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 مه وجهت  حىميت انمجخمعدور انجبمعت في 
 وظر أعضبء انهيئت انخذريسيت 

 انًذسط             األعزبر انًغبعذ انذكزٕس    
 ؽًٙ أؽًذ قبعى يؾًذ                عبعبٌ عًعخ يؾًذ        
 كهٛخ انزشثٛخ / عبيعخ دْٕك       كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ / عبيعخ دْٕك 

 

 
 انمهخص :

نًغزًعبد نالْزًبو ثغبيعبرٓب ٔاعزؾذاس انًضٚذ يُٓب ٔيدذْب ثسعدجبة انةدٕح إٌ ععٗ ا
، ٚعذ خٛبسا ٚزصذس األٔنٕٚبد ، كًب ٔرغدعٗ انغبيعدبد  دٙ انٕقدذ َلغدّ نزجشٚدش دٔاعدٙ  ٔانزطٕس

  يب رًبسعّ يٍ دٔس  ٙ انؾٛبح االعزًبعٛخ . ٔعٕدْب يٍ خالل
نٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ ؽدٕل دٔس ْذف انجؾش انؾبنٙ اندٗ انزعدشف عهدٗ ٔعٓدخ َعدش أععدب  ا

انغبيعددخ  ددٙ رًُٛددخ انًغزًدد  يددٍ خددالل خًغددخ يؾددبٔس ْددٙ: انزشثددٕ٘ ٔانضةددب ٙ ٔانًعش ددٙ 
  ٔاالعزًبعٙ ٔانغٛبعٙ . 

(  ةشح عهٗ عُٛدخ يدٍ أععدب  انٓٛئدخ 35ٔاعزًذ انجؾش عهٗ رطجٛق اعزجٛبٌ يؤنف يٍ )
 خ انٗ عبيعخ دْٕك .( كهٛبد ربثع11( رذسٚغٛبً ُٚزًٌٕ انٗ )151انزذسٚغٛخ يكَٕخ يٍ )

ٔثعذ رؾهٛم انجٛبَبد انٕاسدح ثبعزخذاو انزكشاساد ٔانُغت انًئٕٚخ ، أظٓدشد انُزدب ظ رجدبٍٚ 
ٔانزدٙ رعجدش ٔعٓبد َعش أ شاد انعُٛخ إصا  األدٔاس انزٙ رًبسعٓب انغبيعخ  دٙ انًغدبالد انًخزهلدخ 

 عٍ إعٓبيٓب  ٙ رًُٛخ انًغزً  .
بد ٔيةزشؽبد يُٓب ظشٔسح إعبدح انُعش  ٙ أٔنٕٚبد ٔ ٙ ظٕ  انُزب ظ رى رةذٚى عًهخ رٕصٛ

 انغبيعخ يٍ خالل اندزسكٛذ عهٗ اَزبط انًعش خ ٔاعزضًبسْب  ٙ انجؾش ٔانزطٕٚش .
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                             ABSTRACT 

The work hard of societies to take care of their universities,  establish new 
ones and provide them with power and development is one of the priorities. At the 
same time, the universities try to justify their existence through its vital role in social 
life.  

The present study aims at recognizing the viewpoint of staff members about 
the role of university in developing the society in five fields : educational, cultural, 
cognitive, social and political. 

The research depends on applying  a questionnaire which consists of (35) 
items on (151) staff members from (10) colleges in Dohuk University. 

After analyzing data by using frequency and percentages, the results showed 
that there is a variance in the viewpoints of the sample as to the roles which the 
university plays in the different fields which reflect its Participation in developing the 
society. 

In the light of results some recommendations and suggestions have been 
presented such as reviewing university priorities by focusing on producing and 
investing knowledge in research and development . 
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 مه وجهت حىميت انمجخمعدور انجبمعت في 
 وظر أعضبء انهيئت انخذريسيت 

 انًذسط           عزبر انًغبعذ انذكزٕساأل    
 ؽًٙ أؽًذ قبعى يؾًذ                عبعبٌ عًعخ يؾًذ        

 كهٛخ انزشثٛخ / عبيعخ دْٕك       كهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ / عبيعخ دْٕك 
 

  : مقذمت

إٌ ععٗ انًغزًعبد نالْزًبو ثغبيعبرٓب ٔاعزؾذاس انًضٚذ يُٓب ٔيدذْب ثسعدجبة انةدٕح  
، كًدب  ، ٚعذ خٛبسا ٚزصذس األٔنٕٚبد ٔٚزخز أعجةٛخ رشقٗ نًلٓدٕو رؾةٛدق األيدٍ اندٕغُٙ ٕسٔانزط

ٔرغعٗ انغبيعبد  ٙ انٕقذ َلغّ نزجشٚش دٔاعٙ ٔعٕدْب يٍ خالل رؾةٛق االرغبق ٔانًٕا ًدخ 
  ثٍٛ سعبنزٓب ٔسؤٚزٓب ٔأْذا ٓب ي  صٕاثذ ٔأْذاف يغزًعبرٓب ثبنعشٔسح.

 نًُعٕيخ انزعهًٛٛخ ٔربط انًغبس انذساعٙ َٔٓبٚدخ انًطدبفًٚضم انزعهٛى انعبنٙ قًخ اإر 
 ، كًدب ٚكدكم ؽغدش انضأٚدخ نهعًهٛدخ انزًُٕٚدخ انزعهًٛٙ انُعبيٙ ثبنُغجخ نهطدالة ٔانذاسعدٍٛ

 ، ٔثخبصدخ  دٙ . ٔيب  زئدذ أًْٛزدّ ردضداد نهًغزً  ٔانًؤشش انش ٛظ نزةذو انكعٕة ٔاصدْبسْب
ٔيشاكدض  ؽٛدش أصدجؾذ يؤعغدبد انزعهدٛى انعدبنٙ ، ٔ ٙ انًغزًعدبد انًزةذيدخ انعةٕد األخٛشح

 انذساعددبد انًزخصصددخ ٔيعبْددذ انجؾددش انعهًددٙ يشكددض صددُبعخ انةددشاس انضةددب ٙ ٔيددٕغٍ سعددى
ٔانًدؤصشح  خٔأصجؾذ انُخت انغبيعٛخ كدزن  رعزجدش يدٍ انةٛدبداد انلبعهد،  انزٕعٓبد االعزشارٛغٛخ

خ ٔاالقزصدبدٚخ ٔانضةب ٛدخ عدٍ يغدبًْخ انغبيعدخ  دٙ انزًُٛدخ االعزًبعٛد عدالً   . دٙ انًغزًد 

ٔانغٛبعٛخ كٙ رزًكٍ انغبيعخ ثدزن  يدٍ انةٛدبو ثًغدؤٔنٛبرٓب  دٙ قٛدبدح انًغزًد  ٔانزصدذ٘ 
العدًٛب  ( .1991)عشٕٚ ْٔغدشط ، نهًككالد انزٙ رٕاعّ انًغزً  ٔٔظ  انؾهٕل انًُبعدجخ نٓدب

يٛدخ ٔانهةدخ ٔأٌ انعٕنًخ عزلعٙ انٗ انُزدب ظ انًزالؽةدخ انزدٙ يدٍ ثُٛٓدب رًٓدٛا انضةب دخ انةٕ
انةٕيٛخ ثلشض صةب خ انةطدت االقزصدبد٘ اندز٘ ُٚدزظ ٔؽدذِ ٔٚلدشض نةزدّ ٔغشٚةزدّ عجدش ٔعدب م 

 ( .1998االرصبل ٔانزٕاصم ٔؽذِ )ُْذ٘ ، 

، ٔيدب ركدٓذِ يدٍ رةٛدشاد عزسٚدخ  دٙ  ٔاعزجبساً نهذٔس انشٚبد٘ اندز٘ رةدٕو ثدّ انغبيعدبد 
ى ؽغى انطهت عهٛٓب ٔانٕعب م انًزبؽدخ يٍ رؾذٚبد ثؾك ، ٔيب رٕاعّٓ أْذا ٓب َٔعًٓب ٔأشكبنٓب

ٔيدب  إقهٛى كٕسدعدزبٌ انعدشاقَٔعشاً إنٗ ٔاق  انزعهٛى انعبنٙ  ٙ  نٓب ٔيغزٕٖ انًُب غخ ثُٛٓب ،
ٚدسرٙ ،  ٔيب ٚزطه  إنّٛ يٍ غًٕؽبد ٔآ بق رشقٗ ثّ إنٗ انًغزٕٖ انًطهدٕة يٍ رؾٕالد شٓذِ

ًُٛخ انًغزً  ثًغبالرٓدب انزشثٕٚدخ انجؾش انؾبنٙ انز٘ ٚشيٙ انٗ انككف عٍ دٔس انغبيعخ  ٙ ر
  ٔانًعش ٛخ ٔانغٛبعٛخ ٔاالعزًبعٛخ ٔانضةب ٛخ .

