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 Research Abstract

ٖدؾت ايدزاض١ إىل تكِٜٛ بسْاَر متٗٝدٟ دنتٛزاٙ بكطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط      

 ،إلدسا٤ ايدزاض١املٓٗر ايهٝؿٞ  اتباعبٟٛ )ايدؾع١ األٚىل( ظاَع١ ؾٓعا٤، ٚمت ايذل

ُُع5ًِ) َٔ زتُٛع١ ايدزاض١ٚتهْٛت  ُني ممٔ ُٜعتكد أِْٗ قادزٜٔ ع٢ً ( طالب ن

أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  َٔ (7اختٝاز )نُا مت  اإلدال٤ مبعًَٛات غ١ٝٓ سٍٛ ايدلْاَر.

ٚاضتددَت  .أبدٚا تعاًْٚايتدزٜظ ؾٝ٘ ٚايرٜٔ ايرٜٔ غازنٛا يف إعداد ايدلْاَر أٚ ا

يتأند َٔ املؿداق١ٝ ١، ٚمت اًدزاضيأدٚات نعُك١ املكاب١ً امُلاالضتبا١ْ املؿتٛس١ ٚ

االضتبٝإ املؿتٛح، ) ايدزاض١ أدٚات عددتعدد َؿادز ايبٝاْات )أضاتر٠، طًب١( ٚتب

يدزاض١ إىل عدد َٔ ٚتٛؾًت ا ٚايٛؾٍٛ إىل ْؿظ ايٓتا٥ر تكسٜبًا. (ٚاملكاب١ً املعُك١

 ايٓتا٥ر أُٖٗا: 

اؾتتاح ايدلْاَر، ٚٚدٛد أضاتر٠ ٚأضاتر٠ َػازنني يف ايدلْاَر:  ْكاط ايك٠َٛٔ 

 بايكطِ، ٚإؾساز ايطًب١ ع٢ً َٛاؾ١ً ايدزاض١. 

يف ايدلْاَر: تدْٞ َطت٣ٛ اإلعداد ادتٝد يًدلْاَر،  ْكاط ايكعـٚاتكح إٔ َٔ 

ف عًٝ٘ َع تهساز بعكٗا، ٚعدّ ٚدٛد ٚشٜاد٠ عدد املكسزات عٔ اذتد املتعاز

تٛؾٝـ شلا، ٚطٍٛ َد٠ ايدزاض١، ٚعدّ ٚدٛد أضاتر٠ َتدؿؿني يبعض املكسزات، 

ٚعدّ تٛاؾس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ يًدلْاَر َٔ قاعات ٚأثاخ ٚجتٗٝصات ٚأَانٔ 

اضذلاس١،... ، ٚعدّ تٛاؾس َؿادز َعًَٛات ناؾ١ٝ )َهتب١ ٚزق١ٝ، َهتب١ 

ْت، زتالت ع١ًُٝ سته١ُ سدٜج١، ...(، ٚجتاٚش ايهجرل َٔ ايهذل١ْٝٚ، اْذل
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املعاٜرل ٚايًٛا٥ح ضٛا٤ً يف ضٝاضات ايكبٍٛ أٚ املد٠ ايص١َٝٓ يًدلْاَر أٚ األضاتر٠ ايرٜٔ 

ٌِٗ ع١ًُٝ  ٜدزضٕٛ يف ايدلْاَر، ٚعدّ تٛؾس ْعاّ ساضٛبٞ ٚأزغؿ١ ٚأمتت١ دٝد٠ ُتَط

 ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ، ٚعدّ تٛدٝ٘ اإلدسا٤ات اإلداز١ٜ، ٚاضتدداّ طسا٥ل تكًٝد١ٜ يف

األْػط١ ٚايتهًٝؿات املؿاسب١ يًُكسزات ضتٛ دٛاْب ع١ًُٝ َؿٝد٠، ٚعدّ ٚدٛد 

سًكات ْكاؽ ٚٚزؽ عٌُ ٚبساَر تدزٜب١ٝ، ٚاطتؿاض ايسقا عٔ ايدلْاَر يد٣ َععِ 

 ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ.
دزٜظ إٔ ايدلْاَر بػهٌ عاّ دٝد ٜػرل امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايت 

نْٛ٘ أٍٚ بسْاَر يف ايه١ًٝ، ٜٚؤندٕٚ ٚدٛد داؾع١ٝ نبرل٠ يد٣ ايطًب١ ٚيهٔ 

َعاٜرل دٛد٠ ايدلْاَر غرل َتٛاؾس٠ بايػهٌ املطًٛب، نُا أْ٘ جتاٚش املد٠ ايص١َٝٓ 

 املعكٛي١. ٚخًؿت ايدزاض١ إىل عدد َٔ ايتٛؾٝات ٚاملكذلسات.
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Research Abstract 
This Research aims at evaluating the taught courses of PhD 
Program at The Educational and Management Department, 
Faculty Of Education, Sana'a University. Qualitative Method-
ology was adopted. Open-ended questionnaire, and Indepth 
Interviews were The Used Tools for data Collection. Inform-
ants were (7) teaching Staff and (5) PhD Students. It was 
found that the informants Perceived the Program as agood 
Program for The basic reason that it is the first of its kind 
Presented in Yemen. However, the informants stressed that 
the Program doesn’t fulfill the quality assurance standards. 
Several recommendations and suggestions were outlined at 
the end of the research report.                               
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Introduction

 ايرٜٔ ٚايعًُا٤ باملؿهسٜٔ ٚاجملتُعات ايدٍٚ ايعًٝا ايدزاضات بساَر تصٚد

ُِٜٗ  استٝادات ٚضد ٚتطٜٛسٙ، ْٚكً٘ ٚايجكايف ايعًُٞ اإلْتاز يف ؾاعاًل إضٗاًَا ُٕٛط

نُا   ،نياملتدؿؿٚايباسجني  ايتدزٜطٞ ايهادز َٔ َٚسانص األعاخ ادتاَعات

ُُٜتعد َٔ ايكٓٛات امل ُهٔ إٔ تذلدِ خطط ايت١ُٝٓ بهاؾ١ أْٛاعٗا إىل ٚاقع ١ُٗ اييت 

ا ٕ تكِٜٛ ٖرٙ ايدلاَر يػسض تطٜٛسٖؾإ باعتبازٖا سكاًل َٔ سكٍٛ االضتجُاز، ٚعًٝ٘

 االقتؿاد١ٜ اذتٝا٠ دٛاْب يف ايطسٜع١ يًتػرلات اضتذاب١ً قسٚز٠أؾبح 

بساَر ايدزاضات  ُتعد ع١ًُٝ تكِٜٛٚايجكاؾ١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ، سُٝح ٚاالدتُاع١ٝ 

، ألٕ َجٌ تًو طٜٛسٖاايعًٝا أضاض١ٝ يف اختاذ ايكسازات ارتاؾ١ باضتُساز ايدلاَر ٚت

. نُا إٔ تكِٜٛ ااألسهاّ تصٚدْا مبعًَٛات عٔ َد٣ نؿا١ٜ أدا٤ ايدلاَر ٚؾاعًٝتٗ

بساَر ايدزاضات ايعًٝا أؾبح قسٚز٠ ًَش١ بطبب ايصٜاد٠ املطسد٠ يف أعداد ايطًب١ 

دزاضات ايعًٝا َٔ د١ٗ ٚعدّ ٚدٛد ؾسف عٌُ أَاّ املتدسدني َٔ د١ٗ املًتشكني باي

 أخس٣ ٚساد١ تًو ايدلاَر إىل متٌٜٛ َتصاٜد َٔ د١ٗ ثايج١ .

ٚيتطٌٗٝ ع١ًُٝ تكِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا، ال بد َٔ اضتدداّ زتُٛع١ َٔ 

ملكبٛي١ املعاٜرل اييت تكدّ ؾٛز٠ ٚاقش١ عٔ َطت٣ٛ األدا٤ املسغٛب ؾٝ٘ ٚاملطتٜٛات ا

ٚباالطالع ع٢ً بعض يألدا٤ ست٢ ْكازٕ بٗا أدا٤ ايدلْاَر نُا ٖٛ عًٝ٘ يف ايٛاقع. 

; 2007،ايعطاف ;1991 ،املٓٝعَٓٗا ) يدزاضات ايعًٝااايدزاضات ايتكٛمي١ٝ يدلاَر 

 ،ٚعبد ايػؿٛز ٚايعصاٟٚ ;2006،شاٖس ;1999 ،ايعتٝيب ;1998 ،ايؿٛيف ٚاذتدابٞ

اْب ٜٓبػٞ إٔ تؤخر بعني االعتباز عٓد تكِٜٛ (، أَهٔ اضتدالف عد٠ د2012ٛ

أعكا٤ ،     ٚايتدطٝطٚ ،بساَر ايدزاضات ايعًٝا َٓٗا: ضٝاضات ٚإدسا٤ات ايكبٍٛ

، ٚايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ٚاملكسزات َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ، ٚايطًب١، ١٦ٖٝٚ ايتدزٜظ

١ زقا أعكا٤ ٦ٖٝايدزاض١ٝ، ٚاضذلاتٝذٝات ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ، باإلقاؾ١ إىل 

ًتكِٜٛ ٚقد مت تكِٜٛ ايدلْاَر يف ق٤ٛ ٖرٙ ادتٛاْب، ٚذيو ملا يٚايطًب١، ايتدزٜظ 
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ايطبٌٝ ايٛسٝد يتذٜٛد األعُاٍ ٚايتشكل َٔ أدا٥ٗا ع٢ً ايٓشٛ  َٔ أ١ُٖٝ سُٝح ُٜعد

احملكل ألغساقٗا، ٚإسد٣ ايٓتا٥ر ايبايػ١ األ١ُٖٝ يًتكِٜٛ، إٕ مل تهٔ أِٖ ْتا٥ذ٘ 

زقا املطتؿٝدٜٔ َٓ٘  - أٚ ايٓػاط -ٌ املكّٛ ع٢ً اإلطالم، إٔ عتٛش ايعُ

، 1986االعتُاد )ايسغٝد، ادتٛد٠ ٚطسٜل خط٠ٛ يف ٚاٖتُاَِٗ، ٚذيو ٖٛ أٍٚ 

229.) 

Research Problem

ٌٍ َٔ ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ  َٔ خالٍ َا ُيِٛسغ َٔ االْتكادات املتهسز٠ َٔ قبٌ ن

َكسزًا(، ٚتهساز ستت٣ٛ  18ٚشٜاد٠ عددٖا ) ايتدزٜظ ملكسزات بسْاَر ايدنتٛزاٙ،

بعكٗا َع َا مت دزاضت٘ يف املادطترل، نريو طٍٛ ايؿذل٠ ايص١َٝٓ اييت اضتػسقٗا 

ايدلْاَر، يريو نً٘ مت تكِٜٛ ايدلْاَر بٗدف تطٜٛسٙ مبا ٜتٓاضب َع َتػرلات 

 ايعؿس ٚاستٝادات ايطًب١ ٚضٛم ايعٌُ.

Research Aims

 ُٚضبٌ َعادت١ ْكاط ايكعـ. ٘ٚايكعـ ؾٝ ايك٠ٛ ْكاط ع٢ً ايتعسفتكِٜٛ ايدلْاَر ٚ

َٔ ٚد١ٗ ْعس أعكا٤ ١٦ٖٝ  يف ايدلْاَر ٚايكعـ ايك٠ٛ ْكاط ع٢ً ايتعسف -

 ايتدزٜظ ٚايطًب١.
 ايتعسف ع٢ً ُطسم َعادت١ دٛاْب ايكعـ يف ايدلْاَر. -
 استٝادات ايطًب١. ًيبُٜ ايدلْاَر إٔ َٔ أندايت -
 ْاٍ زقا أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١.  ايدلْاَر إٔ َٔ أندايت  -

Research Significance

َٚٛانب١  َتذدد٠ بسازتٗا تعٌ اْطالقًا َٔ أ١ُٖٝ ايدزاضات ايعًٝا ٚيهٞ

 ٜهؿٌمبا ايدٚزٟ ٚايتطٜٛس  يًتكِٜٛ إخكاعٗا َٔ البدنإ  ،ملتػرلات ايعؿس
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بسْاَر  نٕٛٚ، غت٢ اجملاالت يف ايتػرلات مجٝع اضتٝعاب ع٢ً قدزتٗا

)ايدؾع١ األٚىل( َٔ أٚا٥ٌ بساَر ظاَع١ ؾٓعا٤ ايدنتٛزاٙ بكطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط 

، ٚذيو يتشدٜد ٘تكٛمي َٔ البد نإ يرا ،ايدنتٛزاٙ اييت مت اؾتتاسٗا يف ايه١ًٝ

 اسٞ ايكؿٛز ٚايعٌُ ع٢ً َعادتتٗا.دٛاْب ايك٠ٛ ٚايعٌُ ع٢ً تعصٜصٖا، ْٚٛ

Research Limits

طًب١ ايدنتٛزاٙ ايدؾع١ األٚىل ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  احلدود البشرية: .1

 اإلعداد أٚ اإلغسافأٚ  غازنٛا بايتدزٜظبكطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط ممٔ 

 ع٢ً ايدلْاَر.
داز٠ ٚايتدطٝط قطِ اإل-ن١ًٝ ايذلب١ٝ -داَع١ ؾٓعا٤  احلدود املكانًة: .2

 (.2012-2009ايدؾع١ األٚىل )- (دنتٛزاٙ)متٗٝدٟ بسْاَر -
 .(2012ّ -2011) شَٔ إدسا٤ ايبشح احلدود الزمانًة: .3
تكِٜٛ دص٤ املكسزات ايدزاض١ٝ يف بسْاَر ايدنتٛزاٙ َٔ  احلدود املىضىعًة: .4

 ٚد١ٗ ْعس ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ.
Research Terms

 :Evaluation. التكـىيم 1   
" قَٛ٘ أٟ أشاٍ اعٛداد٘، ٚقَٛت ايطًع١ أٟ مثٓتٗا. ٚاضتكاّ: ايتكِٜٛ يػ١:  -

 (.1487ّ ، ف1996اعتدٍ، ٚقَٛت٘: عديت٘ ؾٗٛ قِٜٛ َٚطتكِٝ ". )أبادٟ ، 
( بأْ٘: " ع١ًُٝ إؾداز سهِ ع٢ً ق١ُٝ 1998ٜٚعسؾ٘ ايصٜٛد ٚآخسٕٚ ) -

ع٢ً َعاٜرل أٚ  أٚ األغداف اعتُادًا األغٝا٤ أٚ املٛقٛعات أٚ املٛاقـ

 . 213ف ستهات َع١ٓٝ "
( ؾرل٣ إٔ ع١ًُٝ ايتكِٜٛ تتُجٌ يف " إعطا٤ ق١ُٝ أٚ دالي١ 2002أَا َٛض٢ ) -

يه١ُٝ أٚ َكداز ٚدٛد ارتاؾ١ٝ أٚ ايؿؿ١ يف األغٝا٤ أٚ األغداف ٚذيو 
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 .325ف مبكازْتٗا مبعاٜرل خاؾ١ "
ٓع١ُ دتُع املعًَٛات ٚحتًًٝٗا بػسض بأْ٘ ع١ًُٝ َ " (:2004ٜٚعسؾ٘ ادتالد ) -

حتدٜد دزد١ حتكٝل األٖداف ايذلب١ٜٛ ٚاختاذ ايكسازات بػأْٗا ملعادت١ 

 .397ف دٛاْب ايكعـ"

بأْ٘ " إؾداز سهِ يػسض َا ع٢ً ق١ُٝ األؾهاز  (Bloom)ٚعسؾ٘  -

ٚاألعُاٍ ٚطسم ايتكدٜس ٚاملٛاد ٚغرلٖا َٔ األَٛز ايذلب١ٜٛ باضتدداّ 

يتكدٜس َد٣ نؿا١ٜ األغٝا٤، ٚدقتٗا ٚؾعايٝتٗا "  احملهات ٚاملعاٜرل

 (.2009،19)ايكٓادًٜٞ، 

" ارتط٠ٛ اييت تأتٞ بعد تٓؿٝر أٟ بسْاَر تسبٟٛ يًشهِ ع٢ً ُٜٚعسف بأْ٘  -

 (.3ّ ، 2003)غِٓٝ ، َد٣ حتكٝل األٖداف املٓػٛد٠ " .

َٚٔ خالٍ ايتعسٜؿات ايطابك١ ُُٜهٔ ايكٍٛ بأْٗا ال ختتًـ نجرلًا عٔ بعكٗا 

مجٝعٗا تؤند ع٢ً إؾداز اذتهِ ع٢ً ق١ُٝ األغٝا٤ َٔ خالٍ مجع املعًَٛات ٚ

ٚحتًًٝٗا، ٚبٓا٤ً ع٢ً ذيو اختاذ ايكساز بايتطٜٛس ٚايتشطني، ٚعًٝ٘ ُُٜهٔ تعسٜـ 

ايتكِٜٛ بأْ٘ ع١ًُٝ إؾداز سهِ سٍٛ ايعاٖس٠ ايذلب١ٜٛ املدزٚض١ بػسض اختاذ قساز 

 يتطٜٛسٖا. 

ايع١ًُٝ اييت تسَٞ إىل ِ يف ٖرٙ ايدزاض١ بأْ٘ ُُٜٚهٔ إدسا٥ًٝا تعسٜـ ايتكٜٛ

بسْاَر ايدنتٛزاٙ قطِ اإلداز٠ َكسزات ايهػـ عٔ َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايكعـ يف 

َٔ ٚد١ٗ ْعس أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ُٚضبٌ َعادتتٗا، ٚايتدطٝط )ايدؾع١ األٚىل( 

 ٚايطًب١.

 بسْاَر املكسزات اييت ُدزضت يفٜكؿد ب٘ يف ٖرا ايبشح )برنامج الدكتىراه: . 2

، ٚبدأ ايتدزٜظ ّ(2009 -2008)( ٚايرٟ مت اؾتتاح ايتطذٌٝ ؾٝ٘ ايعاّ ايدنتٛزاٙ

بكطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط  (2012ّ – 2011)ست٢ ايعاّ  (2010ّ -2009)ؾٝ٘ ايعاّ 

 ايذلبٟٛ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ ؾٓعا٤.  
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Research Method

 ، ٚاملٓٗذ١ٝ ايهٝؿ١ٝ ٖٞايدزاض١( إلدسا٤ اي١دزاض١ اذتاملٓٗر ايهٝؿٞ ) مت اتباع

اييت ُُٜهٔ ايكٝاّ بٗا أٚ إدساؤٖا يف ايطٝام أٚ املٛقـ ايطبٝعٞ، سٝح ٜكّٛ 

ايباسح ظُع ايبٝاْات أٚ املعًَٛات أٚ ايهًُات أٚ ايؿٛز، ثِ عتًًٗا بطسٜك١ 

اضتكسا١ٝ٥، َع ايذلنٝص ع٢ً املعاْٞ اييت ٜرنسٖا املػازنٕٛ، ٜٚتِ ٚؾـ 

 (.191، ١ًٝ2010 بسَتٗا بًػ١ َكٓع١ َٚعدل٠ )ارتٝاط، ايعُ

 Research Group

( طايبًا ٚطايب١، ٚمجٝع 25مجٝع طًب١ ايدنتٛزاٙ ايدؾع١ األٚىل ٚايبايؼ عددِٖ )

ٚايبايؼ  ايرٜٔ غازنٛا يف إعداد ايدلْاَر أٚ دزضٛا ؾٝ٘ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ

 .( عكٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ13عددِٖ )

Informants

ُُعًُني ممٔ ُٜعتكد أِْٗ قادزٜٔ ع٢ً اإلدال٤ مبعًَٛات 5مت اختٝاز عدد ) ( طالب ن

مت اختٝاز مجٝع أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ غازنٛا يف . نُا غ١ٝٓ سٍٛ ايدلْاَر

 (.7إعداد ايدلْاَر أٚ ايتدزٜظ ؾٝ٘ ٚايرٜٔ تٝطس ايتٛاؾٌ بِٗ ٚعددِٖ )

Research Tools ّأداتني ُٖامت اضتددا

بػهٌ َباغس  يًشؿٍٛ ع٢ً املعًَٛات  املكاب١ً املعُك١ َع عدد َٔ ايطًب١ .1

َٔ اذتاالت املبشٛث١ ٚاملدزٚض١، ٚذيو مبكاب١ً ايػدـ أٚ األغداف 

يٛد٘، ٚتٛدٝ٘ االضتؿطازات شلِ ٚاذتؿٍٛ  ايرٜٔ ميجًٕٛ ٚسد٠ اذتاي١ ٚدًٗا

، يف ادتٛاْب املدتًؿ١ يًدلْاَر ايتؿؿ١ًٝٝ املطًٛب١ع٢ً اإلدابات ٚاملعًَٛات 

 ٚنريو تطذٌٝ االْطباعات ايكسٚز١ٜ اييت قد ٜتطًبٗا ايبشح.
االضتبٝإ املؿتٛح َع عدد آخس َٔ ايطًب١، َٚع أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚذيو  .2

 يًتأند َٔ املؿداق١ٝ. 
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Research Tools Credibility 

ُني، أٟ َد٣ اتطام ؾِٗ ملؿداق١ٝ تٛاؾل ؾِٗ ايباسح َع ؾِٗ امُلعًِكؿد باُٜٚ

ُني، ٚتٛدد ثالخ ُطسم يكٝاع املؿداق١ٝ يف ايبشٛخ ايباسح َع ؾِٗ ٚتؿطرل امُلعًِ

  ايهٝؿ١ٝ ٖٞ:

 تعدد َؿادز ايبٝاْات ٚايٛؾٍٛ إىل ْؿظ ايٓتٝذ١.. 1 

 .١تعدد ايباسجني أْؿطِٗ، أنجس َٔ باسح ٚؾٌ إىل ْؿظ ايٓتٝذ. 2 

 ّ(.2010اضتدداّ أدٚات َتٓٛع١ ٚشتتًؿ١ )اذتدابٞ، . 3 
ٕ األٚىل ٚايجايج١ يًتأند َٔ املؿداق١ٝ سٝح تعددت اٚقد اضتددَت ايطسٜكت

َؿادز ايبٝاْات )أضاتر٠، طًب١( ٚتٛؾًٓا إىل ْؿظ ايٓتا٥ر تكسٜبًا، نُا مت 

يٛؾٍٛ إىل ْؿظ اضتدداّ أدٚات َتٓٛع١ َجٌ االضتبٝإ املؿتٛح، ٚاملكاب١ً املعُك١ ٚا

 ايٓتا٥ر تكسٜبًا.

Research Context

 -ن١ًٝ ايذلب١ٝ-بدأ ايتطذٌٝ يدلْاَر متٗٝدٟ دنتٛزاٙ بكطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط

ّ سٝح 2009ٚبدا١ٜ ايعاّ  2008داَع١ ؾٓعا٤ نأٍٚ بسْاَر يف ايه١ًٝ ْٗا١ٜ ايعاّ 

ايعًٝا ٚايبشح ايعًُٞ، ٚبعد َا مت اضتكباٍ ًَؿات ايطًب١ املتكدَني بٓٝاب١ ايدزاضات 

ٜكازب ايعاّ مت اإلعالٕ عٔ إدسا٤ات ايكبٍٛ ٚاملكابالت بكطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط 

ّ، 2010بايه١ًٝ، تال ذيو إعالٕ أزلا٤ املكبٛيني، ٚبدأت ايدزاض١ بدا١ٜ ايعاّ 

ُٚيِٛسغ قبٍٛ طًب١ ددد مل غتكعٛا يٓؿظ َعاٜرل ٚإدسا٤ات ايكبٍٛ، اضتُست 

٠ عاّ داَعٞ ثِ تٛقؿت ملد٠ عاّ آخس بطبب ايجٛز٠ ايػباب١ٝ ايػعب١ٝ ايدزاض١ ملد

ّ، عاٚدْا ايدزاض١ بعد ذيو ملد٠ عاّ داَعٞ 2011ايط١ًُٝ اييت اْديعت بدا١ٜ ايعاّ 

( َكسز دزاضٞ بعد عٓا٤ 18آخس سٝح اضتهًُٓا خالٍ َد٠ ايدزاض١ نا١ًَ )

ْتعاز ، سٝح ٚبعد َٚهابد٠ سٝح أزٖكتٓا طٍٛ َد٠ ايدزاض١، ٚطٍٛ ؾذلات اال

َسٚز َا ٜصٜد عٔ ضت١ أغٗس َٔ اْتٗا٤ ايدزاض١ مل ْتُهٔ َٔ َٓاقػ١ خطط 
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زضا٥ٌ ايدنتٛزاٙ بايكطِ بطبب عدّ تطًِٝ بعض األضاتر٠ يٓتا٥ر بعض املٛاد اييت 

مت اختبازٖا قبٌ أنجس َٔ ض١ٓ، ٚجتدز اإلغاز٠ بأْٓا اضتؿدْا ؾا٥د٠ نبرل٠ َٔ 

 يؿعٛبات اييت ٚادٗتٓا.  دزاضتٓا يبعض املكسزات زغِ ا

 Researchers Roles

اقتؿس دٚز ايباسجني ع٢ً إدسا٤ املكابالت املعُك١ ٚتٛشٜع االضتبٝاْات املؿتٛس١ 

ُُعًُِني َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١، تال ذيو حتًٌٝ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت  يً

ُِعت َٔ امُلعًُِني، نُا أُْٗا عاٜػا ايدل ْاَر َٓر تأضٝط٘ ست٢ اْتٗا٥٘ َٚسٚا ُد

 بهٌ َساسً٘. 

