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 هلخص الثحث:

َاعزمددلد  ددٓ الزع ددٕت العددب    زؾقٕددج عددُكح المقوعددبد الزع ٕمٕددخل رقددلٔت ررددُه مقزددوػٌددل ذ اللهاٍددخ الددّ   

َاللهاٍدبد الَدبثقخ  خمه فدٝ  اٍدزعوام مغمُعدخ مده ا٘كثٕدبد الى ؤد اللهاٍخ المىٍظ الُصفٓ الزؾ ٕ ٓ 

أن رؾقٕدج عدُكح  أٌدت الىزدب:ظ: رُص ذ اللهاٍدخ الدَّ الزٓ رىبَلذ عُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ  ٓ الزع ٕت العب  

 ددٓ اٍٜدزءىبن عدده الجووددبمظ الزؾذدٕوْ الددنْ رقٕمددً الغبمعددبد   َٔددٍتالعددب  المقوعدبد الزع ٕمٕددخ  ددٓ الزع دٕت 

َٔمكه اٍزجلالً ثجوامظ ثؾضٕخ َأكبكٔمٕخ رل ع وؾُ رؾقٕج المٌُجخ َاٚثلاع ركُن ضمه فطخ الك ٕبد َا٘قَب  

د. الع مٕخ  ٓ الغبمعبد. أن رؾقٕج عدُكح مقوعدبد الزع دٕت العدب  ٔقُكودب الدّ ردُ ٕو الُقدذ َالغٍدل َالمٕياوٕدب

َأن وغبػ عدُكح مقوعدبد الزع دٕت العدب  ٔزط دت مدلفٝد ٔدزت رقدلٔمٍب مده قجد  الغبمعدبد ٍَدُ  العمد  َ دج 

بلزوكٕي ع دّ المقوعدبد الزع ٕمٕدخ ٔقُكودب الدّ رؾَدٕه  دالزمكدٕه. اؽزٕبعٍمب مه المعبهف َالمٍبهاد َأكَاد 

 ٕدبد الزقدُٔت  دٓ كب دخ أعديان َاصٝػ كب دخ ٍ َد خ العم ٕدبد ٍَ َد خ المدلفٝد  العمد  ع دّ اٍدزمواهٔخ عم

مده رقدُٔت مدبم  َمَدزمو لمى ُمدخ المدلفٝد َمده صدت رقدُٔت مدبم  َمَدزمو  ا  َعم ٕبد الى ب  الزوثدُْ ثدلن

ثىددبن مى ُمدخ مدده المعدبٕٔو َالمئمددواد الزقُٔمٕدخ الكمٕددخ َالىُعٕدخ َعددل  اٜعزمدبك ع ددّ   لمى ُمدخ العم ٕدبد

 ٓ الجٕبوبد الزع ٕمٕخ لَدٍُلخ عمعٍدب  ثد  ٜ ثدل مده َعدُك  و رُ وا  المعبٕٔو َالمئمواد الكمٕخ  قط ٘وٍب ا٘كض

اللهاٍدخ  َأَصدذ  معبٕٔو َمئمواد وُعٕخ ٔمكه مه فٝلٍدب قٕدبً معدبهف َمٍدبهاد المقوعدبد الزع ٕمٕدخ

ثددؤن ركددُن ٌىددبة ٍٕبٍددخ رقطددٕط لمقوعددبد الزع ددٕت العددب  مزُا قددخ مددع اؽزٕبعددبد الغبمعددبد ٍَددُ  العمدد   

 ّ رؾقٕدج كفدبنح المقوعدبد الزع ٕمٕدخ ثمدك  مَدزمو  َالعمد  ع دّ اومدبن عدب:يح َ ىٕدخ ضوَهح الزوكٕي عَ

ثىدبن كلٕد  رفردٕ ٓ   َمقوعدبد الزع دٕت عدُكح٘ ذ  ملاهً ٔؾقج  ٝثٍب أع دّ مزٍُدط كهعدبد  دٓ قٕدبً 

 لكب ددخ المٍددبهاد المزط ددت امزٝكٍددب لددلِ فؤغددٓ الزع ددٕت العددب  لكب ددخ المقددوهاد اللهاٍددٕخ َكب ددخ المواؽدد 

 . اللهإٍخ  َهثطٍب ثمك  مزَ َ  مع العم ٕبد َالملفٝد

 الغُكح  المقوعبد الزع ٕمٕخ  الزع ٕت العب . كلواخ هفتاحُح:ال
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Abstract 

The study aimed to present a proposed vision to achieve the quality of educational 

outputs in public education, and the study adopted the descriptive and analytical 

approach, and the most important results were: that achieving the quality of 

educational outcomes in public education contributes to dispensing with the 

preparatory program set up by universities, and it can be replaced by research and 

academic programs that push towards achieving Talent and creativity are part of 

the plan of colleges and scientific departments in universities. Achieving the 

quality of general education outcomes leads us to save time, effort and budgets. 

