ايسضاغ١ : 

اتبع ايباسجٕٛ يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايٛصفٞ ايصٟ ٜكّٛ ع٢ً َطادع١ األزب ايٓعطٟ      

ٚايسضاغات ايػابك١ ٖٚٛ َٓٗر ٜػتٓس إىل ٚصف ايعٛاٖط ايطبٝع١ٝ، ٚقس شنط عبٝسات 

ملٓٗر ايٛصفٞ ٜعتُس ع٢ً زضاغ١ ايٛاقع أٚ ( إىل إٔ " ا8002ٚآخطٕٚ املؿاض إيِٝٗ يف )َكطّ ،

ايعاٖط٠ نُا تٛدس يف ايٛاقع ٜٚتِ ٚصفٗا ٚصفًا زقٝكًا ٜٚعرب عٓٗا تعبريًا نٝفًٝا ٚتعبريًا 

 نًُٝا ". 

 سسٚز ايسضاغ١ :

 اؿسٚز املها١ْٝ  : ن١ًٝ ايرتب١ٝ باملهال )قافع١ سططَٛت( . -

 .ّ  8002 -ّ 8002اؿسٚز ايع١َٝٓ  : ايعاّ ايسضاغٞ   -
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اؿسٚز املٛضٛع١ٝ : اقتصطت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ع٢ً تكِٝٝ ٚؼًٌٝ ضغا٥ٌ املادػتري  -

باملهال داَع١  -ّ به١ًٝ ايرتب١ٝ 8002ّ،8002اييت مت َٓاقؿتٗا يف ايعاَني 

يف ؽصصات تطب١ٜٛ كتًف١ APA  سططَٛت يف ض٤ٛ َعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ 

. نُا اقتصطت ع١ًُٝ ايتشًٌٝ APA يعًُٞ يف ض٤ٛ عسز َٔ َعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ا

ع٢ً اجملاالت ايػت١ : عٓٛإ ايسضاغ١ ، َؿه١ً ايسضاغ١، أغ١ً٦ ايسضاغ١ ،اإلطاض 

 ايٓعطٟ يًسضاغ١ ،إدطا٤ات ايسضاغ١ ، عطض ايٓتا٥ر َٚٓاقؿتٗا ٚايتٛثٝل .

ِٝ اؿسٚز اإلدطا١ٝ٥: َتُج١ًً باـطٛات اييت اتبعٗا ايباسجٕٛ ٚاملكاٜٝؼ )اغتُاض٠ تكٝ -

 ٚؼًٌٝ يًُشت٣ٛ( ٚاألغايٝب اإلسصا١ٝ٥ املػتدس١َ فٝٗا ست٢ ايٛصٍٛ إىل ايٓتا٥ر .

 َصطًشات ايسضاغ١ :

، ز.ت.(  بأْ٘ ع١ًُٝ َٓع١ُ تٗسف إىل ايبشح ايعًُٞ  : عطف٘ ًَشِ املؿاض إيٝ٘ يف )ايبازضٟ    

ايتٛصٌ إىل سًٍٛ ملؿهالت قسز٠ أٚ إدابات عٔ تػاؤالت باغتدساّ أغايٝب ع١ًُٝ قسز٠ 

 ميهٔ إٔ تؤزٟ إىل َعطف١ ع١ًُٝ دسٜس٠ . 

َعاٜري ايبشح ايعًُٞ : عطفٗا ايباسجٕٛ إدطا٥ُٝا بأْٗا عباض٠ عٔ َعاٜري نتاب١ ايبشٛخ       

بؿهٌ َٓٗذٞ ٚٚفكًا يألغايٝب ايع١ًُٝ ايػ١ًُٝ اييت تتٛافل َع ؾطٚط ايع١ًُٝ احمله١ُ ٚ

 ايٓؿط ايعًُٞ احملهِ . 

تكِٝٝ ايبشٛخ ايع١ًُٝ : ُعطف ايتكِٝٝ إدطا٥ُٝا بأْ٘ زضد١ َطاعا٠ ايبشٛخ ايع١ًُٝ أٚ ايطغا٥ٌ      

ٜتِ قٝاغٗا يًُشاٚض ايط٥ٝػ١ٝ بكا١ُ٥ َعاٜري ايسضاغ١ ايع١ًُٝ ٚاييت تطُٓتٗا أزا٠ ايتشًٌٝ . ٚ

ٚايتعطف عًٝٗا َٔ خالٍ اغتُاض٠ ايتشًٌٝ ٚايتكِٝٝ اييت أعست ألغطاض ٖصٙ ايسضاغ١ ٚاييت 

 ( َعٝاض .62تهْٛت َٔ )

ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ : عطفٗا ايباسجٕٛ إدطا٥ُٝا بأْٗا ٚثٝك١ ع١ًُٝ َهتٛب١ تكسّ عح َبتهط        

أٚ اهل١٦ٝ ايع١ًُٝ اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا  ٜكسَ٘ ايطايب اؾاَعٞ يٌٓٝ ؾٗاز٠ عاي١ٝ َٔ قبٌ اؾاَع١

ايباسح .سٝح ٜعطض يف ٖصٙ ايٛثٝك١ ٚد١ٗ ْعطٙ ٚايُٓط ايفهطٟ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ . نُا 

تؿٌُ ايٛثٝك١ ايع١ًُٝ ع٢ً بعض املػا٥ٌ تهٕٛ َٔ َٛضٛع ٚاسس ٜكسّ إىل ١٦ٖٝ َٔ ايعًُا٤ يف 

ٛثٝك١ بايتكِٝٝ يًٛصٍٛ إىل ْفؼ اجملاٍ أٚ ايتدصص ، سٝح تكّٛ ٖصٙ اهل١٦ٝ بتٓاٍٚ َٛضٛع اي

 َطس١ً اإلداظ٠ ايع١ًُٝ ملٛضٛع ايطغاي١ .
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ّ يف قافع١ 0112داَع١ سططَٛت : ُعطفت إدطا٥ًٝا بأْٗا : داَع١ مي١ٝٓ تأغػت عاّ      

ن١ًٝ َٓٗا ن١ًٝ ايرتب١ٝ ،ن١ًٝ اآلزاب ،ن١ًٝ ايبٓات ، ن١ًٝ اهلٓسغ١   02سططَٛت، ٚتطِ 

 ٚايبرتٍٚ ،ن١ًٝ ايطب  ... ٚغريٖا َٔ ايهًٝات .

 ايسضاغات ايػابك١  :

سفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً املؿهالت اييت تٛاد٘ ( : 8002ٖزضاغ١ اؿطبٞ )      

ؼهِٝ َٚٓاقؿ١ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ )املادػتري ٚايسنتٛضاٙ( ٚ ؼسٜس ايعٛاٌَ اييت غاُٖت يف 

ظٗٛض َؿهالت ؼهِٝ َٚٓاقؿ١ ايطغا٥ٌ باؾاَع١ َٚعطف١ أثط َتػريات اؾٓؼ، ٚايسضد١ 

ايسضاغ١ يًُؿهالت اييت تٛادِٗٗ عٓس  ايع١ًُٝ، ٚايتدصص، َٚس٠ اـرب٠، يف ؼسٜس ع١ٓٝ

ؼهِٝ َٚٓاقؿ١ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ٚٚضع تصٛض َكرتح يًشًٍٛ املٓاغب١ ملؿهالت ؼهِٝ 

َٚٓاقؿ١ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ض٤ٛ َٓٗذ١ٝ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ، ٚاغتدسَت ايباسج١ املٓٗر 

ْاخ مبدتًف ّقهًُا( َٔ ايصنٛض ٚاإل 006ايٛصفٞ املػشٞ، سٝح بًػت ع١ٓٝ ايسضاغ١ )

أقػاّ اؾاَع١. ٚاغتدسَت ايباسج١ االغتبٝإ أزا٠ يًسضاغ١ ،َٚٔ ايٓتا٥ر اييت خطدت بٗا 

ايسضاغ١ ٚدٛز فُٛع١ َٔ املؿهالت اييت تٛاد٘ ع١ًُٝ ايتشهِٝ َٚٓاقؿ١ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ 

باؾاَع١ ٚ نُا دا٤ت َؿه١ً عسّ تكٝس ايطايب ٚاملؿطف بتعسٜالت احمّلهُني ع٢ً 

يع١ًُٝ يف املطتب١ ايجا١ْٝ عؿط٠ َٔ سٝح زضد١ َٛافك١ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً ٚدٛزٖا ايطغاي١ ا

(َٚٔ تٛصٝات ايسضاغ١ إْؿا٤ ٚسسات يطُإ اؾٛز٠ يف ٖصٙ اإلزاضات ٪2822بٓػب١ بًػت )

ٚاألقػاّ ايع١ًُٝ بايهًٝات تعٌُ نٓعِ زاخ١ًٝ يًذٛز٠ تكّٛ ع٢ً تؿهٌٝ ايًذإ ٚفطم ايعٌُ 

تُط يًذٛز٠ يف أبعاز ايعٌُ بٗصٙ اإلزاضات ٚاألقػاّ يف ض٤ٛ عًُٝات يًتشػني ٚايتطٜٛط املػ

 املطادع١ ٚايتكِٜٛ يًُسخالت ٚايعًُٝات ٚاملدطدات ٚفل املٛاصفات ٚاملعاٜري ايكٝاغ١ٝ املطدع١ٝ .