Data Analysis  

َست ع١ًُٝ حتًٌٝ ايبٝاْات بعد نتاب١ املكاب١ً املعُك١ باإلقاؾ١ إىل االضتبٝإ املؿتٛح 

 بارتطٛات اآلت١ٝ:

قسا٠٤ َا نتب٘ امُلعًُِٕٛ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١ يف نٌ ستٛز ؾسعٞ  -

 ع٢ً سد٠
 مت حتدٜد ٚتؿٓٝـ ايؿ٦ات املتعًك١ مبا نتب٘ امُلعًُِٕٛ. -
مت قسا٠٤ ستت٣ٛ َا نتب٘ امُلعًُِٕٛ يًُس٠ ايجا١ْٝ ٚمت حتدٜد املؿاِٖٝ ايس٥ٝط١ٝ  -

 ملكُْٛٗا َٔ ِقبٌ ادتُٝع َٚٔ ثِ ؾٝاغ١ زأٟ املعًُني.
مت اختٝاز بعض ايٓؿٛف مما نتب٘ امُلعًُِٕٛ ايداي١ ع٢ً ؾِٗ ايباسجني ملا نتب٘  -

 عًُِٕٛ.امُل
Literature Review 

عتع٢ ايتكِٜٛ باٖتُاّ بايؼ ع٢ً ناؾ١ املطتٜٛات سُٝح ُٜعد أسد املداخٌ امل١ُٗ 

يتطٜٛس ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ، ؾع١ًُٝ ايتكِٜٛ دص٤ أضاضٞ يف عًُٝيت ايتعًِٝ ٚايتعًِ 

١ٝ ايتع١ًُٝٝ َٔ أدٌ حتطني ٚعٔ طسٜك٘ ميهٔ َعسؾ١ َد٣ صتاح أٚ ؾػٌ ايعًُ

 (.109، 1998املٓتر ايتعًُٝٞ ٚتطٜٛسٙ)ايهسؽ،
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ٚملا يًتعًِٝ ايعايٞ َٔ أ١ُٖٝ خاؾ١ يف دؾع عذ١ً ايت١ُٝٓ يف زتاالتٗا املدتًؿ١ 

ؾايدزاضات ايعًٝا َٔ أِٖ ايدلاَر اييت تكدَٗا ادتاَعات، إذ تؤدٟ دٚزًا بازشًا يف 

ز ايبػس١ٜ يف اجملاالت ايع١ًُٝ املتعدد٠، ٚيعٌ تطٜٛس املعسؾ١، ٚإعداد ٚتأٌٖٝ ايهٛاد

َٔ أبسش ايتشدٜات تًو اييت تتُجٌ يف دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚدٛد٠ بساَر ايدزاضات 

ايعًٝا، إذ بادزت ايعدٜد َٔ املؤمتسات ٚايٓدٚات ايع١ًُٝ ٚايذلب١ٜٛ ع٢ً ايؿعٝدٜٔ 

ؤضطات ايتعًِٝ ايعاملٞ ٚاإلقًُٝٞ بطسح َٛاقٝع ادتٛد٠ ٚاالعتُاد األنادميٞ مل

ايعايٞ نإ َٔ أسدثٗا املؤمتس ايعسبٞ ايدٚيٞ ايجاْٞ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 

ّ(، ضبك٘ املؤمتس ايعسبٞ ايدٚيٞ األٍٚ يكُإ 2012املٓعكد يف ايبشسٜٔ )إبسٌٜ، 

ّ(، نريو املؤمتس ايعسبٞ األٍٚ 2011دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ املٓعكد يف األزدٕ)َاٜٛ،

عات َٚتطًبات ايذلخٝـ ٚاالعتُاد املٓعكد باإلَازات )ابسٌٜ، سٍٛ دٛد٠ ادتاَ

ّ(، ثِ املؤمتس ايعسبٞ ايطٟٓٛ ايجايح سٍٛ االجتاٖات اذتدٜج١ دتٛد٠ األدا٤ 2006

ّ(، تالٙ املؤمتس ايعسبٞ ايجاْٞ "ادتاَعات 2008ادتاَعٞ املٓعكد يف ايػازق١ )ابسٌٜ، 

ّ(، تالٙ املؤمتس 2008دل، ايعسب١ٝ حتدٜات ٚطُٛح" املٓعكد يف َسانؼ )دٜطُ

ايعسبٞ ايجايح "ادتاَعات ايعسب١ٝ ايتشدٜات ٚاآلؾام" املٓعكد يف غسّ ايػٝذ )ٜٓاٜس 

ّ(، ؾكاًل عٔ ايعدٜد َٔ املؤمتسات ايعسب١ٝ ٚايعامل١ٝ األخس٣ اييت ال ٜتطع 2010

املكاّ يرنسٖا سٝح ٜؤند َؤمتس ايْٝٛطهٛ عٔ ايتعًِٝ ايعايٞ يف ايكسٕ اذتادٟ 

ٜٔ ع٢ً ادتٛد٠ ايٓٛع١ٝ يف ايتعًِٝ ايعايٞ، ْٚعسًا يأل١ُٖٝ ايهبرل٠ يًتعًِٝ ٚايعػس

ايعايٞ ٚايطًب املتصاٜد عًٝ٘ ٚع٢ً ايدزاضات ايعًٝا، تبدٚ أ١ُٖٝ إعداد بساَر سدٜج١ 

َٚٛانب١ ملتطًبات ٚاستٝادات ايعؿس ٚتكٛميٗا بػهٌ دٚزٟ، ٚع٢ً ايسغِ َٔ 

ايعًٝا ؾإْ٘ ال تٛدد َعاٜرل َٛسد٠ ميهٔ  أ١ُٖٝ املعاٜرل يف تكِٜٛ بساَر ايدزاضات

 اضتدداَٗا نأضاع يًشهِ ع٢ً مجٝع ايدلاَر. 

ٚيهٞ تعٌ بساَر ايدزاضات ايعًٝا س١ٜٛٝ َٚتذدد٠، ال بد َٔ إخكاعٗا يًتكِٜٛ 

ٚايتطٜٛس بػهٌ َطتُس ٜهؿٌ قدزتٗا ع٢ً اضتٝعاب َٚٛانب١ مجٝع ايتطٛزات 
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 (. 354، 2007عطاف،املتطازع١ يف َٝدإ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ )اي

 ( إىل إٔ سلٛي١ٝ تكِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا تتطًب َا ًٜٞ:1992ٜٚػرل بكػإ )

تكِٜٛ طًب١ ايدزاضات ايعًٝا َٔ سٝح املٗازات ٚاملعازف ٚاملؿاِٖٝ اييت  -

انتطبٖٛا، ٚايكدز٠ ايبشج١ٝ ٚحتٌُ املط٦ٛي١ٝ يًتعًِ ايراتٞ ٚايكدز٠ ع٢ً 

 اإلبداع ٚاالبتهاز.
ا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ سٝح ايكدز٠ ع٢ً ختطٝط بساَر ايدزاضات تكِٜٛ أعك -

ايعًٝا، َٚد٣ صتاسِٗ يف حتكٝل األٖداف ٚايكدز٠ ع٢ً اضتدداّ ايٛضا٥ٌ، 

 ٚحتدٜد األٚيٜٛات، ٚت١٦ٝٗ ايعسٚف املال١ُ٥ يًبشح ايعًُٞ.
تكِٜٛ ْعاّ ايدزاضات ايعًٝا َٔ سٝح َد٣ َال٤َت٘ ذتادات اجملتُع  -

(. ٜٚس٣ املتدؿؿٕٛ بإٔ ٖٓاى ٣ٚ72 ايدلاَر ايبشج١ٝ )فاملطتكب١ًٝ، َٚد٣ دد

بعض املعاٜرل ٚاملؤغسات اييت ميهٔ َٔ خالشلا تكِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا 

َٓٗا: األٖداف، ٚارتط١ ايدزاض١ٝ، ٚايتكِٜٛ، ٚعكٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚايطًب١، 

ٚاإلغساف األنادميٞ، ٚارتدَات ايبشج١ٝ ٚاملهتب١ٝ، ٚطسم ايتدزٜظ، 

 (.355، 2007سضا٥ٌ ايع١ًُٝ )ايعطاف،ٚاي
 Previous Studies

 ؾُٝا ًٜٞ عسض يبعض ايدزاضات ايطابك١ ذات ايؿ١ً بايدزاض١ اذتاي١ٝ. 

ٖدؾت إىل تكِٜٛ دٛد٠ ايدزاضات ايعًٝا يف  (.2113دراسة الطائٌ و قاسم والىادٍ ) -

 ايدازض١ ٖرٙ اٖتُتؾٝٗا. ٚإسد٣ نًٝات داَع١ بػداد يف ق٤ٛ ايعٛاٌَ املؤثس٠ 
 .ارتد١َ دٛد٠ قٝاع ٚأضايٝب َؿاِٖٝ َعتُد٠ ايعًٝا، ايدزاضات بتكِٜٛ

 سلًتٚ . ايعًٝا ايدزاضات خد١َ دٛد٠ يكٝاع ارتد١َ أدا٤ َٓٗذ١ٝ ٚاضتددَت
 يف ايعًٝا ايدزاضات طًب١ َٔ َؿسد٠ ( 40 ) ايدزاض١ عًٝٗا دست اييت ايع١ٓٝ
 ع٢ً ايتعسف يف ايدزاض١ أٖداف متجًت .بػداد ظاَع١ ٚاالقتؿاد اإلداز٠ ن١ًٝ

 ٚحتدٜد ، ايعًٝا ايدزاضات يف ادتاز١ٜ ايتدزٜط١ٝ ايع١ًُٝ دٛد٠ َطت٣ٛ
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 دٛد٠ َطت٣ٛ يف تأثرلًا األنجس ارتد١َ دتٛد٠ ٚاألبعاد ايؿسع١ٝ املتػرلات
 ايعٛاٌَ بعض ثسأ ٚحتًٌٝ دزاض١ ايدزاض١ت اضتٗدؾ نُا . ايعًٝا ايدزاضات

 دٛد٠ ع٢ً (املاد١ٜ ايتطٗٝالت اإلداز٠، ايطايب، املٓٗاز، يتدزٜظ،ا ١٦ٖٝ أعكا٤(

 ادتٛد٠ َطت٣ٛ ٕأ إىل ايدزاض١ تٛؾًتٚ .ايعًٝا ايدزاضات يف ايتدزٜط١ٝ ايع١ًُٝ
 ايعػس٠ ادتٛد٠ بعادأ ْؿـ ٕأٚ .املتٛضط َٔ ٢عًأ نإ ايعًٝا يًدزاضات ايعاّ
 املؿداق١ٝ، ألَإ،ا التؿاٍ،ا ايٛؾٍٛ، أبعاد ٖٞٚ عاي١ٝ اتٗدٛد ناْت ؾكط
 املعٛي١ٝ، األ١ًٖٝ، أبعاد ٖٞٚ املتٛضط ؾٛم نإ ؾبعك٘ ايباقٞ أَا ايطايب، ؾِٗ

 عح ادتازٟ املتػرلات ٕأٚ ،املًُٛض١ٝ بعد ٖٛ) َٓ٘ ٢دْأ أٚ (ايًٝاق١ االضتذاب١،
 أسطٔ ٚيف  .شلا ايتٛؾس َٔ عاي١ٝ ساي١ حتكل مل ايعًٝا ايدزاضات يف تأثرلٖا
 اإلتاس١ " : َتػرلات ٖٞ َٓ٘ ٢دْأ ناْت ٚبعكٗا ، تٛضطامل جتاٚشت أسٛاشلا
 " ايكا١ْْٝٛ األ١ًٖٝ" ٚ يًطايب، " ايع١ًُٝ األ١ًٖٝ "ٚ ايتدزٜظ، ١٦ٖٝ ألعكا٤
 َطت٣ٛ بني َع١ٜٛٓ ازتباط عالق١ ٚدٛد إىل ايدزاض١ تٛؾًت نُا .(يًطايب

 ٕأٚ .ارتد١َ دتٛد٠ ارتُط١ ايؿسع١ٝ ٚاملتػرلات ايعًٝا ايدزاضات خد١َ دٛد٠
 ايتٛايٞ ع٢ً ناْت ايعًٝا ايدزاضات دٛد٠ َطت٣ٛ يف تأثرلًا املتػرلات ٣قٛأ

 عالق١ ٚدٛد إىل ايدزاض١ تٛؾًت ٚأخرلًا (،االضتذاب١ املًُٛض١ٝ، املٛثٛق١ٝ،)
 َتػرلات َٔ ٚنٌ ايعًٝا ايدزاضات خد١َ دٛد٠ َطت٣ٛ بني َع١ٜٛٓ ازتباط

 ناًل ٕأٚ (،املاد١ٜ ايتطٗٝالتٚ ايطايب،اإلداز٠، ايتدزٜظ،املٓٗاز، ١٦ٖٝ أعكا٤)
 " َٔ " ٚاملعدات األدٗص٠ " َٚتػرل ،" اإلداز٠"  َٔ " ألْع١ُا " َتػرل َٔ

 املتػرلات بني َٔ ايعًٝا ايدزاضات دٛد٠ ع٢ً األق٣ٛ ايتأثرل شلا " املاد١ٜ ايتطٗٝالت
 .تأثرلٖا املبشٛخ عػس ارتُط١ ايؿسع١ٝ

ع١ًُٝ ايتكِٝٝ ارتازدٞ يدلاَر ايعًّٛ يإىل ايتطسم ٖدؾت  (.2112دراسة الفرا ) -

اإلداز١ٜ ٚاالقتؿاد١ٜ يف ادتاَعات ايؿًطط١ٝٓٝ ايس٥ٝط١ بكطاع غص٠ )اإلضال١َٝ، 
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األشٖس، األقؿ٢(، ٚقد اضتددّ ايباسح َٓٗر دزاض١ اذتاي١، َٚٔ أِٖ ايٓتا٥ر اييت 

تٛؾًت إيٝٗا ايدزاض١: ٚقٛح زضاي١ ٚأٖداف ادتاَعات ٚايهًٝات ٚايدلاَر، 

ٔ ال ٜٛدد آيٝات ٚاقش١ يد٣ ادتاَعات يًتأند َٔ َد٣ حتكٝل زضاي١ ٚيه

ايدلْاَر ٚأٖداؾ٘، ٚميتًو أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ اذتايٝني ارتدلات ٚاملؤٖالت 

 يفاملٓاضب١ َع ٚدٛد ْكـ يف ايهادز يف ختؿـ اإلداز٠ ٚاحملاضب١، ٖٚٓاى قعـ 

ت، ٚقعـ االضتؿاد٠ َٔ ادتٛاْب ايع١ًُٝ ٚايتطبٝك١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ ايدلاَر ٚاملطاقا

ايتعًِٝ االيهذلْٚٞ، نُا إٔ َساؾل ادتاَعات عاد١ إىل تطٜٛس مبا ٜتٓاضب َع 

 استٝادات ايدلاَر.

ٖدؾت إىل تكدِٜ ايتذسب١ ايًٝب١ٝ يف زتاٍ تكِٝٝ  (.2112دراسة مرجني والشركشٌ ) -

العتُاد ادتٛد٠ ٚاالعتُاد يف بساَر ايدزاضات ايعًٝا، ٚذيو َٔ خالٍ تكطِٝ ستاٚز ا

إىل عدد َٔ األبعاد ٚاييت بدٚزٖا قطُت إىل عدد َٔ ايبٓٛد ؾٓؿت إىل بٓد داعِ 

ٚآخس أضاضٞ، ٚمت االعتُاد يف تكِٝٝ ٖرٙ ايبٓٛد ع٢ً األضًٛب ايهُٞ ٚاألضًٛب 

 ايٓٛعٞ يًتكِٝٝ.

ْاقػت ايدزاض١ جتسب١ ايتكِٜٛ ايراتٞ ٚايتكِٜٛ املؤضطٞ  (.2112دراسة مصطفى ) -

ٕ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚؾل املػسٚع املكدّ َٔ ايػبه١ ايعسب١ٝ ظاَع١ ايطٛدا

الحتاد ادتاَعات ايعسب١ٝ، ٚمنٛذز ايتكِٜٛ ايراتٞ ايرٟ تتبٓاٙ ادتاَع١، ٚاإلدسا٤ات 

اييت اتبعتٗا إداز٠ ايتكِٜٛ ايراتٞ ٚقُإ ادتٛد٠ ظاَع١ ايطٛدإ يًعًّٛ 

ات املكذلس١ اشلادؾ١ إىل ٚايتهٓٛيٛدٝا بهًٝات ادتاَع١ املدتًؿ١، ٚأِٖ ايتٛؾٝ

 تطٜٛس األدا٤ يف ادتاَع١.   

تكِٝٝ دٛد٠ األدا٤ ادتاَعٞ َٔ ٚد١ٗ ْعس أعكا٤ ٖدؾت إىل  (.2111دراسة عبايهة ) -

 ايدزاض١ ٖرٙ ٖدؾتنُا  يٝبٝا. –١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ اآلداب / داَع١ َؿسات١ 
 َؿسات١ /داباآل به١ًٝ ادتاَعٞ األدا٤ دٛد٠ َؤغسات ممازض١ دزد١ حتدٜد إىل
 األدا٤ دزد١ ختتًـ ناْت إذا ٚؾُٝا ؾٝٗا، ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ ْعس ٚد١ٗ َٔ
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 إىل يًٛؾٍٛ ايٛؾؿٞ املٓٗر ايباسح اضتددّ. ٚاملتػرلات يبعض تبعًا ادتاَعٞ
 عكٛ ( 60 ) إىل ؾكس٠ ( 46 ) َٔ تهْٛت اضتبا١ْ تٛشٜع مت سٝح ايٓتا٥ر،

 تٛؾس دزد١ إٔ إىل ايدزاض١ تٛؾًت ًٝاإسؿا٥ ايبٝاْات حتًٌٝ ٚبعد تدزٜظ، ١٦ٖٝ
 ) ٚٚدٛد َتٛضط١، َؿسات١ / اآلداب ن١ًٝ يف ادتاَعٞ األدا٤ دٛد٠ َؤغسات
( 11)ٚ َتٛضط١، بدزد١ متازع ؾكس٠  (20)ٚ نبرل٠، بدزد١ ُازعُت ؾكس٠ ( 15

 بني إسؿا٥ًٝا داي١ ؾسٚم ٚدٛد عدّ ٚأخرلًا َٓدؿك١، بدزد١ ُازعُت ؾكس٠
 ٚادتٓط١ٝ، ٚاملؤٌٖ األنادمي١ٝ ايستب١ إىل َتػرلات عص٣ُت ١ايدزاض ع١ٓٝ اضتذابات

 ايكؿرل٠ ارتدل٠ ذٟٚ يؿاحل ايعٌُ ضٓٛات عدد ملتػرل داي١ ناْت ايؿسٚم ٚيهٔ
 .ضٓٛات (3-1)

ٖدؾت إىل تكِٝٝ ايؿاع١ًٝ املؤضط١ٝ ٚايدلاَر األنادمي١ٝ  (.2112دراسة اآللىسٌ ) -

تشد٠ َٔ خالٍ تكِٝٝ ؾاع١ًٝ بسْاَر دتاَع١ االحتاد بدٚي١ اإلَازات ايعسب١ٝ امل

َٓٗذ١ٝ تعتُد ايدزاض١ اضتددَت ٚايبهايٛزٜٛع عًّٛ يف ْعِ َعًَٛات األعُاٍ. 

ع٢ً أٖداف/ شتسدات ايتعًِٝ يف قٝاع شتسدات ايطًب١، نُا متت َٓاقػ١ 

َطا٥ٌ ايكٝاع ٚاألضايٝب ايؿعاي١ دتُع ايبٝاْات ذات ايعالق١ مبٛقٛع ايبشح. 

 إٔ ؾاع١ًٝ نٌ َٔ ايدلْاَر ٚادتاَع١ قد حتككتا.أٚقشت ايٓتا٥ر بٚ

ٖدؾت ايدزاض١ إىل تكِٜٛ بسْاَر املادطترل يف  (.2112دراسة الشرعيب والعىامٌ ) -

ختؿـ َٓاٖر ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ ٚطسا٥ل تدزٜطٗا يف ن١ًٝ ايذلب١ٝ ظاَع١ ؾٓعا٤، 

( 5ع٢ً )( ؾكس٠ َٛشع١ 52اضتددَت اضتبا١ْ نأدا٠ دتُع ايبٝاْات َه١ْٛ َٔ )

( ؾكس٠، ٚارتدلات ايتع١ًُٝٝ ايتع١ًُٝ 11( ؾكس٠، ٚاحملت٣ٛ )15زتاالت ٖٞ األٖداف )

( ؾكسات. ٚتٛؾًت ايدزاض١ 10( ؾكسات، َٚؿادز ايتعًِ )9( ؾكس٠، ٚايتكِٜٛ )11)

إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر أبسشٖا: تكدٜسات ايدازضني يًدلْاَر بػهٌ عاّ َا بني َتٛضط 

 ٚقعٝـ. 

 املؿاِٖٝ بعض ايبشح ٜتٓاٍٚ .ادتٛد٠ بني اذتاقس ٚاملطتكبٌ (.2118دراسة قرم ) -
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 يف املعتُد٠امل١ُٗ  ايدٚي١ٝ املعاٜرل بعض إىل باإلقاؾ١ ايتع١ًُٝٝ باملؤضط١ املتعًك١
 ايعٓاؾس ع٢ً تٓؿٝرٖا خالٍ َٔ ايتع١ًُٝٝ املؤضط١ أدا٤ تكِٝٝ ٚنٝؿ١ٝ ايتكِٝٝ

 األَج١ً بعض باعتُاد عٓدٖا ـٚايكع ايك٠ٛ دٛاْب ملعسؾ١ شلا امله١ْٛ ايس٥ٝط١
 ٚاملادٟ ايبػسٟ ايعٓؿس دٚز إىل اإلغاز٠ ايبشح ٖرا تٓاٍٚ نُا ايتٛقٝش١ٝ،

 يف ايعاطؿ١ ع٢ً ايعكٌ َٓطل ٚتسدٝح ايطُٛس١ ٚاإلزاد٠ ٚاملتابع١ ٚايتدطٝط
 تهٕٛ عٝح املتكد١َ، ايدٍٚ يف اتَٗجٝال إىل يذلق٢ ايتع١ًُٝٝ باملؤضط١ ايٓٗٛض

 ذيو ٜٚتأت٢ ، ايكاد١َ املسس١ً حتدٜات ٚسادٝات بايتصاَات ايٛؾا٤ ع٢ً قادز٠
 عامل يف ايبكا٤ ٚض١ًٝ ٖٚٛ تُعاتجملا بني ميٝص ايرٟ ارتٝاز ٖٛ سٝح باإلبداع
 .األقٜٛا٤

ٖدؾت ايدزاض١ إىل تكِٝٝ دٛد٠ قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ يف  (.2118دراسة الشريف ) -

إىل َعادت١ إسد٣  ادتصا٥س ع٢ً ق٤ٛ بعض املؤغسات ايه١ُٝ. نُا ٖدؾت

ٚاذتطاض١ ع٢ً َطت٣ٛ ادتاَعات ادتصا٥س١ٜ أال ٖٚٞ إغهاي١ٝ امل١ُٗ اإلغهاالت 

ايتهٜٛٔ، ؾايدزاض١ تػرل إىل ادتٗٛد املبرٚي١ َٔ قبٌ ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ضٛا٤ً 

نإ ذيو ع٢ً َطت٣ٛ ايتهٜٛٔ ايبٝداغٛدٞ أٚ اشلٝانٌ ٚاملساؾل أٚ تهٜٛٔ 

 األضاتر٠. 