And that the success of the quality of public education outputs requires inputs 

provided by universities and the labor market according to their need for 

knowledge, skills and empowerment tools. The study recommended that there be a 

planning policy for public education outputs compatible with the needs of 

universities and the labor market, the need to focus on achieving the efficiency of 

educational outcomes on an ongoing basis, and work to establish a national award 

for the best schools whose students achieve the highest average score in measuring 

the quality of education outputs, so that it honors all workers in School to achieve 

the quality of educational outcomes. 

Keywords: quality, educational outcomes, general education. 
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 همذهح الثحث:

ٌٜزمب  ثبلزع ٕت أؽل أٌت مئمواد رقل  اللَ   َأصجؾذ عُكح المقوعبد الزع ٕمٕدخ  دٓ أَا:د  اٌزمبمدبد ٔعل ا

رقُٔمٕددخ َىاهاد الزع ددٕت  ددٓ كب ددخ كَ  العددبلت  َقددل اعزمددلد كضٕددو مدده كَ  العددبلت أٍددبلٕت َأكَاد َمعددبٕٔو 

الّ الزع ٕت ثبعزجبهي قب:ل اٚصٝػ   ٓ رؾَٕه أكان مئٍَبرٍب الزوثُٔخ  َقل رؾلك ٌنا الزُعً ثبلى وَرطُٔؤخ 

 َالزءٕٕو ل مغزمعبد َالقب:ل الّ الزىمٕخ َوغبػ َرطُه اللَ .

 بلغُكح أؽل أٌت الٍُب:  َاٍ٘بلٕت المزجعخ لزؾَدٕه وُعٕدخ الزع دٕت َاٜهرقدبن ثمَدزُِ أكا:دً    دت رعدل الغدُكح 

ً ا٘و مدخ الزع ٕمٕدخ  ٔد  أصدجؼ ضدوَهح م ؾدخ رو ب  رووُ الًٕ المئٍَبد الزع ٕمٕخ  أَ ثدلٔٝ  رؤفدن ثدً أَ رزوكد

رم ٍٕدددب ؽوكدددخ الؾٕدددبح المعبصدددوح  َ ٌدددٓ كلٕددد  ع دددّ ثقدددبن الدددوَػ َهَػ الجقدددبن لدددلِ المئٍَدددخ الزع ٕمٕدددخ 

(   دبلغُكح المدبم خ َاٚصدٝػ الزوثدُْ ٌمدب َعٍدبن لعم دخ َاؽدلح  ثؾٕدش ٔمكده القدُ  أن 3  2007)ؽَده 

(    مه فدٝ  ومدبمط 2003 زُاعًٍ ا٘مت  ٓ العقُك القبكمخ )أؽمل الغُكح المبم خ ٌٓ الزؾلْ الؾقٕج النْ ٍ

َمعبٕٔو الغُكح المبم خ ٔمكىىب الؾرُ  ع ّ اٚعواناد الزٓ ٔمكه مه فٝلٍب الزعوف ع ّ َاقع المقوعدبد 

الزع ٕمٕخ ثٍلف الزؾَٕه المَزمو لٍدب  كمدب رُضدؼ ومدبمط َمعدبٕٔو الغدُكح المدبم خ المُاصدفبد َالقردب:  

ع َعُكٌب  ٓ المقوعبد الزع ٕمٕخ  كمدب ردُ و أكَاد َأٍدبلٕت مزكبم دخ رَدبعل المئٍَدبد الزع ٕمدخ  دٓ المزُق

الؾرُ  ع ّ الىزب:ظ المزط ع لٍب.َرعزمل الغُكح مفٍُ  الى ت النْ ٔى و الّ المئٍَخ ثمك  مبم  َمزكبمد   

(  َلعدد  321  2006َْ  ٕٝ ٕزىددبَ  كددٝ مدده المددلفٝد َالعم ٕددبد َالمقوعددبد ثددبلزطُٔو َالزؾَددٕه )الجدد

 .الزوكٕي ع ّ المقوعبد ٔقُكوب الّ اصٝػ َرؾَٕه عُكح الزع ٕت

َلذددمبن وغددبػ رطجٕددج اكاهح الغددُكح المددبم خ  ددٓ المئٍَددبد الزوثُٔددخ ٜ ثددل مدده َعددُك ثعدد  المعددبٕٔو    

الزوثُٔخ   َالمئمواد المزفج ع ٍٕب  َالزٓ ٔزت مه فٝلٍب الزؾقج مه ملِ عُكح مىزغبد َفلمبد المئٍَبد

ثمددو  أن رزَددت ٌددني المعددبٕٔو ثبلمددمُلٕخ ثؾٕددش رزىددبَ  عىبصددو مى ُمددخ المئٍَددخ الزوثُٔددخ مدده مددلفٝد 