زضاغ١ ايبازضٟ )ز.ت.( : ٚقس ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل تكِٝٝ عسز َٔ ايبشٛخ ايع١ًُٝ           

ايعطب١ٝ يف اجملالت ايع١ًُٝ احمله١ُ يف زٍٚ فًؼ ايتعإٚ اـًٝذٞ يف ض٤ٛ املٓؿٛض٠ بايًػ١ 

 عسز َٔ َعاٜري ايبشح ايعًُٞ ٚفكًا يألزا٠ اييت قاّ ايباسح بإعسازٖا ألغطاض ٖصٙ ايسضاغ١ . 

ٚاعتُس ايباسح يف ٖصٙ ايسضاغ١ املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ يًبشٛخ احمله١ُ بايًػ١ ايعطب١ٝ َٔ 

تطُني ايبشٛخ ٚايتعاَٗا مبعاٜري ايبشح ايعًُٞ .ٚيتشكٝل أٖساف ايسضاغ١  خالٍ ؼًٌٝ َس٣

قاّ ايباسح بإعساز قا١ُ٥ مبعاٜري ايبشح ايعًُٞ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛفط يف ايبشٛخ ، ٚتهْٛت 

(َعٝاضًا َٛظع١ ع٢ً غت١ قاٚض .ٚمت ؼهِٝ ايكا١ُ٥ بعطضٗا ع٢ً 22بصٛضتٗا ايٓٗا١ٝ٥ َٔ )

( 62(.ٚقس تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ )80,22َعاٌَ ايجبات بايكا١ُ٥ )عسز َٔ احملهُني، ٚبًؼ 
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عجًا مت اختٝاضٖا بططٜك١ قصس١ٜ َٔ األعساز األخري٠ املٓؿٛض٠ يف اجملالت ايع١ًُٝ احمله١ُ 

بايًػ١ ايعطب١ٝ . ٚأؾاضت ايٓتا٥ر إىل إٔ :املتٛغط ايهًٞ ملس٣ تطُني ايبشٛخ املٓؿٛض٠ بايًػ١ 

(ٖٚٞ زضد١ أع٢ً َٔ 26,8يتعإٚ اـًٝذٞ ملعاٜري ايبشح ايعًُٞ ٖٛ )ايعطب١ٝ يف زٍٚ فًؼ ا

نُا أؾاضت ايٓتا٥ر أٜطَا إىل إٔ قٛض )ايٓتا٥ر َٚٓاقؿتٗا(دا٤ يف  زضد١ احملو َٚكبٛي١ تطبًٜٛا.

ٖصٙ  (ٖٚٞ زضد١ عاي١ٝ ٚدٝس٠ ْعطًا يرتنٝع ايباسجني يف20,8املطتب١ األٚىل مبتٛغط سػابٞ )

يٓتا٥ر ٚتفػريٖا سػب أٖساف  زضاغتِٗ . ٚنُا أؾاضت ايٓتا٥ر ايبشٛخ بتفاصٌٝ عطض ا

أٜطًا إىل أْ٘ ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ ع٢ً مجٝع قاٚض قا١ُ٥ َعاٜري ايبشح ايعًُٞ 

تبعًا ملتػري فاٍ ايٓؿط )األزبٞ ٚايعًُٞ( ْعطًا ألٕ مجٝع ٖصٙ ايبشٛخ املٓؿٛض٠ خطعت َػبكًا 

ايبشح ايعًُٞ . نُا أؾاضت ايٓتا٥ر أٜطًا إىل أْ٘ ال تٛدس فطٚم يًتشهِٝ ٚفل َعاٜري ايٓؿط ٚ

شات زالي١ إسصا١ٝ٥ ع٢ً مجٝع قاٚض قا١ُ٥ َعاٜري ايبشح ايعًُٞ تبعًا ملتػري عسز ايباسجني 

)فطزٟ. ٚظٚدٞ . ٚفطٜل ( باغتجٓا٤ احملٛض ايطابع )إدطا٤ات ايسضاغ١ ( ايصٟ ظٗطت ب٘ فطٚم . 

٘ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ تبعا ملتػري املٓٗر )ٚصفٞ، ٚتٛصًت ايسضاغ١ أٜطا إىل أْ

ٚػطٜيب، ٚتاضخيٞ، ْٚكسٟ ( ع٢ً األزا٠ نهٌ ٚبعض احملاٚض . ٚأٚضشت املكاضْات ايبعس١ٜ 

ؾاف١ٝ بٛدٛز فطٚم زاي١ إسصا١ٝ٥ يصاحل ايبشٛخ ايتذطٜب١ٝ . ٖٚصا ٜؤنس ع٢ً أ١ُٖٝ  –

ٔ تطٜٛط املٓعَٛات ايتع١ًُٝٝ . ٚأٚصت ايسضاغ١ االٖتُاّ بايبشح ايتذطٜيب ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ َ

بططٚض٠ اٖتُاّ َؤغػات ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاؾاَعات مبدتًف ايتدصصات بٛدٛز َٓع١َٛ 

ٚاضش١ يًٓؿط ايعًُٞ احملهِ بايًػ١ ايعطب١ٝ ٚفل َعاٜري ايبشح ايعًُٞ ٚظٜاز٠ ايسعِ املكسّ 

 يًسٚضٜات ايع١ًُٝ احمله١ُ بايًػ١ ايعطب١ٝ .

غ١ غٝت ٚايؿٝذ)ز.ت.( : ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل تٛثٝل ٚؼًٌٝ ضغا٥ٌ املادػتري زضا       

ٚايسنتٛضاٙ اييت أدطٜت يف داَعيت أَسضَإ اإلغال١َٝ ٚأفطٜكٝا ايعامل١ٝ. سٝح اْ٘ مت سصط 

( ضغاي١ زنتٛضاٙ 62( ضغاي١ َادػتري ٚ)002ايطغا٥ٌ اييت أدطٜت يف اؾاَعتني فهاْت )

(، ٚيف داَع١ أفطٜكٝا 8006 -0122ٕ اإلغال١َٝ يف ايفرت٠ َٔ )أدطٜت يف داَع١ أَسضَا

( ، 8006 -0112( ضغا٥ٌ زنتٛضاٙ يف ايفرت٠ )2( ضغاي١ َادػتري ٚ)21ايعامل١ٝ ناْت ٖٓاى )

( غؤاال متجٌ 06ناْت ٖصٙ ايطغا٥ٌ فتُع١ ٖٞ اييت أدطٟ عًٝٗا ؼًٌٝ احملت٣ٛ يإلداب١ عٔ )

٣ٛ ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف عًِ ايٓفؼ إداباتٗا ٚاقع ايبشح ايعًُٞ يف َػت

( ف١٦ ٚمت ايتشكل َٔ صسق٘ عٔ 00باؾاَعتني. مت تصُِٝ منٛشز ؾُع املعًَٛات ٜتطُٔ )

(، أَا ثبات٘ فكس سػب عٔ ططٜل 0216ططٜل احمّلهُني، ٚعٔ ططٜل ايصسم ايصاتٞ ايصٟ بًؼ )
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تدسّ ايباسجإ ايٓػب امل١ٜٛ٦ يتشًٌٝ (. بُٝٓا اغ0222ْػب١ اتفام اثٓني َٔ املصششني ٚقس بًؼ )

 بٝاْات ايسضاغ١.

نؿفت ايسضاغ١ عٔ عس٠ ْتا٥ر أُٖٗا: إٕ َععِ ايطغا٥ٌ أدطٜت يف نًٝيت ايرتب١ٝ      

باؾاَعتني ، ٚنإ ايتشصٌٝ ايسضاغٞ ٖٛ املٛضٛع األنجط تهطاضًا ًٜٝ٘ ايتٛافل ايٓفػٞ 

ت االػاٖات يف املطتب١ ايجا١ْٝ يف داَع١ ٚاالدتُاعٞ يف داَع١ أَسضَإ اإلغال١َٝ، بُٝٓا دا٤

أفطٜكٝا ايعامل١ٝ مما ٜؿري إىل إٔ غايب١ٝ املٛضٛعات امصطت يف عًِ ايٓفؼ ايرتبٟٛ ، ٚناْت 

ايبشٛخ ايٛصف١ٝ ٖٞ ايػا٥س٠ يف اؾاَعتني خاص١ االضتباط١ٝ َٓٗا ٚاملػش١ٝ، ٚاْعسَت بعض 

ت٣ٛ، ٚزضاغ١ اؿاي١( ، نُا ناْت ٖٓاى ايبشٛخ ايٛصف١ٝ )َجٌ: ايع١ًٝ املكاض١ْ ، ٚؼًٌٝ احمل