ٖدؾت إىل َعسؾ١ ؾاع١ًٝ بسْاَر ايدنتٛزاٙ يف ايذلب١ٝ  (.2112) العشاف دراسة -

ختؿـ اإلداز٠ ايذلب١ٜٛ يف داَع١ عُإ ايعسب١ٝ يًدزاضات ايعًٝا نُا ٜساٖا ايطًب١ 

ارتسظتٕٛ ٚايطًب١ املطذًٕٛ يف ٖرا ايتدؿـ. ٚايهػـ عٔ ايعٛاٌَ املؤثس٠ يف 

مت اختٝازِٖ بطسٜك١ سدًا َتد( طايبًا 85ؾاع١ًٝ ايدلْاَر، سلًت ع١ٓٝ ايدزاض١ )

( ؾكس٠ َٛشع١ ع٢ً 79قؿد١ٜ، ٚدتُع ايبٝاْات مت اضتدداّ اضتبا١ْ اغتًُت ع٢ً )

مثا١ْٝ أبعاد أعدتٗا ايباسج١ ٚطٛزتٗا، ٚقد أظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ إٔ دزد١ ؾاع١ًٝ 

(، نُا 5( َٔ أؾٌ )3.58ايدلْاَر دا٤ت َستؿع١، إذ بًؼ املتٛضط اذتطابٞ ي٘ )

( ؾكسات، ٚقد خسدت ايدزاض١ 10ٌَ تؤثس يف ؾاع١ًٝ ايدلْاَر ٚعدد )تبني ٚدٛد عٛا
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 بعدد َٔ ايتٛؾٝات يػسض تطٜٛس ٚحتطني ايدلْاَر.  

ٖدؾت ايدزاض١ إىل َٓاقػ١ آيٝات ايتٛؾٌ إىل  (.2112دراسة احلىلٌ وأبى دقة ) -

ٞ أمنٛذز عسبٞ يتكِٝٝ بسْاَر أنادميٞ ٜطتٓد إىل ايُٓاذز ٚاملعاٜرل ايدٚي١ٝ ٜٚساع

ارتؿٛؾ١ٝ ايجكاؾ١ٝ ايعسب١ٝ، ٚذيو يالضذلغاد ب٘ يف تكِٝٝ ايدلاَر األنادمي١ٝ يف 

 ادتاَعات ايعسب١ٝ َطتددًَا املٓٗر ايٛؾؿٞ ايتشًًٝٞ، ٚتٓاٍٚ ايٓكاط اآلت١ٝ:  

 َدلزات تكِٝٝ ايدلاَر األنادمي١ٝ يف ادتاَعات ايعسب١ٝ. -

 االجتاٖات املعاؾس٠ يف تكِٝٝ بسْاَر أنادميٞ. -

 دٛد أمنٛذز عسبٞ يتكِٝٝ ايدلاَر األنادمي١ٝ يف ادتاَعات ايعسب١ٝ.  دٚاعٞ ٚ -

 اآليٝات اييت ميهٔ إٔ تطاِٖ يف إعداد منٛذز عسبٞ يتكِٝٝ بسْاَر أنادميٞ. -

ٚمت عسض املٛقٛع َٚٓاقػت٘ قُٔ ستاٚزٙ األزبع١، ٚخسدت ايدزاض١ بتٛؾٝات 

 ع١ًُٝ حتاٍٚ حتكٝل اشلدف. 

إىل إيكا٤ ايك٤ٛ ع٢ً ؾاع١ًٝ بساَر ايدزاضات ايعًٝا  ٖدؾت (.2112دراسة كىرتكىف ) -

يف زٚضٝا، ٚاعتُد ايباسح ع٢ً عد٠ َؿادز دتُع ايبٝاْات سٍٛ ْعاّ ايتعًِٝ 

( ٚاإلسؿا٥ٝات األَسٜه١ٝ OECDايعايٞ يف زٚضٝا نإسؿا٥ٝات َهتب)

اييت مت مجعٗا َٔ خالٍ دزاض١ َطش١ٝ طٛي١ٝ،  (RLMS)ايسزل١ٝ ، ٚبٝاْات 

٥ر اطتؿاض ؾاع١ًٝ بساَر ايدزاضات ايعًٝا يف زٚضٝا ْٚعاّ ايتعًِٝ ٚأظٗست ايٓتا

ايعايٞ بػهٌ عاّ، نُا أغازات ايٓتا٥ر إىل ض٤ٛ دٛد٠ ٚؾاع١ًٝ ايدلاَر َٔ خالٍ 

عدّ تًبٝتٗا ملتطًبات ٚاستٝادات اجملتُع احملًٞ، سٝح أندت ايبٝاْات اييت 

َٔ بساَر ايدزاضات املتدسدني إٔ ايطًب١  2001يعاّ  (RLMS)مجعٗا َٔ َهتب 

ايعًٝا مل ًٜتشكٛا بٛظا٥ـ سطب ختؿؿاتِٗ اييت دزضٖٛا يف املادطترل 

 ٚايدنتٛزاٙ.

 ايعًٝا ايدزاضات بساَر تكِٜٛ إىل ايدزاض١ ٖدؾت (.2114دراسة احلىلٌ وأبى دقة ) -
 ََٔتدسدًا  (91) َٔ ع١ٓٝ ايدزاض١ تهْٛت ٚقد، بػص٠ اإلضال١َٝ بادتاَع١
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ايػسٜع١  نًٝات يف بػص٠ اإلضال١َٝ بادتاَع١ ايعًٝا اتايدزاض بساَرَتدسدٞ 

 ٚاضتٛؾٛا ايع١ًُٝ زضا٥ًِٗ إعداد أمتٛا ٚايعًّٛ، ايرٜٔ ٚايذلب١ٝ ايدٜٔ ٚأؾٍٛ
 يتكِٜٛ اضتبا١ْ ٚاضتددَت ايتشًًٝٞ، ايٛؾؿٞ ٚاتبع املٓٗر . املٓاقػ١ إدسا٤ات

 اذتطابٞ طاملتٛض ٚاضتددّ .تدسدنيامل ْعس ٚد١ٗ َٔ ايعًٝا ايدزاضات بساَر
ايعًٝا  ايدزاضات بساَر إٔ ايدزاض١ ٚأظٗست . ()ت ٚاختباز ايٓطيب ٚايٛشٕ

 ٖرَٙتدسدٞ  ٚإٔ عاي١ٝ، بهؿا٠٤ ايطالب استٝادات تًب٢ اإلضال١َٝ بادتاَع١
 ايتدزٜظ ٚأضايٝب طسم يف ٚؾعاي١ٝ األنادميٞ يف اإلغساف نؿا٠٤ ٜسٕٚ ايدلاَر

 بايٓطب١ أَا ايتعًِٝ، دٜج١ يفاذت ايتكٓٝات اضتدداّ يف ٚنريو املطتدد١َ
 ايتطٜٛس إىل ادتاَع١ ساد١ ايٓتا٥ر أظٗست ؾكد املهتب١ تكدَٗا اييت يًددَات

 ستٛز يف إسؿا١ٝ٥ دالي١ ذات ؾسٚم ٚدٛد ايٓتا٥ر بٝٓت نُا .ٖرا اجملاٍ يف
 َتػرلإىل ٚ ايٓٛع َتػرلإىل  عص٣ُت  "ايطًب١ ايعًٝا ذتادات ايدزاضات بساَر تًب١ٝ"

 َٛقع االضتبا١ْ يف ستاٚز إسؿا٥ًٝا داي١ ؾسٚم تٛدد ال أْ٘ ايٓتا٥ر ٝٓتٚب ايعُس،
أدبٝات  ق٤ٛ يف ايٓتا٥ر تؿطرل مت ٚقد ايذلانُٞ. املعدٍ َتػرلإىل  عص٣ُت ايدزاض١

 .املتدسدني ْعس ٚد١ٗ َٔ ايدلاَر يتطٜٛس ايتٛؾٝات َٔ عدد عسض ٚمت ايدزاض١

َطت٣ٛ ؾاع١ًٝ بساَر ايدنتٛزاٙ  ٖدؾت إىل حتدٜد (.2113دراسة لىردى ومارتو ) -

املطسٚس١ يف ادتاَعات األَسٜه١ٝ ع٢ً أضاع ْٛع١ٝ ايطًب١ "شتسدات ايتعًِٝ" ، 

( ن١ًٝ 20( بسْاَر دنتٛزاٙ يف )50ٚغٗس٠ ايدلْاَر، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدزاض١ َٔ )

بادتاَعات األَسٜه١ٝ، ٚأظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ حتكٝل بساَر ايدنتٛزاٙ بؿاع١ًٝ 

زتباط١ٝ ق١ٜٛ إظتاب١ٝ ق١ٜٛ بني ؾاع١ًٝ بسْاَر اازت إىل ٚدٛد عالق١ عاي١ٝ، ٚأغ

ايدنتٛزاٙ ٚغٗس٠ ايدلْاَر، نُا أغازت ايٓتا٥ر إىل أثس صتاح ايدلْاَر يف تدزٜب 

 ايطًب١ ٚايباسجني يف حتدٜد َطت٣ٛ بسْاَر ايدنتٛزاٙ املكسز يف ادتاَع١.

 داَع١ يف ايعًٝا اتايدازض بساَر تكِٜٛ إىل ٖدؾت .(Trice,2000)دراسة  -
 (928) عددِٖ بًؼ ايطًب١ ٚايرٜٔ َٔ (% 72) إٔ بٝٓت ؾكد أنطؿٛزد،
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 بايتشدٜد ايدلْاَر، ٚناْٛا يف تًكٖٛا اييت األنادمي١ٝ ارتدل٠ ْٛع١ٝ عٔ زاقٕٛ
ال  ايتكِٝٝ ٖٚرا ايطًب١، َٔ (% 90) ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ نؿا٠٤ عٔ زاقني

 ايتدزٜظ ْٛع١ٝ َِٓٗ ؾكط (% 57 ) قِٝ سٝح ايؿؿٞ، بايتدزٜظ ي٘ عالق١
 ١٦ٖٝ أعكا٤ َع ايتٛاؾٌ ايطٌٗ َٔ أْ٘ ايطًب١ َٔ  (%81)ٚبني،  دٝد٠ بأْٗا

 ايطًب١ ٜطاْدٕٚ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤( إٔ ( َِٓٗ (% 66ٚبني ايتدزٜظ،
 ؾكد املادطترل زضا٥ٌ ع٢ً يإلغساف بايٓطب١ أَا (.َؿٝد٠ زادع١ تػر١ٜ ِْٜٗٚعطٛ

 (%42) قِٝ ٚ ، ارتط١ تهٜٛٔ عٓد دٝد٠ ايع١ًُٝ إٔ ايطًب١ َٔ (% 39) قِٝ
 . ايٓٗا١ٝ٥ املساسٌ يف ممتاش٠ أْٗا ايع١ًُٝ

ٖدؾت إىل تكِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا يًهًٝات ايٓعس١ٜ  (.1222دراسة العتًيب ) -

يف ادتاَعات ايطعٛد١ٜ نُا ٜساٖا ايطالب ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف تًو 

( طايبًا 200( عكٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ، ٚ)277اض١ َٔ )ايهًٝات، ٚتهْٛت ع١ٓٝ ايدز

 ٚطايب١، ٚأضؿست ْتا٥ر ايدزاض١ بإٔ َطت٣ٛ ايهؿا٠٤ يًٓعاّ نإ َتٛضطًا.

داَع١  يف ايعًٝا ايدزاضات بساَر ٖدؾت إىل تكِٜٛ (.1228دراسة الصىيف واحلدابٌ ) -

آلت١ٝ ٚايطًب١، ٚايذلنٝص ع٢ً األبعاد ا ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أعكا٤ ْعس ٚد١ٗ َٔ ؾٓعا٤

( 48ايدزاض١ َٔ ) ٚتهْٛت ع١ٓٝ )األٖداف، احملت٣ٛ، طسم ايتدزٜظ، ايتكِٜٛ(

 ٚاآلداب، ايذلب١ٝ،) نًٝات طًب١ َٔ ٚطايب١ طايبًا  (98)ٚ عكٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ،
ٚأظٗست ْتا٥ر ايدزاض١ تدْٞ  .يًدزاض١ نأدا٠ االضتبا١ْ ٚاضتددَت ،(ٚايعًّٛ

 َطت٣ٛ ايدلاَر يف حتكٝل األبعاد األزبع١.

بعد اضتعساض عدد َٔ ايدزاضات اييت اٖتُت بتكِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا ٜتكح ٚ

أْٗا اعتُدت ع٢ً املٓٗر ايهُٞ يف ايبشح ٚاضتددَت أدٚات قٝاع ن١ُٝ َجٌ 

االضتبٝإ املػًل، ٚاضتددَت أضايٝب إسؿا١ٝ٥، نُا أْٗا اضتٛقشت آزا٤ عٝٓات 

ًا سٍٛ ٖرٙ ايدلاَر َٚد٣ دٛدتٗا أٚ َٔ ايطًب١ أٚ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ أٚ االثٓني َع

نؿا٤تٗا ٚؾاعًٝتٗا َٚٓاضبتٗا.أَا ايدزاض١ اذتاي١ٝ ؾكد اعتُدت ع٢ً املٓٗر 
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ايهٝؿٞ، ُٚتعد َٔ ايدزاضات ايك١ًًٝ اييت تعتُد ٖرٙ املٓٗذ١ٝ، نُا أْٗا 

اضتددَت أنجس َٔ أدا٠ دتُع ايبٝاْات ٖٞ االضتبٝإ املؿتٛح ٚاملكاب١ً املعُك١ ٚاييت 

ت ع٢ً زتُٛع١ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١ ٚذيو الضتطالع آزا٥ِٗ سٍٛ ُطسس

دٛاْب ايك٠ٛ يف ايدلْاَر ٚايعٌُ ع٢ً تعصٜصٖا، ٚدٛاْب ايكعـ ٚايكؿٛز ُٚضبٌ 

 َعادتتٗا ٚايتػًب عًٝٗا.

ٚؾُٝا ٜتعًل بٓتا٥ر ايدزاضات ايطابك١ ؾُععُٗا تػرل إىل إٔ ايدلاَر ناْت َتٛضط١ 

باضتجٓا٤ ايدزاض١ اييت أدساٖا ايؿٛيف ٚاذتدابٞ ٚاييت أغازت  أٚ دٝد٠ أٚ ممتاش٠

 إىل تدْٞ َطت٣ٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا ظاَع١ ؾٓعا٤.

Research Results and Discussion 

 :عاا  يًةة التدريص نتائج حتلًل االستبانات أل:  أواًل
أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ؾكد مت تؿٓٝؿٗا َٔ خالٍ ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ آلزا٤ امُلعًُني َٔ 

 إىل ثالخ ؾ٦ات ٖٚٞ ْكاط ايك٠ٛ ٚايكعـ ُٚضبٌ ايعالز ناآلتٞ:

تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ . أ. دٛاْب ايك٠ٛ

  َٓٗا:

ٚدٛد إَهاْات بػس١ٜ ، ٚبسْاَر دنتٛزاٙ يف ايه١ًٝ اؾتتاح ايدلْاَر نْٛ٘ أٍٚ

ٚدٛد ، باإلقاؾ١ إىل يًكٝاّ مبٗاّ بسْاَر ايدنتٛزاٙ )أضاتر٠، أضاتر٠ َػازنني(

إقباٍ ايطًب١ ع٢ً ، َٚكسزات دزاض١ٝ نجرل٠ تهٕٛ ثس٠ٚ َعسؾ١ٝ دٝد٠ يًطًب١

 ايدلْاَر َٔ نًٝات ٚختؿؿات شتتًؿ١.

إٔ َٔ ْكاط ايك٠ٛ " تٛؾس املتدؿؿني َٔ أعكا٤ أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ ب

" ٜٚرنس آخس " اؾتتاح  ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚٚدٛد َكسزات بايدلْاَر باإلقاؾ١ يًسضاي١

 ايدلْاَر باإلقاؾ١ يٛدٛد َكسزات ".

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا: .ْٛاسٞ ايكعـ ب.
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شٜاد٠ ، ٚايدلْاَر ٚحتدٜد املكسزات َٚؿسداتٗا االزجتاي١ٝ ٚايكؿٛز أثٓا٤ إعداد

املكسزات ايدزاض١ٝ عٔ اذتد املعكٍٛ خؿٛؾًا ٚبعكٗا تهساز ملا متت دزاضت٘ يف 

طٍٛ َد٠ ، باإلقاؾ١ إىل عدّ ٚدٛد تٛؾٝـ يًُكسزات ايدزاض١ٝ، ٚاملادطترل

عدّ تٛاؾس ايب١ٝٓ ، نريو تؿسؽ بعض األضاتر٠أٚ  تكاعد، ٚايدزاض١ يف ايتُٗٝدٟ

عدّ ٚ يتشت١ٝ ايالش١َ يًدلْاَر َٔ أثاخ ٚقاعات ٚجتٗٝصات ٚأَانٔ اضذلاس١،...ا

)َهتب١ ٚزق١ٝ، َهتب١ ايهذل١ْٝٚ، اْذلْت،  تٛاؾس َؿادز َعًَٛات ناؾ١ٝ

جتاٚش املعاٜرل احملدد٠ يكبٍٛ ايطًب١ بايدلْاَر بطبب ايكػٛط ع٢ً ٚ زتالت،...

 غٝاب ايطُٝٓازات.، ٚايكطِ

ٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ْٛاسٞ ايكعـ " إعداد ايدلْاَر ٚحتدٜد أغاز أسد امُلعًُِني َ

املكسزات َٚؿسداتٗا ؾٝ٘ ايكؿٛز ٚاالزجتاي١ٝ، ٚنجاؾ١ املٛاد ٚتداخًٗا ٚبعكٗا 

تهساز يًُادطترل ٚايبهايٛزٜٛع، ٚغٝاب ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ، ٚقعـ اإلغساف 

إعداد " ٜٚرنس آخس " ايعػٛا١ٝ٥ يف  األنادميٞ، ٚتكاعد ٚتؿسؽ بعض األضاتر٠

املكسزات ايدزاض١ٝ ٚتٓعِٝ ايدلْاَر بػهٌ عاّ، ٚعدّ ايت١٦ٝٗ يًبد٤ يف ايدلْاَر، 

ٚنجاؾ١ املٛاد ايدزاض١ٝ ٚعدّ ٚدٛد تٛؾٝـ شلا ٚبعكٗا َهسز٠ ٚيٝطت قسٚز١ٜ 

 ٚجتاٌٖ بعض املكسزات ايكسٚز١ٜ، ٚعدّ تٛاؾس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ بايػهٌ املطًٛب ".

ٕٛ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ أغاز امُلعًُِ. بٌ املعادت١ز. ُض

 امُلعادت١ َٓٗا:

عكد ٚزغ١ عٌُ يتكِٜٛ ايدلْاَر ٚزضِ خط١ تؿشٝش١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝرٖا َع  -

إعاد٠ ايٓعس يف عدد املكسزات َٚطُٝاتٗا َع اعتُاد ، ٚتٛؾس متٌٜٛ ناف يريو

 تٛؾٝـ يهٌ َكسز دزاضٞ.

 نٝص ع٢ً ايهٝـ ال ايهِ أثٓا٤ ايكبٍٛ.اختٝاز ايطًب١ ٚؾل َعاٜرل ستدد٠ ٚايذل -

 تٛؾرل َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ بهاؾ١ أْٛاعٗا، َع تٛؾرل ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ. -

االضتؿاد٠ َٔ جتازب ٚخدلات ، ٚإقا١َ ايطُٝٓازات ٚايٛزؽ ايع١ًُٝ ٚايتدزٜب١ٝ -
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 ادتاَعات ايعسٜك١ يف تعدٌٜ ٚتطٜٛس ايدلْاَر.

٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ َا ًٜٞ " عكد ٚزغ١ عٌُ أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر

ملٓاقػ١ ايدلْاَر َٔ مجٝع دٛاْب٘ يتؿشٝح املطاز ٚتاليف ايكؿٛز اذتاؾٌ يف 

ايدلْاَر بطبب ايعػٛا١ٝ٥ ٚايتطسع يف إقساز ايدلْاَر، ٚحتدٜد عدد ايطاعات املكسز٠ 

ؿٝـ ( َكسزًا، ٚعدّ خت12يألطسٚس١ ٚاملكسزات، ٚختؿٝض عدد املكسزات إىل )

ؾؿٌ دزاضٞ ناٌَ ملٓاقػ١ خطط ايبشٛخ يف زلٓاز عاّ، َع تٛؾرل ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

ايالش١َ يًدلْاَر، ٚإعاد٠ ايٓعس يف املكسزات َٚطُٝاتٗا َع اعتُاد تٛؾٝـ يهٌ 

 َكسز دزاضٞ، ٚاعتُاد ايٓٛع١ٝ يف اختٝاز ايطًب١ ٚيٝظ ايهِ ٚؾل غسٚط ستدد٠ ".  

تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ . أ. دٛاْب ايك٠ٛ

  َٓٗا:

 إدسا٤ االختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚاملكابالت ٚاملؿاق١ً بني ايطًب١ املتكدَني.  

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ْكاط ايك٠ٛ " إدسا٤ االختبازات ٚاملكاب١ً 

ؿاق١ً بني ايطًب١". ٜٚرنس آخس " عٌُ اَتشاْات حتسٜس١ٜ ٚإدسا٤ َكابالت ٚامل

 يًطالب" .

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

عدّ ، ٚعدّ ٚدٛد غؿاؾ١ٝ يف اإلدسا٤ات، ٚعدّ تٛؾس ديٌٝ يًطًب١ دتُٝع اإلدسا٤ات

ايطُاح يطًب١ َٔ ختؿؿات أخس٣  ،إلدسا٤اتطٌٗ ع١ًُٝ اتٛؾس ْعاّ ساضٛبٞ ُٜ

 جتاٚش ايكدز٠ االضتٝعاب١ٝ بطبب ايكػٛط اييت ٜتًكاٖا ايكطِ.، ٚياليتشام بايدلْاَر

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ْكاط ايكعـ " عدّ ٚدٛد َعاٜرل دقٝك١ 

ب ٚٚاقش١ يًُتكدّ، ٚعدّ نؿا١ٜ إدسا٤ات ايكبٍٛ". ٜٚرنس آخس " ايطُاح يطال

 َٔ ختؿؿات أخس٣ ياليتشام بايدلْاَر، ٚغه١ًٝ االَتشاْات ٚاملكابالت ".

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض
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ايػؿاؾ١ٝ يف ، ٚٚقع َعاٜرل ع١ًُٝ ٚاقش١ يًكبٍٛ ٚعدّ جتاٚش ٖرٙ املعاٜرل

ايتدؿؿات األخس٣  ملتدسدٞطُاح عدّ اي، نريو اإلدسا٤ات ٚتٛؾرل ديٌٝ ايطايب

عدّ جتاٚش ايكدز٠ ٚ ايتدؿـ ْؿطَ٘تدسدٞ َٔ االيتشام بايدلْاَر ٚسؿسٙ يف 

 االضتٝعاب١ٝ يًكطِ.

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ " ٚقع َعاٜرل ع١ًُٝ ٚاقش١ 

" عدّ ايطُاح يًُتكدّ ٚعدّ جتاٚش ٖرٙ املعاٜرل، ٚعٌُ ديٌٝ يًطًب١". ٜٚرنس آخس 

 رتسظتٞ ايتدؿؿات األخس٣ َٔ االيتشام بايدلْاَر". 

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

ْكاط ق٠ٛ، ألْ٘ ال تٛدد زؤ١ٜ ٚال زضاي١ ٚال أٖداف ٚاقش١ ٚستدد٠  ال تٛدد 

 ٛب١ يًدلْاَر.َٚهت

  تطسم امُلعًُِٕٛ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

 ديٌٝ يًطايب ٚ، ٚعدّ ٚدٛد عدّ ٚدٛد ديٌٝ ٚاقح ٜبني ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف

 غٝاب ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ بني أعكا٤ ايكطِ.باإلقاؾ١ إىل  عكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظأل

ٕ َٔ ْكاط ايكعـ " عدّ ٚدٛد زؤ١ٜ ٚزضاي١ أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بأ

ٚأٖداف ٚاقش١ ٚستدد٠ يًدلْاَر، ٚغٝاب ايتؿاِٖ ٚايتعإٚ بني أعكا٤ ايكطِ". 

 ٜٚرنس آخس"عدّ ٚدٛد ديٌٝ ٜبني ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف"

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

ٌُ عتدد ؾٝٗا نٌ َا ٜستبط بايدلْاَر َٔ زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف عكد ٚزغ١ ع

إعاد٠ ايٓعس ، ٚاخل ٚحتدٜد املكسزات املٓاضب١ ٚتٛؾٝؿٗا ٚحتدٜد غسٚط االيتشام ...