ٌ رطددٕٚش أدا  انغبيعددبد ٚددزى يددٍ خددالل انزةددٕٚى انًغددزًش ألدا ٓددب ْٔددزا ٚزطهددت رندد  إ
اعزخذاو غشا ق عذٚدذح نزلعٛدم انعًهٛدخ انزةًٕٚٛدخ ثؾٛدش رعطدٙ األٔنٕٚدخ انةصدٕٖ نهزؾغدٍٛ 

يٍ خدالل اعدزةالل ايضدم ٔأكضدش كلدب ح نًٕاسدْدب انًبدٚدخ ٔانجكدشٚخ  ٔانزطٕٚش انُٕعٙ نهغبيعخ ،
انًزبؽددخ . ٔالشدد   ددٙ إٌ ظددًبٌ دقددخ انزةددٕٚى ٚعزًددذ عهددٗ انًعددبٚٛش انزددٙ ٚغددشٖ اعزًبدْددب ، 

 ,Kordalweeskiٔانًعبٚٛش ْٙ : عجبساد أٔ إقشاساد نًب ٚةٕو ثّ انًش   دٙ ظدٕ  قدٛى يؾدذدح )

عجبساد أٔ عًم رؾذد يب ُٚجةٙ عهٗ انزذسٚغٙ أٌ ٚعش دّ  ( ، ٔكزن  ًٚكٍ رعشٚلٓب ثسَٓب :2000

 ( .El-Katib, 2003ٔٚلعهّ)

 
 مشكهت انبحث :

رؾددذٚبد ،  ثكددكم عددبو ل ٔانغبيعددبد عهددٗ ٔعددّ انخصددٕ  كددٕسدٕ٘ٚاعددّ يغزًعُددب ان
اد انزدٙ ٚكدٓذْب اإقهدٛى  دٙ عٕاَدت ٔاقزصبدٚخ ٔاعزًبعٛخ ٔرُعًٛٛدخ َزٛغدخ نهزةٛدش عٛبعٛخ

ٔرؾددذٚبد انعٕنًددخ ٔيددب ٚصددبؽجٓب يددٍ رطددٕس يزغددبس   ددٙ رةبَددبد ،  عٓددخ يددٍ انؾٛددبح انًخزهلددخ

 Communication ٔرةبَدددبد االرصدددبالد  Information Technology انًعهٕيدددبد

Technology  ًَٙبغّ انًخزهلخأ ٙ عٛبقبد ٔآنٛبد انعًم انغبيعٙ ٔ كجٛشاً  رسصٛشاً  ؽذصذأانز ، 

ًبعغدزٛش : ان ٔ انزعهٛى انعبنٙ)انذساعبد انعهٛدبأ( ٔنٛخانغبيعٙل)انذساعبد األ انزعهٛى ا اً  ٙعٕ
  .(انذكزٕساِ ٔأ

انغبيعٛدخ ثًُعدبس  دبؽ   ٌ َُعدش اندٗ يُعٕيدخ انزعهدٛىأالثدذ نُدب  را كبٌ األيش كدزن  إٔ 
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ٔعبيال يٍ عٕايدم انشقدٙ  ، يٍ عُبصش َٓعخ انجهذ ٔرةذيّ عبعٛبً أ كَٕٓب رككم عُصشاً ، ٔدقٛق 
ثعبدْدب انًخزهلدخ عدٕأ سانكبيهخ نهجهذ ث ش  ٙ رطٕس انؾٛبح انضةب ٛخنًب رةٕو ثّ يٍ دٔس  عبل ٔيؤص

  .انزكُٕنٕعٛدددددخ ٔأٔ انلكشٚخ أٔ األدثٛخ أانعهًٛخ 

األعددزبر  ٔانًددُٓظ ٔرزًضددم ثبنطبنددت انزددٙ يددذخالرٓب  ٔنًددب كبَددذ انغبيعددخ كُعددبو نٓددب
هٛبد ٔيدب رزعدًُّ يدٍ انًغزهضيبد انًبدٚخ انخ . صى رسرٙ انعً، ٔ يغزهضيبد انعًهٛخ انزعهًٛٛخٔ

كدم ْدزا ٚةدٕد ٔ ،ثؾبس ٔرسنٛف َٔكش ٔيؤرًشاد َٔدذٔادأٔاخزجبساد ٔ عٛبعبد ٔثشايظ ٔيؾبظشاد
 ٔيٕا ًددبً  ٔ كشٚددبً  عهًٛددبً  ٌ ٚكددٌٕ يددؤْالً أرزًضددم ثبنكددبدس انخددشٚظ انًؤيددم  انددٗ يخشعددبد عبيعٛددخ

  .  ثككم ٚغبْى  ٙ ثُب ّ ٔرطٕسِ الؽزٛبعبد انجهذ
عدزشارٛغٛخ إانغدبيعٙ انؾدبنٙ ٚغدزخذو  ٌ َعدبو انزعهدٛىأْدم ٔيٍ ُْب  ئَُب َزغب ل : 

ثعًهٛبرٓدب  ثًدذخالرٓب ٔيدشٔساً  اً ل ثدذ ٙ عٛش عًهٓب ٔأصُدب  يًبسعدزٓب ألَكدطزٓب ٔاظؾخ انًعبنى
 نكٙ رًبسط دٔسْب انًزٕق   ٙ رًُٛخ انًغزً  انكٕسد٘ . ٔاَزٓبً  ثًخشعبرٓب ؟

 ل اٜرٙ :ٔعهّٛ ًٚكٍ رهخٛ  يككهخ انجؾش انؾبنٙ  ٙ انزغبؤ
 يب ْٙ رصٕساد أععب  ْٛئخ انزذسٚظ نألدٔاس انزٙ رًبسعٓب انغبيعخ  ٙ رًُٛخ انًغزً ؟

 
 أهميت انبحث :

 رعزجش انغبيعخ يٍ أْى يُبث  انعهٕو ٔيصبدس انًعش دخ ٔيدٍ أثدشص يؤعغدبد إَزدبط انًدبدح
 نًغدزٕٖ، كًدب أَٓدب رزصدذس قُدٕاد انزجدبدل انضةدب ٙ عهدٗ ا انلكشٚخ ٔظدجػ انًًبسعدخ انعهًٛدخ

 يطبنجدخ ثبنةٛدبو ثٓدزا اندذٔس انؾعدبس٘ ٔانًغدبًْخ  دٙ إقهدٛى كٕسدعدزبٌ. ٔعبيعبد  انعبنًٙ
 ، ٔثخبصدخ انُعدش إندٗ انةعدبٚب خغزًد  انكدٕسد٘ ٔألثُدب  ْدزِ األيد، خذيدًخ نهً رشعٛخّ ٔرطٕٚشِ

د انًغدزغذا ٔاإشكبنٛبد انضةب ٛخ ٔانعهًٛخ ٔاالعزًبعٛخ انزٙ رطشؽٓب انعشٔف انشاُْخ ٔرلشظدٓب
عهدٗ انزارٛدخ  . ٔعهٗ سأط قب ًخ ْدزِ انةعدبٚب يٕظدٕ  انعٕنًدخ ٔعالقزدّ ثبنًؾب عدخ انًعبصشح

انصدؾٛؾخ نؾةدٕق اإَغدبٌ ٔانزعدبٚا  ، ثبإظب خ إنٗ رسكٛذ انشؤٚخ ٔانٕٓٚخ ٔانخصٕصٛبد انضةب ٛخ

م  بنزعهٛى انز٘ ًٚكٍ أٌ ٚغبعذ األيخ  ٙ انعًد . ثٍٛ انكعٕة ٔانؾٕاس ثٍٛ انضةب بد ٔانؾعبساد

عهٗ االؽزلبظ ثكخصٛزٓب ْٕٔٚزٓب  ٙ عبنى كَٕٙ عذٚذ الثذ يٍ إؽذاس اثذاعبد ٔاثزكدبساد  ٛدّ 
، ٔانزذسٚغٙ انُبعؼ ْٕ انز٘ ٚكٌٕ قبدساً عهٗ خهق عٛم ٚعٛا ؽٛبرّ انؾبظشح ثلبعهٛخ )يدذكٕس 

 ،1998. ) 

 عدم،  ئٌ دٔس انغبيعبد  ٙ رعضٚض انزٕاصم ثدٍٛ انضةب دبد ٔركدغٛ  انزلب ٔعهٗ صعٛذ آخش
ثدذاخهٓب  ، نكَٕٓب أٔالً رككم يُعٕيخ صةب ٛخ رزعدبٚا ثٍٛ انةٕٖ انلكشٚخ داخم كم صةب خ دٔس سا ذ

انزٕعٓدبد  ، ٔثٕصدلٓب كدزن  يشكدض سعدى بس   ٙ ؽعُٓب شدزٗ انُعشٚدبدصيخزهف انضةب بد ٔرز
أعٛدبل راد سؤٚدخ  . ٔندزا  دئٌ َغبؽٓدب  دٙ ركدٍٕٚ ، أٔ ْكزا ٚغت أٌ ركٌٕ انضةب ٛخ  ٙ انًغزً 

ٔاالعدزلبدح يُٓدب ْدٕ  زُٕسح يُلزؾخ رزًغ  ثٕٓٚزٓب ٔرؾزشو صةب خ اٜخش ٔرزطهد  إندٗ يعش زٓدبي

 ةدذ   .ؽةدٕق اإَغدبٌ ظًبٌ َغبػ يكشٔ  انؾٕاس ثٍٛ انؾعبساد َٔكش صةب دخ انغدالو ٔاؽزدشاو

( انٗ أٌ انعٕنًخ رةٕو عهٗ عٛطشح صةب خ ٔاؽذح ًُْٔٛزٓب ، يًب 1999أشبسد دساعخ )اثشاْٛى ، 

 و رًغ  كم يغزً  ثٕٓٚزّ ٔصةب زّ .ٚغزهض

 دٔس ؽٕٛ٘  دٙ كدم يشاؽدم انًكدشٔ انًٕعٕدح  ٙ إقهٛى كٕسدعزبٌ انعشاق نهغبيعبد ٔ 
، رن  أَّ ٚصعت رؾةٛق أ٘ َزب ظ راد قًٛخ ثذٌٔ دعى ٔرعبٌٔ انؾعبس٘ نهًغزً  انكٕسدعزبَٙ  

عدجق انزسكٛدذ عهدٗ أٌ  ٔرلبعم انغبيعبد  ٓٙ انًُٕغخ ثبنزةٛٛش ٔإؽذاس انزطٕٚش انًغزًش. ٔكًب
انغبيعبد ْٙ صبَعخ انزطدٕٚش ندٛظ  ةدػ  دٙ يؤعغدبرٓب األكبدًٚٛدخ ٔنكدٍ ْدٙ انًؤعغدبد 
 األقذس عهٗ قٛبدح عًهٛخ انزطٕٚش  ٙ انًغزً  ثًؤعغبرّ انؾكٕيٛخ ٔاألْهٛخ ٔيُعًبد األعًدبل

هدٗ ، إٌ يغدزةجم انًغزًعدبد ٚزةدشس  دٙ أسٔقدخ عبيعبرٓدب ، ٔع ٚغزةٛى انةٕل ثبنًطهق. ؽٛش 
  ٔ ق ْزِ انؾةٛةخ رشعى انعالقبد ثًُٛٓب ٔٚزةشس شكهٓب ٔارغبْبرٓب انعبيخ.