ْسض٠ يف ايبشٛخ ايتذطٜب١ٝ ،ٚناْت عٝٓات ايسضاغ١ َتٛغط١ اؿذِ ٚمت اختٝاضٖا بايططٜك١ 

ايطبك١ٝ ايعؿٛا١ٝ٥ ،ٚناْت املساضؽ ٚاؾاَعات ٖٞ ايب١٦ٝ املفط١ً إلدطا٤ ايسضاغات سٝح 

سز َٔ ايطغا٥ٌ يف داَع١ ناْت غايب١ٝ ايعٝٓات طالب١ٝ، ٚتٛصًت ايسضاغ١ إىل إٔ ٖٓاى ع

افطٜكٝا ايعامل١ٝ أؾطف عًٝٗا أغاتص٠ غري َتدصصني يف عًِ ايٓفؼ ، ٚناْت ايباسجات اإلْاخ 

ٖٔ األنجط يف املادػتري بُٝٓا نإ ايصنٛض ِٖ األنجط ْٝال يسضد١ ايسنتٛضاٙ، ٚ َععِ 

ٓػٝات ايسضاغات قس أدطٜت يف ٚال١ٜ اـططّٛ ، نُا نإ ٖٓاى عسز َٔ ايباسجني َٔ د

ّ. ٚقس أظٗطت 0112غري غٛزا١ْٝ ،ٚيٛسغ إٔ ٖٓاى ظٜاز٠ َططز٠ يف أعساز ايطغا٥ٌ َٓص ايعاّ 

ايسضاغ١ اتػاقا َع ايسضاغات ايػابك١ ٚخاص١ تًو اييت أدطٜت يف ايػٛزإ ،ٚمت َٓاقؿ١ ْتا٥ر 

 ايسضاغ١ ٚٚضعت بعض ايتٛصٝات اييت قس تػاعس يف تطٜٛط ٖصا اجملاٍ َػتكبال. 

غ١ ايعتٝيب املؿاض إيٝٗا يف غٝت ٚايؿٝذ )ز.ت.(: ٚناْت بعٓٛإ "زضاغ١ تكٛمي١ٝ زضا        

يألعاخ املٓؿٛض٠ يف زٚض١ٜ ايرتب١ٝ املػتُط٠" ٖٚسفت يتكِٜٛ األعاخ املٓؿٛض٠ يف زٚض١ٜ ايرتب١ٝ 

َٔ سٝح ايتعاّ.ٖا مبعاٜري ايبشح ايعًُٞ املتعاضف  –عٛخ ْفػ١ٝ ٚتطب١ٜٛ  –املػتُط٠ ٖٚٞ 

( عجًا اختريت عؿٛا٥ًٝا 06املطًٛب١ يف ايسٚضٜات احمله١ُ، ٚقس اؾتًُت ايسضاغ١ ع٢ً )عًٝٗا ٚ

%( َٔ مجٝع األعاخ املٓؿٛض٠ بتًو اجمل١ً يف 60متجٌ ع١ٓٝ ايسضاغ١، ٖٚٞ تؿهٌ سٛايٞ )

( بٓس ٜتٓاٍٚ 01(، ٚإلدطا٤ ايسضاغ١ قاّ بتصُِٝ منٛشز َٔ )0126( إىل )0120ايفرت٠ َٔ )

( ١60 يف ايبشح ثِ قاّ بعطض نٌ عح ع٢ً ثالث١ َٔ األغاتص٠ فبًؼ عسزِٖ )اؾٛاْب املٓٗذٝ

 أغتاشًا يتكِٜٛ ايبشح ٚفل ٖصا ايُٓٛشز . 

ٚناْت أِٖ ْتا٥ر ايسضاغ١ : اتفل احملهُٕٛ ع٢ً أ١ُٖٝ األعاخ املٓؿٛض٠ يف اجمل١ً ٚنصيو 

يبشٛخ أٚ أغ٦ًتٗا ع٢ً اْطبام املطُٕٛ ع٢ً ايعٓاٜٚٔ، ٚيهٔ مل ٜٛافكٛا ع٢ً ٚضٛح أٖساف ا
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أٚ ؼكٝل أغ١ً٦ ايسضاغات ألٖسافٗا أٚ ْتا٥ر ايتصُِٝ ايسضاغٞ أٚ َفاِٖٝ ايسضاغات، نُا 

إٔ اختٝاض ايعٝٓات مل ٜتِ بططٜك١ غ١ًُٝ ٚنصيو ططم َعاؾ١ ايبٝاْات، ٚناْت ٖٓاى 

َٛافك١ نبري٠ ع٢ً االغتفاز٠ َٔ ايسضاغات ايػابك١، ٚيهٔ ناْت ٖٓاى َعاضض١ ٚعسّ 

يألغًٛب ايصٟ متت ب٘ َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚنصيو أزٚات ايسضاغ١، ٚيهٔ ٚدسٚا َٓاغب١  َٛافك١

عطض ايٓتا٥ر، ٚنإ ٖٓاى اػاٙ غا٥س ٚقٟٛ ع٢ً إٔ بٓا٤ ايتٛصٝات غري غًِٝ، أَا املطادع 

فكس ناْت ٖٓاى عسّ َٛافك١ بؿس٠ ع٢ً نفا١ٜ املطادع يًسضاغات اييت قَٛت، ٚيهٔ 

ّ يف ايسضاغات، ٚغال١َ ايًػ١، ٚيهِٓٗ عاضضٛا ططم ايتٛثٝل ٚافكٛا ع٢ً األغًٛب املػتدس

 املػتدس١َ، ٚأخريًا أٚضشٛا إٔ َػت٣ٛ ايبشٛخ املٓؿٛض٠ زٕٚ املتٛغط . 

 إدطا٤ات ايسضاغ١ :

: ٜتأيف فتُع ايسضاغ١ َٔ ضغا٥ٌ املادػتري اييت مت َٓاقؿتٗا يف ايعاَني  فتُع ايسضاغ١

 (  ضغاي١ .82باملهال داَع١ سططَٛت ٚايبايؼ عسزٖا ) –ّ به١ًٝ ايرتب١ٝ 8002،8002

( ضغا٥ٌ َادػتري مت اختٝاضٖا بايططٜك١ 2: تهْٛت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ )  ع١ٓٝ ايسضاغ١

 % َٔ فتُع ايسضاغ١ األصًٞ .80متجٌ ْػب١ ايعؿٛا١ٝ٥ عٔ ططٜل ايكطع١ ، ٚاييت 

 : ٚإلعساز أزا٠ ايسضاغ١ قاّ ايباسجٕٛ باـطٛات ايتاي١ٝ :  أزا٠ ايسضاغ١

 أٚاًل :َطادع١ األزب ايرتبٟٛ ٚايسضاغات ايػابك١ .

اييت ٜٓبػٞ   APAثاًْٝا :َطادع١ ضغا٥ٌ املادػتري ٚنصيو َطادع١ َعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ 

 ٗا عٓس نتاب١ ضغا٥ٌ املادػتري .االيتعاّ ب

ثايجًا : اغتعإ ايباسجٕٛ باألزٚات اييت اغتدسَٗا ناًل َٔ ) ايبازضٟ ،ز.ت.( ٚ )ايصبإ 

( إلعساز قا١ُ٥ باحملاٚض ، ٚقا١ُ٥ مبعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ اييت ٜٓبػٞ إٔ تتٛفط يف 8002،

 ضغا٥ٌ املادػتري .

غ١ يف صٛضتٗا األٚي١ٝ  ٖٚٞ عباض٠ عٔ ) اغتُاض٠ تكِٝٝ عٌُ ايباسجٕٛ ع٢ً تهٜٛٔ أزا٠ ايسضا

( فكطات ، احملٛض 2ٚؼًٌٝ يًُشت٣ٛ ( ٚامله١ْٛ َٔ غت١ قاٚض ،احملٛض األٍٚ تهٕٛ َٔ ) 

( فكطات ، احملٛض ايطابع تهٕٛ 2( فكطات ، احملٛض ايجايح تهٕٛ َٔ )2ايجاْٞ تهٕٛ َٔ )

( فكطات أَا احملٛض ايػازؽ ٚاألخري فكس 2( فكطات ٚاحملٛض اـاَؼ تهٕٛ َٔ )2أٜطًا َٔ )

( فكطات ، ؼكل ايباسجٕٛ َٔ صسقٗا بعطضٗا ع٢ً احملهُني أَا ثباتٗا فكس 6تهٕٛ َٔ )

 نإ عٔ ططٜل االغتعا١ْ بباسح آخط يتشًٌٝ ع١ٓٝ َٔ غري ع١ٓٝ ايسضاغ١  .
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 صسم األزا٠ : 

عسز َٔ احملهُني ، يهٞ ٜتأنس ايباسجٕٛ َٔ صسم أزا٠ ايسضاغ١  مت عطضٗا ع٢ً       

ُٚطًب َِٓٗ إبسا٤ آضا٥ِٗ سٍٛ َس٣ اْتُا٤ ايفكطات إىل احملاٚض. ٚايتأنس َٔ غال١َ بٓا٥ٗا 

ٚٚضٛسٗا ، ٚقس أخصت َالسعاتِٗ بعني االعتباض ٚيف ايٓٗا١ٜ مت باإلمجاع االتفام ايتاّ ع٢ً 