، َع يف ايتدطٝط مبا ٜتٛانب َع َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚاستٝادات ايطًب١ ٚضٛم ايعٌُ

ايسؤ١ٜ  ٛقشًا ؾٝ٘يهٌ َٔ ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٚقع ديٌٝ ٚاقح 

 ٚايسضاي١ ٚاألٖداف.
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عكد ٚزغ١ عٌُ عتدد ؾٝٗا أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ " 

نٌ َا ٜستبط بايدلْاَر َٔ زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف ٚحتدٜد املكسزات املٓاضب١ 

إعاد٠ ٚنٌ َا ٜستبط بايدلْاَر". ٜٚرنس آخس "  ٚتٛؾٝؿٗا ٚحتدٜد غسٚط االيتشام

" ٚأغاز ثايح " ايٓعس يف ايتدطٝط مبا ٜتٛانب َع َتطًبات ايت١ُٝٓ ٚضٛم ايعٌُ

 ٚقع ديٌٝ يًدلْاَر َٛقح ؾٝ٘ ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف". 

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

عدٜٔ يف ايكطِ يدِٜٗ قدزات َٚؤٖالت ٚدٛد أضاتر٠ ٚأضاتر٠ َػازنني َٚطا

 ٚخدلات متهِٓٗ َٔ ايتدزٜظ ايؿعاٍ.

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ دٛاْب ايك٠ٛ "ٚدٛد أضاتر٠ َٔ ذٟٚ ارتدل٠ 

 ٚايهؿا٠٤ ايع١ًُٝ ٚايتدؿـ َٚٔ داَعات شتتًؿ١ ".

  ـ َٓٗا:تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكع. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

غٝاب بعض األضاتر٠  ٚاألضاتر٠ املػازنني عٔ ايتدزٜظ بايدلْاَر عذ١  -

 تكاعد ٚتؿسؽ بعض األضاتر٠.، ٚاْػػاشلِ بأعُاٍ أخس٣ ) ٚشازات، عُادات،...( 

ق١ً عدد أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ مما ٜػهٌ عذصًا يف تػط١ٝ بعض املكسزات،  -

عدّ ٚ ، برل٠ َٔ ايطًب١إلغساف ع٢ً األعداد ايهيف اإقاؾ١ إىل سدٚخ عذص 

اضتدداّ بعض ، ٚقدز٠ ايكطِ ع٢ً ايتعاقد َع أضاتر٠ َٔ داَعات أخس٣

ٕ، ٚبعكِٗ ٚأضاتر٠ َطاعد، ٚبعكِٗ األضاتر٠ يًطسم  ايتكًٝد١ٜ يف ايتدزٜظ

 يٝطٛا يف ْؿظ ايتدؿـ. ِٗبعك، ٚتٓكؿِٗ ارتدل٠ ايع١ًُٝ

ق١ً عدد أعكا٤ ١٦ٖٝ أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ْٛاسٞ ايكعـ " 

يف ايتدزٜظ مما ٜػهٌ عذصًا يف تػط١ٝ بعض املكسزات، إقاؾ١ إىل سدٚخ عذص 

ايعب٤ ايهبرل ايرٟ ٜكع ع٢ً أعكا٤ . ٚ إلغساف ع٢ً األعداد ايهبرل٠ َٔ ايطًب١ا

". ٜٚرنس آخس "  ١٦ٖٝ ايتدزٜظ قد ٜتطبب يف ق١ً اضتؿاد٠ ايطايب َٔ املػسؾني عًٝ٘
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ألضاتر٠ املػازنني عٔ ايتدزٜظ بايدلْاَر عذ١ اْػػاشلِ غٝاب بعض األضاتر٠ ٚا

، ٚتكاعد ٚتؿسؽ بعض األضاتر٠، ٚعدّ اضتطاع١ ايكطِ اضتكطاب  بأعُاٍ أخس٣

 بعض األضاتر٠ َٔ داَعات أخس٣ بايتعاقد" .

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

اضب َع عدد أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ عٝح ال ٜصٜد سؿس ايكبٍٛ مبا ٜتٓ

اضتكطاب ، ٚعدد اإلغساف يهٌ عكٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ عٔ ايعدد احملدد يف ايال٥ش١

َساعا٠ إٔ ٜهٕٛ َع  ايهؿا٤ات ٚايكدزات ايػاب١ املؤ١ًٖ تأٖٝاًل عًًُٝا ختؿؿًٝا

 يتػط١ٝ ايتعاقد َع َدزضني، ٚيف ْؿظ اجملاٍ ايرٟ ٜدزع ؾٝ٘ ًااألضتاذ َتدؿؿ

عدّ االضتعا١ْ مبدزضني يتدزٜظ َكسزات ، ٚايعذص يف ايهٛادز َٔ األضاتر٠

 ايدنتٛزاٙ أقٌ َٔ أضتاذ. 

سؿس ايكبٍٛ مبا ٜتٓاضب َع أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ " 

عدد أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ايكطِ عٝح ال ٜصٜد عدد اإلغساف يهٌ عكٛ ١٦ٖٝ 

اضتكطاب ايهؿا٤ات ٚايكدزات " ٜٚرنس آخس"  عٔ ايعدد احملدد يف ايال٥ش١ تدزٜظ

 ". ايػاب١ املؤ١ًٖ تأٖٝاًل عًًُٝا ختؿؿًٝا

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

 تؿعًٝٗا. داخٌ ايه١ًٝ ميهٔ اْذلْت دٛد خطٛطٚٚ ،َع١ٚدٛد َهتبات بادتا 

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

ال تٛدد  عذص ٍَٗٛ يف َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ ضٛا٤ً ايتكًٝد١ٜ أٚ اذتدٜج١ سٝح   

ال ، نُا أْ٘ ٚزق١َٝهتبات خاؾ١ بايكطِ ٚال بايدزاضات ايعًٝا ال ايهذل١ْٝٚ ٚال 

ال تٛدد دٚزٜات ٚال أزغؿ١ ، ٜٚٛدد اْذلْت يف ايه١ًٝ ُُٜهٔ يًطًب١ اضتدداَ٘

( متهٔ عكٛ ١٦ٖٝ Data Showعدّ تٛؾس أدٗص٠ عسض )، َع خاؾ١ بايكطِ

عدّ ٚدٛد تكٓٝات َطاعد٠ ٚ (Power Point)ايتدزٜظ ٚايطًب١ َٔ تكدِٜ عسٚض 
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 يألضتاذ ٚايطايب ع٢ً سٍد ضٛا٤.

عذص ٍَٗٛ يف َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ ضٛا٤ً امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بٛدٛد "  أغاز أسد

 ". ايتكًٝد١ٜ أٚ اذتدٜج١

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

تٛؾرل َهتب١ خاؾ١ يطًب١ ايدنتٛزاٙ حتت٣ٛ ع٢ً َسادع سدٜج١ َٚتدؿؿ١  -

االغذلاى مبذالت ع١ًُٝ ، ٚتٓاضب َٚطتٛاِٖ ايعًُٞ)عسب١ٝ، ٚاصتًٝص١ٜ( ت

 سته١ُ.

ايتٛاؾٌ َع املٓعُات ٚادتٗات ذات ايعالق١ يتٛؾرل ٚجتٗٝص قاعات َٚهتب١  -

ايهذل١ْٝٚ ٚٚزق١ٝ  ٚاْذلْت ٚتٛؾرل ايدٚزٜات املتعًك١ بايتدؿـ ٚدعًٗا يف 

 َتٓاٍٚ ايطًب١.

ج١ َطاعد٠ ع٢ً ختؿٝـ قاعات يًدزاضات ايعًٝا َصٚد٠ بتكٓٝات ٚٚضا٥ٌ سدٜ -

تٛؾرل َهتب١ ايهذل١ْٝٚ ٚزبطٗا بدٚز ايٓػس ٚادتاَعات ٚ ايتعًِٝ ٚايتعًِ

 َٚسانص ايبشح ايعامل١ٝ.

تٛؾرل َهتب١ خاؾ١ يطًب١ أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ " 

ايدنتٛزاٙ حتت٣ٛ ع٢ً َسادع سدٜج١ َٚتدؿؿ١ )عسب١ٝ،اصتًٝص١ٜ( تتٓاضب 

تٛؾرل " ٜٚرنس آخس " االغذلاى مبذالت ع١ًُٝ سته١ُ، ٚيعًَُٞٚطتٛاِٖ ا

 " . َهتب١ ايهذل١ْٝٚ ٚزبطٗا بدٚز ايٓػس ٚادتاَعات َٚسانص ايبشح ايعامل١ٝ

  ٠ٛ َٓٗا:تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

ِٗ، ٚدٛد زغب١ ٚداؾع١ٝ ٚمحاع يًتعًِ يد٣ َععُ َع إقباٍ نجٝـ َٔ ايطًب١

تؿاعٌ َععِ ايطًب١ َع ايدلْاَر َٚع أضاتر٠ نريو  ،نؿا٠٤ َععِ ايطًب١ دٝد٠ٚ

املكسزات، ٜٚكَٕٛٛ بتٓؿٝر األْػط١ املطًٛب١ َِٓٗ بهٌ دداز٠ زغِ إَهاْٝاتِٗ 

 ايتعًِ.  ؿادزعسؾ١ يعدّ ٚدٛد َاملاد١ٜ ايؿعب١، ٚؾعٛب١ اذتؿٍٛ ع٢ً امل
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ٜرنس أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ مجٝع ايطًب١ ذٚ نؿا٠٤ عاي١ٝ ٚداؾعٝتِٗ يًتعًِ 

ٜؿٛم ارتٝاٍ، نُا أِْٗ َتؿاعًني َع ايدلْاَر َٚع أضاتر٠ املكسزات ايدزاض١ٝ، 

ٜٚكَٕٛٛ بتٓؿٝر األْػط١ املطًٛب١ َِٓٗ بهٌ دداز٠ زغِ إَهاْٝاتِٗ املاد١ٜ 

 عٛب١ اذتؿٍٛ ع٢ً املعسؾ١. ٜٚػرل آخس بٛدٛد طًب١ أنؿا٤ ٚٚدٛد ايعهظ. ٚؾ

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

قعـ ، ٚٚعدّ تؿسغِٗ يًدزاض١ ٚايبشح ِاْػػاشلباإلقاؾ١ إىل  نبرلايطًب١  عدد

تدْٞ َطت٣ٛ ، َع  ايًػ١ ايعسب١ٝاٖتُاّ ايطًب١ بايًػ١ االصتًٝص١ٜ، ٚقعـ بعكِٗ يف

، ال تٛدد آي١ٝ ٚاقش١ الختٝاز األؾكٌايطًب١ نُا أْ٘  ايداؾع١ٝ ٚادتد١ٜ يد٣ بعض

 عدّ ايتذاٚب َع َتطًباتِٗ ٜصٜد َٔ ؾعٛبات ايتعًِ.ٚ

ٜرنس أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ دٛاْب ايكعـ عدّ تٛؾس َجرلات ايتعًِ، 

١ أٚقات احملاقسات ٚعدّ ايتذاٚب َع َتطًباتِٗ ٚاْػػاٍ ايطًب١، ٚعدّ َٓاضب

ٜصٜد َٔ ؾعٛبات ايتعًِ. ٜٚػرل آخس إىل قعـ بعض ايطًب١ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ، 

 ٚقعـ اٖتُاَِٗ بايًػ١ االصتًٝص١ٜ، ٚاْػػاشلِ ٚعدّ تؿسغِٗ يًعًِ. 

 :أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا. بٌ املعادت١ز. ُض

حتدٜد ايعدد عٝح ال ٜصٜد عٔ ، ٚٚقع ضٝاض١ ٚاقش١ ٚإدسا٤ات ؾاز١َ ياليتشام

زبط ٚ ،ايتذاٚب َع اذتد األد٢ْ َٔ َتطًباتِٗٚ ،عػس٠ طًب١ يف ايدنتٛزاٙ

ايتكِٝٝ باإلقاؾ١ إىل  ايدلْاَر بايٛاقع ٚاعتُادٙ ع٢ً ايتطبٝل أنجس َٔ ايٓعسٟ

 ٚٚقع خطط تؿشٝش١ٝ َع تٓؿٝرٖا بؿسا١َ.

ٚقع ضٝاض١ د امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بأْ٘ ميهٔ َعادت١ ذيو َٔ خالٍ ٜرنس أس

حتدٜد ايعدد عٝح ال ٜصٜد عٔ عػس٠ طًب١ ، ٚٚاقش١ ٚإدسا٤ات ؾاز١َ ياليتشام

 .ٚٚقع خطط تؿشٝش١ٝ َع تٓؿٝرٖا بؿسا١َايدٚزٟ ايتكِٝٝ ، ٚ يف ايدنتٛزاٙ

  األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ . أ. دٛاْب ايك٠ٛ
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ٚدٛد ْٝاب١ يًدزاضات ٚٚدٛد قطِ ٚزتًظ قطِ ٚإداز٠ دزاضات عًٝا بايه١ًٝ  -

 ايعًٝا بادتاَع١.

 برٍ ادتٗٛد ايػدؿ١ٝ ملعادت١ بعض املػهالت اييت ٜٛادٗٗا ايطايب. -

داز٠ ٚدٛد قطِ ٚزتًظ قطِ ٚإأغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ دٛاْب ايك٠ٛ 

  .ٚدٛد ْٝاب١ يًدزاضات ايعًٝا بادتاَع١ٚدزاضات عًٝا بايه١ًٝ 

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

ديٌٝ  ، ٚعدّ ٚدٛدتدْٞ َطت٣ٛ اإلداز٠ ٚاملتابع١ٚ ،ايعػٛا١ٝ٥ يف اختاذ ايكسازات

 تػػًٝٞ إلداز٠ ايدلْاَر.

ايعػٛا١ٝ٥ يف اختاذ َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ دٛاْب ايكعـ  أغاز أسد امُلعًُِني

ديٌٝ تػػًٝٞ  ، ٚعدّ ٚدٛدتدْٞ َطت٣ٛ اإلداز٠ ٚاملتابع١ٜٚػرل آخس إىل  ،ايكسازات

 إلداز٠ ايدلْاَر.

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

اذتُاع يف تٓؿٝرٖا، ٚاالعتُاد ع٢ً عد ٚٚقع خط١ تؿشٝش١ٝ ٚتكِٝٝ ٖرا ايُب -

 املؤضط١ٝ.

ٚقع ، َع ٚقع أضظ َٚعاٜرل إلداز٠ ايدلْاَر ٚتسى االدتٗادات ايػدؿ١ٝ -

حتدٜد أضتاذ أٚ أضتاذ َػازى يف ايكطِ إلداز٠ ، ٚال٥ش١ تٓعِ عٌُ ايدلْاَر

 ايدلْاَر بإغساف زتًظ ايكطِ.

 ايتٓطٝل بني ايكطِ ٚإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ. -

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

نجس٠ عدد املٛاد اييت ٜدزضٗا ايطايب أثٓا٤ دزاضت٘ يًدنتٛزاٙ تطِٗ يف إعدادٙ 

 إعدادًا دٝدًا.

  تر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضا. ب. ْٛاسٞ ايكعـ
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غٝاب  ،ايتداخٌ بني بعض املكسزات، ٚتهساز بعكٗاٚ عدّ ٚدٛد تٛؾٝـ يًُكسزات

 َكسزات أضاض١ٝ يف ايدلْاَر َجٌ اقتؿاد املعسؾ١.

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ دٛاْب ايكعـ تداخٌ بعض املٛاد 

١ أٚ دت١ٓ اعتُاد أنادميٞ غرل ٚتهسازٖا َع املادطترل، ٚعدّ ٚدٛد َسدعٝ

 زتًظ ايكطِ َُٗتٗا ايتأند َٔ ؾالس١ٝ ايدلْاَر َٔ عدَ٘. 

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

 اذتُاع يف ايتػٝرل.ٚ ٚقع خط١ تؿشٝش١ٝٚ تكِٝٝ املكسزات -

زٜظ بايكطِ يتٛؾٝـ عكد ٚزغ١ عٌُ عتكسٖا مجٝع أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتد -

املكسزات ٚتعدٌٜ بعض املكسزات ٚسرف املتػاب٘ يف املكسزات ٚيف َؿسدات 

إدخاٍ َكسزات سدٜج١ َٚٛانب١ ملطتذدات ايعؿس ، ٚاملكسزات ْؿطٗا

 ٚاستٝادات ايطًب١ ٚضٛم ايعٌُ.

ختؿٝض عدد املكسزات ٚحتدٜد ؾؿٌ دزاضٞ ملٓاقػ١ خطط األطسٚسات يف  -

 زلٓاز عاّ.

١ًٝ ايًػات يتدزٜظ طًب١ ايدنتٛزاٙ َكسزات يف ايًػ١ االصتًٝص١ٜ ايتٓطٝل َع ن -

 ختدَِٗ يف ايتدؿـ، ًٜٚصَٕٛ بدزاضتٗا َٔ قُٔ ايدلْاَر.

ٚقع خط١ ٚ تكِٝٝ املكسزاتأغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ " 

ٖا عكد ٚزغ١ عٌُ عتكس. ٚأغاز آخس إىل قسٚز٠ اذتُاع يف ايتػٝرلٚ تؿشٝش١ٝ

مجٝع أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ يتٛؾٝـ املكسزات ٚتعدٌٜ بعض املكسزات 

إدخاٍ َكسزات سدٜج١ ، ٚٚسرف املتػاب٘ يف املكسزات ٚيف َؿسدات املكسزات ْؿطٗا

 ".َٚٛانب١ ملطتذدات ايعؿس ٚاستٝادات ايطًب١ ٚضٛم ايعٌُ

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

إيصاّ ايطًب١ بعٌُ أْػط١ َؿاسب١ يًُكسزات ٚعٌُ تهًٝؿات َٔ تكازٜس ٚعٛخ 
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قاع١ َكسز ٚدٛد ، َع تهًٝـ بعض ايطًب١ يًكٝاّ بعسض بعض املٛقٛعات، ٚٚغرلٙ

 ْػسٖا.عح، ٚايتهًٝـ بإعداد عٛخ ٚ

قاع١ عح، َكسز ٚدٛد أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ دٛاْب ايك٠ٛ "

 ."ٚايتهًٝـ بإعداد عٛخ ْٚػسٖا

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

ق١ً املؿادز املتٛاؾس٠ خاؾ١ يبعض املٛقٛعات َجٌ َكسز ايُٓرد١ ٚايتطٜٛس يف 

ٚقعـ  غرل اشلادؾ١ اتنجس٠ ايتهًٝؿ ، َعداز٠ ايذلب١ٜٛ ٚغرلٙ َٔ املكسزاتاإل

 بايٛاقع. ٗاازتباط

عدّ تٛؾس اإلَهاْات ايالش١َ يعٌُ ٚزؽ ايعٌُ ٚايتدزٜب عًٝٗا، ٚبايتايٞ عدّ 

عدّ اعتُاد َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ يتطٝرل ايدلْاَر ، ٚعدّ تٛؾس أدٚات ايعسض، ٚإقاَتٗا

 .ازاتعدّ ٚدٛد زلٓ، ٚٚأْػطت٘

ق١ً املؿادز املتٛاؾس٠ خاؾ١ أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ دٛاْب ايكعـ 

يبعض املٛقٛعات َجٌ َكسز ايُٓرد١ ٚايتطٜٛس يف اإلداز٠ ايذلب١ٜٛ ٚغرلٙ َٔ 

 .املكسزات

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

 ٖا بػهٌتٓؿٝرٚخط١ تؿشٝش١ٝ،  ٚٚقعِٜ ايدلْاَر اذتايٞ إقا١َ ٚزغ١ يتكٛ

تٛؾرل نٌ َتطًبات املكسزات ايدزاض١ٝ َٔ ٚضا٥ٌ عسض، ٚقاعات ، َع ؾازّ

 عٌُ ٚايتدزٜب .ايخاؾ١ يٛزؽ 

اعتُاد َٝصا١ْٝ تػػ١ًٝٝ يتٓؿٝر ايدلْاَر ٚتٛؾرل َتطًبات٘ مبا ٜتال٤ّ َٚطت٣ٛ بسْاَر 

 ايدنتٛزاٙ. 

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

 ٚدٛد قاعات دزاض١ٝ بايه١ًٝ.  
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  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

ات ايعًٝا ال تٛدد قاعات خاؾ١ بايدزاضسٝح  عذص نبرل يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ يًدلْاَر

عدّ ختؿٝـ قاعات يف ، َع  ذات جتٗٝص خاف ٚإمنا َجًٗا َجٌ ايبهايٛزٜٛع

ٚعكٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يًبشح عٔ قاع١ يف َٛعد  ١ادتدٍٚ مما ٜكطس ايطًب

عدّ ٚدٛد َهإ خاف ، َع احملاقسات مما ٜؤدٟ إىل إقاع١ ٚقت احملاقس٠

 باالْتعاز أٚ االضذلاس١ يألضاتر٠ أٚ يًطًب١.

عذص نبرل يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ مُلعًُِني َٔ األضاتر٠ إىل ذيو بكٛي٘ " ٜٛدد أغاز أسد ا

ال تٛدد قاعات خاؾ١ بايدزاضات ايعًٝا ذات جتٗٝص خاف ٚإمنا سٝح  يًدلْاَر

 ". َجًٗا َجٌ ايبهايٛزٜٛع

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

 ١ ايتشت١ٝ ايالش١َ يًدلْاَر ٚيف َكدَتٗا ايكاعات املدؿؿ١ يًدزاض١.تٛؾرل ايبٓٝ

تٛؾرل نٌ َتطًبات بسْاَر ٜرنس أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ " 

 ." ايدنتٛزاٙ َٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايػا٥ب١ متاًَا

  ُٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:تطسم امُلعًِ. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

ٚدٛد َؿ٢ً ؾػرل ددًا ال ٜتطع دتُٝع َٔ يف ايه١ًٝ )طًب١ بهايٛزٜٛع، 

 .َادطترل، دنتٛزاٙ، َٛظؿني، أعكا٤ ١٦ٖٝ تدزٜظ، شا٥سٜٔ(

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

 ت يطًب١ ايدنتٛزاٙ تًٝل مبطتٛاِٖ َٚهاْتِٗ. ال تٛدد أٟ اَتٝاشا

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

حتدٜد ارتدَات ْٚٛعٝتٗا ٚتٛؾرلٖا َجٌ: َؿ٢ً، اضذلاس١، َطعِ، بكاي١، 

اتؿاالت، تٛدٝ٘ ٚإزغاد ) اضتعالَات(، ناؾترلٜا، ؾساف آيٞ، َالعب، 

تٛؾرل َا ًٜٝل بطايب ايدنتٛزاٙ ٚايدلْاَر ٚايه١ًٝ ٚايكطِ أٟ  ْت، ... .اْذل
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 ٚاألضتاذ.

حتدٜد ارتدَات ْٚٛعٝتٗا ٜرنس أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ بإٔ َٔ ُضبٌ املعادت١ 

اضذلاس١، َطعِ، بكاي١، اتؿاالت، تٛدٝ٘ ٚإزغاد  ٚتٛؾرلٖا َجٌ: َؿ٢ً،

 ، اْذلْت، ... .)اضتعالَات(، ناؾترلٜا، ؾساف آيٞ، َالعب

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

 إدسا٤ االختبازات ايتشسٜس١ٜ يهٌ َاد٠. 

  ايكعـ َٓٗا:تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل عدد َٔ دٛاْب . ب. ْٛاسٞ ايكعـ

 أضايٝب تكًٝد١ٜ يف االختبازات ٚتكِٜٛ أدا٤ ايطًب١.إتباع  -

ال تٛدد أضايٝب َٚعاٜرل َٛسد٠ يتكِٜٛ ايطًب١ ٚغًب١ ايُٓط ايتكًٝدٟ يًتكِٜٛ يف  -

، أغًب ايتهًٝؿات تكًٝد١ٜ ٚغرل َستبط١ بايٛاقع، ٚمجٝع املكسزات ايدزاض١ٝ

 . ايعالقات ايػدؿ١ٝ أسٝاًْاٚتأثرل 

اذتس١ٜ ألضتاذ املكسز يتشدٜد ايطسٜك١ املٓاضب١ يتكِٜٛ ايطايب، عدّ إعطا٤  -

 ٚاختٝاز املٛعد املٓاضب إلدسا٤ االختبازات ايٓٗا١ٝ٥. 