َمدىٍظ  المدبم خ أٍد ُة(. َثنلك رعدل معدبٕٔو اكاهح الغدُكح .(Herman, etal., 2018َعم ٕبد َمقوعبد )

ع ٕت َالزٓ رعمد  ع دّ رؾقٕدج أٌدلاف مزكبم  لزقُٔت َرطُٔو أكان المئٍَبد الزع ٕمٕخ َع ّ هأٍٍب اكاهاد الز

الى ب  الزع ٕمٓ َرمض  َىاهح الزع ٕت  ٓ المىب ج َالمؾب  بد  َرزؾقج عُكح الزع ٕت مده فدٝ  َعدُك معدبٕٔو 

مبم خ لغُكح ا٘كان رَعّ ثً ل ُصُ  الّ كفبنح الى ت َالممبهٍبد اٚكاهٔخ الزع ٕمٕدخ  َٔدؤرٓ ملدك مده فدٝ  

ان ؽدد  ممددك خ الفغددُح ثددٕه مقوعددبد الزع ددٕت العددب  َاؽزٕبعددبد الغبمعددبد   ٔوعم ٕددخ مددبم خ ل زقددُٔت َالزطددُ

َاؽزٕبعددبد ٍددُ  العمدد   ٔكمدده  ددٓ ضددوَهح َعددُك هإٔددخ أَ ررددُه مقزددوػ مَددزقج ٓ ل مُا:مددخ ثددٕه ٌددني 

 .المقوعبد ٌَني اٜؽزٕبعبد
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 هشكلح الثحث:

الزع ددٕت العددب  ؽٕددش اهرفددبع الىزددب:ظ  ( ثددؤن ٌىددبة افددزٝف ثددٕه وزددب:ظ الطددٝة  ددٓ 2013ٔئكددل الطؤددوْ )     

ٌَددني المقوعددبد ٜ رعكددٌ الغٍددُك المجنَلددخ  ددٓ رؾَددٕه  ( Timesَضددعف  ددٓ وزددب:ظ اٜفزجددبهاد اللَلٕددخ )

َرطُٔو مقوعبد الزع ٕت العب   ٓ المم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ  َلنلك قبمذ المم كدخ العوثٕدخ الَدعُكٔخ ثزؤٍدٌٕ 

. َرُصدٓ فطدخ كفبنردًرؾَٕه مقوعبد الزع ٕت  َالو دع مده  ( ٌل ٍب2013)ٌٕئخ لزقُٔت الزع ٕت العب   ٓ عب  

( ل مم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ ثذدوَهح رطدُٔو الى دب  الزع ٕمدٓ ثمدب ٔذدمه 39  2014-2010الزىمٕخ الزبٍعخ )

ت و دكمب ٌدل ذ الدّ رطجٕدج   خ َالمغزمعٕخ َل زؾلٔبد المَزغلحاٍٜزغبثخ الىُعٕخ َالكمٕخ لٝؽزٕبعبد الزىمُٔ

( ثذددوَهح الزقددُٔت المددبم  2020  كمددب أَصددذ كهاٍددخ مؾددوًَ َعجددل   )الغددُكح  ددٓ الزع ددٕت َمعبٕٔوٌددب

  َلقل أمبه المئرمو اللَلٓ اَ٘  ل غُكح المدبم خ  دٓ الزع دٕت اٜكزفبن ثزقُٔت الزؾرٕ  اللهآٍل مزع مٕه كَن 

ممبهٍدبد الغدُكح َرطجٕقبرٍدب  َاٍٜدزفبكح ( الّ ضوَهح الزؤكٕل ع دّ 2011العب  ثبلمم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ )

مه رغبهة اللَ  المزقلمخ ثمب ٍَٔت  ٓ ه ع كفبنح الى ب  الزوثُْ َعُكح مقوعبرً  ٓ ضُن مزط جبد القدون 

( الددّ أن مدده اٍ٘ددجبة اللاعٕددخ الددّ رطجٕددج الغددُكح المددبم خ  ددٓ 2008الُاؽددل َالعمددؤه. كمددب رمددٕو أفذددو )

كٔخ َعدددُك مقوعدددبد رع ٕمٕدددخ لَٕدددذ ثبلمَدددزُِ المط دددُة  َعدددل  مىبٍدددجخ الزع دددٕت ثبلمم كدددخ العوثٕدددخ الَدددعُ

المقوعددبد الزع ٕمٕددخ لَددُ  العمدد  أَ مئٍَددبد الزع ددٕت َالزددلهٔت ا٘فددوِ  ٌَددنا أكِ الددّ ضددعف معددلٜد 

الزىمٕخ َاهرفبع ك فخ الزع ٕت  ٓ ضُن معلٜد الزذقت العبلمٕخ ممب ٔعىٓ ىٔبكح  ٓ الٍدله اما كبودذ مُاصدفبد 