 تطبٝل أزا٠ ايسضاغ١ ، ٚاؾسٍٚ ايتايٞ ٜبني قاٚض االغتُاض٠   :

 النسبة املئوية املعايير املحاور 

 02226 2 املحىز ألاول : عىىان الدزاست

 8828 8  2 املحىز الثاوي :مشكلت الدزاست وأسئلتها

 212206 2 املحىز الثالث :إلاطاز الىظسي للدزاست

 206 21 2 املحىز السابع :إجساءاث الدزاست

 206 21 2 املحىز الخامس : عسض الىخائج ومىاقشتها

 01222 6 السادس : الخىثيقاملحىز 

 %000 62 املجمىع

 

 ثبات األزا٠ :                      

ٚيهٞ ٜتشكل ايباسجٕٛ َٔ ثبات اغتُاض٠ تكِٝٝ ٚؼًٌٝ احملتـ٣ٛ  قـاَٛا باالغـتعا١ْ بباسـح           

آخـط يهــٞ ٜكــّٛ بتشًٝـٌ ضغــا٥ٌ َادػــتري َـٔ غــري عٝٓــ١ ايسضاغـ١، ٚمت سػــاب َعاَــٌ ايجبــات       

( ، ٚقـس بًـؼ َعاَـٌ ايجبـات     Alpha Cronbachباغتدساّ َعاَـٌ االتػـام ايـساخًٞ أيفانطْٚبـار )    

( ٖٚـصا ٜعـأ إٔ االغـتُاض٠ تتُتـع بسضدـ١ ثبـات عايٝـ١ تـربض اغـتدساَٗا          26,0غـتُاض٠  ) ايهًٞ اال

 ألغطاض ايسضاغ١ .

 تطبٝل أزا٠ ايسضاغ١ : 

اتبع ايباسجٕٛ اـطٛات ايتاي١ٝ يف ؼًٌٝ ضغا٥ٌ املادػتري يف ض٤ٛ َعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط  

 ايعًُٞ : 

 قطا٠٤ احملاٚض ايػت١ ايٛاضز٠ يف االغتُاض٠  .  -
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 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

قطا٠٤ ضغا٥ٌ املادػتري قطا٠٤ دٝس٠ ،سٝح اعتُس ايباسجٕٛ ايسضاغ١ نٛسس٠   -

 يًتشًٌٝ .

مت اعتُاز تطُني ايسضاغ١ يًُعاٜري َٔ خالٍ اغتدساّ املكٝاؽ ايجالثٞ  -

 )دٝس،َتٛغط ، ضعٝف(

 .  spssمت َعاؾ١ ايبٝاْات إسصا٥ًٝا َٔ خالٍ بطْاَر ايطظّ اإلسصا١ٝ٥   -

 ْتا٥ر ايسضاغ١ َٚٓاقؿتٗا 

: َا َس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ  ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ األٍٚ (0)

 داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا يألزا٠ نهٌ ٚحملاٚضٖا ايػت١ ؟ -ايرتب١ٝ

يإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػؤاٍ مت سػاب املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚاالمطافات املعٝاض١ٜ  ٚايٓػب    

(  ٜبني شيو 0ع قاٚضٖا ايػت١ ملعطف١ تطتٝب نٌ قٛض، ٚاؾسٍٚ )امل١ٜٛ٦ يألزا٠ نهٌ ٚؾُٝ

. 

( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يألزا٠ 0دسٍٚ )

 نهٌ)املطتب١ األٚىل(

زقم 

 املحىز 
 املحاوز السخت

املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

 اليسبت 

ت  املئٍى
 الترجيب

 0 %10 062,0 68,8 عىىان الدزاست 0

 2 %20 200,0 28,8 مشكلت الدزاست وأسئلتها 8

 6 %26  268,0 20,8 إلاطاز الىظسي للدزاست 6

 8 %21 202,0 26,8 إجساءاث الدزاست 2

 0 %10 226,0 68,8 عسض الىخائج ومىاقشتها 2

 2 %66 6282,0 66,8 الخىثيق 2
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 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يفكطات احملٛض ( ٜبني املتٛغط اؿػاب ٚاالمطاف 8اؾسٍٚ ضقِ )

 اـاَؼ

 فقساث املحىز الخامس ) عسض الىخائج ومىاقشتها ( زقم
املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

اليسبت 

ت  ب املئٍى
رجي

الت
 

 0 %21 202,0 26,8 حعبر هخائج الدزاست عً مشكلت الدزاست 82

 0 %21 202,0 26,8 زبط الىخائج بأسئلت الدزاست 82

 8 % 20 266,0 20,0 مقازهت الىخائج املخدصلت بيخائج دزاساث أخسي  86

82 
جىطيذ ألاسباب التي أدث إلى الحصىل على هره  

 الىخائج 
66,8 202,0 62% 6 

 6 %62 202,0 66,8 اسخخدم الجداول وألاشكال البياهيت  81

َٚٓاقؿتٗا( قس دا٤ يف ( إٔ احملٛض اـاَؼ )عطض ايٓتا٥ر 0ٜتطح يٓا َٔ خالٍ اؾسٍٚ )

% 10، أٟ َا ميجٌ ْػبت٘  226,0ٚامطاف َعٝاضٟ َكساضٙ   68,8املطتب١ األٚىل مبتٛغط سػابٞ 

، ٖٚصا َؤؾط دٝس ٜبني يٓا إٔ ايباسجني يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٜطنعٕٚ اٖتُاَِٗ بؿهٌ نبري 

ايفكطتني) ع٢ً عطض ايٓتا٥ر َٚٓاقؿتٗا بؿهٌ زقٝل ، ٚناْت أع٢ً فكط٠ يف ٖصا احملٛض ٖٞ 

( ٚاييت تٓص ع٢ً : تعرب ْتا٥ر ايسضاغ١ عٔ َؿه١ً ايسضاغ١ ، ضبط ايٓتا٥ر بأغ١ً٦ 82( ٚ)82

. ٖٚصا املؤؾط   202,0، أَا امطافُٗا فكس بًؼ   26,8ايسضاغ١ سٝح بًؼ َتٛغطُٗا اؿػابٞ  

١ٝ ٜؤنس يٓا إٔ ايٓتا٥ر ناْت عباض٠ عٔ إدابات صطحي١ يًُؿه١ً ايط٥ٝػ١ٝ ٚيألغ١ً٦ ايفطع

عٓٗا ، ٖٚٛ زيٌٝ  ٚاضح ع٢ً قسض٠ ايباسجني ع٢ً فِٗ نٝف١ٝ ايتشًٌٝ ٚنٝف١ٝ اإلداب١ عٔ 

 أغ١ً٦ ايسضاغ١ .
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( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يفكطات احملٛض 6اؾسٍٚ ضقِ )

 األٍٚ

 فقساث املحىز ألاول ) عىىان الدزاست ( زقم
املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

اليسبت  

ت  ب املئٍى
رجي

الت
 

 6 %21 202,0 26,8 وطىح العىىان وازجباطه بالبدث  0

 8 %12 202,0 26,8 أن ًلخص العىىان الفكسة السئيسيت للبدث 8

 2 %26 222,0 20,8 وطىح املخغيراث املسخقلت والخابعت 6

 8 %12 202,0 26,8 سهىلت اللغت التي كخب بها العىىان 2

 2 %26 266,0 20,8 ( كلمت08-00أن ًكىن طىل العىىان مابين ) 2

 0 %000 000,0 00,6 وطىح املصطلحاث ألاساسيت في العىىان 2

(  ٜتطح يٓا إٔ احملٛض األٍٚ )عٓٛإ ايسضاغ١ ( قس دا٤ يف املطتب١ 0َٔ خالٍ اؾسٍٚ )       

، ٚامطاف َعٝاضٟ بًؼ     68,8األٚىل نصيو بايٓػب١ يرتتٝب احملاٚض مبتٛغط سػابٞ قسضٙ 

( أع٢ً ايفكطات ٚاييت تٓص ع٢ً 2% . ٚقس أخصت ايفكط٠ )10.أَا ْػبت٘ امل١ٜٛ٦ فكس بًػت  062,0

أَا   00,6ٚضٛح املصطًشات األغاغ١ٝ يف ايعٓٛإ  ٚقس بًؼ املتٛغط اؿػابٞ هلصٙ ايفكط٠  

% . أَا أقٌ فكط٠ يف ٖصا 000أٟ َا ميجٌ ْػبت٘   000,0االمطاف املعٝاضٟ هلصٙ ايفكط٠ فكس بًؼ  

١ (  ٚاييت تٓص ع٢ً : ٚضٛح املتػريات املػتك١ً ٚايتابع2( ٚ)6احملٛض فكس ناْت يًفكطتني  )

. ٖٚصا   20,8( ن١ًُ . مبتٛغط سػابٞ َكساضٙ  08-00،ٚإٔ ٜهٕٛ طٍٛ ايعٓٛإ َابني )