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إىل ذيو بكٛي٘ " ال تٛدد أضايٝب 

 ١ٝ ".َٚعاٜرل َٛسد٠ يتكِٜٛ ايطًب١، ٚغًب١ ايُٓط ايتكًٝدٟ يف نٌ املكسزات ايدزاض

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

إتباع األضايٝب اذتدٜج١ يف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ َجٌ )ايتكِٜٛ ايبدٌٜ، األدا٤، سٌ 

إعاد٠ ايٓعس يف ْطب١ تٛشٜع ايدزدات ع٢ً ، ٚاملػهالت، اذتاالت اذتكٝك١ٝ(

عطا٤ اذتس١ٜ ألضتاذ املكسز يتٛشٜع ايدزد١ مبا ٜساٙ األْػط١ ٚاالختباز ايٓٗا٥ٞ، ٚإ

 َٓاضبًا.
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َععِ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٜعتكدٕٚ إٔ زقا ايطًب١ َٓدؿض، ٚيف أسطٔ ساالت٘ 

تبط باستٝاداتِٗ ٚبطٛم َتٛضط، ألٕ ايدلْاَر طٌٜٛ، ٚأخر ٚقتًا نبرلًا ٚغرل َس

 ايعٌُ بػهٌ نبرل.

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ إىل ذيو بكٛي٘ " ُٜطأٍ ايطًب١ عٔ ذيو ٚيهٔ اعتكد 

إٔ ايطًب١ غرل زاقني متاًَا عٔ ايدلْاَر، ٚال ٜستبط ايدلْاَر باستٝادات ضٛم 

 ايعٌُ".

عًُِٕٛ َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بأِْٗ غرل زاقني عٔ ايدلْاَر أٚ زاقني إىل أؾاد امُل

 .  سٍد َا

"عٔ ْؿطٞ يطُت زاقًٝا متاًَا عٔ  ٜؤند أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ ذيو بكٛي٘

ايدلْاَر إال بعد َسادعت٘ َٚٓاقػت٘ يف ٚزغ١ عٌُ خاؾ١ بايدلْاَر". ٜٚكٍٛ آخس " أْا 

 اَر ".غدؿًٝا غرل زاٍض عٔ ايدلْ

دٝد، ٚيهٓ٘ عاد١ إىل ُٜػرل امُلعًُِٕٛ َٔ األضاتر٠ إىل إٔ ايدلْاَر بػهٌ عاّ 

 تٛؾرل إَهاْات بػس١ٜ َٚاد١ٜ ٚتكِٜٛ ٚتطٜٛس بؿٛز٠ َطتُس٠. 

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ األضاتر٠ يريو بكٛي٘ "دٝد َٚٔ أؾكٌ بساَر ايدنتٛزاٙ يف 

 ١ٝٓ".ادتاَعات ايُٝ

 ٜرنس امُلعًُٕٛ َٔ األضاتر٠ عدد َٔ املكذلسات يتطٜٛس ايدلْاَر أُٖٗا:

إعداد ديٌٝ تػػًٝٞ ٚ إعداد ديٌٝ يًطًب١، ٚإعاد٠ ايٓعس يف ضٝاضات ايكبٍٛ -

 إلداز٠ ايدلْاَر.

 ايػؿاؾ١ٝ يف نٌ غ٤ٞ.ٚ إعداد خط١ يتٓؿٝر ايدلْاَر ٚااليتصاّ بٗا -
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 ايذلنٝص ع٢ً ايتعًِ ال ايتعًِٝ.ٚاَر بطٛم ايعٌُ زبط ايدلْ -

ايت١ُٝٓ امل١ٝٓٗ ألعكا٤ ١٦ٖٝ ٚاالٖتُاّ بايٓػس ايعًُٞ َٔ قبٌ ايطًب١ ٚأضاترتِٗ  -

 ايتدزٜظ.

 تٛؾرل َؿادز تعًِ سدٜج١ ٚزق١ٝ ٚإيهذل١ْٝٚ ال ضُٝا اجملالت ايع١ًُٝ. -

 اغذلاى ادتاَع١ يف ايدٚزٜات ٚاجملالت املتدؿؿ١ َٚسانص ايبشح. -

 تٛؾرل قاعات ٚاضذلاسات ٚأثاخ َسٜح ٚخد١َ االْذلْت ٚخدَات ايطًب١. -

إعاد٠ ايٓعس يف عدد املكسزات ْٚٛعٗا ٚتٛؾٝؿٗا بػهٌ دقٝل بٓا٤ ع٢ً َعاٜرل  -

 اختٝاز دقٝل ملٔ ضٝكّٛ بايتدزٜظ ٚاإلغساف.، ٚادتٛد٠ ٚاالعتُاد

 ايبشح عٔ متٌٜٛ يًدلْاَر.ٚ تٛؾرل َٓطل يًدلْاَرٚ أمتت١ ْعاّ إداز٠ ايدلْاَر -

 تػهٌٝ زتًظ إداز٠ يًدلْاَر ٜتهٕٛ َٔ مجٝع ذٟٚ املؿاحل. -

إيصاّ ايطًب١ عكٛز ، ٚتٓؿٝر عٛخ ذات أٚي١ٝ بٓا٤ ع٢ً استٝادات ايبالد -

 ايطُٓازات.

عٌُ دٚزات يف ايًػ١ االصتًٝص١ٜ يف ايه١ًٝ يًطًب١ بإغساف ايكطِ، ٚ إقاؾ١  -

تٛؾرل قاعات خاؾ١ بايدزاضات ، ٚصتًٝص١َٜكسز قسا٤ات يف ايتدؿـ بايًػ١ اال

 ايعًٝا زتٗص٠ بهٌ َا ًٜصّ.

عكد ٚزغ١ عٌُ يتكِٝٝ ايدلْاَر بػهٌ عاّ ٚإظتاد سًٍٛ يهاؾ١ املػهالت  -

ايتكِٜٛ ٚايتطٜٛس ، َع ٚايؿعٛبات اييت تٛاد٘ تٓؿٝر ايدلْاَر بؿٛز٠ ؾشٝش١

 املطتُس يًدلْاَر. 
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  بة:نتائج حتلًل االستبانات للطلثانًًا: 
َٔ خالٍ ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ آلزا٤ امُلعًُني َٔ ايطًب١ ؾكد مت تؿٓٝؿٗا إىل ثالخ ؾ٦ات 

 ٖٚٞ ْكاط ايك٠ٛ ٚايكعـ ُٚضبٌ ايعالز ناآلتٞ:

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

االضتؿاد٠ ايهبرل٠ َٔ املكسزات ايدزاض١ٝ ، ٚتح ايدلْاَر زغِ نجس٠ َعازقٝ٘ؾ

( َكسز ٖٚرا ٜػهٌ ب١ٝٓ َعسؾ١ٝ دٝد٠ 18اضتهُاٍ دزاض١ )، ٚاملتعدد٠ ٚاملتٓٛع١

ٚدٛد عدد َٔ ، ٚيًطايب تطاعدٙ ع٢ً ايكٝاّ بدٚزٙ يف املطتكبٌ عجًا أٚ تدزٜطًا

ٝد٠ يف ايتدزٜظ ٚايعٌُ اإلدازٟ ٚايبشح األضاتر٠ ذٟٚ ايهؿا٠٤ ايعاي١ٝ ٚارتدل٠ ادت

 ، ٚتطبٝل َعاٜرل دٝد٠ يًكبٍٛ ع٢ً بعض ايطًب١.ايعًُٞ

أغاز أسد امُلعًُِني َٔ ايطًب١ إىل  ذيو بكٛي٘ " قطِ اإلداز٠ أٍٚ قطِ ٜؿتح بسْاَر 

دنتٛزاٙ يف ايه١ًٝ، َٚععِ ايهٛزضات دٝد٠ ٚددٜد٠، نُا إٔ ايكطِ ٜصخس 

تؿتكس إيِٝٗ األقطاّ األخس٣، نُا إٔ ايكطِ اتطِ  بايعدٜد َٔ األضاتر٠ ايرٜٔ

 باملعاٜرل يف ايكبٍٛ يًطًب١ ايُٝٓٝني ".

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

طٍٛ َد٠ ايدزاض١، ٚعدّ االْكباط يف ايٛقت مما شاد َد٠ ايدزاض١ إىل  -

 ايكعـ.

بٌ ايهجرل َٔ أضاتر٠ ايكطِ أد٣ إىل عدّ عٔ ايدلْاَر َٔ ِق قعـ ايسقا -

 عدّ ختؿٝـ قاعات دزاض١ٝ يطًب١ ايدزاضات ايعًٝا.َٚػازنتِٗ بايتدزٜظ، 

مل ٜهتٌُ عدد  ٗابعكٚ ،بعض املكسزات تهساز ملا ُدزع يف املادطترل -

دزضٗا أضاتر٠ غرل َتدؿؿني، ٚبعكٗا ددٜد٠ ع٢ً  ٗابعك، ٚستاقساتٗا

 بعض ايدناتس٠.

َؤٖالت بعض ايدناتس٠ َٓٗا  بٓٛد يف ايال٥ش١ أثٓا٤ ايتٓؿٝرمت جتاٚش بعض اي -
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دّ تطبٝل َعاٜرل ، ٚعدزع يف ايدلْاَر ٖٚرا شتايـ يال٥ش١)أضتاذ َطاعد( ُٜٚ

 ايكبٍٛ ع٢ً مجٝع ايطًب١.

ٜرنس أسد امُلعًُِني بإٔ َٔ ْكاط ايكعـ " طٍٛ َد٠ متٗٝدٟ دنتٛزاٙ ٚبايرات 

أدت إىل تٛقـ ايدزاض١ أنجس َٔ عاّ، أْٗا اَتصدت بايعدٜد َٔ األسداخ اييت 

باإلقاؾ١ إىل قعـ ايسقا عٔ ايدلْاَر َٔ ِقبٌ ايهجرل َٔ أضاتر٠ ايكطِ، مما 

 أد٣ إىل عدّ َػازنت٘ بايتدزٜظ ٚاالضتؿاد٠ َِٓٗ".

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

٠ ايًػ١ االصتًٝص١ٜ ط١ًٝ ؾذل٠ بسْاَر سرف املٛاد املهسز٠ ٚإقاؾ١ َاد -

 ايدنتٛزاٙ.

تٛؾٝـ ، ٚ( َكسز12( َكسزات ٚإٔ ال ٜصٜد عٔ )8ا ٜكٌ عدد املكسزات عٔ )أيَّ -

 املكسزات تٛؾٝؿًا دقٝكًا ٚسدٜجًا ًَٚبًٝا الستٝادات ايطًب١ يف ٖرٙ املسس١ً.

 د٠.االْكباط مبٛاعٝد احملاقسات ٚعددٖا ٚاصتاشٖا يف ايؿذل٠ ايص١َٝٓ احملد -

َُعد٠ مبا ٜتٓاضب َع ٖرٙ املسس١ً.   -  ختؿٝـ قاعات يطًب١ ايدزاضات ايعًٝا 

 إٔ ٜػازى األضاتر٠ بايتدزٜظ ٚاإلغساف. -

إٔ ُٜطُح يًطايب باختٝاز َكسز ٚاسد ع٢ً األقٌ عتتاد٘ يف سٝات٘ امل١ٝٓٗ،  -

% َٔ املكسزات اختٝاز١ٜ يف ساٍ 20%، ٚإٔ ٜهٕٛ 10بايتدؿـ بٓطب١  َٚستبط

% َٔ املكسزات اختٝازٟ يف ساٍ عدّ اختٝاز َكسز عتددٙ 30، أٚ اقذلح َكسز

 ايطايب.

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

ٚقع ْكاط يًُؤٌٖ ٚايتدؿـ ٚايتكدٜس ٚاختباز ايكبٍٛ ٚاملكاب١ً يًطًب١  -

 ٝني.ايُٝٓ
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ُِٚقعت يتشدٜد ع١ًُٝ ايكبٍٛ  ٜكٍٛ أسد امُلعًُِني "َٔ سٝح ايػهٌ ٖٓاى َعاٜرل 

َجٌ: َعدٍ ايطايب يف املادطترل، ايتدؿـ ايطابل، اختبازات ايكبٍٛ، ... يهٔ 

 ٖٓاى جتاٚشات" .

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

 ٚاقش١ يد٣ ايكا٥ُني ع٢ً ايدلْاَر. ال تٛدد ضٝاضات قبٍٛ -

عدّ ٚدٛد غسٚط َٚعاٜرل ٚاقش١ يكبٍٛ غرل ايُٝٓٝني، ٚنريو املٛظؿني يف  -

 ادتاَعات مل غتكعٛا يٓؿظ إدسا٤ات ايكبٍٛ اييت َس بٗا بك١ٝ ايطًب١.

 ُتُازع قػٛطات ع٢ً ايكطِ يكبٍٛ بعض ايطًب١ ممٔ ال تٓطبل عًِٝٗ املعاٜرل. -

قبٍٛ طًب١ بعد اْتٗا٤ ؾذل٠ ايكبٍٛ ٚبد٤ ٚ ،س٣قبٍٛ طًب١ َٔ ختؿؿات أخ -

 ايتدزٜظ.

أغاز إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘  " اضتُساز ؾذل٠ ايكبٍٛ بعد َكٞ ٚقت يف تدزٜظ 

ايدلْاَر، َجاًل ٖٓاى أغداف ُقبًٛا يف ايدلْاَر ْٗا١ٜ ايؿؿٌ األٍٚ، ٚمل غتكعٛا 

 ايؿ١ ذيو يال٥ش١".ملعاٜرل ايكبٍٛ قطعًا، ٚقبٍٛ طًب١ َٔ ختؿؿات أخس٣ زغِ شت

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

 ٚقع َعاٜرل ٚغسٚط دقٝك١ َٚٛقٛع١ٝ ٚعادي١ يكبٍٛ ايطًب١. -

إٔ غتكع ادتُٝع شلرٙ املعاٜرل ٚايػسٚط ٚإٔ ال ٜهٕٛ ٖٓاى اشدٚاد١ٝ يف  -

 املعاٜرل.

 بؿذل٠ ش١َٝٓ ستدد٠، ٚعدّ جتاٚشٖا.حتدٜد َٛعد ايكبٍٛ ٚاالختبازات  -

 ٚقع سد يًتدخالت ٚايٛضاطات ايػدؿ١ٝ ٚاذتصب١ٝ ٚاحملطٛبٝات. -

ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ "ٚقع َعاٜرل دقٝك١ يف ع١ًُٝ اختٝاز ايطًب١ ٚغرل 

 َُذشؿ١ )غرل تعذٝص١ٜ يًطايب(، ٚعدّ جتاٚشٖا".
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 .َٔ ٚد١ٗ ْعس امُلعًُِني ال تٛدد ْكاط ق٠ٛ َتعًك١ بٗرا ادتاْب. دٛاْب ايك٠ٛ أ.

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

 ال تٛدد زؤ١ٜ ٚال زضاي١ ٚال أٖداف. -

ب ٜػرل إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ " ال تٛدد ٖٓاى زؤ١ٜ ٚاقش١ ٚال زضاي١ َع١ًٓ ٜذلت

ع٢ً ذيو عدّ ٚدٛد أٖداف بديٌٝ ايتدبط أثٓا٤ ٚقع ايدلْاَر سٝح مت ٚقع أنجس 

 َٔ بسْاَر" .

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

 ٚقع زؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚأٖداف ٚاقش١ َٚع١ًٓ يف ديٌٝ ايدلْاَر. -

 تػًٝب املؿًش١ ايعا١َ ع٢ً املؿًش١ ارتاؾ١. -

ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ "إٔ ٜٓطًل أعكا٤ ايكطِ يف حتدٜدِٖ زؤ١ٜ ايدلْاَر 

ٚزضايت٘ ٚأٖداؾ٘ َٔ َٓطًكات تكدّ املؿًش١ ايعا١َ ع٢ً املؿًش١ ارتاؾ١، ٚتػًٝب 

خد١َ ايعًِ ٚاجملتُع ع٢ً املؿًش١ ارتاؾ١ ٚايؿساع، ٚنريو ٜجبتٕٛ ٚال٥ِٗ يًكطِ 

 ٚبايرات نباز األضاتر٠".

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

أغًب أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ايرٜٔ قاَٛا بايتدزٜظ يف ايدلْاَر َٔ ذٟٚ ارتدل٠ 

االضتعا١ْ ، نريو مت ٚايتدؿـ ٚساؾًني ع٢ً دزد١ أضتاذ أٚ أضتاذ َػازى

 .يًتدزٜظ بايدلْاَر ر٠ أغكا٤بأضاتر٠ ميٓٝني َٔ داَعات أخس٣، ٚأضات

اَتالى ايكطِ يعدد ال بأع ب٘ َٔ األضاتر٠، " : ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘

 ٚاالضتعا١ْ بأضاتر٠ ميٓٝني ٚعسب َٔ خازز ايكطِ يًتدزٜظ بايدلْاَر".

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

عٔ تدزٜظ َكسزات بسْاَر ايدنتٛزاٙ مما أقطس ايكطِ  غٝاب نجرل َٔ األضاتر٠
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 يالضتعا١ْ بأضاتر٠ َطاعدٜٔ.

أغاز إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ "غٝاب نجرل َٔ األضاتر٠ عٔ تدزٜظ َكسزات 

بسْاَر ايدنتٛزاٙ مما أقطس ايكطِ يالضتعا١ْ بأضاتر٠ َطاعدٜٔ، زغِ ٚدٛد 

 يهؿا٠٤ ايعاي١ٝ".عدد ال ُٜطتٗإ ب٘ َٔ األضاتر٠ ذٟٚ ارتدل٠ ٚا

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

إٔ ٜػازى نباز أضاتر٠ ايكطِ يف تدزٜظ املكسزات ٚاإلغساف ع٢ً زضا٥ٌ  -

 ايدنتٛزاٙ.

- َُ  طبكًا ٚؾكًا ملعاٜرل ستدد٠ ضًؿًا.حتدٜد األضاتر٠ ايرٜٔ ضٝدزضٕٛ املكسزات 

 ُٜػرل امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ غب٘ َعد١َٚ.. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ "املهتبات ايعا١َ ؾكرل٠ ال ضُٝا َٔ املسادع اذتدٜج١ 

تٛدد َهتب١ خاؾ١ ب٘، ٚايدزاضات ٚاألعاخ ٚايدٚزٜات، أَا ايكطِ ٚايدلْاَر ؾال 

أَا االْذلْت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ؾٗٞ غرل َٛدٛد٠ ٚمل ْسٖا يف ايه١ًٝ ٚمل ٜطتددَٗا 

 أسد َٔ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ". 

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

يهذل١ْٝٚ عدّ ٚدٛد َهتبات َصٚد٠ باملسادع اذتدٜج١، ٚعدّ ٚدٛد َهتبات ا

 ٚاْذلْت ٚتكٓٝات أخس٣.

إذا مل ْطتطٝع اذتؿٍٛ ع٢ً قاع١ شتؿؿ١  :"ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘

بػهًٗا ايتكًٝدٟ نٝـ ْطتطٝع اذتؿٍٛ ع٢ً َهتبات ٚاْذلْت ٚغرلٖا َٔ 

ال تٛدد ست٢ غاغات عسض َا بايو بايٛضا٥ٌ  " . ٜٚكٍٛ آخس "َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ

 " .األخس٣

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. ادت١بٌ املعز. ُض

تٛؾرل َهتب١ ٚزق١ٝ ٚايهذل١ْٝٚ حتتٟٛ ع٢ً أسدخ املسادع ٚايدٚزٜات املستبط١  -
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 بايدلْاَر.

تٛؾرل اْذلْت، ٚتكٓٝات تعًِٝ ٚتعًِ يتطاعد أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١ ع٢ً  -

داّ ٚاضتعاز٠ ايهتب ٚاملسادع تطٌٗٝ ع١ًُٝ اضتدٚ ،األدا٤ بػهٌ أؾكٌ

 َٚؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ يًطًب١.

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

ٚإؾساز ع٢ً إنُاٍ ، أغًب ايطًب١ ذٟٚ نؿا٠٤ ٚيدِٜٗ داؾع١ٝ عاي١ٝ يإلصتاش -

 ٚف ايؿعب١ اييت طسأت خالٍ ؾذل٠ ايدزاض١.املكسزات ايدزاض١ٝ زغِ ايعس

 ايتٓاؾظ ايػسٜـ ٚايتعإٚ يد٣ ايبعض خاؾ١ يف األعُاٍ ادتُاع١ٝ. -

ٚإؾساز ذٟٚ نؿا٠٤ ٚيدِٜٗ داؾع١ٝ عاي١ٝ  ِٗأغًبٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ " 

 ع٢ً َٛاؾ١ً ايدزاض١" .

  ـ َٓٗا:تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكع. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

ٚدٛد طًب١ يدِٜٗ نؿا٠٤ َتد١ْٝ ممٔ مل غتكعٛا ملعاٜرل ايكبٍٛ أثٓا٤ االيتشام  -

 بايدلْاَر.

 قعـ اضتُساز ايطًب١ بٓؿظ ايٓػاط ٚاذت١ٜٛٝ بطبب طٍٛ َد٠ ايدزاض١. -

طٍٛ ايؿذل٠ ايدزاض١، ٚساالت ايتٛقـ ٚيدت ساي١  " ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘

 ِايطابل، نريو تٗإٚ بعض ايدناتس٠ ْٚصٚشلَٔ قعـ االضتُساز بٓؿظ ايٓػاط 

 ."عٓد زغب١ ايطالب ؾُٝا ٜتعًل بعدد احملاقسات نإ ي٘ أثس ضًيب ع٢ً ايطًب١

 أغاز امُلعًُِٕٛ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

 إخكاع ادتُٝع ملعاٜرل َٛسد٠ ٚؾاز١َ أثٓا٤ ايكبٍٛ. -

 شلادف رتد١َ ايعًِ.تعصٜص زٚح ايتٓاؾظ ٚايتعإٚ ا -
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  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

 َٔ اذتس١ٜ إلداز٠ غ٦ِْٛٗ. ًانبرل ًآَح أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١ قدز -

َٓح أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١ قدز نبرل َٔ ٜؤند أسد ايطًب١ ذيو بكٛي٘ "

 ."١ٜ إلداز٠ غ٦ِْٛٗاذتس

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

تدخٌ دٗات أخس٣ يف إداز٠ ايكطِ تعطٌ بعض ايكسازات ٚتكس مبؿًش١ ايطًب١ 

ٚدٛد قعـ يف إداز٠ ايؿساع ٚاالختالف بني أعكا٤ ايكطِ ، َع ٚايكطِ ٚايدلْاَر

 مبا غتدّ ايكطِ ٚايطًب١.

تدخٌ دٗات أخس٣ يف إداز٠ ايكطِ تعطٌ بعض "  ند أسد ايطًب١ ذيو بكٛيٜ٘ؤ

ٚدٛد قعـ يف إداز٠ ، َع ايكسازات ٚتكس مبؿًش١ ايطًب١ ٚايكطِ ٚايدلْاَر

 ". ايؿساع ٚاالختالف بني أعكا٤ ايكطِ مبا غتدّ ايكطِ ٚايطًب١

 دت١ َٓٗا:أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعا. بٌ املعادت١ز. ُض

، َع إعطا٤ املصٜد َٔ اذتس١ٜ ألعكا٤ قبٍٛ ايسأٟ ٚايسأٟ اآلخس ٚايعٌُ بسٚح ايؿسٜل

 .ايكطِ ٚايطًب١ يف إداز٠ غ٦ِْٛٗ

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

 ٔ املتدسز َٔ تدزٜطٗا يف املطتكبٌ بهؿا٠٤. َٔ املكسزات ُتُِهعدد نبرل -

 سلٍٛ املكسزات ألغًب ايتدؿؿات املطاْد٠ يإلداز٠ ٚايتدطٝط ٚؾسٚعٗا. -

شٜاد٠ عدد املكسزات ضٛف تػهٌ ب١ٝٓ َعسؾ١ٝ ذات  "ٜؤند أسد ايطًب١ ذيو بكٛي٘

ب َٔ حتطني أبعاد شتتًؿ١ ٜهٕٛ شلا األثس اإلظتابٞ َطتكباًل، سٝح متهٔ ايطاي

 .  "ٚ ايبشجٞ أداؤٙ ايتدزٜطٞ

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ
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 تهساز ملا دزض٘ ايطايب يف املادطترل. ٗابعكٚ ،مجٝع املكسزات إدباز١ٜ -

تهساز بعض املؿسدات يف َكسزٜٔ أٚ أنجس بطبب عدّ ٚدٛد تٛؾٝـ  -

 يًُكسزات.