( ثددؤن اٌٜزمددب  ثغددُكح الزع ددٕت  ددٓ  لٕبرددً 17  2013(  َٔددوِ الطؤددوْ )79-78غٕددو مطبثقددخ ) المقوعددبد

( ع ددّ ؽبعددخ الى ددب  2013  َرئكددل    ؽددبهس )مددب ٔؾقددج الغددُكح الىُعٕددخ العبلمٕددخَمقوعبرددً ٜ ٔوقددّ الددّ 

الزع ٕمٕدخ ثمقز دف  الزع ٕمٓ  ٓ المم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ ثمقز ف مواؽ ً َقطبعبرً الّ َعُك معبٕٔو ل عم ٕدخ

( أن ٌىبة اوقفبم  ٓ مَزُِ مقوعبد 2013(  كمب أمبه أثُ كؤت )852عىبصوٌب مض  رؾرٕ  الطبلت )

الزع ٕت العب  مه الط جدخ َمدب ٔؾم ُودً مده معدبهف َمٍدبهاد  ٌَدنا اٜوقفدبم ألغدؤ الغبمعدبد الَدعُكٔخ الدّ 

(  َأكدلد فطدخ الزىمٕدخ العبمدوح 158) ح الغبمعٕخثوامظ الَىخ الزؾذٕؤخ ٚعلاك مقوعبد الزع ٕت العب  ل ؾٕب

(  َه ددع الكفددبنح 21( ع ددّ ضددوَهح رفعٕدد  المُانمددخ ثددٕه مقوعددبد الزع ددٕت ٍَددُ  العمدد  )2015-2019)

الزع ٕمٕخ َالزوثُٔخ ل عبم ٕه  ٓ الزع ٕت  َرطُٔو ا٘و مخ َال ُا:ؼ ثمب ٔؾقج العلالخ َالزىب َٕخ  َرفعٕ  الوقبثدخ 

(  كمدب 103طُٔو الٍٕبك  الزى ٕمٕخ َاعزمدبك أو مدخ الغدُكح  دٓ المئٍَدبد الؾكُمٕدخ ) (  َر71اللاف ٕخ )

( هغددت عٍددُك َىاهح الزع ددٕت لزطجٕددج و ددب  الغددُكح لزغُٔددل مقوعبرٍددب اٜ أوددً مدده 81  2020فٍمددٓ )الٔئكددل 

رجبٔه  دٓ  أن ٌىبة (135  2020المٝؽع أوً مب ىا  مزلوٕب  كَن المَزُِ المؾقج ل طمُػ. َٔئكل الغبثوْ )

الغُكح ثٕه الملاهً ثبلملِ الُاٍع النْ كمفذ عىً كهاٍزً  َٔوِ أن ملك ٔمك  رٍلٔلا  َ وصدخ  دٓ الُقدذ 

وفًَ ل قب:مٕه ع ّ ٍٕبٍخ رؾَٕه الزع ٕت  دٓ المم كدخ العوثٕدخ الَدعُكٔخ  كمدب كعدب الدّ أغدبك ٍٕبٍدخ مؾبٍدجٕخ 

الكضٕددو مدده ممبهٍددبد الغددُكح َالزطددُٔو َلقددل هكدديد  رَددزىل الددّ مقددبٌٕٔ مُضددُعٕخ لمقوعددبد المددلاهً.

َالزؾَددٕه َاٚصددٝػ  ددٓ الزع ددٕت ع ددّ عددُكح رقٕددٕت ا٘كان الزع ٕمددٓ َالددنْ ٔقرددل  ٕددً كب ددخ العم ٕددبد ٍََددب:  

القٕدبً َأٍددبلٕت الزقٕددٕت المقز فددخ الزدٓ رقددُ  ا٘كان َثمددك  مَددزمو اثزددلان  مده الطبلددت َعذددُ ٌٕئددخ الزددلهٌٔ 

زددٓ رقددُ  ثعم ٕددبد الزقٕددٕت الموؽ ٕددخ لكب ددخ العم ٕددبد اٚكاهٔددخ َالزع ٕمٕددخ  َلددت ٔددزت َاوزٍددبن ثددبٚكاهح الزع ٕمٕددخ ال

الزوكٕددي ع ددّ كفددبنح المقوعددبد الزع ٕمٕددخ مدده ؽٕددش رقُٔمٍددب َرغُٔددل أكا:ٍددب َالزؤكددل مدده رؾقٕقٍددب المٍددبهاد 

 لزبلٓ:َ ٓ ضُن مب رقل  رز ق  ممك خ الجؾش ثبٚعبثخ ع ّ الَئا  ا  َالزط عبد المىمُكح  ٓ ا٘كان

 ؟فٍ التعلُن العام الوخرجاخ التعلُوُحها التصىر الومترح لتحمُك جىدج 
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رؾلٔل ررُه مقزوػ ٔمكه اٍٜزفبكح مىً  ٓ رؾقٕج كفبنح عُكح المقوعبد ٍٔلف الجؾش الّ  هذف الثحث:

 .الزع ٕمٕخ

 ٔئم  أن رَزفٕل الغٍبد اٖرٕخ مه الجؾش: أهوُح الثحث:

 َالجؾضٕخ َالغٍبد الزبثعخ لٍب المئٍَبد الزوثُٔخ َالزع ٕمٕخ. 