َؤؾط ٚاضح ٜبني يٓا إٔ ايباسجني يف نتاب١ عٓاٜٚٔ أعاثِٗ مل ٜٛضشٛا بؿهٌ زقٝل 

املتػريات ٚنصيو مل ًٜتعَٛا باؿس األع٢ً يًهًُات ففٞ ايهجري َٔ ايسضاغات اييت ٚضعت 

ايعٓٛإ أطٍٛ َٔ اؿس املطًٛب يف األغًب .ٚيهٔ البس إٔ ْؿري إىل  بني أٜسٟ ايباسجني نإ

( ن١ًُ 08-00قس أؾاض إىل اْ٘ ٜهٕٛ َٔ )  APAأْ٘ ٚبايطغِ َٔ إٔ َطدع ايتٛثٝل ايعًُٞ يف 

( ن١ًُ ٚايبعض األخط ٜصنط إىل أْ٘ 02-00إال أْ٘ يف إصساضات أخط٣ شنطت إىل أْ٘ َٔ )

 ن١ًُ 80إىل األقٌ َٔ 
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ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ  ٚايٓػب١ امل١ٜٛ٦ يألزا٠ نهٌ)  (0دسٍٚ )

 املطتب١ ايجا١ْٝ(

زقم 

 املحىز 
 املحاوز السخت

املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

 اليسبت 

ت  املئٍى
 الترجيب

 0 %10 062,0 68,8 عىىان الدزاست 0

 2 %20 200,0 28,8 مشكلت الدزاست وأسئلتها 8

 6 %26  268,0 20,8 الىظسي للدزاست إلاطاز 6

 8 %21 202,0 26,8 إجساءاث الدزاست 2

 0 %10 226,0 68,8 عسض الىخائج ومىاقشتها 2

 2 %66 6282,0 6666,8 الخىثيق 2

( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يفكطات احملٛض 2اؾسٍٚ ضقِ )

 ايطابع

 السابع ) إجساءاث الدزاست (فقساث املحىز  زقم
املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

اليسبت 

ت ب املئٍى
رجي

الت
 

 8 %21 202,0 26,8 وطىح إجساءاث جطبيق الدزاست  80

80 
التركيز على جدقيق الصدق والثباث لألداة 

 املسخخدمت في الدزاست
26,8 202,0 12% 0 

 0 %12 202,0 26,8 وطىح املىهجيت التي بىيت عليها الدزاست  88

فاث إجسائيت ملخغيراث الدزاست  86  8 %21 202,0 26,8 عسض حعٍس

82 
الىطىح في عسض الىسائل إلاخصائيت 

 املسخخدمت في الدزاست 
26,8 202,0 21% 8 

( ٜتبني يٓا إٔ احملٛض ايطابع )إدطا٤ات  يًسضاغ١ ( قس دا٤ يف املطتب١ 0َٔ خالٍ اؾسٍٚ )   

. أَا ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ هلصا  202,0، ٚامطاف َعٝاضٟ بًؼ      26,8ايجا١ْٝ  مبتٛغط سػابٞ قسض٠ 

( 88( ٚ )80% . ٚقس ناْت أع٢ً فكط٠ يف ٖصا احملٛض ٖٞ ايفكطتني )21احملٛض فكس بًػت 



 
 

 
 
 

276 

 م2015م،2014 العانيو يف نناقشتها تم التى املاجستير رسائل وتحليل تقييم
 شادن يسلم بازهير             سوزان سعيد باغويطة    يسلم عبيد بازهير      |...  التربية بكلية

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

ايفكط٠ األٚىل تٓص ع٢ً : ايرتنٝع ع٢ً ؼكٝل ايصسم ٚايجبات يألزا٠ املػتدس١َ يف ايسضاغ١ ف

( تٓص ع٢ً : 88. ٚايفكط٠ ) 202,0، ٚامطافٗا املعٝاضٟ 26,8،سٝح بًؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ 

ٚضٛح املٓٗذ١ٝ اييت بٓٝت عًٝٗا ايسضاغ١ ، ٖٚصا ٜؤنس يٓا اٖتُاّ ايباسجني ٚتطنٝعِٖ 

٢ ؼكٝل ايصسم ٚايجبات ،ٚناْت املٓٗذ١ٝ املتبع١ يف ضغا٥ٌ املادػتري بؿهٌ زقٝل عً

ٚاضش١ َٚعطٚض١ بؿهٌ دٝس .أَا بك١ٝ فكطات احملٛض ايجايح فكس أخصت املطتب١ األخري٠ يف 

 تطتٝب ايفكطات .

( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يألزا٠ نهٌ) 0دسٍٚ )

 املطتب١ ايجايج١ (

زقم 

 املحىز 
 املحاوز السخت

املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

 اليسبت 

ت  املئٍى
 الترجيب

 0 %10 062,0 68,8 عىىان الدزاست 0

 2 %20 200,0 28,8 مشكلت الدزاست وأسئلتها 8

 6 %26  268,0 20,8 إلاطاز الىظسي للدزاست 6

 8 %21 202,0 26,8 إجساءاث الدزاست 2

 0 %10 226,0 68,8 ومىاقشتهاعسض الىخائج  2

 2 %66 6282,0 6666,8 الخىثيق 2

( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ  ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يفكطات احملٛض 2اؾسٍٚ ضقِ )

 ايجايح

( ٜتطح يٓا إٔ احملٛض ايجايح )اإلطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١( أخص املطتب١ 0َٔ خالٍ اؾسٍٚ )   

.بٓػب١ 268,0، أَا االمطاف املعٝاضٟ فكس بًؼ  20,8ايجايج١ َٔ بني احملاٚض مبتٛغط سػابٞ  

أَا امطافٗا املعٝاضٟ  26,8( َتٛغط سػابٞ ٜبًؼ  01%، سٝح أخصت ايفكط٠ )١ٜٛ٦َ26 قسضٖا 

،ٚتٓص ٖصٙ ايفكط٠ ع٢ً: غٗٛي١ َتابع١  ايٓصٛص ٚفُٗٗا  ، سٝح أخصت  202,0نإ  فكس

أع٢ً ايفكطات يف ٖصا احملٛض سٝح أْ٘ َٚٔ خالٍ قطا٠٤ ايباسجٕٛ يطغا٥ٌ املادػتري تبني هلِ إٔ 

ايطغا٥ٌ َهتٛب١ بًػ١ ٚاضش١ ٚغ١ًٗ ٜػتطٝع أٟ ؾدص فُٗٗا بػٗٛي١ .يف سني إٔ أقٌ فكط٠ 

( ٚايتأ تٓص ع٢ً : تسعِٝ اإلطاض ايٓعطٟ مبطادع سسٜج١ ، 02ْت ايفكط٠  )يف ٖصا احملٛض نا
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. ٖٚصا ٜؿري بٌ  212,0،أَا امطافٗا املعٝاضٟ فكس بًؼ    00,8ٚقس بًؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ  

ٜٚؤنس إٔ ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ ال تسعِ مبطادع سسٜج١ َٛانب١ يًتطٛضات ايع١ًُٝ ٚنٌ َا ٖٛ 

يف ٖصا يعسّ تٛفط ايهتب اؿسٜج١ يف َهتباتٓا ،ٚنصيو دسٜس ،يهٔ قس ٜهٕٛ ايػبب 

عسّ ايكسض٠ ع٢ً طًبٗا عرب ٚغا٥ٌ االتصاٍ يعسّ ٚدٛز املصساق١ٝ يف إٜصاهلا ٚ ال ْٓػ٢ أْٓا يف 

َطس١ً سطب ال ْػتطٝع ايتٓكٌ بني املهتبات يف ناف١ احملافعات ٚايسٍٚ . نصيو  ٜعع٣ 

٘ قس  تهٕٛ  ٖصٙ املٛضٛعات دسٜس٠ ال تٛدس هلا ايباسجٕٛ عسّ ٚدٛز املطادع اؿسٜج١ إىل أْ

 َصازض سسٜج١ ٚنصيو عسّ ٚدٛز زضاغات يف ٖصٙ اجملاالت . 

( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يألزا٠ نهٌ) 0دسٍٚ )

 املطتب١ ايطابع١ (

رقم 

 املحور 
 املحاور الستة

املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 النسبة 

 املئوية
 الترثيب

 0 %10 062,0 68,8 عىىان الدزاست 0

 2 %20 200,0 28,8 مشكلت الدزاست وأسئلتها 8

 6 %26  268,0 20,8 إلاطاز الىظسي للدزاست 6

 8 %21 202,0 26,8 إجساءاث الدزاست 2

 0 %10 226,0 68,8 عسض الىخائج ومىاقشتها 2

 2 %66 6282,0 6666,8 الخىثيق 2
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( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦  يفكطات احملٛض 2اؾسٍٚ ضقِ )

 ايجاْٞ

 فقرات املحور الثاني ) مشكلة الدراسة وأسئلتها( رقم
املتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 املعياري 

 النسب

ب املئوية
رثي

الت
 

 8 %26 266,0 20,8 ازجباط املشكلت بعىىان الدزاست 6

 0 %12 202,0 26,8 حسهم املشكلت في جدقيق إطافت علميت جدًدة 2

 8 %26 222,0 20,8 ازجباط مشكلت الدزاست بالىاقع العلمي والخطبيقي 1

 0 %12 202,0 26,8 جخالءم أسئلت الدزاست مع مخغيراث الدزاست 00

00 ً  8 %26 266,0 20,8 حعبر املشكلت عً عالقت بين مخغيًر

وحعبيرها عً مشكلت الدزاستدقت ألاسئلت  08  20,8 266,0 26% 8 

 0 %12 202,0 26,8 السؤال السئيس ي للبدث ٌعبر عً طبيعت املشكلت 06

02 
أسئلت البدث الفسعيت جقيس أبعاد املشكلت مً كل 

 جىاهبها
66,8 202,0 62% 6 

( ٜتبني يٓا إٔ احملٛض ايجاْٞ ) َؿه١ً ايسضاغ١ ٚأغ٦ًتٗا(  قس ْاٍ 0َٔ خالٍ اؾسٍٚ )        

،ٚامطاف َعٝاضٟ  ،أَا ْػب١    28,8املطتب١ ايطابع١ َٔ بني احملاٚض مبتٛغط سػابٞ َكساضٙ 

%، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ عٓاٜٚٔ ايسضاغات تالقٞ اٖتُاّ ٚتسقٝل ٚاضح 20ٖصا احملٛض فكس   بًؼ 

َٔ قبٌ املؿطفني ٚؾ١ٓ ايػُٝٓاض ٚايطالب  نصيو . ٚإٕ اختٝاض عٓاٜٚٔ يألعاخ يٝؼ باألَط 

ايبػٝط ٚاهلني بٌ إٔ اؾُٝع ٜبصيٕٛ دٗسًا يٝؼ باهلني يف غبٌٝ ايٛصٍٛ إىل ايعٓاٜٚٔ اؾٝس٠ 

( 2( إٔ ايفكطات )6ٚاييت تتصف باؿساث١ . أَا بايٓػب١ يًفكطات فكس ٚضح اؾسٍٚ )

. اييت تٓص ع٢ً : تػِٗ املؿه١ً يف ؼكٝل إضاف١ ع١ًُٝ دسٜس٠ ،تتال٤ّ أغ١ً٦  (06(،)00،)

ايسضاغ١ َع َتػريات ايسضاغ١ ،ايػؤاٍ ايط٥ٝػٞ يًبشح ٜعرب عٔ طبٝع١ املؿه١ً، قس ناْت 

أع٢ً ايفكطات يف ٖصا احملٛض ٖٚصا ٜبني إٔ ايباسجني حياٚيٕٛ إٔ جيسٚا ساًل يًهجري َٔ 

ٜعٝؿْٛ٘ ٚبايتايٞ ٜطعٛا بصُات دسٜس٠ ٚسًٍٛ تفٝسْا مٔ  املؿهالت يف ٚاقعِٗ ايصٟ

نباسجني ٜٚػتفٝس َٓٗا ايهجري َٔ املطافل . نصيو ٜتطح يٓا إٔ اختٝاض ايػؤاٍ ايط٥ٝػٞ 

 يًسضاغ١ ٚاألغ١ً٦ املتفطع١ َٓ٘ ناْت تعرب بؿهٌ دٝس عٔ املؿه١ً ٚتتٓاغب َع املتػريات . 
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املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يألزا٠ نهٌ)  ( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف0دسٍٚ )

 املطتب١ اـاَػ١  (

زقم 

 املحىز 
 املحاوز السخت

املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

 اليسبت 

ت  املئٍى
 الترجيب

 0 %10 062,0 68,8 عىىان الدزاست 0

 2 %20 200,0 28,8 مشكلت الدزاست وأسئلتها 8

 6 %26  268,0 20,8 إلاطاز الىظسي للدزاست 6

 8 %21 202,0 26,8 إجساءاث الدزاست 2

 0 %10 226,0 68,8 عسض الىخائج ومىاقشتها 2

 2 %66 6282,0 6666,8 الخىثيق 2

( ٜبني املتٛغط اؿػابٞ ٚاالمطاف املعٝاضٟ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ يفكطات احملٛض 6اؾسٍٚ ضقِ )

 ايػازؽ

 فقساث املحىز الخامس ) الخىثيق ( زقم
املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 

اليسب 

ت ب املئٍى
رجي

الت
 

 APA 06,8 626,0 68% 6اسخخدام لىظام الخىثيق  60

 2 %26 268,0 00,8 خداثت املصادز املسخخدمت في الدزاست 60

 8 %26 266,0 20,8 ججاوس أساليب الخىثيق  68

 6 %68 626,0 06,8 ًخم السجىع للمساجع العسبيت بشكل جيد 66

 6 %68 126,0 06,8 السجىع للمساجع ألاجىبيت بشكل جيدًخم  62

62 
قائمت املساجع حشمل كل املساجع التي ذكسث في 

 الدزاست  
26,8 202,0 21% 0 

62 
قائمت املساجع مسجبت وفقا لألصىل العلميت املخفق 

 عليها
20,8  266,0 26% 8 
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املطتب١ اـاَػ١  ( ٜتبني يٓا إٔ احملٛض ايػازؽ )ايتٛثٝل( قس تصسض0ٚبايطدٛع يًذسٍٚ )        

. أَا ْػبت٘ امل١ٜٛ٦  6282,0، ٚامطاف َعٝاضٟ َكساضٙ    66,8ٚاألخري٠  مبتٛغط سػابٞ قسضٙ 

١ُ٥ ( ٚاييت تٓص ع٢ً : قا62% . ٚقس ناْت أع٢ً فكط٠ يف ٖصا احملٛض ٖٞ ايفكط٠ )66فكس بًػت 

،  26,8املطادع تؿٌُ نٌ املطادع اييت شنطت يف ايسضاغ١  ، سٝح بًؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ 

. ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايباسجني َتفكٕٛ مجٝعًا يف  202,0أَا امطافٗا املعٝاضٟ فكس ناْت قُٝت٘  

 ضصس ناف١ املطادع ٚاملصازض اييت يف زاخٌ املنت ٚغطزٖا يف قا١ُ٥ املطادع .أَا أقٌ فكط٠ يف

،أَا امطافٗا فكس نإ    00,8( ،سٝح بًؼ َتٛغطٗا اؿػابٞ  60ٖصا احملٛض نإ يًفكط٠ )

، ٜٚععٟ ايباسجٕٛ ايػبب يف شيو إىل أْ٘ يف األغًب ٜتِ َٓاقؿ١ َٛضٛعات    268,0قسضٙ 

دسٜس٠ ٚسسٜج١ ٜهٕٛ قس تهًِ عٓٗا ايعامل بأنًُ٘ يصيو ٜصعب عًٝٓا ايتٛصٌ إىل َطادع 

تٛانب نٌ َا ٖٛ دسٜس ، ٚقً٘ ايسضاغات اييت تتهًِ عٔ َجٌ ٖصٙ َٚصازض سسٜج١ 

 املٛضٛعات .

 ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ ايجاْٞ :   (8)

( يف َس٣ تطُني ايطغا٥ٌ 05.0ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥  عٓسَا )

ًُٞ ٚفكًا ملتػري داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل ايٓؿط ايع  -اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 املٓٗر 

 ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ، تاضخيٞ ، ْكسٟ ( .      

يإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػؤاٍ اغتدسّ ايباسجٕٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚاختباض )ت(        

(Independent- sample t test يًُكاض١ْ بني املتٛغطات اؿػاب١ٝ ٚيتكِٝٝ ٚؼًٌٝ َس٣ تطُني )

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري املٓٗر ) ٚصفٞ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف 

 (  ٜٛضح شيو :2( )6، ػطٜيب ، تاضخيٞ ، ْكسٟ ( . ٚاؾسٍٚ )

 -( ٜبني  ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦  ملس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ 2دسٍٚ )

فكًا ملتػري املٓٗر ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ، تاضخيٞ داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚ

 ، ْكسٟ ( .
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ت الخكساز عدد املشسفين  اليسبت املئٍى

26  % 2 املىهج الىصفي ,6 

بي  %02 ,6 0 املىهج الخجٍس

 %000 2 املجمىع

داَع١  -( ٜبني  اختباض )ت(  ملس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  ن١ًٝ ايرتب١ٝ 1دسٍٚ )

ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري املٓٗر ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ، تاضخيٞ ، سططَٛت ملعاٜري 

 ْكسٟ ( .

 العيىت املحاوز 
املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 
 قيمت )ث(

مسخىي 

  sigالداللت

 املحىز ألاول 

 8 ,60 2 املىهج الىصفي
061, 0 0226 268, 0 

بي  8 ,26 0 املىهج الخجٍس

 املحىز الثاوي

 8 ,60 2 املىهج الىصفي
226, 0 62260 082, 0  * 

بي  0 ,00 0 املىهج الخجٍس

  املحىز الثالت

 8 ,60 2 املىهج الىصفي
226, 0 82221 060, 0   

بي  0 ,20 0 املىهج الخجٍس

  املحىز السابع

 8 ,10 2 املىهج الىصفي
882, 0 22602 002, 0  * 

بي  0 ,20 0 املىهج الخجٍس

  املحىز الخامس
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 8 ,20 2 املىهج الىصفي
202, 0 02601 802, 0 

بي  8 ,00 0 املىهج الخجٍس

  املحىز السادس

 8 ,20 2 املىهج الىصفي
202, 0 62210 082, 0  * 

بي  0 ,00 0 املىهج الخجٍس

 

( يف 0202( ٜتطح يٓا ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ زالي١ )2َٔ خالٍ اؾسٍٚ ) 

 احملٛض ايجاْٞ  ، ٚاحملٛض ايطابع ٚنصيو احملٛض ايػازؽ يصاحل املٓٗر ايٛصفٞ  . 