انًزًضهخ ثسعذاد انطهجخ ٔانزذسٚغدٍٛٛ  ٛٓدب  ؾغدت ،  سقبوًْٛخ انغبيعبد ال رةبط ثبألٔأ 
 دٙ رًُٛدخ  عبعدٛبً أ غشٔؽبد انزٙ رُزغٓب ٔانزٙ رهعدت دٔساً ثؾبس انعهًٛخ ٔاألعذاد األسًَب ثإٔ ثم

ر ال ، إثؾدبس انًُلدزح  دٙ شدزٗ االخزصبصدبد ٔرعٛف عُبصش عذٚذح اندٗ األ ، ػانًغزً  انًؾٛ
 . ًٚكددٍ انغبيعددخ اٌ ركددٌٕ يذسعددخ نهكجددبس رغددبْى  ةددػ  ددٙ رهةددٙ انًعهٕيددبد نؾلعٓددب  ٛجددبً 

 بنغبيعبد اٌٜ رزؾًم يغؤٔنٛبد كجٛشح  ٙ رشعدٛخ انةدٛى اإَغدبَٛخ ٔاالعزًبعٛدخ ثٓدذف ثُدب  
انًلكدشٍٚ خصدٛخ عدهًٛخ ، ْٔدٕ انًُجدش اندز٘ ُٚطهدق يُدّ آسا  اإَغبٌ انغذٚذ اندز٘ ٚزًٛدض ثك
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)انشاشدذ ،  ٔانعهًب  ٔانلالعلخ ٔسٔاد اإصالػ ٔانزطٕٚش ٔانكلب اد انجكشٚخ انزٙ ٚؾزبعٓب انًغزً 
1988.) 

 عدال عدٍ رؾٕندّ يدٍ يغزًعدبد  ،ٚزغدى ثدبنضٕسح انًعهٕيبرٛدخ  َُب َعٛا  ٙ عبنىإٔثًب 

الثدذ نغبيعبرُدب   Knowledge Society يغزًعبد يعش ٛخانٗ  Industrial Society صُبعٛخ

 كدٕسد٘نهًغدبًْخ  دٙ ثُدب  يغزًد   ،عدزشارٛغٛخ ٔاظدؾخ انًعدبنى إ ٌ رعًم ٔ قأ  ٙ اإقهٛى
ٔ دٙ انغٕاَدت  ٔ كشٚدبً  انغذٚدذ عهًٛدبً  نكٕسدعدزبَٙيةٕيدبد انُٓدٕض ثدبنًغزً  ا رًزه يعش ٙ 
ٚعُدٙ انزشكٛدض  كٛدض عهدٗ انًغزًد  انًعش دٙ الٌ انزشأشبسح انٗ نهؾٛبح . ُْٔب رغذس اإ انًخزهلخ

 ًْٛزّ الٌ انًعهٕيبد ركدكمأثبنش ى يٍ  Information Society انًغزً  انًعهٕيبرٙ عهٗ
ٔالش   ٙ أٌ انزةذو انًزْم  دٙ أعدبنٛت االرصدبل قدذ    يكَٕب يٍ يكَٕبد انًغزً  انًعش ٙ

ًب رجبعذد انًغب بد ، ٔيٍ ُْب أدٖ انٗ عٕٓنخ اَزةبل األ كبس ٔانًزاْت يٍ يكبٌ انٗ آخش يٓ
 ( .1998اْت األٚذٕٚنٕعٛخ )عهٙ ، شٓذد انغبؽخ انعبنًٛخ عجبقبً سْٛجبً  ٙ َةم األ كبس ٔانًز

 ٔ ٙ ظٕ  يب رةذو ، ًٚكٍ رهخٛ  أًْٛخ انجؾش انؾبنٙ  ٙ اٜرٙ : 
نٍٛ .رُج  أًْٛخ ْزا انجؾش يٍ رُبٔنّ نذٔس انغبيعخ  دٙ رًُٛدخ انًغزًد  ، يًدب ٚزدٛؼ نهًغدؤ1ٔ

 ٙ انغبيعخ ٔيزخز٘ انةشاس  شصخ انًةبسَخ ثٍٛ يب ْٕ يزٕق  يٍ انغبيعخ ٔيب رؤدّٚ انغبيعخ يدٍ 
 أدٔاس  عهٛخ .

.ٚغعٗ انجؾش انٗ رةذٚى صٕسح عٍ دٔس انغبيعخ يٍ ٔعٓخ َعش أععب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ  دٙ 2

 انغبيعخ ثعذْى أكضش انلئبد إنًبيبً ثًٓبو ٔٔظب ف انغبيعخ .
بدح يٍ انُزب ظ ٔانزٕصٛبد انزٙ ُٚزٓٙ إنٛٓب انجؾش  ٙ صٚبدح  بعهٛخ دٔس انغبيعدخ .ًٚكٍ االعزل3

 ٙ رًُٛدخ انًغزًد  ، يدٍ خدالل ؽدش انًزخصصدٍٛ عهدٗ سثدػ انًُدبْظ ٔانًةدشساد ٔاألَكدطخ 
انجؾضٛددخ ٔانعهًٛددخ ثبنؾٛددبح االعزًبعٛددخ ٔرٕصٛددق انصددهخ ثددٍٛ انغبيعددخ ٔانًؤعغددبد األخددشٖ  ددٙ 

 انًغزً  .
عهدٗ  ًٕعٕدح  ٙ اإقهٛىؽش انغبيعبد ان انجؾش  ٙ أَٓب رًضم يؾبٔنخ  ٙ إغبس ٔرجشص أًْٛخ .4

، كٕسدعدزبٌ  دٙ  ًغزًد نهًكبكم ٔانصعٕثبد انزٙ رٕاعدّ ان انزلكٛش انغبد يٍ أعم إٚغبد ؽهٕل
ٔرؾغدٍٛ ظدشٔف أدا ٓدب، ٔ ةدبً  انًغزًد انششٛذ نٕظ  عجم انُٕٓض ثًؤعغبد  ٔعهٗ انزُعٛش

انزشكٛدض عهدٗ رسْٛدم يٍ خالل . ٔ ٙ انعبنى انًزةذو  ٛخ انًعًٕل ثٓبانعهًٛخ ٔانًؤعغ نهًعبٚٛش
 .انعهًٙ ٔخذيخ انًغزً  ٔانجؾش كٕادسان

 هذف انبحث :
انجؾش انٗ انزعشف عهٗ ٔعٓخ َعش أععدب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ  دٙ عبيعدخ دْدٕك ٓذف ٚ 

 ؽٕل دٔس انغبيعخ  ٙ رًُٛخ انًغزً  يٍ خالل خًغخ يؾبٔس ْٙ : 
 صبنضبً : انًؾٕس انًعش ٙ .  صبَٛبً : انًؾٕس انضةب ٙ .   انزشثٕ٘ . أٔالً : انًؾٕس

 خبيغبً : انًؾٕس انغٛبعٙ .   ساثعبً : انًؾٕس االعزًبعٙ .
 حذود انبحث :

ٚةزصش انجؾش انؾبنٙ عهٗ عُٛدخ يدٍ انزذسٚغدٍٛٛ  دٙ انكهٛدبد انزبثعدخ نغبيعدخ دْدٕك  
 و .2117د  2116نهعبو انذساعٙ 

 ححذيذ انمصطهحبث :
 .انخىميت : 1

َزةبل يدٍ يغزًد  رةهٛدذ٘ صساعدٙ َغبٌ نالانزًُٛخ اصطالؽبً ركٛش انٗ رةٛٛش ٚةٕو ثّ اإ
 ؽبعبرّ االقزصبدٚخ ٔاالعزًبعٛخ ٔانلكشٚخ. ثال ىانٗ يغزً  يزةذو صُبعٛبً 

 بنزًُٛخ إراً ال رعُٗ ثغبَت ٔاؽذ  ةػ كبنغبَدت االقزصدبد٘ أٔ انغٛبعدٙ ، ٔإًَدب رؾدٛػ 
شددكبنٓب  زؾددذس  ٛٓددب رةٛٛددشاد كٛلٛددخ عًٛةددخ أٛددبح عهددٗ اخددزالف صددٕسْب ٔثكب ددخ عٕاَددت انؾ