عًُني َٔ ايطًب١ يريو بكٛي٘ "ٖٓاى َكسزات َهسز٠ ثِ أخرٖا يف أغاز أسد امُل

َساسٌ دزاض١ٝ ضابك١، َٚكسزات ال تٓاضب طايب يف َسس١ً ايدنتٛزاٙ أٟ غرل َجرل٠ 

 .ٚستؿص٠ ع٢ً ايبشح ٚاالضتٓتاز"

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

سرف بعض املكسزات اييت مت ، ٚات املػذلن١ باملؿسداتدَر بعض املكسز -

 دزاضتٗا ضابكًا.

 إقاؾ١ َكسزات سدٜج١ ختدّ ايتدؿـ. -

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

ؾاسبتٗا أْػط١ ٚتهًٝؿات ٚعسٚض َتعدد٠ ٚعٛخ ٚٚزؽ عٌُ  َععِ املكسزات

 ٚتكازٜس ٚغرلٖا.

ٜػرل يريو أسد ايطًب١ بكٛي٘ " ٖٓاى أْػط١ ٚتهًٝؿات مت إعدادٖا بػهٌ دٝد يف 

 بعض املٛاد، ٚمتت ايعسٚض يف ايػايب بػهٌ دٝد".

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

 َػتت١ بطبب تػتت املٛاد ٚال تؿب يف غا١ٜ َٛسد٠. األْػط١ ٚايتهًٝؿات أغًب -

 ايدزدات املدؿؿ١ شلا أقٌ َٔ االختبازات ايتشسٜس١ٜ ايتكًٝد١ٜ. -

بػهٌ دٝد، ٚقد ٜٓصٍ بعض يًتهًٝؿات عدّ اٖتُاّ بعض ايطًب١ باإلعداد  -

 املٛقٛعات داٖص٠ َٔ االْذلْت. 

ايطالب زمبا ال ٜبرٍ دٗد سٍٛ ايتهًٝـ أٚ  ٜػرل يريو أسد ايطًب١ بكٛي٘ " بعض
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ايٓػاط املعين يدزد١ إٔ بعكِٗ قد ٜٓصٍ َٔ االْذلْت ٜٚكدَ٘ نٓػاط أٚ نعسض 

 دٕٚ إٔ ٜبرٍ أٟ دٗد يف مجٝع ذيو".

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

ؿات املؿاسب١ يًُكسزات، ٚتؿعًٝٗا % يألْػط١ ٚايبشٛخ ٚايته60ًٝختؿٝـ دزد١ 

إٔ تهٕٛ ادتٗٛد ايبشج١ٝ ، َٚٚتابعتٗا ٚتكٛميٗا بػهٌ أؾكٌ َٔ ِقبٌ أضتاذ املكسز

 َٛد١ٗ َٚسنص٠ ٖٚادؾ١.

املتابع١ ادتاد٠ َٔ ِقبٌ أضتاذ املكسز ؾُٝا ٜتعًل  "ٜػرل يريو أسد ايطًب١ بكٛي٘

ع٘ ٚإعطاؤٙ َا بايتهايٝـ ٚايعسٚض، ٚايتأند َٔ إٔ نٌ طايب قد عسض َٛقٛ

 ."ٜطتشل َٔ تكدٜس

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

 ٚدٛد قاعات يًدزاض١ مبٛاؾؿاتٗا ايدْٝا.

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

اْعداّ ايتذٗٝصات ٚايتكٓٝات املطاعد٠ ع٢ً ، ٚقاعات يًدزاضات ايعًٝا عدّ ختؿٝـ

 ايتعًِ ٚايتعًِٝ داخٌ ايكاعات.

ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ " ال صتد يف بعض األسٝإ قاع١ دزاض١ٝ ؾازغ١ إلدسا٤ 

ٜٚكٍٛ آخس" ايكاعات غرل َصٚد٠ بتكٓٝات سدٜج١ تطاعد ع٢ً أدا٤  .احملاقس٠" 

 ".داحملاقس٠ بػهٌ دٝ

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ يًعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

ختؿٝـ قاعات يًدزاضات ايعًٝا زتٗص٠ بأسدخ ايتذٗٝصات ٚنٌ َا ًٜصّ َٔ  

 تكٓٝات َطاعد٠ ع٢ً ايتدزٜظ ٚايعسض ٚايتدزٜب ٚغرلٙ َٔ أْػط١ ايتعًِٝ ٚايتعًِ.

قاعات ستدد٠ خاؾ١ بطًب١ ايدزاضات  أغاز إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ " جتٗٝص

ايعًٝا زتٗص٠ بهٌ َا ًٜصّ َٔ تكٓٝات ٚإقا٠٤ ست٢ ٜطتؿٝدٚا بػهٌ دٝد َٔ 
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 احملاقسات".

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

إٔ ُٜكاّ عًٝٗا املطاعِ ٚاملؿ٢ً  ٚدٛد األَانٔ ٚاملطاسات اييت ميهٔ

 ٚاالضذلاسات،.... .

  تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗا:. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

 عدّ ايٓعاؾ١، ٚاْعداّ املتابع١ يًعُاٍ َٔ ِقبٌ ادتٗات املدتؿ١. -

ٚدٛد َؿ٢ً ؾػرل ال ٜتطع  يًذُٝع )بهايٛزٜٛع، َادطترل، دنتٛزاٙ،  -

ٕ(، أٟ َطاست٘ غرل ناؾ١ٝ، ٚٚدٛد ناؾترلٜا ٕٚ، شا٥سٛؿأضاتر٠، َٛظ

 نريو يًذُٝع ٚمحاَات زد١٦ٜ.

 اذتُاَات َػًك١ غايبًا ٚغرل ْعٝؿ١، ٚنريو ايهاؾترلٜا. -

َٛدٛد٠ ناؾترلٜا ض١٦ٝ يًػا١ٜ ٚنأْٓا يف َطعِ  : "أغاز إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘

 ."بطٛم غعيب، ٚاذتُاَات َجٌ محاَات يٛنٓد٠ زد١٦ٜ

 أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُلعادت١ َٓٗا:. بٌ املعادت١ز. ُض

االٖتُاّ بايٓعاؾ١ ٚستاضب١ ؾتح ايهاؾترلٜا ٚقت ايدٚاّ ٚتٛؾرل أطع١ُ َتٓٛع١ ٚ -

 املكؿسٜٔ.

 ؾتح اذتُاَات ع٢ً ايدٚاّ، ٚؾٝاْتٗا ٚتٓعٝؿٗا بػهٌ َطتُس. -

يٓعاؾ١ ٚستاضب١ املكؿسٜٔ، ٚإيصاّ أغاز إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘: "االٖتُاّ با

ؾاسب املطعِ )ايهاؾترلٜا( بايٓعاؾ١ ٚتٛؾرل االستٝادات أٚ ٜطشب َٓ٘ ايذلخٝـ 

 ."ٚايعكد، ٚؾتح اذتُاَات ع٢ً ايدٚاّ ، ٚؾٝاْتٗا ٚتٓعٝؿٗا بػهٌ َطتُس

  م امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايك٠ٛ َٓٗا:تطس. أ. دٛاْب ايك٠ٛ

تهًٝـ ايطًب١ ، ٚٚدٛد اختبازات حتسٜس١ٜ يهٌ َاد٠ ْٗا١ٜ نٌ ؾؿٌ دزاضٞ
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ختؿٝـ دزد١ يهٌ َٔ االختبازات ، ٚبأْػط١ ٚعسٚض َؿاسب١ يًُٛاد

 ٚايتهًٝؿات.

  ا:تطسم امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل عدد َٔ دٛاْب ايكعـ َٓٗ. ب. ْٛاسٞ ايكعـ

َٔ سٝح تٛشٜع ايدزدات ع٢ً  ايتكِٝٝ غرل َٛقٛعٞ إىل سد نبرل، ضٛا٤ً

 االختبازات ٚايتهًٝؿات، أٚ َٔ سٝح ٚدٛد زتاَالت يف ع١ًُٝ ايتكِٜٛ.

 ٜؤند ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ " ايتكِٜٛ غرل َٛقٛعٞ إىل سٍد َا".

 عادت١ َٓٗا:أغاز امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ إىل ايعدٜد َٔ ُضبٌ امُل. بٌ املعادت١ز. ُض

إعداد تؿٛز يًتكِٜٛ بػهٌ دٝد، ٚتسنٝص ايدزدات ع٢ً األْػط١ ايع١ًُٝ 

 ٚتؿعًٝٗا.

طٍٛ َد٠  أؾاد امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ زقاِٖ عٔ ايدلْاَر َٓدؿض ٜٚعصٕٚ ذيو إىل

 كسزات ٚتهسازٖا أٚ تهساز َؿسداتٗا.ٚنجس٠ املايدزاض١ 

ٜػرل إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘" عدّ ايسقا ٚايترَس بطبب طٍٛ املد٠ ٚنجس٠ 

 املكسزات ٚتهسازٖا أٚ تهساز َٛقٛعاتٗا".

تدزٜظ عٔ ٜس٣ امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ َٔ خالٍ َا السعٛٙ بإٔ زقا أعكا٤ ١٦ٖٝ اي

 ايدلْاَر َٓدؿض.

 ٜػرل إىل ذيو أسد ايطًب١ بكٛي٘ "أعتكد أغًبِٗ غرل زاقني ٚبايرات األضاتر٠ ". 

 دٝد.ٜػرل امُلعًُٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ ايدلْاَر بػهٌ عاّ 

 ٜؤند ذيو أسد امُلعًُِني بكٛي٘: " ايدلْاَر بػهٌ عاّ دٝد".

 ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ َا ًٜٞ يتطٜٛس ايدلْاَر:
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 تٛسٝد َعاٜرل ايكبٍٛ يًذُٝع. -

ٜؤند ذيو أسد امُلعًُِني بكٛي٘ " إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى َعاٜرل َٛسد٠ يًكبٍٛ دتُٝع 

 ايطًب١ ست٢ ال ٜػعس ايطًب١ ايُٕٝٓٝٛ باالغذلاب يف ٚطِٓٗ. 

 ٚقع َكسزات اختٝاز١ٜ يًطًب١.، َع عدّ تهساز املٛاد اييت ُدزضت يف املادطترل -

 .( َكسزات8( َكسز ٚال ٜكٌ عٔ )12عٔ ) ٖاإٔ ال ٜصٜد عددٚ تٛؾٝـ املكسزات، -

إٔ ٜدزع ٜٚػسف ع٢ً األطسٚسات يف ايدلْاَر األضاتر٠ ؾكط ٚاألضاتر٠  -

 ٕ يًكسٚز٠.ٛاملػازن

 ضٗا األضتاذ ايٛاسد عٔ َكسزٜٔ.ِزَدا ٜصٜد عدد املكسزات اييت ُٜيَّأ -
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 نتائج حتلًل املكابالت اليت ُأجريت مع الطلبة:ثالجًا: 
َٔ خالٍ ايتشًٌٝ ايهٝؿٞ آلزا٤ امُلعًُني َٔ ايطًب١ ؾكد مت تؿٓٝؿٗا إىل ثالخ ؾ٦ات 

 ٖٚٞ ْكاط ايك٠ٛ ٚايكعـ ُٚضبٌ ايعالز ناآلتٞ:

 عاّ َكبٍٛ.أؾاد امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ ايدلْاَر بػهٌ 

 َا ُنِتَب يف اإلطازات ٖٞ بعض َٔ أقٛاٍ امُلعًُِني َٔ ايطًب١ يف املكابالت امُلعُك١. 

 

 

 

 

 

 : ٜرنس امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ عددًا َٔ ْكاط ايك٠ٛ َٓٗا

از ايطًب١ ، ٚإؾس ١طًبًٚدٛد عدد نبرل َٔ املكسزات ٜهٕٛ خًؿ١ٝ َعسؾ١ٝ ناؾ١ٝ ي

 ع٢ً َٛاؾ١ً ايدزاض١ زغِ طٍٛ املد٠ ايص١َٝٓ ٚايؿعٛبات اييت ٚادٖٗٛا.

 

 
 

 ٜرنس امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ عددًا َٔ ْكاط ايكعـ َٓٗا:

عدّ ٚدٛد املكسزات ٚتهساز بعض ، ٚعدّ ٚدٛد خط١ يًدلْاَرٚ طٍٛ َد٠ ايدلْاَر

 شلا.تٛؾٝـ 

 

 

 

االْطباع ايعاّ نْٛ٘ أٍٚ بسْاَر  )أٍٚ دفع١( فإْٗا جتسب١ ال بأع بٗا زغِ أِْٗ دعذعْٛا فٝٗا يهٓٗا بدا١ٜ ٚايبدا١ٜ ٜػٛبٗا  -

 ٚقؿٛز. عٝٛب

بسْاَر ايدنتٛزاٙ ٜػٛب٘ ايهجري َٔ االزجتاي١ٝ يف املٛاد ايتدزٜط١ٝ ٚيف اختٝاز ايدناتس٠ هلرٙ املٛاد، ٚيف تهايٝف يٝظ  -

 شتطط هلا ختطٝط غاٌَ ٚناٌَ ٚدقٝل. ٚاْطباعٞ ايعاّ دٝد ٚدفعتٓا )ايدفع١ األٚىل( دفع١ جتسب١ يف مجٝع اجملاالت.

 ٛد بعض املًشٛظات ٚاالختالالت.ايربْاَر بؿٛز٠ عا١َ دٝد، زغِ ٚد -

اإلجياب١ٝ ايهبري٠ إٔ ايطًب١ عٓدِٖ إؾساز ملٛاؾ١ً ايدزاض١، ٚأْٗا ناْت بدا١ٜ ٚأضاع يًدفع ايالسك١، ٚناْت  -

 بتضشٝات ضتٔ دفعٓا ايجُٔ ٚقت مخظ ضٓٛات ٚتهساز يًُٛاد، األؾٌ إٔ قد خًؿٓا األطسٚس١. 
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 ر.ضٝاضات ٚإدسا٤ات ايكبٍٛ يف ايدلْاَ

 ال بأع بٗا بػهٌ عاّ. ضٝاضات ٚإدسا٤ات ايكبٍٜٛػرل امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ 

  

 

 

 

 

 ُطسم امُلعادت١:

 

 
 

ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ ٚقع َعاٜرل ستدد٠ يًكبٍٛ ٚااليتصاّ بٗا ٚايػؿاؾ١ٝ يف 

 اإلدسا٤ات.

 

 

 
 

ضٝاض١ ايكبٍٛ مل تهٔ دٝد٠، بٌ أدخًٛا بعض ايطًب١ ٚمل تُطتهٌُ ٚثا٥كِٗ، ٚبعضِٗ مل خيضع يػسٚط ايكبٍٛ اييت أعًٓٛا  -

عٓٗا، بظ ٖهرا تٛدٝٗات. أٜضاً َعاٜري ايكبٍٛ مل تهٔ ٚاضش١ مت قبٍٛ بعض ايطًب١ ٚأعُازِٖ فٛم ارتُطني، سٝح 

كاعد، نريو فُتح باب ايكبٍٛ ٚمل تٛدد أٟ خط١ يف ايكطِ يريو اْتعسْا ض١ٓ ال فا٥د٠ َٔ دزاض١ َجٌ ٖؤال٤ ٜتدسز ثِ ٜت

 ست٢ بدأت َكابًتٓا. بؿٛز٠ عا١َ ضٝاضات ايكبٍٛ غري َٛفك١، غري شتطط١، ٚغري َدزٚض١. 

 ال بأع بٗا بػهٌ عاّ ٚعاد١ إىل تٓعِٝ ٚتستٝب أنرب. -

مت إخضاع ايطًب١ يعد٠ اختبازات َٚكابالت ٚتؿفٝتِٗ بايٓطب١ يًدفع١ األٚىل ناْت إدسا٤ات ايكبٍٛ أنجس ؾسا١َ سٝح  -

( دٕٚ إٔ خيضعٛا 51( طايباً فكط ، ثِ فٛد٦ٓا بعدٖا بأعداد ايطًب١ تتصاٜد ست٢ ٚؾٌ ايعدد )51ٚقبٍٛ سٛايٞ )

 ألٟ َعٝاز َٔ املعاٜري اييت خضع هلا بك١ٝ ايطًب١.

ٌ يف ايربْاَر ست٢ االْتٗا٤ َٔ املكسزات أنجس َٔ أزبع ضٓٛات، ٚباقٞ طٍٛ َد٠ ايربْاَر. سٝح اضتػسقٓا َٓر ايتطذٝ -

 ايسضاي١ اهلل أعًِ نِ تطتػسم. 

ال تٛدد خطط، مل ُٜشدد شَٔ يًربْاَر ٚال َفسدات ٚال َٓٗر ٚال أٖداف ٚال َدزضني ستددٜٔ، ٖرا نٌ ّٜٛ ٜدٚزٚا  -

 دِٖ ختسدٛا. ٚاسد بتدزع ٚإال َا بتدزضؼ، غٛفٛا يهِ َدزع، ٚدابٛا َدزضني عا

ال ٜٛدد اْطذاّ بني أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ، تؿازعٛا ست٢ ٚؾًٛا يًُضساب١، عد٠ َسات غاٖدْاِٖ  -

 ٜتػادسٚا.

 ٚدٛد َٛاد َهسز٠ ٖٚرا ٜػهٌ ٖدز يف املٛازد ايبػس١ٜ ٚاملاد١ٜ ٚايٛقت. -

 بشج١ٝ.عدّ ٚدٛد تٛؾٝف يًُكسزات ٖٚرا ٜٓعهظ بؿٛز٠ ضًب١ٝ ع٢ً حتؿٌٝ ايطًب١ ٚقدزاتِٗ اي -

دد٠ َطبكاً عٝح َٔ تٓطبل عًٝ٘ ٖرٙ املعاٜري اقرتح إٔ تهٕٛ ضٝاضات ايكبٍٛ أنجس غفاف١ٝ، ٚإٔ تٛضع َعاٜري ست -

ًٜتشل بايربْاَر، َٚٔ ال تٓطبل عًٝ٘ ًٜتشل برباَر أخس٣ سطب قدزات٘ َٚٗازات٘ ٚإَهاْات٘، ٚإٔ خيضع ادتُٝع  

 )ميٓٝني أٚ غري ميٓٝني( هلرٙ املعاٜري. 



 

  
 زت١ً ايدزاضات االدتُاع١ٝ
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ال زضاي١ ٚال أٖداف ٚال خط١ زؤ١ٜ ٚ ٜؤِند امُلعًُٕٛ َٔ ايطًب١ ع٢ً عدّ ٚدٛد

 َهتٛب١.

 

 

 ُطسم امُلعادت١:
 

 ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ ٚقع خط١ َتك١ٓ يًدلْاَر ٚايعٌُ ادتاد ع٢ً تٓؿٝرٖا.

 

 

 
 

ٜس٣ امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ ٚدٛد تؿاٚت بني أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف ارتدل٠ ٚايهؿا٠٤ 

 ش، َِٚٓٗ ادتٝد، َِٚٓٗ دٕٚ ذيو.ٚاملؤٖالت ؾُِٓٗ املُتا

 

 

 

 

 ز.

 

 

 

 

 

 اي١ٝ، ٚبعضِٗ أقٌ خرب٠ ٚنفا٠٤ ٚتأٌٖٝ.ٜٛدد تفاٚت فُٝا بِٝٓٗ، ٜٛدد أضاتر٠ َؤًٖٕٛ ٚذٟٚ خرب٠ ٚنفا٠٤ ع -

بعض ايدناتس٠ اضتفدْا َِٓٗ اضتفاد٠ نبري٠ ٚهلِ َؤٖالت عاي١ٝ ٚخرب٠ ناف١ٝ ٚنفا٠٤ نبري٠، ٚايبعض ناْٛا ٜدزضٛا  -

 املٛاد ٚنأْٗا يف ايبهايٛزٜٛع. 

َا عٓدِٖ يهٔ مل  َِٓٗ املُتاش، ٚفِٝٗ ادتٝد، ٚقًٌٝ َِٓٗ دا٤ٚا يتػط١ٝ َٛاد دزضٛا بكدز اضتطاعتِٗ، أعطْٛا -

 ٜهْٛٛا باملطت٣ٛ املٓاضب يطًب١ ايدنتٛزاٙ.

سكٝك١ ٜٛدد أضاتر٠ َػٗٛزٜٔ َػٗٛد هلِ بهفا٤تِٗ ايتدزٜط١ٝ ٚايبشج١ٝ َٚؤٖالتِٗ ٚاضتفدْا َِٓٗ نجريا، ٚايبعض  -

 اآلخس ٜػطٞ عذص يف ايربْاَر ال أنجس ٚال أقٌ ألْ٘ ال ٜٛدد َٔ ٜدزع املكسز. 

تٛفٌ( َس٠ ٜكسٚٙ ، َٚس٠  -غاٌَ ال تٛدد خط١ ، ٚايديٌٝ سدٚخ تعدٜالت ٚتػٝريات يف املٛاد، ايدناتسٙ، )اختباز -

ًٜػٛٙ ، ٚاألؾٌ املٛاد تهٕٛ ستدد٠ ٚنٌ دنتٛز ٜدزع املاد٠ اييت يف إطاز اختؿاؾ٘، ٚيف ساي١ عدّ ٚدٛد دنتٛز 

 َتدؿـ ٜتِ ايتعاقد َع أضاتر٠ َٔ داَعات أخس٣ .

تضع خطط ٚزؤ١ٜ ٚزضاي١ ٚاهلل اسٓا يف قطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط، ٚاألؾٌ بك١ٝ األقطاّ تتعًِ َٔ ٖرا ايكطِ نٝف  -

ٚأٖداف يًرباَر، بٌ ست٢ ايه١ًٝ َفسٚض تطتفٝد َٔ ٖرا ايكطِ يف ايتدطٝط ٚاإلداز٠. ٚاملعادت١ بسأٜٞ اضتػعاز 

 املط٦ٛي١ٝ َٔ ايكطِ ٚٚضع خط١ منٛذد١ٝ يًكطِ ٚيًربْاَر ٚااليتصاّ بتٓفٝرٖا .



 ايدزاضات االدتُاع١ٝزت١ً 
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 :املعادت١ ُطسم

 ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ تطبٝل ايال٥ش١ ؾُٝا ٜتعًل بٗرا املٛقٛع.

 

 

 

أؾاد امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ غشٝش١، ٜٚٛدد عذص نبرل يف 

، نُا تٛدد ؾعٛب١ يف إدسا٤ات اضتعاز٠ ايهتب َٔ مجٝع َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ

 املهتبات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :املعادت١ ُطسم

إْػا٤ َهتب١ خاؾ١ بايباسجني ٚطًب١ ايدزاضات ايعًٝا  ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١

مجٝعًا، َصٚد٠ بأسدخ املسادع ٚايدٚزٜات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ، ٚأدٗص٠ ساضٛب 

، ٚتٛؾرل نٌ ا٠٤ ٚغرلٖا َٔ َتطًبات املهتب١ٚاْذلْت ٚآالت تؿٜٛس، ٚأَانٔ يًكس

 َا عتتاد٘ ايدلْاَر َٔ َؿادز يًتعًِٝ ٚايتعًِ.

طٛاٍ ايربْاَر َا اضتددَٓا ٚض١ًٝ تع١ًُٝٝ، َا عسض يٓا دنتٛز ستاضس٠ باٚز بٜٛٓت باضتجٓا٤ ستاضس٠ ٚاسد٠ ظٗاش  -
 غدؿٞ يًدنتٛز. 

بايٓطب١ يًُهتبات َٚؿادز ايتعًِ " دبس سايو " َعد١َٚ ايطايب ٜدبس ْفط٘، أْا ٚاهلل َا دخًت َهتب١ إَا َػًك١ أٚ  -
 بؼ ساد١ داخًٗا. ٚتكٓٝات ايتعًِ َعد١َٚ.َا 

 مل صتد َهتب١ غا١ًَ نا١ًَ فٝٗا نٌ ايتطٗٝالت يًطايب، ٚمل تتٛفس يف ايه١ًٝ تكٓٝات سدٜج١ ٚال اْرتْت. -
ٜٛدد عدد قًٌٝ دداً َٔ ايسضا٥ٌ ٚاألطسٚسات احمل١ًٝ َععُٗا قدِٜ، ٚال تٛدد دٚزٜات ع١ًُٝ سدٜج١ ٚال َسادع  -

  ايربْاَر بايػهٌ املطًٛب. سدٜج١ ختدّ املكسزات يف
تٛدد غش١ يف املسادع بايرات املٛضٛعات اذتدٜج١، نُا ٜٛدد ؾعٛب١ يف ايٛؾٍٛ إىل املسادع َٔ سٝح إدسا٤ات  -

ايبشح عٓٗا أٚ اضتعازتٗا، ٚال ٜٛدد اْرتْت بايه١ًٝ، أَا ايتكٓٝات األخس٣ فًِ ًْشغ َٓٗا غ٤ٞ، َٚععِ 
 ٠ تكًٝد١ٜ.احملاضسات إٕ مل ٜهٔ مجٝعٗا تتِ بؿٛز

تدؿؿات ٚاملؤٖالت ٚإٔ ال ُٜدزع يف ايربْاَر إال َٔ تٓطبل عًِٝٗ املعاٜري املٛدٛد٠ يف ايال٥ش١، اقرتح إٔ ٜتِ اسرتاّ اي -
َا مل ُٜٛقف ايربْاَر ست٢ ٜطتهٌُ بٓٝت٘ ايتشت١ٝ بايػهٌ األَجٌ ٚخؿٛؾاً َا ٜتعًل بأعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، 

 ت ايتعًِٝ املتد١ْٝ األخس٣.باعتكادٟ ٖرا أفضٌ َٔ ختسٜر مح١ً دنتٛزاٙ ٜػهًٕٛ عب٦اً إضافٝاً ملدسدا



 

  
 زت١ً ايدزاضات االدتُاع١ٝ
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ٜس٣ امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ ارتًٌ يف إدسا٤ات ايكبٍٛ أؾسش خًٌ يف ادتطِ 

 ايطالبٞ، ؾُِٓٗ املُتاش، َِٚٓٗ ادتٝد، َِٚٓٗ دٕٚ ذيو. 