  َعدُكح مقوعدبد الزع دٕت مواكي صىبعخ الَٕبٍبد َمواكي ارقبم القدواهاد  َالقدب:مٕه ع دّ رقدُٔت أو مدخ

 لمواععخ معبٕٔو مقوعبد الزع ٕت العب .

 . قل رقوط اللهاٍخ الؾبلٕخ ثمذبمٕه علٔلح مزر خ ثآلٕخ رىُٔع رقُٔت مقوعبد الزع ٕت العب 

 اللهاٍخ أصؾبة القواه  ٓ الغبمعبد ثزقلٔت رُصٕبد رطُٔؤخ لمقوعبد الزع ٕت العب   قل رفٕل وزب:ظ

 رزذمه المعبهف َالمٍبهاد المط ُثخ ل ؾٕبح الغبمعٕخ.

  المغبٜد ماد العٝقخ ثمُضُع كفبنح َعُكح المقوعبد: )أقزرو الجؾش ع ّ الؾلَك اٖرٕخ حذود الثحث:

كفبنح اللهاٍبد ماد العٝقخ ثمُضُع   الغُكح َالمعبٕٔو َالمئموادالزع ٕمٕخ كمغب  الزقُٔت َالكفبنح َ

 (.عُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ

 ٍَٔزت الُاقع  ٓ رُعل كمب أَ ال بٌوح الُاقع كهاٍخ ع ّ ٔعزمل النْالزؾ ٕ ٓ َالمىٍظ الُصفٓ  هٌهج الثحث:

ا َٔعجوعىٍب كقٕق ب َصف ب ثُصفٍب عجٕلاد فرب:رٍب  ) َُٔضؼ  بٌوحال ٔرف  بلزعجٕو الكٕفٓكٕفٕ ب.  رعجٕو 

 َٕزت رؾ ٕ  ا٘كثٕبد المزع قخ ثغُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ َرؾ ٕ ٍب َرفَٕوٌب (  247  2002 َ فوَن 

 .لٍٝزفبكح مىٍب  ٓ مُضُع اللهاٍخ  َالزُص  الّ الىزب:ظ

 هصطلحاخ الثحث:

ع ددّ ف فٕددخ مَددجقخ ثٍددنا  عجددبهح عدده رقطددٕط مَددزقج ٓ  أَ هإٔددخ لمُضددُع معددٕه ثىددبن  التصووىر الومتوورح: 

 المُضددُع  َثبللهاٍددبد َا٘ثؾددبس الَددبثقخ مدده فددٝ  رجىددٓ مددب ٌددُ أغددبثٓ  َرغىددت مددب ٌددُ ٍدد جٓ )الءددلٔبن 

هإٔخ مؤمُ  رىفٕنٌب ٔذعٍب الجبؽش لزؾَٕه عُكح كفدبنح المقوعدبد الزع ٕمٕدخ  وَعرف ئجرائُاً تأًه: (.2013

  ٓ الزع ٕت العب .

ٓ مغمُعددخ مدده المعددبٕٔو َالَددمبد الزددٓ ٔغددت رُا وٌددب  ددٓ عمٕددع عىبصددو ٌددالجووىدج الشوواهلح فووٍ التعلووُن: 

المئٍَددخ ٍددُان مددب ٔزع ددج ثبلمددلفٝد أ  العم ٕددبد أ  المقوعددبد الزددٓ رعمدد  ع ددّ رؾقٕددج ؽبعددبد َهغجددبد 

َمزط جددبد العددبم ٕه  ددٓ المئٍَددخ َالمغزمددع المؾ ددٓ  َملددك مدده فددٝ  اٍٜددزقلا  ا٘مضدد  َالفعددب  لغمٕددع 

 (.209  2012َالمبكٔخ مع اٍزضمبه الُقذ َمٝ:مزً لٍني اٚمكبوبد )مرجبػ  اٚمكبوبد الجمؤخ

المُاصفبد الزوثُٔخ ل قؤغٕه الزٓ رمكىٍت مه الزعبم  مع مزط جبد الؾٕبح "المَزُٔبد الوخرجاخ التعلُوُح: 