 .(1972)ؽغٍ ، شبيهخ

 : نمجخمع.حىميت ا2

(  ٙ رةشٚش انهغُخ االعزكبسٚخ 1944ألٔل يشح عُخ )انزًُٛخ االعزًبعٛخ يلٕٓو نةذ ظٓش 

ق عبعددٛخ  ددٙ ْددزا انزةشٚددش عهددٗ أٌ االْزًددبو ثُغددنهزعهددٛى  ددٙ ثشٚطبَٛددب ، ٔرةددٕو انلكددشح األ
انًغزً  انةٕيٙ ٚغت أٌ ُٚطهق يٍ االْزًدبو ثسَغدبق انًغزًعدبد انًؾهٛدخ ٔرند  يدٍ خدالل 
رعهٛى أثُب  ْزِ انًغزًعبد ٔرًُٛخ قذسارٓى عهٗ رٕعّٛ يغبساد انزةٛش االعزًبعٙ ٔاالقزصبد٘، 

 .(1986) ًٓٙ ٔآخشٌٔ ،  ٔرضٔٚذْى ثًغًٕعخ يٍ انًٓبساد انالصيخ
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د انزٙ رجدزل الؽدذاس عهغدهخ يدٍ انزةٛدشاد انٕظٛلٛدخ  بنزًُٛخ االعزًبعٛخ رعُٙ انغٕٓ
ٔانٓٛكهٛخ انالصيخ نًُٕ انًغزً  ، ٔرن  ثضٚبدح قذسح أ شادِ عهدٗ اعدزةالل انطبقدخ انًزبؽدخ اندٗ 
أقصٗ ؽذ يًكٍ نزؾةٛق أكجش قذس يٍ انؾشٚخ ٔانش بْٛخ نٓؤال  األ شاد ٔثسعدش  يدٍ يعدذل انًُدٕ 

 .انطجٛعٙ 
 .عضى هيئت انخذريس :2

ٍْ ًٚدبسط يٓدبو انزدذسٚظ أل شا  ض انجؾش انؾبنٙ ٚعشف ععٕ ْٛئخ انزذسٚظ ثسَّ : كم َي
  ٙ انغبيعخ ٔٚخع  نةبٌَٕ انخذيخ انغبيعٛخ .

 
 مىهجيت وإجراءاث انبحث :

اعزًذ انجؾش انؾبنٙ عهٗ انًُٓظ انٕصدلٙ انًغدؾٙ ثبعزجدبسِ يدٍ انًُدبْظ انًال ًدخ  
 نًضم ْزِ انجؾٕس . 

 مجخمع انبحث :
  انجؾش يٍ أععب  انٓٛئخ انزذسٚغٛخ  ٙ انكهٛبد انزبثعخ انٗ عبيعدخ دْدٕك ٚزكٌٕ يغزً 

( ركدٕس ٔ 491( رذسٚغٙ ٔرذسٚغٛخ ، ٔثٕاق  )644و ، ٔانجبنغ عذدْى )2117د 2116نهعبو انذساعٙ 

 ( إَبس . 154)

 عيىت انبحث :
بنغ رجٍٛ يٍ رؾهٛم انجٛبَبد انزٙ ردى انؾصدٕل عهٛٓدب يدٍ إعبثدبد أ دشاد عُٛدخ انجؾدش انجد 
( 11( رذسٚغٛبً يًٍ رى اخزٛبسْى عكٕا ٛبً يٍ ثٍٛ أععدب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ  دٙ )151عذدْى )

 (.1كهٛبد ربثعخ نغبيعخ دْٕك ، أٌ انعُٛخ رزصف ثغًهخ خصب   ٔكًب يٕظؼ  ٙ انغذٔل )

 (1انغذٔل )

 (151ٚجٍٛ خصب   أ شاد انعُٛخ )ٌ=

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انًزةٛش

 انزخص :
 عهًٙ

 غبَٙإَ

 
87 
64 

 
5776% 
4274% 

 انغُظ :
 ركش 
 أَضٗ

 
117 
34 

 
7775% 

2275% 

 انكٓبدح:
 يبعغزٛش
 دكزٕساِ

 
114 
37 

 
7575% 

2475% 

 انهةت انعهًٙ:
 يذسط يغبعذ

 يذسط
 أعزبر يغبعذ 

 أعزبر

 
97 
25 
24 
5 

 
6472% 
1676% 

1579% 

373% 

 يذح انخذيخ :
 عُٕاد قسقم5

 عُٕاد6-11

 عُخ11-15
 عُخ16-21

 عُخ21يٍ  أكضش

 
74 
27 
15 
7 
28 

 
49% 

1779% 

979% 
476% 

1875% 

 انغٓخ انًبَؾخ نهكٓبدح:
 عبيعخ  ٙ األقهٛى
 عبيعخ عشاقٛخ 
 عبيعخ أعُجٛخ

 
43 
91 
17 

 
2875% 
6173% 

1173% 
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 أداة انبحث :
ثةٛخ رؾةٛق ْذف انجؾش اعزًذ انجبؽضبٌ عهٗ اعزجٛبٌ رى إعذادِ نٓزا انةشض )انًهؾدق  

دثٛبد انغدبثةخ انزدٙ رزؾدذس عدٍ دٔس انغبيعدبد  دٙ رًُٛدخ انًغزًد  ، ٔردسنف ( ،  ٙ ظٕ  األ1

(  ةشح يٕصعدخ عهدٗ خًغدخ يغدبالد أٔ يؾدبٔس ْدٙ : )انزشثدٕ٘ ، انضةدب ٙ ، 35االعزجٛبٌ يٍ )

انًعش ٙ ، االعزًبعٙ ، انغٛبعٙ( . ٔٔظ  أيبو كم  ةشح صالصدخ ثدذا م ناعبثدخ ْدٙ )يٕا دق ، 
ب أٌ االعزجٛبٌ ظدى يعهٕيدبد عبيدخ عدٍ انزخصد  ٔانغدُظ ٔيدذح السأ٘ نٙ ،  ٛش يٕا ق( . كً

انخذيخ ٔانهةت انعهًٙ ٔانغٓخ انًبَؾخ نهكٓبدح ،  عالً عٍ انزعهًٛبد انزٙ رٕظؼ نهًغدزغٛت 
 انٓذف يٍ انجؾش ٔكٛلٛخ اإعبثخ عٍ انلةشاد .

 
 انمعبنجت اإلحصبئيت نهبيبوبث :

ت انًئٕٚخ ٔثبالعزعبَخ ثجشَبيظ انؾةٛجخ رًذ يعبنغخ انجٛبَبد ثبعزخذاو انزكشاساد ٔانُغ 

 ( .SPSSاالؽصب ٛخ نهعهٕو االعزًبعٛخ انز٘ ٚشيض نّ ثبخزصبس ثد )

 
 وخبئج انبحث ومىبقشخهب :

نًددب كددبٌ انجؾددش ٚشيددٙ انددٗ انزعددشف عهددٗ ٔعٓددخ َعددش انزذسٚغددٍٛٛ ؽددٕل األدٔاس انزددٙ  
أ دشاد انعُٛدخ عدٍ انلةدشاد رًبسعٓب انغبيعخ  ٙ رًُٛخ انًغزً  ، عهّٛ  ةدذ ردى رؾهٛدم إعبثدبد 

خ يؾدبٔس جؾش ، ٔعهّٛ عُعشض انُزب ظ ظدًٍ خًغدانٕاسدح  ٙ االعزجٛبٌ انز٘ أعزخذو أداح نه
 ٔعهٗ انُؾٕ اٜرٙ :

 
 انمحىر األول : انذور انخربىي نهجبمعت :

ثككم عبو ٚشٖ أععدب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ  دٙ عبيعدخ دْدٕك أٌ انغبيعدخ رًدبسط دٔساً  
 ( ٕٚظؼ رن  .2رغبْى  ٙ رًُٛخ انًغزً  انًؾهٙ ، ٔانغذٔل ) رشثٕٚبً ، ْٔٙ ثزن 

 (2انغذٔل )

 ٕٚظؼ انُغت انًئٕٚخ ألًَبغ إعبثبد أ شاد انعُٛخ ؽٕل انذٔس انزشثٕ٘ نهغبيعخ

 
 
 د

 
 انلةشح

 ًَػ اإعبثخ

 
 يٕا ق 
 
% 

ال 
سأ٘ 
  نٙ
% 

 ٛش 
 يٕا ق 
 
% 

 2172 2275 5673 انصؾٛؾخ نؾةٕق اإَغبٌ . رؤكذ انغبيعخ انشؤٚخ 1

 973 1276 7871 أعٛبل رؾزشو صةب خ اٜخش. رعًم انغبيعخ يٍ أعم ركٍٕٚ 2

 973 2179 6879 انصؾٛؾخ نهزعبٚا ي  اٜخشٍٚ . رؤكذ انغبيعخ انشؤٚخ 3

 1276 1779 6975 رعضص انغبيعخ  ٙ أَكطزٓب سٔػ انؾٕاس ي  اٜخش .   4

غددبَٛخ رزؾًددم انغبيعددخ يغددؤٔنٛزٓب  ددٙ رشعددٛخ انةددٛى اإَ 5
 ٔاالعزًبعٛخ

6775 2275 979 

أعٛددبل راد سؤٚددخ يزُددٕسح  رعًددم انغبيعددخ يددٍ أعددم ركددٍٕٚ 6
 يُلزؾخ . 

7575 1379 1176 

 973 2772 6376 أعٛبل رزغى ثٕال ٓب نأليخ. رعًم انغبيعخ يٍ أعم ركٍٕٚ 7

أعٛدبل رزطهد  إندٗ انًعش دخ  رعًم انغبيعخ يدٍ أعدم ركدٍٕٚ 8
 . ٔاالعزلبدح يُٓب

8171 11.9 779 

رعًددم انغبيعددخ عهددٗ خهددق عٛددم ٚعددٛا ؽٛبرددّ انؾبظددشح  9
 ثلبعهٛخ .