( مما 0202. ( أصػط َٔ ),082) sigسٝح ٜتطح يٓا يف احملٛض ايجاْٞ إٔ َػت٣ٛ ايسالي١ املع١ٜٛٓ    

( ملس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  0202 (٢ ٚدٛز فطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ٜسٍ عً

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري املٓٗر ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ،  -ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 تاضخيٞ ، ْكسٟ ( . يصاحل املٓٗر ايٛصفٞ  .

( مما ٜسٍ ع٢ً 0202( أصػط َٔ )002, 0) sig أَا احملٛض ايطابع فكس بًؼ َػت٣ٛ ايسالي١ املع١ٜٛٓ  

( ملس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  ن١ًٝ 0202 (ٚدٛز فطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري املٓٗر ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ،  -ايرتب١ٝ 

 تاضخيٞ ، ْكسٟ ( . يصاحل املٓٗر ايٛصفٞ  .

( مما ٜسٍ 0202( أصػط َٔ )082, 0) sigأَا احملٛض ايػازؽ فكس بًؼ َػت٣ٛ ايسالي١ املع١ٜٛٓ   

( ملس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ  ن١ًٝ 0202 (ع٢ً ٚدٛز فطٚم زاي١ إسصا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري املٓٗر ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ،  -ايرتب١ٝ 

 ضخيٞ ، ْكسٟ ( . يصاحل املٓٗر ايٛصفٞ  .تا

( يف َس٣ 0202ٖصٙ ايٓتٝذ١ تسٍ ع٢ً ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ زالي١ )  

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا  -تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

سض املٓٗر ايٛصفٞ املطتب١ ملتػري املٓٗر ) ٚصفٞ ، ػطٜيب ، تاضخيٞ ، ْكسٟ ( ، سٝح تّص

األٚىل َٔ بني املٓاٖر األخط٣ نايتذطٜيب ٚايتاضخيٞ ٚايٓكسٟ أَا املٓٗر ايتذطٜيب فكس دا٤ يف 
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( ٚيهٔ املٓٗر ايتاضخيٞ ٚايٓكسٟ فًِ ُٜػتدسّ أبسًا َٔ قبٌ ايعٝٓات 6املطتب١ ايجا١ْٝ ،دسٍٚ)

 يصيو اغتبعس َٔ ايتشًٌٝ .

 ايجايح :ايٓتا٥ر املتعًك١ بايػؤاٍ  (6)

ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ يف َس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري عسز املؿطفني ) َؿطف  -

 ٚاسس ، َؿطفإ  (؟

تباض )ت( يإلداب١ ع٢ً ٖصا ايػؤاٍ اغتدسّ ايباسجٕٛ ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ٚ اخ      

(Independent- sample t test  يًُكاض١ْ بني املتٛغطات اؿػاب١ٝ يتكِٝٝ ٚؼًٌٝ َس٣ تطُني )

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا   -ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

 ( ٜٛضح شيو :1ملتػري عسز املؿطفني ) َؿطف ٚاسس ، َؿطفإ  ( ٚاؾسٍٚ )

ٜبني  ايتهطاضات ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ ملس ٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ  (00دسٍٚ )

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري عسز املؿطفني ) َؿطف   -ايرتب١ٝ

 ٚاسس ، َؿطفإ  ( يألزا٠ يًهٌ 

ت الخكساز عدد املشسفين  اليسبت املئٍى

26  % 2 مشسف واخد ,6 

 %02 ,6 0 مشسفان

 %000 2 املجمىع

داَع١  -( ٜبني  اختباض )ت( ملس٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب00١ٝدسٍٚ )

 سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري عسز املؿطفني )َؿطف ٚاسس ، َؿطفإ  (

 العيىت املحاوز 
املخىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 املعيازي 
 قيمت )ث(

مسخىي 

  sigالداللت

 املحىز ألاول 

 8266 2 مشسف واخد 
2010 82226  022,0 

 8220 0 مشسفان
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 املحىز الثاوي

 8 ,60 2 مشسف واخد
266, 0 0,622 222, 0   

 6 ,00 0 مشسفان

  املحىز الثالت

 8 ,20 2 مشسف واخد
226, 0 82221 228, 0   

 6 ,00 0 مشسفان

  املحىز السابع

 8 ,20 2 واخدمشسف 
228, 0 02220 202, 0   

 6 ,00 0 مشسفان 

  املحىز الخامس

 8 ,20 2 مشسف واخد
202, 0 02601 820, 0 

 8 ,00 0 مشسفان

  املحىز السادس

 8 ,20 2 مشسف واخد
266, 0 02802 820, 0   

 0 ,00 0 مشسفان

( ٜتبني يٓا عسّ ٚدٛز ٚفطٚم شات زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ زالي١ 00َٔ خالٍ اؾسٍٚ )      

داَع١ سططَٛت ملعاٜري ايتٛثٝل   -(  ملس ٣ تطُني ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ يف ن١ًٝ ايرتب0202١ٝ)

  ٚايٓؿط ايعًُٞ ٚفكًا ملتػري عسز املؿطفني ) َؿطف ٚاسس ، َؿطفإ  ( .

 :ايتٛصٝات ٚاملكرتسات 

اغتٓازًا إىل ايٓتا٥ر املػتدًص١ َٔ ايبشح ٜتكسّ ايباسجٕٛ مبذُٛع١ َٔ ايتٛصٝات      

 ٚاملكرتسات ملا هلُا َٔ أ١ُٖٝ ٚأثط نبرئٜ ع٢ً ضصا١ْ ايبشح ٖٚٞ نايتايٞ : 
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 أٚاُل : ايتٛصٝات:

 . ضطٚض٠ االٖتُاّ بهاف١ َعاٜري ايبشح ،ٚيٝؼ األِٖ األخص مبعاٜري زٕٚ األخط٣ . فايبشح0

 ايطصني ٖٛ احملهِ يف نٌ دٛاْب٘ ابتسا٤ً َٔ املكس١َ ٚاْتٗا٤ً بايتٛثٝل .

. بايٓػب١ يًُشٛض اـاَؼ )عطض ايٓتا٥ر َٚٓاقؿتٗا( ٚايصٟ أخص املطتب١ األٚىل ٜٛصٞ 8

ايباسجٕٛ بعٌُ َكاض١ْ بني ْتا٥ر ايسضاغ١ اؿاي١ٝ ٚايسضاغات ايػابك١ ، ٚشيو النتؿاف أٚد٘ 

ا٥ر ٖصٙ ايسضاغات ايك١ُٝ . ٚتٛضٝح األغباب اييت أزت إىل اؿصٍٛ ايؿب٘ ٚاالختالف بني ْت

 ع٢ً ٖصٙ ايٓتا٥ر .

. ٚسٍٛ عٓٛإ ايسضاغ١ ٜٛصٞ ايباسجٕٛ بططٚض٠ ايتأنس َٔ ٚضٛح ايعٓٛإ ٚاضتباط٘ بايبشح 6

ٚإٔ ًٜدص ايعٓٛإ فهط٠ ايبشح ، ٚايتأنس َٔ ٚدٛز املتػريات املػتك١ً ٚايتابع١ ، إضاف١ إىل 

إٔ ٜطاعٞ ايباسجٕٛ إٔ تهٕٛ ايًػ١ اييت نتب بٗا ايعٓٛإ غ١ًٗ يػطض فِٗ ايعٓٛإ شيو البس 

( ن١ًُ سػب َا تٓاٚي٘ نتاب 08-00بؿهٌ دٝس ، ٚإٔ ال ٜهٕٛ طٍٛ ايعٓٛإ أنجط َٔ )

 )مجع١ٝ عًِ ايٓفؼ األَطٜه١ٝ (  APAايتٛثٝل ايعًُٞ عٔ ططٜل 

تدس١َ يف ايسضاغ١ باعتباضٖا ايعُٛز . االٖتُاّ بايٛضٛح يف عطض ايٛغا٥ٌ اإلسصا١ٝ٥ املػ2

 ايفكطٟ اييت تكّٛ عًٝٗا أٟ زضاغ١ أٚ أططٚس١ ، ٚٚضٛح إدطا٤ات تطبٝل ايسضاغ١ بؿهٌ عاّ .