الزٓ رمكىدً مده  المعو ٕخ َالمقرٕخ َالكفبٔبد َالمٍبهاد القٕبٍٕخ لغُاوجًالمعٕبهٔخ ل مزع ت" أْ المُاصفبد 

 (.480  2008رؤكٔخ كَهي ثىغبػ  ٓ ؽٕبرً اٍ٘ؤخ َالعبمخ  ٓ مغزمعً )ٍٕل ع ٓ  

ٌُ ثٕبن ثبلمَزُِ المزُقع النْ َضعزً ٌٕئخ مَئُلخ أَ معزوف ثٍب ثمؤن كهعخ أَ ٌلف معٕه ٔواك  المعٕبه:

 (38  2008 الُصُ  الًٕ  َٔؾقج قلها  مىمُكا  مه الغُكح َالزمٕي )الوثٕعٓ 

ثؤوٍب مغمُعخ مه المجبكة َالمقبٌٕٔ َاٌٍ٘ الزٓ ٔمكده مده فٝلٍدب الؾكدت  وَعرف الثاحث الوعاَر ئجرائُاً:

 ع ّ ملِ عُكح ا٘كان الزع ٕمٓ ٚكاهاد الزع ٕت  ٓ المم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ.
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ىمدخ ل مىدزظ الغٕدل ( ثؤوٍب: المُاصفبد ال39ٝ  2007رعو ٍب أؽٝ  َمؾمُك ) :هخرجاخ التعلُن ىدججهعاَُر 

النْ ٔمكه قجُلً  ٌَٓ الذبمه لزؾَٕه مَزُاي َىٔبكح  عبلٕزدً َقلهردً ع دّ المىب َدخ  دٓ اٍ٘دُا  العبلمٕدخ  

 ذٝ  عه كُوٍب عجبهاد عبمخ ررف مب ٔغت أن ٔر  الًٕ المزع ت مه معبهف َمٍبهاد َقدٕت وزٕغدخ كهاٍدخ 

مده المقدبٌٕٔ رمضد  الؾدل ا٘ع دّ مده مغمُعخ  :ُنجىدج هخرجاخ التعلوَعرف الثاحث هعاَُر  مؾزُِ معٕه.

 مه فٝلٍب معو خ عُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ.ٕزت َالكفبٔبد َالزٕامزٝة المعبهف َالمٍبهاد 

 اإلطار الٌظرٌ والذراساخ الساتمح:

 تحمُك كفاءج الوخرجاخ التعلُوُح:

  الجدبؽضٕه أن الزوكٕدي ع ٍٕدب ٔكفدٓ لقل وبلذ المقوعدبد الزع ٕمٕدخ وردٕجٍب مده اٌٜزمدب   ؽٕدش ٔدوِ ثعد     

لمعو خ أكان الملهٍخ َ بع ٕزٍب   بما كبودذ المقوعدبد قُٔدخ َمىبٍدجخ ك  ملدك ع دّ عدُكح الملهٍدخ مده كب دخ 

( أن المقوعبد الزع ٕمٕخ ٔزت رقَدٕمٍب الدّ ودُعٕه مده 2013الغُاوت  َ ٓ كب خ العىبصو  َٔوِ الطؤوْ )

مٕبرٍدب  َالمقوعدبد  دٓ مُاصدفبرٍب َعُكرٍدب َكقزٍب كمدب أن الزوكٕدي المقوعبد ثبعزجبه علكٌب َأوُاعٍب َك

ع ّ المقوعبد قل ٔزىبَ  مُضُعب مؾلكا   ٓ مدبكح كهاٍدٕخ ثعٕىٍدب كمدب  دٓ ؽبلدخ رقدُٔت مَدزُِ الطدٝة  دٓ 

الع ُ  َالؤبضٕبد  َالنْ ٔزىب ٌ  ًٕ  ٝة العبلت أعمع. َرعم  ومبمط َمعبٕٔو الغُكح ع دّ رؾقٕدج أٌدلاف 

بد المغزمع  ٓ رؾقٕج مَزُٔبد مه ا٘كان َالمٍبهاد َالكفبٔبد رٍَت  دٓ رطدُٔو َثىدبن المغزمدع  َٜ َرط ع

ٔقزرو كَه ومبمط َمعبٕٔو الغدُكح ع دّ المغزمدع  قدط ثد  رعمد  ع دّ اصدٝػ الى دب  الزع ٕمدٓ ثمدك  كبمد   

ئٍَدبد ردىعكٌ مده ( "ان المعدبٕٔو العبلٕدخ ٍدُان لٙمدقب  أَ ل م(Kim & Seo, 2018 كٕت ٍَدُٕ َٔئكل

َكُوً  ىبوب مَ كهعدخ  ََعلاوً فٝ  اٍزقٝلٕخ الفوك َاٍزقبمزً َرى ٕمً لنارً ٍَٕطورً الزبمخ ع ٍٕب ثعب فزً 