6376 2172 1572 

ثصدلخ  رعطه  انغبيعخ ثًغؤٔنٛبرٓب  دٙ انًُعٕيدخ انزشثٕٚدخ 11
 عبيخ

6872 1772 1476 

%( يٍ أععدب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ 8171( أٌ )2َٔالؽع يٍ انُزب ظ انًعشٔظخ  ٙ انغذٔل )

ل رزطهد  اندٗ انًعش دخ ٔاالعدزلبدح يُٓددب ، ٔأٌ ٍ أعدم ركددٍٕٚ أعٛدبٚدشٌٔ ثدسٌ انغبيعدخ رعًدم يد
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%( يٍ أ شاد انعُٛخ ٚشٌٔ ثسٌ انغبيعخ رعًدم يدٍ أعدم ركدٍٕٚ أعٛدبل رؾزدشو صةب دخ اٜخدش . 7871)

%( يٍ انعُٛخ عهٗ أٌ انغبيعخ رعًم يدٍ أعدم ركدٍٕٚ أعٛدبل راد سؤٚدخ 7575ٔكزن  أكذ َغجخ )

ثصدلخ    انغبيعدخ  دٙ انًُعٕيدخ انزشثٕٚدخيٕقديزُٕسح يُلزؾخ . ْٔزِ انًؤششاد رجٍٛ نُب ثٕظٕػ 
ْٔدٙ ردذل ثٕظدٕػ عهدٗ إعدٓبو  ، ، ٔانًغؤٔنٛبد انزٙ رعطه  ثٓب داخم ْزِ انًُعٕيدخ عبيخ

انغبيعخ  ٙ انًغبل انزشثٕ٘ ٔأداؤْب نذٔسْب  ٙ ْزا انصذد يٍ خدالل إعدذاد األعٛدبل ٔاندز٘ ندّ 
 أًْٛخ كجٛشح  ٙ رًُٛخ انًغزً  .  

دٔسا يكبثٓب نهذٔس انز٘  بد  ٙ إقهٛى كٕسدعزبٌ انعشاق نعجذانغبيع  ًًب الش   ّٛ أٌ 
َٓدب رًزعدذ أال إ. ٙنعجزّ عب ش انغبيعبد كغض  يٍ انُعبو انزشثٕ٘ انعبو  ٙ يغدبل انزعهدٛى انعدبن

صدجؼ انزعهدٛى انعدبنٙ أر إ،  ٔنٗ ْدٙ ردسيٍٛ دًٕٚقشاغٛدخ انزعهدٛىعبعٛزٍٛ: انًٛضح األأثًٛضرٍٛ 
ألثُدب  انًغزًد  . ٔانًٛدضح انضبَٛدخ ْدٙ ردسيٍٛ االَصدٓبس اندٕغُٙ  ثٕاعطزٓب يزبؽب نغًٛ  انُدبط

انكٕسد٘ ،  كبَذ انغبيعبد انكٕسدٚخ يضبالً ؽٛدبً نٕؽدذح أثُدب  األيدخ ٔرغغدٛذاً نعطدب ٓى يدٍ أعدم 
 .رًُٛخ ٔرطٕٚش انًغزً  انكٕسد٘ 

ٔإرا كبٌ انعصش انؾدذٚش ٚزغدى ثدبنةهق ، ثغدجت ظدةٕغ انؾٛدبح انغٛبعدٛخ ٔاالقزصدبدٚخ 
ا  انُلغٙ ثٍٛ انةٛى ٔانًجبد٘  انزٙ ٚؤيٍ ثٓب انلشد ٔثدٍٛ انةدٛى انغدب ذح ٔعُبصدش انهٓدٕ ٔانصش

انًٕعٕدح ثبنلعم  ٙ انًغزً  ،  ئٌ عهٗ انزذسٚغٙ انغبيعٙ أٌ ًٚبسط دٔسِ كًششذ َلغدٙ 
  ( .2111ٔأٌ ٚكٌٕ قبدساً عهٗ رخلٛف انةهق نذٖ انطهجخ )عبثش ، 

 
 

 بمعت :انمحىر انثبوي : انذور انثقبفي نهج
ٔ ٙ ْزا انًؾٕس رجبُٚدذ ٔعٓدبد َعدش أععدب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ  دٙ عبيعدخ دْدٕك إصا   

يغددبًْخ انغبيعددخ  ددٙ رًُٛددخ انًغزًدد  يددٍ خددالل األدٔاس انضةب ٛددخ انزددٙ رًبسعددٓب انغبيعددخ ، 
  ( ٕٚظؼ رن  .3ٔانغذٔل )

 (3انغذٔل )

 ةب ٙ نهغبيعخٕٚظؼ انُغت انًئٕٚخ ألًَبغ إعبثبد أ شاد انعُٛخ ؽٕل انذٔس انض

 
 
 د

 
 انلةشح

 ًَػ اإعبثخ

 
 يٕا ق 
 
% 

ال 
سأ٘ 
  نٙ
% 

 ٛش 
 يٕا ق 
 
% 

رةددٕو انغبيعددخ ثددذٔسْب  ددٙ رًُٛددخ انًغزًدد   ددٙ انًغددبل  1
 انضةب ٙ .

8471 773 876 

 1179 2373 6479 رغبْى انغبيعخ  ٙ انؾلبظ عهٗ انٕٓٚخ انةٕيٛخ . 2

 1476 1676 6879 انًغزً  .رزصذس انغبيعخ قُٕاد انزجبدل انضةب ٙ  ٙ  3

رغبعذ انغبيعخ األيخ  ٙ االؽزلبظ ثٕٓٚزٓب  ٙ عدبنى كدَٕٙ  4
 عذٚذ .

5371 3275 1475 

 773 1779 7478 رغبْى انغبيعخ  ٙ َكش صةب خ انغالو  ٙ انًغزً  . 5

 انزٕعٓبد انضةب ٛخ  ٙ انًغزً  . رعذ انغبيعخ يشكض سعى 6
 

6472 1875 1772 

  
%( يٍ انعُٛخ ٚدشٌٔ ثدسٌ انغبيعدخ رةدٕو 8471 ظ انًعشٔظخ  ٙ انغذٔل أعالِ أٌ )َٔالؽع يٍ انُزب

%( يدٍ أ دشاد انعُٛدخ عهدٗ أٌ 7478ثذٔسْب  ٙ رًُٛخ انًغزًد   دٙ انًغدبل انضةدب ٙ ، ٔٚؤكدذ )

انغبيعخ رغبْى  ٙ َكش صةب خ انغالو  ٙ انًغزً  . ثًُٛب كبَذ َغت االرلبق ؽٕل انلةدشاد 
%( . ٔعهددٗ انعًددٕو  ددئٌ ْددزِ 6879% د 53قددم إر رشأؽددذ ثددٍٛ )األخددشٖ  ددٙ ْددزا انًؾددٕس أ

انًؤششاد رذل عهٗ قٛبو انغبيعخ ثذٔسْب  ٙ انًغبل انضةب ٙ نكٍ ْزا اإعٓبو ال ٚشرةدٙ اندٗ 
 يغزٕٖ انطًٕػ . 

 
 انمحىر انثبنث : انذور انمعرفي نهجبمعت :
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ا  يغدبًْخ إصيزجبُٚدخ ٔعٓبد َعدش أععدب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ  دٙ عبيعدخ دْدٕك  عب د
انغبيعددخ  ددٙ رًُٛددخ انًغزًدد  يددٍ خددالل انددذٔس انعهًددٙ ٔانًعش ددٙ انزددٙ رًبسعددٓب انغبيعددخ ، 

  ( ٕٚظؼ رن  .4ٔانغذٔل )

 (4انغذٔل )

 ٕٚظؼ انُغت انًئٕٚخ ألًَبغ إعبثبد أ شاد انعُٛخ ؽٕل انذٔس انًعش ٙ نهغبيعخ

 
 
 د

 
 انلةشح

 ًَػ اإعبثخ

 
 يٕا ق 
 
% 

ال 
سأ٘ 
  نٙ
% 

 ٛش 
 يٕا ق 
 
% 

 779 1176 8175 نهغبيعخ دٔس أعبعٙ  ٙ إَزبط انًعش خ انًزخصصخ 1

أًْٛخ انغبيعخ ال رةبط ثسعذاد انطهجخ ، ثدم ثسعدذاد األثؾدبس  2
 انعهًٛخ

7478 1176 1476 

انًغددزغذاد  انزددٙ رلشظددٓب رُعددش انغبيعددخ  ددٙ انةعددبٚب 3
 انًعبصشح .

5371 2578 2172 

 973 573 8574 ٔيصبدس انًعش خ . رعذ انغبيعخ يٍ أْى يُبث  انعهٕو 4

 1276 1276 7478 انلكشٚخ . رعذ انغبيعخ يٍ أثشص يؤعغبد إَزبط انًبدح 5

رًددبسط انغبيعددخ دٔسْددب  ددٙ رًُٛددخ انًغزًدد   ددٙ انًغددبل  6
 انصُبعٙ .