 

 

 

 

 
 

 

أؾاد امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بٛدٛد ازجتاي١ٝ ٚختبط يف إداز٠ ايدلْاَر، باإلقاؾ١ إىل 

 عدّ ايتؿاعٌ َع قكاٜا ايطًب١ َٚػهالتِٗ.

 

 

 

 

 

 

 

َُكسزات غرل َستبط١  َُهسز٠، ٚ ٜؤِند امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ ع٢ً ٚدٛد َكسزات 

ُُكسزات. باستٝادات ايطًب١ ٚضٛم ايعٌُ، باإلقا  ؾ١ إىل عدّ ٚدٛد تٛؾٝـ يً

 

ٜٛدد ازجتاي١ٝ ٚختبط بديٌٝ عدّ ٚدٛد خط١ يًربْاَر، ٚٚضع أنجس َٔ بسْاَر ، ٚعدّ ايتفاعٌ َع قضاٜا ايطًب١  -

َٚػانًِٗ، ٚسدٚخ عذص َتهسز يف أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ، ٚعدّ اْتعاّ ددٍٚ ايدزاض١، ٚشٜاد٠ املد٠ ايص١َٝٓ إىل 

كسز، ٚعدّ تٛفري قاعات، أسٝاْاً ٜأتٞ احملاضس ٚال جيد قاع١ أٚ َفتاح َعٌُ اذتاضٛب غري َٛدٛد ايضعف عُا ٖٛ َ

 ، ٚتتأدٌ احملاضس٠ ، ٚغري ذيو نجري.

 إىل اآلٕ َا بؼ بطاقات ٚال  طًبٛا زضّٛ ٚال ِٖ دازٜٔ يف أٟ َطت٣ٛ ْدزع. -

 اد سًٍٛ يًُػهالت اييت ٚادٗتٓا.ٚادٗتٓا َػانٌ نجري٠ ٚمل تتفاعٌ َعٓا اإلداز٠ بايػهٌ املطًٛب إلجي -

 يف ايبدا١ٜ نإ يف قًٌٝ َٔ ادتد١ٜ ثِ بدأت األَٛز متػٞ بايربن١. -

 ارتًٌ يف ضٝاضات ايكبٍٛ أفسش خًٌ يف ادتطِ ايطالبٞ، ايعٝب ايهبري إٔ ٖٓاى طًب١ ضعاف ايتشكٛا بايربْاَر. -

اذتكٝك١ طًب١ ايدنتٛزاٙ زتُٛع١ َتُٝص٠، إال إٔ ٖٓاى زتُٛع١ ق١ًًٝ ممٔ مل تُطبل عًِٝٗ َعاٜري ايكبٍٛ السعٓا إٔ نفاٜاتِٗ  -

ٕ ٜهْٛٛا طالب دنتٛزاٙ يف ايهجري َٔ األغٝا٤ ع٢ً َطت٣ٛ أِْٗ ال ٜطتطٝعٕٛ تكدِٜ ٚإعدادِٖ َٚطتٛاِٖ ال ٜؤًِٖٗ أل

 عٛخ دٝد٠ أٚ عسٚض تع١ًُٝٝ َٓاضب١، ٚست٢ َػازنتِٗ ْٚكاغِٗ داخٌ ايكاع١ ستدٚد. 

دافع١ٝ ايطًب١ عاي١ٝ بديٌٝ إؾسازِٖ ع٢ً املٛاؾ١ً زغِ َا ٚادٗتِٗ َٔ ؾعٛبات، أَا َٔ سٝح ايهفا٠٤ ٚايتفاعٌ  -

 ِٗ املُتاش، َِٚٓٗ ادتٝد، َِٚٓٗ دٕٚ ذيو. َٓ



 ايدزاضات االدتُاع١ٝزت١ً 
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 املعادت١ ُطسم 

ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ تٛؾٝـ املكسزات ايدزاض١ٝ، ٚعدّ تهساز املٛاد اييت 

 ُدِزضت يف املادطترل، ٚإقاؾ١ َٛاد أنجس ازتباطًا باستٝادات ايطًب١ ٚضٛم ايعٌُ.

 

 

 

 

ٜس٣ امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ األْػط١ ٚايتهًٝؿات ظتب إٔ تهٕٛ ع١ًُٝ ٚذات 

 ازتباط بايٛاقع ٚإٔ ٜتِ تؿعًٝٗا َٚتابعتٗا ٚتكٛميٗا بػهٌ أؾكٌ.  

 

 

 

 

 .د١ٜتكًٝأؾاد امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ طسا٥ل ايتدزٜظ املتبع١ 

 

 
 

 بعض املكسزات َهسز٠ ٚال تًيب استٝادات ايطًب١ ٚال استٝادات ضٛم ايعٌُ، ٚعاد١ إىل إعاد٠ ْعس. -

 ال ٜٛدد تٛؾٝف يًُكسزات.  -

 ١َُٗٚ، َٚٛاد جيب إضافتٗا يًربْاَر ألُٖٝتٗا ٚفا٥دتٗا. تٛدد َٛاد َهسز٠، َٚٛاد يٝطت ضسٚز١ٜ، َٚٛاد َفٝد٠ -
-  

سكٝك١ َععِ املٛاد ؾاسبتٗا أْػط١ ٚتهًٝفات ٚعسٚض بعضٗا مت تفعًٝٗا بػهٌ دٝد، َٚتابعتٗا ٚتكٛميٗا، ٚايبعض  -

 زتسد ْطذ يؿل.اآلخس يٝطت أنجس َٔ 

األْػط١ فا٥دتٗا أْٗا تفسش ايطًب١ يف ايدزاضات ايعًٝا َٔ سٝح ايكدز٠ ع٢ً اإليكا٤، ايكدز٠ ع٢ً ايٓكاؽ، ٚغريٙ مما ميٝص  -

 ايطًب١، يهٔ نإ ايطًب١ ٜٓكًٛا َٔ بعض أٚ َٔ االْرتْت ٜٚطًعٛا ضٛا٤ يف ايتكِٝٝ.

 تكًٝد١ٜ تعتُد ع٢ً اإليكا٤ ٚاحملاضس٠. -

 طتددّ طسٜك١ احملاضس٠ بظ بدٍ َا حياضس ايدنتٛز حياضس ايطايب.ع٢ً أسطٔ ساٍ تُ -

 اختٝاز َكسزات تًيب استٝادات ايطًب١ ٚاجملتُع ٚضٛم ايعٌُ، ٚتٛؾٝفٗا بػهٌ دقٝل. -

عدّ تهساز دزاض١ املٛاد اييت دُزضت يف املادطتري، ٚإضاف١ َٛاد ١َُٗ َجٌ َؿطًشات إداز١ٜ بايًػ١ االصتًٝص١ٜ،  -

ٗازات األضاض١ٝ يف اذتاضٛب ٚاالْرتْت ٚيف ايبشح عٔ املعًَٛات َٔ االْرتْت َٔ اجملالت ٚتدزٜب ايطًب١ ع٢ً امل

 ايع١ًُٝ احمله١ُ، ٚاملؿادز ٚاملسادع ايع١ًُٝ احمله١ُ. 



 

  
 زت١ً ايدزاضات االدتُاع١ٝ
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بػهٌ عاّ ايطسا٥ل اييت تؤدٟ إىل انتػاف املعسؾ١ عٔ طسٜل ايطايب ٚيٝظ 

 .... تًكٝٓ٘ َجٌ: سٌ املػهالت، ايٛزؽ ايع١ًُٝ، ايٓكاغات، األْػط١ املٝدا١ْٝ 

 .) قاعات،....(يًدلْاَر ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ 

 ُٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ ٖٓاى عذصًا نبرلًا يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ. أؾاد امُلعًِ

 

 

 
 

 : ُطسم املعادت١

 ٖا، ٚجتٗٝصزاضات ايعًٝاختؿٝـ قاعات ثابت١ يدلاَر ايد ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١

 ، ٚتٛؾرل ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ يًدلْاَر.بهٌ َا ًٜصّ

 ؤِند امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ ارتدَات ايطالب١ٝ زد١٦ٜ ددًا، ٚبعكٗا َٓعد١َ.ُٜ

 

 

 

 

 

 . املعادت١ُطسم 

أَانٔ اضذلاس١ ٚناؾترلٜا َٓاضب١ تٛؾس خدَات ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ عٌُ 

ٚتٛؾرل َؿ٢ً أٚضع، ٚاتؿاالت، َٚسنص  تًٝل بأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١

 ارتدَات ايكسٚز١ٜ. تؿٜٛس دٝد، ٚغرلٖا َٔ

َا بؼ قاع١ شتؿؿ١ ْدزع فٝٗا، نٌ ّٜٛ ٣ًْٛ اسٓا ٚايدنتٛز ْدٚز قاع١، ٚأسٝاْاً ٜأتٛا طًب١ ايبهايٛزٜٛع خيسدْٛا  -

 َٔ ايكاع١ ألٕ ستاضستِٗ فٝٗا ٚقظ ع٢ً ذيو .

 يبهايٛزٜٛع َا عاد إال املادطتري ٚايدنتٛزاٙ.ايه١ًٝ تأخر فٛم طاقتٗا االضتٝعاب١ٝ َا تهفٞ ْؿف ا -

َا بؼ قاع١ شتؿؿ١ يًُشاضسات َا بايو بارتدَات، ايبٛف١ٝ ض١٦ٝ دداً، اذتُاَات َػًك١ أٚ غري ْعٝف١، نٗسبا٤ َا  -

 ، َا فٝؼ َسانص تؿٜٛس دٝد٠.  SPSSبؼ، نِ دًطٓا ْدٚز َاطٛز َٔ أدٌ ْدزع َكسز 

عد١َٚ " ال تٛدد نافتريٜا بايػهٌ املطًٛب، َٚػًك١ َععِ ايٛقت، أَا عٔ ارتدَات سدخ ٚال سسز " غب٘ َ -

اذتُاَات غري ْعٝف١ أٚ َػًك١، ٚال ٜٛدد اضرتاس١ شتؿؿ١ ٜستاح فٝٗا ايطًب١ أٚ أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚقت 

 االْتعاز، أٚ اإلطالع ٚايكسا٠٤. 
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 أؾاد امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ آيٝات ايتكِٜٛ املتبع١ غرل َٓاضب١.

 

 

 
 

بػهٌ عاّ ايطسا٥ل اييت تؤدٟ إىل انتػاف َٗازات ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ 

قاعات احملاقس٠، ٚايٓكاغات َٚطتٛاٙ  ٘ ايعًُٞ يف٥ايطايب َباغس٠ َٔ خالٍ أدا

أَا االختبازات ؾكد عؿا عًٝٗا ايصَٔ، ألْ٘ ممهٔ ٜٛدد  .نباسح بػهٌ عاّ

طايب قادز ع٢ً اذتؿغ يهٓ٘ غرل َؤٌٖ يٝهٕٛ باسح أٚ دنتٛز، ٚال بد َٔ 

تكِٜٛ ادتٛاْب ايػدؿ١ٝ ٚايكٝاد١ٜ ٚايطُات ايالش١َ اييت تؤٌٖ ايػدـ يٝهٕٛ 

ايتكِٜٛ املطتُس يًطايب خالٍ ، نريو ع٢ً اذتؿغ ٚيٝظ ايكادز ًادنتٛز

احملاقسات َٔ خالٍ َا ٜكدَ٘ َٔ َالسعات َٚداخالت َٚٓاقػات ٚعسٚض 

ٚعٛخ ٚتكازٜس ٚغرلٖا َٔ األْػط١، ٚتؿعٌٝ ذيو َٚتابعت٘ بؿٛز٠ داد٠ َٚٛقٛع١ٝ 

بٌ األضاتر٠ ٚختؿٝـ ايٛشٕ األندل يًدزد١ ع٢ً ذيو، ضٝهٕٛ ي٘ أثس ؾاعٌ َٔ ِق

تهًٝـ ايطايب بعٌُ ، ٌٖٚٝ ايطًب١ يٝهْٛٛا أضاتر٠ ؾاعًني يف املطتكبٌيف تأ

بأْػط١  ايطايب تهًٝـ، نريو أعاخ تعاجل َػهالت يف زتاٍ اختؿاؾ٘

، َٚتابعتٗا ٚعٌُ تػر١ٜ زادع١ ايبشج١ٝ ٚقدزات٘٘ ٚعٛخ ع١ًُٝ تعٗس ؾٝٗا َٗازات

 يتطٜٛسٖا.    

ايسقا َٓدؿض بطبب طٍٛ املد٠ ايص١َٝٓ، ٚتهساز َٔ ايطًب١ بإٔ ٜؤِند امُلعًُِٕٛ 

 بعض املٛاد.

 

 غري َٓاضب١ بديٌٝ إٔ يف طًب١ ضعاف دزداتِٗ أفضٌ َٔ طًب١ َتُٝصٜٔ. -
 ١ ايتكِٜٛ غابتٗا غٛا٥ب، سٝح سؿًت زتاَالت َٔ بعض ايدناتس٠ يبعض ايطًب١ يطبب أٚ آلخس.عًُٝ -
% َٔ دزدات املكسزات ع٢ً االختباز ايرٟ 01 – 07َععِ اآليٝات تكًٝد١ٜ سٝح ُٜعطٞ َععِ ايدناتس٠ َا ْطبت٘  -

 ٜس. ٜعتُد غايباً ع٢ً اذتفغ ٚاالضتعٗاز ٚبك١ٝ ايٓطب١ ع٢ً األعُاٍ ٚايبشٛخ ٚايتكاز

 سكٝك١ اضتفدْا َٔ ايربْاَر بػهٌ نبري، يهٔ طٍٛ املد٠ ايص١َٝٓ ٚٚدٛد بعض املٛاد املهسز٠ ٚيدت يدٜٓا املًٌ ٚعدّ ايسضا.  -



 

  
 زت١ً ايدزاضات االدتُاع١ٝ

 

 ّ 2014 -َازع  –(، ٜٓاٜس 39ايعدد )   

 

 

 

ٜس٣ امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ زقا أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٓدؿض، بديٌٝ اختالؾِٗ 

سٍٛ ايدلْاَر، ٚٚقع أنجس َٔ بسْاَر، ٚزؾض بعكِٗ يتدزٜظ بعض املٛاد 

 ْاَر، ٚاعذلاض ايبعض ع٢ً شٜاد٠ عدد املٛاد ايدزاض١ٝ. بايدل

 .دٝدٜس٣ امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ بإٔ ايدلْاَر بػهٌ عاّ 

 يتطٜٛس ايدلْاَر ٜكذلح امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ اآلتٞ: 

 ٝاز١ٜ ٚؾسا١َ يف ايتٓؿٝر.تباع ضٝاضات ٚاقش١ يف ايكبٍٛ أنجس غؿاؾ١ٝ َٚعا -

عٌُ خط١ يًدلْاَر ٜتِ ؾٝٗا حتدٜد ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف ٜٚتِ ؾٝٗا حتدٜد  -

املكسزات ٚتٛؾٝؿٗا تٛؾٝؿًا دقٝكًا َع َساعا٠ إٔ تهٕٛ ٖرٙ املكسزات سدٜج١ 

 َٚستبط١ باستٝادات ايطايب ٚاجملتُع ٚضٛم ايعٌُ.

اعات شتؿؿ١ َٚهتبات ٚاْذلْت تٛؾرل ايُب٢ٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ يًدلْاَر َٔ ق -

 ٚاضذلاسات َٚطاعِ ٚغرلٙ.

نشد أع٢ً ع٢ً إٔ ٜهٕٛ  ًا( َكسز12( أٚ )10ختؿٝض عدد املكسزات إىل ) -

 ايبعض َٓٗا اختٝازٟ.

آيٝات سدٜج١ يف تكِٜٛ ايطًب١، ٚايتشٍٛ َٔ ايتعًِٝ إىل ايتعًِ ايراتٞ ٚإٔ  اتباع -

 ٜهٕٛ ايطايب ٖٛ ستٛز ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ.

 س٣ دزاضات )ن١ُٝ ، نٝؿ١ٝ( يتكِٜٛ ايدلْاَر دٚزًٜا بػسض تطٜٛسٙ.إٔ ُتذ -

االضتؿاد٠ َٔ ارتدلات ٚايتذازب ايعامل١ٝ يف ٖرا اجملاٍ مبا ٜتٓاضب َع ٚاقعٓا  -

 ٚإَهاْاتٓا ٚاستٝاداتٓا.

 

 

 

أقٌ غ٤ٞ ْعٌُ َجًُا ايٓاع، ْػٛف ايرٜٔ ضبكْٛا بعػسات ايطٓني ْٚعٌُ َجًِٗ َع َساعا٠ ٚاقعٓا ٚاستٝاداتٓا ٚإعداد  -

 ضع قٛاْني ٚيٛا٥ح دٝد٠ َب١ٝٓ ع٢ً دزاضات ٚعٛخ ٚأضظ ع١ًُٝ ثِ ًْتصّ بٗا.بساَر يف ض٤ٛ ذيو، ٚاملِٗ ٖٛ ٚ
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Conclusion 
 بامُلذٌُ ٜؤِند امُلعًُِٕٛ بإٔ أبسش دٛاْب ايك٠ٛ يف ايدلْاَر ٖٞ:

 اؾتتاح ايدلْاَر، ٚٚدٛد أضاتر٠ ٚأضاتر٠ َػازنني بايكطِ. -
 ٚدٛد َكسزات دزاض١ٝ بايدلْاَر. -
إؾساز ايطًب١ ع٢ً َٛاؾ١ً ايدزاض١ زغِ طٍٛ املد٠ ٚايؿعٛبات اييت  -

 ٚادٗتِٗ.
 نُا ٜؤِند امُلعًُِٕٛ بإٔ أبسش دٛاْب ايكؿٛز يف ايدلْاَر ٖٞ:

 سزات ٚتٛؾٝؿٗا.االزجتاي١ٝ أثٓا٤ إعداد ايدلْاَر ٚحتدٜد املك -
شٜاد٠ عدد املكسزات عٔ اذتد املعكٍٛ، ٚتهساز بعكٗا، ٚعدّ ٚدٛد  -

 تٛؾٝـ شلا.
 طٍٛ َد٠ ايدزاض١ ، ٚعدّ ٚدٛد أضاتر٠ َتدؿؿني يبعض املكسزات. -
عدّ تٛاؾس ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ايالش١َ يًدلْاَر َٔ قاعات ٚأثاخ ٚجتٗٝصات  -

 ٚأَانٔ اضذلاس١،..
١ )َهتب١ ٚزق١ٝ، َهتب١ ايهذل١ْٝٚ، عدّ تٛاؾس َؿادز َعًَٛات ناؾٝ -

 اْذلْت، زتالت ع١ًُٝ سته١ُ سدٜج١، ... .
جتاٚش ايهجرل َٔ املعاٜرل ٚايًٛا٥ح ضٛا٤ً يف ضٝاضات ايكبٍٛ أٚ املد٠ ايص١َٝٓ  -

 يًدلْاَر أٚ األضاتر٠ ايرٜٔ ٜدزضٕٛ يف ايدلْاَر.
 عدّ تٛؾس ْعاّ ساضٛبٞ ٚأزغؿ١ دٝد٠ ُتطٌٗ ع١ًُٝ اإلدسا٤ات. -
طسا٥ل تكًٝد١ٜ يف ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ، ٚعدّ تٛدٝ٘ األْػط١  اضتدداّ -

 املؿاسب١ يًُكسزات ضتٛ دٛاْب ع١ًُٝ َؿٝد٠.
 عدّ ٚدٛد زلٓازات ٚٚزؽ عٌُ ٚبساَر تدزٜب١ٝ. -
اطتؿاض ايسقا عٔ ايدلْاَر يد٣ َععِ ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  -

 بايكطِ.
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 ٜٚس٣ امُلعًُِٕٛ بإٔ أِٖ ُضبٌ املعادت١ ٖٞ: 

غ١ عٌُ يتكِٜٛ ايدلْاَر ٚزضِ خط١ تؿشٝش١ٝ ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝرٖا عكد ٚز -

 ظد١ٜ.
َُع١ًٓ يًكبٍٛ ٚعدّ جتاٚشٖا. -  ٚقع َعاٜرل ٚاقش١ ٚ
 تٛؾرل أدي١ إزغاد١ٜ يًطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ عٔ ايدلْاَر. -
ٚقع خط١ سته١ُ يًدلْاَر ستددًا ؾٝٗا ايسؤ١ٜ ٚايسضاي١ ٚاألٖداف  -

 يًدلْاَر ٚتٓؿٝرٖا.
ايٓعس يف عدد املكسزات َٚطُٝاتٗا ٚتٛؾٝـ نٌ َكسز، ٚدعٌ إعاد٠  -

 بعكٗا اختٝازٟ.
 زبط ايدلْاَر باستٝادات ايت١ُٝٓ ٚايطًب١ ٚضٛم ايعٌُ. -
اضتدداّ طسا٥ل سدٜج١ يف ايتدزٜظ ٚايتكِٜٛ ٚدعٌ ايطايب ستٛز ايع١ًُٝ  -

 ايتع١ًُٝٝ.
 حتدٜد َد٠ ش١َٝٓ يًدلْاَر ٚعدّ جتاٚشٖا. -
 ب١ يًدلْاَر، ٚتٛؾرل ناؾ١ َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ.تٛؾرل ُب١ٝٓ حتت١ٝ َٓاض -
َُؿ٢ً، ... (. -  تٛؾرل خدَات طالب١ٝ دٝد٠ )اضذلاسات، ناؾترلٜا، 
 تٛؾرل ْعاّ ساضٛبٞ ٚأزغؿ١ دٝد٠ يتطٌٗٝ اإلدسا٤ات. -
 عٌُ عٛخ ٚدزاضات يتطٜٛس ايدلْاَر. -
 .االضتؿاد٠ َٔ جتازب ٚخدلات ادتاَعات ايعسٜك١ يف تعدٌٜ ٚتطٜٛس ايدلْاَر -
 تػهٌٝ زتًظ إداز٠ يًدلْاَر ٜتهٕٛ َٔ نٌ ذٟٚ املؿاحل. -

َٔ املًشٛظ إٔ ْتا٥ر ٖرٙ ايدزاض١ اتؿكت إىل سٍد نبرل َع ْتا٥ر بعض ايدزاضات 

احمل١ًٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚايدٚي١ٝ )ايؿٛيف ٚاذتدابٞ ; ايػسعيب ٚايعٛاَٞ ; ايؿسا ; 

عض ايدزاضات ٚنٛزتٛف( َٔ سٝح تدْٞ دٛد٠ ٖرٙ ايدلاَر، بُٝٓا اختًؿت َع ب
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( سٝح أندت ْتا٥ر ٖرٙ ايدزاضات إٔ ؾاع١ًٝ ايدلاَر Trice)اآليٛضٞ ; ايعطاف ; 

 قد حتككت.

ٜػرل امُلعًُِٕٛ َٔ ايطًب١ ٚأعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ إٔ ايدلْاَر بػهٌ عاّ  إمجااًل

دٝد ألْ٘ أٍٚ بسْاَر يف ايه١ًٝ، ٜٚؤندٕٚ ٚدٛد داؾع١ٝ نبرل٠ يد٣ ايطًب١ 

ايدلْاَر غرل َتٛاؾس٠ بايػهٌ املطًٛب، نُا أْ٘ جتاٚش  إال إٔ َعاٜرل دٛد٠

 املد٠ ايص١َٝٓ املعكٛي١.