عبلٕددخ مدده المٍىٕددخ ". َٚوغددبػ عددُكح المقوعددبد الزع ٕمٕددخ  ددٓ المئٍَددبد الزع ٕمٕددخ ٜ ثددل مدده اٜعزمددبك ع ددّ 

ع مكبمه الذعف َرمكٕه عبوت الملفٝد َالعم ٕدبد ثكد  مدب أكَاد ل زطُٔو َالزؾَٕه َٔمكه مه فٝلٍب رزج

ٍَٔت  ٓ اٜهرقبن ثغُكح ا٘كان  َممب ٜ مك  ًٕ أن الزقُٔت ٌُ أؽل أٌت القذبٔب  ٓ رطُٔو الزع ٕت  كُوً عدين  

  أٍبٍٕب  ٔٝى  كب خ مكُوبد و ب  الزع ٕت  ثبعزجبهي ا٘كاح الو:َٕخ الزٓ ٔعزمل ع ٍٕب  ٓ رمقٕ  مُاضدع الق د

َأغددبك ٍددج  العددٝط.  َٔعددل رقددُٔت ا٘كان المئٍَددٓ أَلددّ فطددُاد رغُٔددل ا٘كان َرؾقٕددج اٚصددٝػ اٚكاهْ 

َالزوثُْ   مقوعبد الزقُٔت ٔمكه رُظٕفٍب كملفٝد أٍبٍٕخ لٛصٝػ  َثبلزبلٓ رئكْ وزب:غٍب الّ ضدوَهح 

َالقدُِ الجمدؤخ ثٍدب  دٓ رؾقٕدج  اعبكح الى و ثغدلَِ اٍدزمواهٔخ المئٍَدخ  َثمدلِ مٝ:مدخ أو مزٍدب اٚكاهٔدخ

(. َٔمكه رعؤف رقُٔت ا٘كان ثؤوً: " عم ٕخ مَزموح رعىدٓ ثغمدع المع ُمدبد َرؾ ٕ ٍدب 2010 العم  )الكوكْ 

اٍزىبكا  الّ موععٕخ معبٕٔو الغُكح ل زعدوف ع دّ مدُا ه القدُح َالذدعف ثٍدلف رؾَدٕه ا٘كان َرمضد  أٍبٍدب  

(. َرٍدلف عم ٕدخ رقدُٔت ا٘كان الدّ معو دخ مَدزُِ اٚوغدبى الفع دٓ 2016 ل زطُٔو َضمبن الغدُكح )اثدوإٌت 

المزؾقج مه رىفٕن العم ٕبد كاف  المئٍَخ  َمقبهوزٍدب مدع ا٘كان المقطدط لدً  َالمؾب  دخ ع دّ مَدزُِ عدب   

َمَزمو ل كفبٔخ اٚوزبعٕدخ  َرمدغٕع المىب َدخ ثدٕه الُؽدلاد المقز فدخ لئدبكح اوزبعٕزٍدب َعدُكح عم ٍدب  َردُ ٕو 

افد  المئٍَدخ ع ُمبد كقٕقخ ََاضؾخ َمُضُعٕخ َصؾٕؾخ عه أكان المُاهك الجمدؤخ لكد  َؽدلح اكاهٔدخ كم

 (. 2010  َ المقوانعم ٕخ رطُٔوٌب )عبمُهثمب ٔقل  اٍزمواهٔخ 

َٔوِ الجبؽش ثؤن  ٓ الزوكٕي ع ّ كفبنح مقوعبد الزع دٕت  وصدخ ل زطدُٔو َالزؾَدٕه َصدُٜ  ل زمٕدي   مده  

زعوف ع ّ َاقع المقوعبد َرُعًٕ و ت َرطجٕقدبد الغدُكح ثبلمدك  ا٘وَدت  َمده صدت ٔمكىىدب فٝ  ملك ٔزت ال

 الؾرُ  ع ّ المُاصفبد َالقرب:  المزُقعخ مه المقوعبد.
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 الكفاءج والجىدج الشاهلح فٍ التعلُن:

القدلهح الو دع مده الغُكح المبم خ  ٓ الزع ٕت رعم  ع ّ رؾقٕج َرؾَٕه الكفبنح ل ى ب  الزع ٕمدٓ مده فدٝ        

َرطُٔو معبهف َمٍبهاد َقلهاد المزع مٕه.  ٍٓ عم دخ مده القردب:  َالمعدبٕٔو الزدٓ ٔىجءدٓ أن  الزع ٕمٕخ

رزُ و  ٓ عمٕع عىبصو العم ٕخ الزع ٕمٕخ ٍُان  أكبن مىٍب مب ٔزع ج ثبلملفٝد أَ العم ٕبد أَ المقوعبد الزدٓ 