4577 2172 3371 

  
%( يٍ انعُٛخ ٚزلةدٌٕ عهدٗ اٌ 8574ٔركٛش انُزب ظ انًعشٔظخ  ٙ انغذٔل أعالِ انٗ أٌ )

%( يددُٓى ٚددشٌٔ ثددسٌ 8175نغبيعددخ رعددذ يددٍ أْددى يُددبث  انعهددٕو ٔيصددبدس انًعش ددخ ، ٔأٌ َغددجخ )ا

نهغبيعخ دٔس أعبعٙ  ٙ اَزبط انًعش خ انًزخصصخ . نكٍ َغجخ االرلبق ؽٕل يًبسعخ انغبيعدخ 
%( ، ٔسثًدب 4577نذٔسْب  ٙ رًُٛخ انًغزً   ٙ انًغبل انصدُبعٙ كبَدذ يُخلعدخ ٔندى رزغدبٔص )

ن  قهخ انًؤعغبد انصُبعٛخ  ٙ انجٛئخ انًؾٛطدخ ثغبيعدخ دْدٕك ، ْدزا يدٍ كبٌ انغجت  ٙ ر
عبَت ٔيٍ عبَت آخش ؽذاصخ انغبيعخ ٔا زةبس ثعط انكهٛبد انٗ األعٓضح انعهًٛخ انزٙ يٍ شدسَٓب 

 رطٕٚش انجؾش انعهًٙ انًزعهق ثبنغبَت انصُبعٙ . 
اإَغدبٌ انًؤْدم  ٔألعم ظًبٌ َغبػ انغبيعخ  ٙ أدا  دٔسْدب انًعش دٙ انًزعهدق ثئعدذاد

 عدهٕةأانزدذسٚظ يدٍ  ا دقرةٛٛدش غشعهًٛبً ٔانز٘ ٚؾًم انةٛى انخهةٛدخ ٔاإَغدبَٛخ ، الثدذ يدٍ 
ٔرٕعٛٓدّ  ّٔيغدبعذر، عهٕة االعزًبد عهٗ انزاد ٔرًُٛخ انةذسح انًٓبسٚخ نهطبنت أانزهةٍٛ انٗ 

 ،صصدّ رخ ثككم ًُٚٙ نذّٚ انًٓبسح انزارٛدخ  دٙ انجؾدش ٔيٕاصدهخ انزطدٕس انؾبصدم  دٙ يغدبل
 .  عزبر ْٕ انًؾٕسٌ ٚكٌٕ األأيٍ  ٔععهّ يؾٕس انعًهٛخ انزعهًٛٛخ ثذالً 

َؾدٕ رطدٕٚش  ٔانغدعٙ ،َزبط انًعش خ انًزخصصدخ إاألعبعٙ  ٙ  انغبيعخ عٍ دٔس  عالً ٔ
ٚلزدشض يُٓدب  ٔرعًٛق ْزِ انًعش خ يٍ خالل انجؾش انعهًٙ ٔيدب ٚشا ةٓدب يدٍ ثؾدٕس ٔدساعدبد

خبصدخ ثعدذ ردٕا ش انٕعدب م انزعهًٛٛدخ انزكُٕنٕعٛدخ  . نهًغزًد انزطٕٚش  ٙ كب خ يُدبؽٙ انؾٛدبح 

)انزهلبص ٔانلٛذٕٚ ٔانغًُٛب ٔانزهلدبص انزلدبعهٙ ٔشدجكخ انًعهٕيدبد ٔانجشٚدذ االنكزشَٔدٙ( ٔرعدذدْب 
انزٙ عًهذ عهٗ رطٕٚش انًؤعغبد انزعهًٛٛخ ٔأدٔاس انعبيهٍٛ  ٙ رهد  انًؤعغدبد )عٛدزظ ، 

1998. ) 

نٛدّ ْدٕ انًغزًد  اندز٘ ال ٚشكدض  ةدػ عهدٗ انغبَدت إَطًدؼ  انز٘ اٌ انًغزً  انًعش ٙ 
ثكٛلٛخ اعزخذاو قبعذح انًعهٕيبد ثككم كلؤ ٔ عدبل يدٍ اعدم ركدٍٕٚ  ثم انزلكٛش ،انًعهٕيبرٙ 

انكددٕادس راد انًعش ددخ انؾةٛةٛددخ ثةعددبٚب انجهددذ ٔيكددبكهّ ل ٔيددٍ صددى  ٔخهددق قبعددذح ٔاعددعخ يددٍ
ِ عٛةٕد ٔٚغبْى  ٙ عًهٛخ انزطٕس نهًغزً  ٔانز٘ ثذٔس ،انعهًٙ انغهٛى  يعبنغزٓب ثبألعهٕة

كدكم اندز٘ نثب ٔرةُٛدبً   دٙ عًهٛدخ ركدٍٕٚ ْدزِ انةبعدذح عهًٛدبً  سٚبدٚبً  انغبيعخ دٔساً  . ُْٔب رهعت
ٔانزلبعدم ظدًٍ  ،ثلبعهٛخ  ٙ خهق انًغزً  انًعش دٙ انةدبدس عهدٗ يٕاكجدخ انزطدٕساد  ٚغبْى
  . األقهًٛٛخ ٔانذٔنٛخ ثبرغبِ خذيخ يصبنؼ انٕغٍ انجٛئخ

 انمحىر انرابع : انذور االجخمبعي نهجبمعت :
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ٔكزن  اخزهلذ اٜسا  انزٙ قذيٓب أ شاد انعُٛخ يدٍ خدالل اعبثدبرٓى عدٍ انلةدشاد انخبصدخ 
انةعددبٚب ؾددم ثٓددزا انًغددبل ؽددٕل دٔس انغبيعددخ  ددٙ رًُٛددخ انًغزًدد  ٔيددذٖ اْزًددبو انغبيعددخ ث

  ( ٕٚظؼ رن  .5االعزًبعٛخ ، ٔانغذٔل )

 (5انغذٔل )

 ُغت انًئٕٚخ ألًَبغ إعبثبد أ شاد انعُٛخ ؽٕل انذٔس االعزًبعٙ نهغبيعخٕٚظؼ ان

 
 
 د

 
 انلةشح

 ًَػ اإعبثخ

 
 يٕا ق 
 
% 

ال 
سأ٘ 
  نٙ
% 

 ٛش 
 يٕا ق 
 
% 

 2372 2875 4873 رزصذٖ انغبيعخ نهًككالد انزٙ رٕاعّ انًغزً  انكٕسد٘ . 1

 1572 1372 7175 رؾةق انغبيعخ االرغبق ثٍٛ سعبنزٓب ٔأْذاف انًغزً  . 2

رًددبسط انغبيعددخ دٔسْددب  ددٙ رًُٛددخ انًغزًدد   ددٙ انًغددبل  3
 االعزًبعٙ.

7472 1372 1276 

 1379 1979 6672 رغٓى انغبيعخ  ٙ َكبغبد يؤعغبد انًغزً  انًذَٙ . 4

 876 1579 7575 رعذ انغبيعخ يضبالً ؽٛبً نٕؽذح أثُب  األيخ ٔرغغٛذاً نعطب ٓى . 5

نزطددٕٚش  ددٙ يؤعغددبد انًغزًدد  رةددٕد انغبيعددخ عًهٛددخ ا 6
 انًذَٙ .

6672 1772 1676 

%( يٍ انعُٛخ ٚشٌٔ ثسٌ انغبيعدخ 7575ٔرذل انُزب ظ انًعشٔظخ  ٙ انغذٔل أعالِ عهٗ أٌ ) 

%( يدُٓى ٚؤكدذٌٔ عهدٗ أٌ 7472رعذ يضبالً ؽٛبً نٕؽذح أثُدب  األيدخ ٔرغغدٛذاً نعطدب ٓى ، كًدب أٌ )

ٙ انًغبل االعزًبعٙ . أيب ثخصٕ  رصذ٘ انغبيعخ انغبيعخ رًبسط دٔسْب  ٙ رًُٛخ انًغزً   
نهًككالد انزٙ رٕاعّ انًغزً  انكٕسد٘  كبَذ َغجخ انًٕا ةخ ؽٕل رن  يُخلعخ ٔندى رزغدبٔص 

%( ، يًب ٚذل عهٗ ٔعٕد قصٕس  ٙ ْزا انغبَدت ٔرعدضص ْدزِ انُغدجخ انؾبعدخ اندٗ رٕعٛدّ 4873)

 انجؾٕس  ٙ انغبيعخ نذساعخ يكبكم انًغزً  .
 خبمس : انذور انسيبسي نهجبمعت :انمحىر ان

ٔٚجذٔ أٌ اعٓبو انغبيعخ  ٙ ْزا انًغبل قهٛم رجعبً نٕعٓخ َعش أععب  انٓٛئدخ انزذسٚغدٛخ 
بل يُخلعخ انٗ  ٙ انغبيعخ ، إر كبَذ َغت االرلبق عٍ األدٔاس انًزعًُخ  ٙ  ةشاد ْزا انًغ

  ( ٕٚظؼ رن  .6ؽذ يب ، ٔانغذٔل )
 (6انغذٔل )

 ٙ نهغبيعخأ شاد انعُٛخ ؽٕل انذٔس انغٛبع خ ألًَبغ إعبثبدٕٚظؼ انُغت انًئٕٚ

 
 
 د

 
 انلةشح

 ًَػ اإعبثخ

 
 يٕا ق 
 
% 

ال 
سأ٘ 
  نٙ
% 

 ٛش 
 يٕا ق 
 
% 

 1676 2175 6279 رغبْى انغبيعخ  ٙ رؾةٛق يلٕٓو األيٍ انٕغُٙ . 1

 4771 2772 2578 رعذ انغبيعخ يشكض صُبعخ انةشاس انغٛبعٙ ٔاالعزًبعٙ . 2

 3175 2175 4971 انزٕعٓبد االعزشارٛغٛخ نهًغزً  . ٓى انغبيعخ  ٙ سعىرغ 3

ٔانًددؤصشح  ددٙ  ٚعددذ انُخددت انغبيعٛددخ يددٍ انةٛددبداد انلبعهددخ 4
 انًغزً  .