. بايٓػب١ يإلطاض ايٓعطٟ ٜٛصٞ ايباسجٕٛ طالب ايسضاغات ايعًٝا يًتٓكٝب عٔ املطادع اؿسٜج١ 2

َٚا تٛصٌ إيٝ٘ ايعًِ ٚايعًُا٤ َٔ ْعطٜات  ملا هلا َٔ أ١ُٖٝ يًتعطٜف باملٓذعات ايع١ًُٝ اؿسٜج١ ،

 ٚقٛاْني دسٜس٠ يف ؾت٢ َٓاسٞ ايعًِ ٚاملعطف١ .

 ثاًْٝا : املكرتسات :

.ٜكرتح ايباسجٕٛ عٌُ زضاغات مماث١ً ع٢ً إٔ تهٕٛ األزا٠ ؾا١ًَ يهٌ بٓٛز ايبشح ابتسا٤ َٔ 0

 بايتٛثٝل . ايفطضٝات ...  ٚاْتٗا٤ً –ؼسٜس املؿه١ً  –املكس١َ  –املًدص  –ايعٓٛإ 

.عٌُ زضاغات مماث١ً تؿٌُ ناف١ نًٝات داَع١ سططَٛت ٚع٢ً ع١ٓٝ أٚغع ملعطف١ إىل أٟ 8

  APAَس٣ ايتعاّ ٖصٙ ايبشٛخ مبعاٜري ايبشح ايعًُٞ ٚؼسٜسًا 

َع َٛاصفات نتاب١ ايطغا٥ٌ   APA. عٌُ زضاغ١ َكاض١ْ ملعطف١ إىل أٟ َس٣ تتطابل َٛاصفات 6

 اؾاَع١ٝ ظاَع١ سططَٛت .

 



 
 

 
 
 

286 

 م2015م،2014 العانيو يف نناقشتها تم التى املاجستير رسائل وتحليل تقييم
 شادن يسلم بازهير             سوزان سعيد باغويطة    يسلم عبيد بازهير      |...  التربية بكلية

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

 املطادع : 

ضغا٥ٌ املادػتري ٚايسنتٛضاٙ يف  ايبدٝت ،فطح.صالح ايسٜٔ.ايؿٝذ،املٛىل.عبسايطض٢.) ز.ت( . 

ّ( )زضاغ١ تٛثٝك١ٝ 3002 – 7711عًِ ايٓفؼ باؾاَعات ايػٛزا١ْٝ يف ضبع قطٕ )

ّ 82/00/8002( أغرتدعت بتاضٜذ :ؼ١ًًٝٝ

.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rjhttps://www

a&uact=8&ved=0ahUKEwiapby4rfXPAhXD2hoKHfEOCjgQFggpMAI&url=http%3A

%2F%2Ffaculty.mu.edu.sa%2Fdownload.php%3Ffid%3D158463&usg=AFQjCNG

j4Wh98BMpDq9yNHw-MhVSdx-Ody 

هِٝ َٚٓاقؿ١ ايطغا٥ٌ اؾاَع١ٝ ٚاقعٗا ٚسًٛهلا    َؿهالت ؼ( . 8002اؿطبٞ،قُس. سٝا٠.)

.اغرتدع  املكرتس١ ف٢ ض٤ٛ َٓٗذ١ٝ اؾٛز٠ ايؿا١ًَ .املطنع ايعطبٞ يًتعًِٝ ٚايت١ُٝٓ

  http://www.acedeg.org/default.aspxّ  02/00/8002بتاضٜذ :

. داَع١ املًو عبسايععٜع .اغرتدع  اغتُاض٠ تكِٝٝ عح عًُّٞ (.8002ايصبإ، غامل.اْتصاض.) 

 ّ 80/00/8002بتاضٜذ :

                    tkiem.aspx-http://www.ialsabban.kau.edu.sa/Pages 

يبشح ايعًُٞ .ٚناي١ اؾاَع١ يًسضاغات ايعًٝا                           أ١ُٖٝ ا( . 8002املػًُٞ،إبطاِٖٝ .أمحس .)

 ّ.00/00/8002.داَع١ دٝعإ .اغرتدع بتاضٜذ   ٚايبشح ايعًُٞ

tions/vpofgsar/srd/Pages/ManagerMessage.http://www.jazanu.edu.sa/Administra

aspx  

خطٛات٘ َٚطاسً٘  أغايٝب٘ َٚٓاٖذ٘  –( . ايبشح ايعًُٞ 0111ايٛاصٌ ،عبساهلل .عبسايطمحٔ .)

. ٚظاض٠ املعاضف . املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ . اغرتدع  أزٚات٘ ٚٚغا٥ً٘ ٚأصٍٛ نتابت٘

ّ. 2/00/8002بتاضٜذ :

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rj

-jB-a&uact=8&ved=0ahUKEwi_x8D3j4_QAhWEBBoKHc

ggMAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fsouad%2FPublicationsQQFg

%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2

520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiapby4rfXPAhXD2hoKHfEOCjgQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Ffaculty.mu.edu.sa%2Fdownload.php%3Ffid%3D158463&usg=AFQjCNGOdy-MhVSdx-j4Wh98BMpDq9yNHw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiapby4rfXPAhXD2hoKHfEOCjgQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Ffaculty.mu.edu.sa%2Fdownload.php%3Ffid%3D158463&usg=AFQjCNGOdy-MhVSdx-j4Wh98BMpDq9yNHw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiapby4rfXPAhXD2hoKHfEOCjgQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Ffaculty.mu.edu.sa%2Fdownload.php%3Ffid%3D158463&usg=AFQjCNGOdy-MhVSdx-j4Wh98BMpDq9yNHw
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiapby4rfXPAhXD2hoKHfEOCjgQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Ffaculty.mu.edu.sa%2Fdownload.php%3Ffid%3D158463&usg=AFQjCNGOdy-MhVSdx-j4Wh98BMpDq9yNHw
http://www.acedeg.org/default.aspx
http://www.ialsabban.kau.edu.sa/Pages-tkiem.aspx
http://www.jazanu.edu.sa/Administrations/vpofgsar/srd/Pages/ManagerMessage.aspx
http://www.jazanu.edu.sa/Administrations/vpofgsar/srd/Pages/ManagerMessage.aspx
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_x8D3j4_QAhWEBBoKHc-jB-QQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fsouad%2FPublications%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2591%25D9%258F.doc&usg=AFQjCNEDJY7H2gC0izmgAOCOvum4_vw4wQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_x8D3j4_QAhWEBBoKHc-jB-QQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fsouad%2FPublications%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2591%25D9%258F.doc&usg=AFQjCNEDJY7H2gC0izmgAOCOvum4_vw4wQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_x8D3j4_QAhWEBBoKHc-jB-QQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fsouad%2FPublications%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2591%25D9%258F.doc&usg=AFQjCNEDJY7H2gC0izmgAOCOvum4_vw4wQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_x8D3j4_QAhWEBBoKHc-jB-QQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fsouad%2FPublications%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2591%25D9%258F.doc&usg=AFQjCNEDJY7H2gC0izmgAOCOvum4_vw4wQ
https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_x8D3j4_QAhWEBBoKHc-jB-QQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fsouad%2FPublications%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2591%25D9%258F.doc&usg=AFQjCNEDJY7H2gC0izmgAOCOvum4_vw4wQ


 
 

 
 
 

287 

 م2015م،2014 العانيو يف نناقشتها تم التى املاجستير رسائل وتحليل تقييم
 شادن يسلم بازهير             سوزان سعيد باغويطة    يسلم عبيد بازهير      |...  التربية بكلية

ISSN : 2410-1818

 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 م2019 مارس -يناير ( 6( المجلذ )21العذد )

D9%2580%25D9%258A%25D9%2591%25D9%258F.doc&usg=AFQjCNEDJY7H2

gC0izmgAOCOvum4_vw4wQ  

زيٌٝ ايٓؿط - ايتٛثٝل ايعًُٞ-مجع١ٝ عًِ ايٓفؼ األَطٜه١ٝ ( . 8002شٜاب ،ايبسا١ٜٓ.)

 ايعًُٞ .     ايطبع١ األٚىل.عُإ: األضزٕ .

.ايطبع١ ايجا١ْٝ  أغايٝب ايبشح ايعًُٞ( .8002عًٝإ ،ضعٞ َصطف٢ .غِٓٝ،عجُإ قُس.)

 عُإ : األضزٕ .–،زاض ايصفا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع 

ز٣ تطبٝل َفّٗٛ اإلزاض٠ بايكِٝ يس٣ َسٜطٟ (. 8002َّكطّ ، عبساؿهِٝ . مخٝؼ . )فرباٜط، 

ضغاي١   املساضؽ ايجا١ْٜٛ يف قافع١ سططَٛت َٔ ٚدٗ٘ ْعط املسٜطٜٔ ٚاملعًُني.

 َادػتري غري َٓؿٛض٠ ، داَع١ سططَٛت .

 

 

 

https://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_x8D3j4_QAhWEBBoKHc-jB-QQFgggMAE&url=http%3A%2F%2Ffaculty.ksu.edu.sa%2Fsouad%2FPublications%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D8%25AD%25D8%25AB%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2580%25D9%258A%25D9%2591%25D9%258F.doc&usg=AFQjCNEDJY7H2gC0izmgAOCOvum4_vw4wQ
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