Research Recommendations 
 زضِ خط١ تؿشٝش١ٝ يًدلْاَر يف ق٤ٛ ْتا٥ر ايتكِٜٛ ٚايعٌُ ع٢ً تٓؿٝرٖا. -
قٝاّ ايكطِ ٚإداز٠ ايدزاضات ايعًٝا بايه١ًٝ ٚادتاَع١ بايتػًب ع٢ً  -

 ييت تعذلض تٓؿٝر ايدلْاَر أٚاًل بأٍٚ.ايتشدٜات ا
 األخر بسأٟ أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚايطًب١ بػسض حتطني ٚتطٜٛس ايدلْاَر. -

Research Suggestions
إدسا٤ دزاض١ غا١ًَ يتطٜٛس بسْاَر ايدنتٛزاٙ مبػازن١ مجٝع ذٟٚ  -

يعايٞ، املؿاحل َٔ طًب١ ٚأضاتر٠ َٚسانص عج١ٝ ٚٚشاز٠ ايتعًِٝ ا

  ٚاملؤضطات املٛظؿ١ يًُتدسدني.
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(. ايؿاع١ًٝ املؤضط١ٝ ٚتكِٝٝ ايدلاَر " ساي١ 2009اآليٛضٞ، عبد ايطتاز أمحد ) -

دزاض١ٝ دتاَع١ االحتاد" . إؾداز ستهِ عٔ اجمل١ً ايعسب١ٝ يإلداز٠، املٓع١ُ ايعسب١ٝ 

 يًت١ُٝٓ اإلداز١ٜ، داَع١ ايدٍٚ ايعسب١ٝ.

ٙ( . أضظ تكِٜٛ ايدلاَر األنادمي١ٝ 1418ايبابطني، عبد ايعصٜص بٔ عبد ايٖٛاب ) -

يف ايتعًِٝ ايعايٞ . ٚزق١ عٌُ َكد١َ إىل ْد٠ٚ عٔ " ايتعًِٝ ايعايٞ باملًُه١ ايعسب١ٝ 

ٙ . داَع١ 1418ايطعٛد١ٜ: زؤ٣ َطتكب١ًٝ يًكسٕ اذتادٟ ٚايعػسٜٔ " مجاد اآلخس٠ 

 املًو ضعٛد.

از املعازف ، ، د 5(. أؾٍٛ ايبشح ايعًُٞ َٚٓاٖذ٘ ، ط 1989بدز ، أمحد ) -

 ايهٜٛت.

(. قٝاع ؾاع١ًٝ بساَر ايدزاضات ايعًٝا ايذلب١ٜٛ 1992بكػإ، ؾاط١ُ عُس ؾاحل ) -

بادتاَعات ايطعٛد١ٜ باضتدداّ َٓٗر حتًٌٝ املٓؿع١. زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، 

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ أّ ايكس٣، ايطعٛد١ٜ.

 . قطس ظاَع١ ايعًٝا تايدزاضا .(1988) " ٚآخسٕٚ " اذتُٝد عبد دابس دابس، -
 : ايذلب١ٜٛ ايبشٛخ َسنص ايعػسٕٚ، ، اجملًد ايذلب١ٜٛ ايككاٜا بعض يف دزاضات

 .قطس داَع١

، داز املطرل٠ يًٓػس  1(. تدزٜظ ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ ، ط2004ادتالد، َادد شنٞ ) -

 ٚايتٛشٜع، عُإ، األزدٕ.



 ايدزاضات االدتُاع١ٝزت١ً 

 

 ّ 2014 -َازع  –(، ٜٓاٜس 39ايعدد )   

 

 

 

   

 

بشٛخ ايٓٛع١ٝ (. زتُٛع١ ستاقسات يف اي2010اذتدابٞ، داٚٚد عبد املًو ) -

)ايهٝؿ١ٝ( مت إيكا٥ٗا ع٢ً طًب١ ايدنتٛزاٙ بكطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط ايدؾع١ األٚىل 

 ّ، ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ ؾٓعا2010.٤-2009يًعاّ 

 يف ايعًٝا ايدزاضات بساَر تكِٜٛ ( 2004 ) . ضٓا٤ ، دق١ ٚأبٛ ، عًٝإ اذتٛيٞ، -
اإلضال١َٝ،  ادتاَع١ ١ًزت ، ارتسظتني ْعس ٚد١ٗ َٔ بػص٠ ادتاَع١ اإلضال١َٝ

 .424 – 391،  ايجاْٞ ايعدد ، عػس ايجاْٞ اجملًد ايدزاضات اإلْطا١ْٝ، ضًط١ً

(. ضتٛ أمنٛذز عسبٞ يتكِٜٛ 2006ضٓا٤ إبساِٖٝ ) ،اذتٛيٞ، عًٝإ عبداهلل، ٚأبٛ دق١ -

بسْاَر أنادميٞ. املؤمتس ايعسبٞ األٍٚ سٍٛ دٛد٠ ادتاَعات َٚتطًبات ايذلخٝـ 

 26 – 23ٓعكد بايتعإٚ َع داَع١ ايػازق١ بدٚي١ اإلَازات يف ايؿذل٠ ٚاالعتُاد امل

 . 26-3إبسٌٜ،  املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلداز١ٜ ، ف

(. أضاضٝات ايبشٛخ ايه١ُٝ ٚايٓٛع١ٝ يف ايعًّٛ 2010ارتٝاط، َادد ستُد ) -

 االدتُاع١ٝ. داز ايسا١ٜ يًٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ،  األزدٕ.

 ايعساق١ٝ ادتاَعات يف املطتكب١ًٝ ٚآؾاقٗا ايعًٝا يدزاضاتا (1994). دسٜٛ داخٌ، -
،  29 ايعسب١ٝ، ادتاَعات الحتاد ايعا١َ األَا١ْ ايعسب١ٝ، ادتاَعات زت١ً احتاد .

.166-140 

(. إؾالح ايتكِٜٛ ٖٛ املدخٌ إلؾالح ايتعًِٝ. زت١ً 1986داٚد، ٚدٜع َهطُٝٛع ) -

 ت داَع١ ؾٓعا٤ ، ايُٝٔ .، َٓػٛزا 112-91ن١ًٝ ايذلب١ٝ، ايعدد ايجاْٞ، ف

 ايعسبٞ، ايذلب١ٝ َهتب ارتًٝر، يدٍٚ ايعسبٞ ايذلب١ٝ َهتب يف األعكا٤ ايدٍٚ -
 .ايسٜاض

 ايعًٝا ايدزاضات اضتشداخ َعاٜرل (1990). ٚآخسٕٚ األمحد اهلل عبد ايسغٝد، -
  داَعات يف

(. َؤغسات دٛد٠ األدا٤ األنادميٞ مبؤضطات 2006شاٖس، عًٞ ْاؾس غتٟٛ ) -

ايعايٞ دزاض١ تطبٝك١ٝ بايهًٝات ايذلب١ٜٛ مبٓطك١ عطرل. اجمل١ً ايطعٛد١ٜ  ايتعًِٝ
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 .175 – 93يًتعًِٝ ايعايٞ، اجملًد ايجاْٞ، ايعدد ايسابع، ف

(.تؿُِٝ ايبشٛخ ايهٝؿ١ٝ َٚعادت١ بٝاْاتٗا 2006شٜتٕٛ , نُاٍ عبداذتُٝد ) -

 . إيهذلًْٚٝا ، عامل ايهتب يًٓػس ٚايتٛشٜع ٚايطباع١, ايكاٖس٠ , َؿس 

، داز ايؿهس  2(. َبادئ ايكٝاع ٚايتكِٜٛ يف ايذلب١ٝ ، ط1998ايصٜٛد ٚآخسٕٚ ) -

 يًطباع١ ٚايٓػس ٚايتٛشٜع، عُإ، األزدٕ .

( . أضظ ايتكِٝٝ ايػاٌَ يكٝاع دٛد٠ األدا٤ يف داَع١ عذُإ 2010غشاد٠، بػرل ) -

دٜات ايتش -يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا. املؤمتس ايعسبٞ ايجايح " ادتاَعات ايعسب١ٝ 

 – 757، املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًت١ُٝٓ اإلداز١ٜ، ف2010ٚاآلؾام" املٓعكد بػسّ ايػٝذ ٜٓاٜس

796. 

(. تكِٜٛ بسْاَر املادطترل 2009ايػسعب٢، أمحد إزلاعٌٝ، ٚايعٛاَٞ، أمحد عتٞ ) -

يف ختؿـ َٓاٖر ايذلب١ٝ اإلضال١َٝ ٚطسا٥ل تدزٜطٗا ظاَع١ ؾٓعا٤. اجمل١ً ايع١ًُٝ 

 . 90 – 51، ف 6،  ايعدد 1َع١ ذَاز، اجملًد يه١ًٝ ايذلب١ٝ، دا

(. تكِٝٝ دٛد٠ قطاع ايتعًِٝ ايعايٞ يف ادتصا٥س ع٢ً ق٤ٛ بعض 2008ايػسٜـ، بك١ ) -

املؤغسات ايه١ُٝ. املؤمتس ايعسبٞ ايجاْٞ " ادتاَعات ايعسب١ٝ حتدٜات ٚطُٛح " 

 -337 ، املٓع١ُ ايعسب١ٝ يًعًّٛ اإلداز١ٜ، ف 2008ٚاملٓعكد يف َسانؼ، دٜطُدل 

348. 

(. ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ يًُٓع١َٛ ايتع١ًُٝٝ 2000غع١ً ، ادتٌُٝ ستُد عبد ايطُٝع ) -

 َؿس . ،اجتاٖات ٚتطًعات . داز ايؿهس ايعسبٞ، ايكاٖس٠

 ايدزاضات ايعًٝا بساَر . تكِٜٛ (1998) داٚد ٚاذتداب٢، ، ستُد ايؿٛيف، -
 احتاد زت١ً . ٚايطًب١ ايتدزٜظ ١٦ٖٝ أعكا٤ ْعس ٚد١ٗ َٔ ظاَع١ ؾٓعا٤

 .67 ف ، 33 ، ايعسب١ٝ ادتاَعات الحتاد ايعا١َ األَا١ْ ايعسب١ٝ، ادتاَعات

(. تكِٜٛ 2013ايطا٥ٞ، زعد عبداهلل، قاضِ، ؾبٝش١، ٚايٛادٟ، ستُٛد سطني ) -

دٛد٠ ايدزاضات ايعًٝا يف إسد٣ نًٝات داَع١ بػداد يف ق٤ٛ ايعٛاٌَ املؤثس٠ ؾٝٗا. 
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 – 63(، ف 11(، ايعدد )6ِٝ ادتاَعٞ، اجملًد )اجمل١ً ايعسب١ٝ يكُإ دٛد٠ ايتعً

94. 

(. تكِٝٝ دٛد٠ األدا٤ ادتاَعٞ َٔ ٚد١ٗ ْعس 2011عبا١ٜٓ، ؾاحل أمحد أَني ) -

اجمل١ً ايعسب١ٝ يٝبٝا،  -أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ به١ًٝ اآلداب / داَع١ َؿسات١ 

عسب١ٝ، يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ، تؿدز عٔ األَا١ْ ايعا١َ الحتاد ادتاَعات اي

 .24 – 1(، ف 8)، ايعدد ايسابعاجملًد 

(. اضذلاتٝذ١ٝ 2012عبد ايػؿٛز، ُٖاّ عبد ارتايل، ٚايعصاٟٚ، ستُد عبد ايٖٛاب ) -

ادتٛد٠ ٚاالعتُاد األنادميٞ يف ظٌ ضٝاضات ايعًِ ٚايتهٓٛيٛدٝا. املٓع١ُ ايعسب١ٝ 

 يًعًّٛ اإلداز١ٜ، ايكاٖس٠، َؿس.

ِٜٛ بساَر ايدزاضات ايعًٝا يف ادتاَعات (. تك1999ايعتٝيب، خايد عبداهلل ) -

 ايطعٛد١ٜ . زضاي١ َادطترل غرل َٓػٛز٠، ن١ًٝ ايذلب١ٝ، داَع١ املًو ضعٛد.

(. ايكٝاع ٚايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. َسنص ايذلب١ٝ 2003ايعذًٝٞ، ؾباح سطني محص٠ ) -

 يًطباع١ ٚايتؿٜٛس، ؾٓعا٤ ، ايُٝٔ .

ٝؿ١ٝ يف ايعًّٛ االدتُاع١ٝ، داز (. املٓاٖر ايه2007عسابٞ، عبد ايكادز عبداهلل ) -

 ايؿهس, دَػل , ضٛزٜا .

 (. َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ. ؾٓعا٤ ، ايُٝٔ.2012ايعصٜصٟ، ستُٛد عبدٙ سطٔ ) -

(. دزد١ ؾاع١ًٝ بسْاَر ايدنتٛزاٙ يف ايذلب١ٝ ختؿـ اإلداز٠ 2007ايعطاف، ي٢ًٝ ) -

اَعات ايعسب١ٝ، ايذلب١ٜٛ يف داَع١ عُإ ايعسب١ٝ يًدزاضات ايعًٝا. زت١ً احتاد ادت

 . 387 -347(، 48ايعدد)

(. 1990عهاغ١، ستُٛد ؾتشٞ، اذتدابٞ، داٚٚد عبد املًو، ٚايؿٛيف، ستُد ) -

 َكد١َ يف َٓاٖر ايبشح ايذلبٟٛ . ؾٓعا٤ ، ايُٝٔ.

(. االجتاٖات اذتدٜج١ يف عٛخ َػهالت 2003غِٓٝ، ستُد أمحد إبساِٖٝ ) -

 ا ، داَع١ ايصقاشٜل ، َؿس .تكِٜٛ ايتشؿٌٝ ايدزاضٞ. ن١ًٝ ايذلب١ٝ ، بٓٗ
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(. جتسب١ ؾًططني يف ايتكِٝٝ ارتازدٞ يدلاَر ايعًّٛ 2012ايؿسا، َادد ستُد ) -

االقتؿاد١ٜ ٚاإلداز١ٜ. املؤمتس ايعسبٞ ايدٚيٞ ايجاْٞ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ 

 ٚاملٓعكد يف ايبشسٜٔ .  

اجمل١ً ايعسب١ٝ (. ادتٛد٠ بني اذتاقس ٚاملطتكبٌ. 2008قسّ، عبد ايػين ٜٛضـ ) -

 .117 – 94(، ف 2يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ادتاَعٞ، اجملًد األٍٚ، ايعدد)

(. ايتكِٜٛ يف ايتعًِٝ ايعايٞ. َسنص ارتدلات امل١ٝٓٗ 2009ايكٓادًٜٞ، دٛاٖس ) -

 يإلداز٠، مبٝو، ايكاٖس٠.

(. ايبشح ايعًُٞ ايهُٞ ٚايٓٛعٞ ، داز 2009قٓدًٜذٞ, عاَس ٚايطاَسا٥ٞ، إميإ ) -

 ٟ ايع١ًُٝ يًٓػس ٚايتٛشٜع ، عُإ , األزدٕ .ايٝاشٚز

(. ايتذسب١ ايًٝب١ٝ يف 2012َسدني، سطني ضامل، ٚايػسنطٞ، عادٍ ستُد ) -

زتاٍ تكِٝٝ ادتٛد٠ ٚاالعتُاد يف بساَر ايدزاضات ايعًٝا. املؤمتس ايعسبٞ ايدٚيٞ 

 ايجاْٞ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚاملٓعكد يف ايبشسٜٔ. 

(. جتسب١ ايتكِٜٛ املؤضطٞ ٚتطبٝل ايتكِٜٛ 2012إبساِٖٝ ) َؿطؿ٢، عبد ايسمحٔ -

ايراتٞ ظاَع١ ايطٛدإ يًعًّٛ ٚايتهٓٛيٛدٝا. اجمل١ً ايعسب١ٝ يكُإ دٛد٠ ايتعًِٝ 

ادتاَعٞ، تؿدز عٔ األَا١ْ ايعا١َ الحتاد ادتاَعات ايعسب١ٝ، اجملًد ارتاَظ، 

 .36-25ايعدد ايعاغس ف

 خالٍ َٔ ضعٛد املًو ظاَع١ ايعًٝا ضاتايدزا تطٜٛس.(1991). ستُد املٓٝع، -
،  3ايذلب١ٜٛ،  ايعًّٛ – ضعٛد املًو داَع١ زت١ً . ايطالب١ٝ ايطذالت بعض حتًٌٝ

227. 

(. عًِ َٓاٖر ايذلب١ٝ َٔ املٓعٛز اإلضالَٞ، شٖس٠ املدا٥ٔ 2002َٛض٢، ؾؤاد ستُد ) -

 يًددَات ايع١ًُٝ ٚايتٛشٜع ، داَع١ املٓؿٛز٠ ، َؿس.
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Research Appendix

 االضتبٝإ املؿتٛح  (1ًَشل زقِ )

 د،،،حت١ٝ طٝب١ ٚبع  ........           .....................ايدنتٛز ايؿاقٌ/   ..................

ٜٗدف ٖرا ايبشح إىل تكِٜٛ بسْاَر ايدنتٛزاٙ قطِ اإلداز٠ ٚايتدطٝط )ايدؾع١ األٚىل( 

اسٞ ايكؿٛز ٚايعٌُ ع٢ً تالؾٝٗا ٚدٛاْب ايك٠ٛ ٚايعٌُ ع٢ً ٚذيو َٔ أدٌ انتػاف ْٛ

تعصٜصٖا، ٚنْٛهِ ممٔ غازنٛا يف ٖرا ايدلْاَر تدزٜطًا أٚ إعدادًا أٚ إغساؾًا 

ؾإبدا٤ زأٜهِ سٍٛ ادتٛاْب املدتًؿ١ اييت ٜطسسٗا ٖرا االضتبٝإ املؿتٛح ضٝطِٗ 

ٚتعب١٦ االضتبٝإ  بػهٌ نبرل يف تكِٜٛ ايدلْاَر، ْأٌَ َٓهِ ايتؿاعٌ َع ايبشح

 عًًُا بإٔ املعًَٛات اييت ضتديٕٛ بٗا ئ تطتددّ ض٣ٛ ألغساض ايبشح ايعًُٞ،،،،

 غانسٜٔ يهِ ُسطٔ تعاْٚهِ ضًؿًا،،،

 

 . اْطباعو ايعاّ سٍٛ ايدلْاَر َا ي٘ َٚا عًٝ٘ )ْكاط قٛت٘ ٚقعؿ٘(.1

 ........................................ .أ. ْكاط ايك٠ٛ:....................................................

 . .................................................................................... ب. ْكاط ايكعـ:

 .. .ز. ضبٌ املعادت١:......................................................................................

 زأٜو بطٝاضات ٚإدسا٤ات ايكبٍٛ املتبع١ يف ايدلْاَر َٚد٣ حتككٗا عًًُٝا.. 2 

 . .......أ. ْكاط ايك٠ٛ :...................................................................................

 .................. .ب. دٛاْب ايكعـ :...............................................................

 ز. ضبٌ املعادت١ :...................................................................................... .

 . دٛد٠ ايتدطٝط يًدلْاَر )زؤ١ٜ ، زضاي١ ، أٖداف(.3

 ......................... .أ. ْكاط ايك٠ٛ :.................................................................

 ب. دٛاْب ايكعـ :................................................................................. .

 .......... .....ز. ضبٌ املعادت١ :............................................................................
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زٜظ ايرٜٔ ٜدزضٕٛ يف ايدلْاَر َٔ سٝح )َؤٖالتِٗ، خدلاتِٗ، . أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتد4

 نؿا٤اتِٗ، .......(

 ........ ..............أ. ْكاط ايك٠ٛ :.........................................................................

 ........... ......................ب. دٛاْب ايكعـ :.....................................................

 .......... .....ز. ضبٌ املعادت١ :............................................................................

 . َؿادز ايتعًِٝ ٚايتعًِ ) َهتبات، اْذلْت، تكٓٝات ....(.5

 ......... ...............................................أ. ْكاط ايك٠ٛ :.......................................

 .......... ...ب. دٛاْب ايكعـ :.........................................................................

 ...... ........ز. ضبٌ املعادت١ :.............................................................................

 ( . ايطًب١ املًتشكني بايدلْاَر )نؿا٤تِٗ، داؾعٝتِٗ، تؿاعًِٗ ، .......6

 ... ....أ. ْكاط ايك٠ٛ :........................................................................................

 . ...........................................ب. دٛاْب ايكعـ :..........................................

 . ...........ز. ضبٌ املعادت١ :...............................................................................

 .  إداز٠ ايدلْاَر 7

 . .............................أ. ْكاط ايك٠ٛ :.................................................................

 . ....ب. دٛاْب ايكعـ :.................................................................................

 . .....ز. ضبٌ املعادت١ :.....................................................................................

 ( ايدلْاَر )َٓاضبتٗا نًُا ْٚٛعًا، تٛؾٝؿٗا، ...... َكسزات 8

 . ......أ. ْكاط ايك٠ٛ :........................................................................................

 ...... .ب. دٛاْب ايكعـ :...............................................................................

 . .....ز. ضبٌ املعادت١ :.....................................................................................

 ( . املتطًبات ايع١ًُٝ يًُكسزات ) أْػط١، تهًٝؿات، عسٚض، عٛخ، ٚزؽ عٌُ، ...9

 ................. ...............................أ. ْكاط ايك٠ٛ :...............................................

 ............. .....ب. دٛاْب ايكعـ :....................................................................



 

  
 زت١ً ايدزاضات االدتُاع١ٝ
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 . .............ز. ضبٌ املعادت١ :.........................................................................

 . ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ ) قاعات،....(10

 ............. ...أ. ْكاط ايك٠ٛ :...........................................................................

 ............... ..............................ب. دٛاْب ايكعـ :.....................................

 ......... .......ادت١ :.......................................................................ز. ضبٌ املع

 . ارتدَات ايطالب١ٝ )َؿ٢ً، َطعِ، ...(11

 .. ........أ. ْكاط ايك٠ٛ :.................................................................................

 . ..:............................................................................... ب. دٛاْب ايكعـ

 . ..........ز. ضبٌ املعادت١ :............................................................................

 (. ايتكِٜٛ )أضايٝب االختبازات ٚتكِٜٛ أدا٤ ايطًب١ دتُٝع املكسزات12

 .. ........أ. ْكاط ايك٠ٛ :.................................................................................

 . ...ب. دٛاْب ايكعـ:...............................................................................

 . .........................................................ز. ضبٌ املعادت١:..............................

 ... .: ....ٌِٗ، ٚبطٛم ايعُ. زقا ايطًب١ )املطتؿٝدٜٔ( عٔ ايدلْاَر ٚازتباط٘ باستٝادات13

 . زقا أعكا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ بايكطِ عٔ ايدلْاَر : .......................... .14

 ..................................................... .. تكُٝٝو يًدلْاَر بػهٌ عاّ. :...15

. يٛ نٓت َط٦ٛاًل عٔ ٖرا ايدلْاَر َا األغٝا٤ اييت ضتكٝؿٗا ، َٚا األغٝا٤ اييت 16

 ضتشرؾٗا ، َٚا األغٝا٤ اييت ضتبكٝٗا ع٢ً َا ٖٞ عًٝ٘؟  .................... .

 . ...................................... َكذلسات دٖٛس١ٜ يتطٜٛس ايدلْاَر. :..........17

.أخالقٝات 1ٖٞ ) َكسز (18)املكسزات اييت مت تدزٜطٗا يف ايدلْاَر عددٖا  / ًَشٛظ١

. ْعسٜات اإلغساف 4. ْعسٜات ايكٝاد٠ ايذلب١ٜٛ. 3. ايتدطٝط االضذلاتٝذٞ. 2ايكٝاد٠. 

 ٚاالضتداز.  . االزتباط6. ايُٓرد١ ٚايتطٜٛس يف اإلداز٠ ايذلب١ٜٛ 5ايذلبٟٛ. 

.أْع١ُ 9. اجتاٖات َعاؾس٠ يف ايتعًِٝ ايعايٞ. 8قكاٜا َعاؾس٠ يف اإلداز٠ ايذلب١ٜٛ. .7

 . قاع١ عح.10 .تع١ًُٝٝ َكاز١ْ
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. حتًٌٝ ايبٝاْات 14 . ايتشًٌٝ ايهُٞ.13. َٓاٖر ايبشح ايٓٛعٞ. 12. حتًٌٝ ايٓعِ. 11

 .spssباضتدداّ 

. تؿُِٝ 18. اقتؿادٜات تعًِٝ. 17از٠ ايذلب١ٜٛ. . ايتكِٜٛ يف اإلد16. تكدٜس اذتادات. 15

 .ٚإداز٠ ايدلاَر ايتدزٜب١ٝ(

 