5879 1476 2675 

 2572 2978 4571 رةشس انغبيعخ  ٙ أسٔقزٓب يغزةجم انًغزً  انكٕسد٘ . 5

 1173 1476 7472 صالػ ٔانزطٕٚش .رعذ انغبيعخ انًُجش انز٘ ُٚطهق يُّ سٔاد اإ 6

 ثٍٛ انةٕٖ انلكشٚخ داخم األقهٛى  . ركغ  انغبيعخ انزلبعم 7
 

5873 2971 1276 



 11 

%( يٍ انعُٛخ ٚشٌٔ ثسٌ انغبيعخ 7472َٔالؽع يٍ انُزب ظ انًعشٔظخ  ٙ انغذٔل أعالِ أٌ )  

رلدبق عهدٗ انلةدشاد رعذ انًُجش انز٘ ُٚطهق يُّ سٔاد اإصدالػ ٔانزطدٕٚش ، ثًُٛدب كبَدذ َغدت اال
األخشٖ انزٙ رعجش عٍ يغبًْخ انغبيعخ  ٙ رًُٛخ انًغزً   ٙ انًغبل انغٛبعٙ يُخلعدخ ، 
يًب ٚؤشش ثٕظٕػ َة  اْزًبو انغبيعدخ ثٓدزا اندذٔس ،  دٙ انٕقدذ اندز٘ ُٚجةدٙ  ٛدّ أٌ رًدبسط 
انغبيعخ دٔسْب يٍ خالل صٚبدح انٕعٙ انغٛبعدٙ  دٙ انًغزًد  العدًٛب  دٙ أٔعدبغ انطهجدخ ، 

كزن  َكش انٕعٙ انغٛبعٙ  ٙ انًغزً  ثكدكم عدبو يدٍ خدالل انجؾدٕس ٔانذساعدبد انزدٙ ٔ
رزُبٔل انؾٛبح انغٛبعٛخ انزٙ رعذ عض اً يٍ انؾٛبح انٕٛيٛخ نهًغزً  . إر ثئيكبٌ انزذسٚغٍٛٛ  دٙ 
انغبيعخ َكش انًةبالد ٔانًكبسكخ  ٙ انؾٕاساد اإراعٛخ ٔانزهلبصٚخ ٔيب انٗ رن  يدٍ عدجم يدٍ 

 بدح انٕعٙ انغٛبعٙ انز٘ ٚعذ سكُبً أعبعٛبً  ٙ انزًُٛخ االعزًبعٛخ . شسَٓب صٚ

ٔأخٛشاً ،  ٙ ظٕ  يب رةذو ٔاعزكًبالً نهلب ذح انًزٕخبح يٍ انجؾش ًٚكُُب رةذٚى انزٕصٛبد  
 اٜرٛخ : 

.ظشٔسح إعبدح صٛب خ عزسٚخ نشعبنخ انغبيعخ ثًب ٚعكظ دٔسْب انزُٕٚش٘ ٔانةٛبد٘  ٙ انًغزًد  1

انؾم ٚكًٍ  ٙ َعشَدب رطٕٚش انغبيعبد نكٙ رًبسط أدٔاسْب ثُكبغ ٔؽٕٛٚخ ، َشٖ أٌ  ًٍ أعم  .
 :  نهغبيعخ انًًٓبد اٜرٛخَجذأ ثبقزشاػ عهّٛ ٔ، ْذاف انغبيعخ ٔثعط آنٛبرٓب أثزةٛٛش 

 انجؾش انعهًٙ.  َزبط انًعش خ ثٕاعطخإ -أ
   . اعزضًبس انًعش خ ثٕاعطخ انجؾش ٔانزطٕٚش -ة
 .  عٛبل انزبنٛخ ثٕاعطخ انزعهٛى انعبنٙٗ األَةم انًعش خ ان -ط

َزدبط ٔندٗ إٔنٕٚدخ األٔنٕٚدبد انغبيعدخ ٔععهٓدب عهدٗ انكدكم اٜردٙ: األأرةٛٛدش ٔٚزشرت عهٗ رن  
 ٚسرٙ دٔس انزعهٛى انعبنٙ. خٛشاً أٔنٕٚخ انضبَٛخ العزضًبس انًعش خ ٔ. األ انًعش خ

بيعبد قٙ اإقهٛى ثًب ٚعدًٍ انًؾب عدخ ظشٔسح اعزًبد انًصهؾخ انةٕيٛخ انعهٛب  ٙ إَكب  انغ  .2

عهٗ انًغهًبد انٕغُٛخ ٔصةب خ انًغزً  انكٕسد٘ ٔاسصخ انؾعبس٘ ، ي  انزشكٛض عهٗ رٕعٛدّ رهد  
 انغبيعبد نالْزًبو ثبنزخصصبد انغذٚذح ٔرةذٚى رعهٛى س ٛ  انًغزٕٖ .

ٔرٛغدٛش  دش   إقشاس يجذأ انزعهٛى يذٖ انؾٛبح ٔإربؽخ أٔعد  انلدش  نُكدش انزعهدٛى انغدبيعٙ  .3

 االنزؾبق ثبنغبيعبد ٔ ق أًَبغ يزغذدح كبنزعهٛى انًلزٕػ ٔانزعهٛى اإنكزشَٔٙ ٔانزعهٛى انزارٙ .

ركغٛ  يُعًبد انًغزً  انًذَٙ عهٗ انزلبعم ي  انغبيعبد ٔرغٓٛم  ش  االعزلبدح يٍ   .4

 انًعش خ ٔااليكبَبد انًزٕا شح  ٙ انغبيعبد انًٕعٕدح  ٙ اإقهٛى .

 س رةذٚى انؾكٕيخ نهذعى انًُبعت نزًٕٚم انغبيعبد ٔيكبسٚ  انجؾٕس  ٛٓب.اعزًشا  .5

اعزجددبس انغبيعددبد يشاكددض يزةذيددخ نُةددم انزكُٕنٕعٛددب ٔرٕغُٛٓددب ٔثبنزددبنٙ  ٓددٙ يددذعٕح نزددٕ ٛش   .6

خذيبد  ُٛخ ٔثدشايظ رذسٚجٛدخ عبنٛدخ انًغدزٕٖ نداداساد انؾكٕيٛدخ ٔانكدشكبد ٔانةطدب  انخدب  
 ٔاأل شاد .

ٛعبة انجشايظ ٔانًغدبقبد األكبدًٚٛدخ  دٙ عبيعدبد اإقهدٛى نالثزكدبساد ٔانزطدٕساد . ظشٔسح اعز7

انزكُٕنٕعٛددخ ٔيعطٛددبد صددٕسح انًعهٕيددبد ٔاالرصددبالد ، ثبإظددب خ نالْزًددبو ثددبنشثػ ثددٍٛ يُددبْظ 
 ٔأعبنٛت انزعهٛى انغبيعٙ ٔيزطهجبد قطب  اإَزبط ٔانخذيبد .

ٙ انغبيعدبد نخذيدخ يكدكالد انًغزًد  انكدٕسد٘ رٕعّٛ انذساعبد انعهٛب ٔانجؾٕس انعهًٛخ    .8

 ٔثًب ٚؾةق ثشايظ رًُٛزّ ٔرطٕٚشِ .
ردٕ ٛش أٔعد  انلدش  ٔرٓٛئدخ اٜنٛدبد انًُبعدجخ نالعدزعبَخ ثدبنخجشاد انغبيعٛدخ  انعًم عهدٗ  .9

انًزةذيخ نزةذٚى االعزكبساد ٔانخجشاد نةطبعبد اإَزبط ٔانخدذيبد  دٙ انةطدب  انعدبو ٔانةطدب  
د انؾكٕيٛخ ٔرًكٍٛ أعزبر انغبيعخ يٍ انةٛبو ثدذٔسِ انلبعدم يدٍ انًغدبًْخ انخب  ٔانًًبسعب

 ثخذيخ انًغزً  ٔإٚغبد آنٛبد أكضش  بعهٛخ نزؾةٛق ْزِ انشؤٚخ.
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 انمصبدر :
(: ععٕ ْٛئخ انزذسٚظ انغبيعٙ 1991عشٕٚ ، داخم ؽغٍ ْٔغشط ، يٓذ٘ صبنؼ ) .1

، انغًعٛخ انعشاقٛخ نهعهٕو  : اَزةب ِ ٔعجم إعذادِ ، يغهخ انعهٕو انزشثٕٚخ ٔانُلغٛخ
 . 19انزشثٕٚخ ٔانُلغٛخ ، ثةذاد ، انعذد 

، داس انكشٔق ، انًًهكخ  1انغبيعخ ٔانزذسٚظ انغبيعٙ ، غ (1988انشاشذ ، عهٙ ) .2

 .انعشثٛخ انغعٕدٚخ 
،  23(: انعٕنًخ ٔعذل انٕٓٚخ انضةب ٛخ ، عبنى انلكش ، انًغهذ 1999إثشاْٛى ، ؽٛذس ) .3

 ظ انٕغُٙ نهضةب خ ٔانلٌُٕ ٔاٜداة ، انكٕٚذ .، انًغه 3ٔ4انعذداٌ 
( : يذسط انةشٌ انؾبد٘ ٔانعكشٍٚ ، انًٓبساد 2111عبثش ، عبثش عجذ انؾًٛذ ) .4

 ٔانزًُٛخ انًُٓٛخ ، داس انلكش انعشثٙ ، انةبْشح .
(: انًعهٕيبرٛخ ثعذ االَزشَٛذ غشٚق انًغزةجم ، رشعًخ : عجذ 1998عٛزظ ، ثٛم ) .5

 . 131، عبنى انًعش خ ، انعذد انغالو سظٕاٌ ، انكٕٚذ

 بْشح.انزًُٛخ االعزًبعٛخ ، يكزجخ ْٔجخ ، انة(: 1972)انجبعػ يؾًذ ؽغٍ ، عجذ .6

(: انزعهٛى عهٗ أثٕاة انةشٌ انؾبد٘ ٔانعكشٍٚ ، 1998عهٙ ، ععٛذ اعًبعٛم ) .7

 عبنى انكزت ، انةبْشح . 

انًطجعخ  يذخم  ٙ انزًُٛخ االعزًبعٛخ ، (:1986)خشٌٔ آ ًٓٙ ، عبيٛخ يؾًذ  ٔ .8

 .انعصشٚخ ، االعكُذسٚخ 
(: انعٕنًخ ٔانزؾذٚبد انزشثٕٚخ ، يغهخ انعهٕو انزشثٕٚخ ، يعٓذ 1998يذكٕس ، عهٙ ) .9

 . 9انذساعبد ٔانجؾٕس انزشثٕٚخ ، عبيعخ انةبْشح ، انعذد

(: انعٕنًخ ٔأصشْب انغهجٙ عهٗ عٛبدح انذٔل ، يعهٕيبد 1998ُْذ٘ ، إؽغبٌ ) .11

 .85، انعذد  6ةٕيٙ ، عٕسٚب ، انغُخ دٔنٛخ ، يشكض انًعهٕيبد ان

11. Kordalweeski, Sohn (2000): Standards in the Classroom : How 

Teachers and Students Negotiate Learning , Teachers College 

Press , New York.  

12.El-Katib, Hamdy (2003): Performance Standards and Quality 

Education, Monsoora Forum, No.4. 
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 جبمعت دهىك 
 
 

 و/ اسخبيبن
  األخج انخذريسيت ..

 األخ انخذريسي ..
  
دور انجبمعت فيي حىمييت انمجخميع ميه وجهيت ٚشٔو انجبؽضبٌ إعشا  دساعخ ثعُٕاٌ : ) 

، ٔرن  نهزعشف عهٗ انذٔس انز٘ رًبسعّ انغبيعخ  عالً  ٙ  (وظر أعضبء انهيئت انخذريسيت
 رًُٛخ انًغزً  انكٕسد٘ . 

ٔنًب كُزى أؽذ أععب  انٓٛئخ انزذسٚغٛخ  ٙ عبيعخ دْٕك ، َٔعشاً نًب ٜسا كى يدٍ أًْٛدخ  
نزا َشعٕ انزلعم ثةشا ح انلةشاد انٕاسدح  ٙ ْزا االعزجٛبٌ ، ٔيٍ صى اإعبثخ عُٓب ، ٔرند  ثٕظد  

 ( رؾذ انجذٚم انز٘ ٚعجش عٍ ٔعٓخ َعدشك أيدبو كدم  ةدشح ، عهًدبً ثسَدّ ال رٕعدذ إعبثدخعاليخ )
صؾٛؾخ أٔ خبغئخ ثم إٌ اإعبثخ انصؾٛؾخ ْٙ انزٙ رعجش عٍ سأٚ  ثذقخ ٔصشاؽخ . شبكشٍٚ نكدى 

 رعبَٔكى خذيخ نهجؾش انعهًٙ  ٙ إقهٛى كٕسدعزبٌ انعشاق . 
 
 
 
 
 انًذسط    األعزبر انًغبعذ انذكزٕس       

 أؽًذ قبعى يؾًذ         عدبعدبٌ عًعخ يؾًذ       
 كهٛخ انزشثٛخ / عبيعخ دْٕك  بيعخ دْٕككهٛخ انزشثٛخ األعبعٛخ / ع

 

 

 

 االسخبيبن . انبيبوبث أدوبي قبم اإلجببت عه فقراثمالحظت : انرجبء إكمبل 

 انكهٛخ : 

 إَغبَٙ )    ( انزخص  : عهًٙ )    (

 أَضدٗ )    ( انغُدظ :  ركش   )    (

 دكزٕساِ)   (  انكٓبدح :  يبعغزٛش)   (

 أعزبر)   ( (   يذسط)   (   أعزبر يغبعذ)    (  انهةت انعهًٙ : يذسط يغبعذ) 

     عُخ)   ( 15د11 عُٕاد)   (     10د6 عُٕاد  سقم)   ( 5يذح انخذيخ :  

 عُخ)   ( 20أكضش يٍ  عُخ)   (20د16 

 عبيعخ أعُجٛخ)   (بَؾخ نهكٓبدح : عبيعخ  ٙ االقهٛى)   (عبيعخ عشاقٛخ)   (انغٓخ انً
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 ث

 

 انفقرة

 جببتبذائم اإل

ال رأي  مىافق

 ني

غير 

 مىافق

    رغبْى انغبيعخ  ٙ رؾةٛق يلٕٓو األيٍ انٕغُٙ . 1

    رؾةق انغبيعخ االرغبق ثٍٛ سعبنزٓب ٔأْذاف انًغزً   2

    رعذ انغبيعخ يشكض صُبعخ انةشاس انغٛبعٙ ٔاالعزًبعٙ  3

انزٕعٓددبد االعددزشارٛغٛخ  رغددٓى انغبيعددخ  ددٙ سعددى 4

 نهًغزً  .

   

ٔانًدؤصشح  دٙ  ٚعذ انُخت انغبيعٛخ يٍ انةٛدبداد انلبعهدخ 5

 انًغزً  .

   

    رزصذٖ انغبيعخ نهًككالد انزٙ رٕاعّ انًغزً  انكٕسد٘  6

رًبسط انغبيعخ دٔسْب  ٙ رًُٛخ انًغزًد   دٙ انًغدبل  7

 انصُبعٙ .

   

رًبسط انغبيعخ دٔسْب  ٙ رًُٛخ انًغزًد   دٙ انًغدبل  8

 االعزًبعٙ.

   

انغبيعخ ثدذٔسْب  دٙ رًُٛدخ انًغزًد   دٙ انًغدبل  رةٕو 9

 انضةب ٙ .

   

    رغبْى انغبيعخ  ٙ انؾلبظ عهٗ انٕٓٚخ انةٕيٛخ . 10

    رعذ انغبيعخ يٍ أْى يُبث  انعهٕو ٔيصبدس انًعش خ . 11

    انلكشٚخ . رعذ انغبيعخ يٍ أثشص يؤعغبد إَزبط انًبدح 12

    ةب ٙ  ٙ انًغزً  .رزصذس انغبيعخ قُٕاد انزجبدل انض 13

انًغددزغذاد  انزددٙ رلشظددٓب رُعددش انغبيعددخ  ددٙ انةعددبٚب 14

 انًعبصشح .

   

    انصؾٛؾخ نؾةٕق اإَغبٌ  رؤكذ انغبيعخ انشؤٚخ 15

رغبعذ انغبيعخ األيدخ  دٙ االؽزلدبظ ثٕٓٚزٓدب  دٙ عدبنى  16

 كَٕٙ عذٚذ .

   

رعًم انغبيعخ عهدٗ خهدق عٛدم ٚعدٛا ؽٛبردّ انؾبظدشح  17

 خ .ثلبعهٛ
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 ث

 

 انفقرة

 بذائم اإلجببت

ال رأي  مىافق

 ني

غير 

 مىافق

 رعدطه  انغبيعدخ ثًغددؤٔنٛبرٓب  دٙ انًُعٕيددخ انزشثٕٚدخ 18

 ثصلخ عبيخ 

   

    ثٍٛ انةٕٖ انلكشٚخ داخم األقهٛى   ركغ  انغبيعخ انزلبعم 19

    انزٕعٓبد انضةب ٛخ  ٙ انًغزً   رعذ انغبيعخ يشكض سعى 20

أعٛدبل راد سؤٚدخ يزُدٕسح  انغبيعخ يدٍ أعدم ركدٍٕٚرعًم  21

 يُلزؾخ . 

   

    أعٛبل رزغى ثٕال ٓب نأليخ. رعًم انغبيعخ يٍ أعم ركٍٕٚ 22

أعٛبل رزطه  إندٗ انًعش دخ  رعًم انغبيعخ يٍ أعم ركٍٕٚ 23

 ٔاالعزلبدح يُٓب .

   

    رغبْى انغبيعخ  ٙ َكش صةب خ انغالو  ٙ انًغزً   24

يعدخ عًهٛدخ انزطدٕٚش  دٙ يؤعغدبد انًغزًد  رةٕد انغب 25

 انًذَٙ .

   

    رةشس انغبيعخ  ٙ أسٔقزٓب يغزةجم انًغزً  انكٕسد٘ . 26

أًْٛددخ انغبيعددخ ال رةددبط ثسعددذاد انطهجددخ ، ثددم ثسعددذاد  27

 األثؾبس انعهًٛخ

   

رزؾًم انغبيعخ يغؤٔنٛزٓب  ٙ رشعٛخ انةدٛى اإَغدبَٛخ  28

 ٔاالعزًبعٛخ

   

عددخ انًُجددش انددز٘ ُٚطهددق يُددّ سٔاد اإصددالػ رعددذ انغبي 29

 ٔانزطٕٚش .

   

    رعذ انغبيعخ يضبالً ؽٛبً نٕؽذح أثُب  األيخ ٔرغغٛذاً نعطب ٓى  30

    نهغبيعخ دٔس أعبعٙ  ٙ إَزبط انًعش خ انًزخصصخ . 31

    رغٓى انغبيعخ  ٙ َكبغبد يؤعغبد انًغزً  انًذَٙ  32

    نهزعبٚا ي  اٜخشٍٚ . انصؾٛؾخ رؤكذ انغبيعخ انشؤٚخ 33

    رعضص انغبيعخ  ٙ أَكطزٓب سٔػ انؾٕاس ي  اٜخش  34

    أعٛبل رؾزشو صةب خ اٜخش. رعًم انغبيعخ يٍ أعم ركٍٕٚ 35

 