ٕه  َؽبعدبرٍت َٔزؾقدج ٌدنا مده فدٝ  اٍٜدزقلا  الفعدب    َهغجدبد المزع مدالمغزمدع  َمزط جبردًر جٓ ؽبعبد 

. َرطجٕج الغُكح المبم خ  دٓ الزع دٕت  دٓ (2011  لمبكٔخ ثبلمئٍَخ الزع ٕمٕخ )قبٍتلغمٕع العىبصو الجمؤخ  َا

كب خ أثعبكي َعىبصو الى ب  الزع ٕمٓ َملفٝرً َعم ٕبرً َمقوعبرً ٔئكْ الّ رؾقٕدج اٌ٘دلاف المىمدُكح مده 

ُان  ل مغزمع أَ ٍُ  العمد . َٔدئكْ رؾَدٕه الغدُكح الدّ ىٔدبكح مطبثقدخ المقوعدبد لمزط جدبد ٍدُ  الزع ٕت ٍ

العم   ٌَنا ٔعىٓ ىٔبكح اٚوزبعٕخ  َٔئكْ رؾَٕه الغُكح الّ اهرفبع كفدبنح العم ٕدبد  َثبلزدبلٓ ىٔدبكح اٚوزدبط 

َه كجٕدو  دٓ رؾَدٕه مَدزُِ كفدبنح (. امن  بلغُكح  ٓ الزع ٕت لٍب ك2019 َرق ٕ  الزكبلٕف )الَ ٕؾبد َثطبػ 

َالكفدبنح لدلِ الى دب  الزع ٕمدٓ رعىدٓ قدلهح الى دب  الزع ٕمدٓ ع دّ  (  (Lekwa, etal., 2019الى دب  الزع ٕمدٓ

رؾقٕددج اٌ٘ددلاف الموعددُح  ٌَددنا الزعؤددف ثمددك  عددب  َاعمددبلٓ َاٜ  ددبن ل كفددبنح أوددُاع َلكدد  وددُع مفٍُمددً  

(. َالكفددبنح القبهعٕددخ ٌددل ٍب اوطجددب  كمٕددخ َوُعٕددخ 2016 ٔل َرددز ق  أوددُاع الكفددبنح ثىددُعٕه ه:َٕددٕه)ؽل

مقوعبد الزع ٕت  َمُاصفبرٍب مع مزط جبد الزىمٕخ اٜقزربكٔخ َاٜعزمبعٕخ  َالكفبنح القبهعٕخ ريكاك ثبهرفبع 

أكان القؤظ النْ ٔزىبٍت مع ؽبعبد العم  َمَزُٔبرً  َرىقف  ثبوقفبم مَزُِ ا٘كان َعل  مٝ:مخ عدلك 

ٕه لؾبعددبد المغزمددع الكمٕددخ َالىُعٕددخ. أمددب الىددُع الضددبوٓ: الكفددبنح اللاف ٕددخ: ٔقرددل ثٍددب العٝقددخ ثددٕه القددؤغ

َالكفبنح اللاف ٕخ رٍلف الّ القٕدب  ثبلعم ٕدبد اللاف ٕدخ  (.2018مقوعبد َملفٝد الى ب  الزع ٕمٓ )الَعلْ  

 لمُاهك الجمؤخ َالمىبٌظ اللهإٍخ َوؾٌُب.المىُ خ ثبلى ب  الزع ٕمٓ كزؾلٔل َرى ٕت الجوامظ الزوثُٔخ َاعلاك ا

 الوعاَُر والوإشراخ لتمىَن جىدج هخرجاخ الٌظام التعلُوٍ:

رعل المعبٕٔو َالمئمواد مه الٍُب:  اٍ٘بٍٕخ ٚٔذبػ مقٕبً وغبػ الى ت الملهٍٕخ َالزع ٕمٕخ  َرعزجو      

ا  ثبٚهمبكاد الزع ٕمٕخ َرؾقٕج اٌ٘لاف مقٕبٍب  ٘كان معو خ ملِ وغبػ الى ب  الزع ٕمٓ  ٓ رؾقٕج اٜلزي

المىمُكح َالمُضُعخ مه قج  صىبع القواه الزع ٕمٓ  َرعل مئموا  لقٕبً رع ت الطٝة  َملِ رمكىٍت 

(. َمه أع  الزُص  الّ رقٕٕت كقٕج َمبم  ٘كان المئٍَبد Edwards, 2001مؾلكح  )َاوغبىٌت ٌ٘لاف 

مه المعبٕٔو َالمئمواد المورجطخ ثؤعيان المئٍَخ ََظب:فٍب  ٌَنا  الزع ٕمٕخ ٜ ثل أن ٔكُن ٌىبة مغمُعخ

(. ٌَنا ٔقُكوب ؽزمٕب  لزؾلٔل 2016 ٔعىٓ أن المعبٕٔو ٜ ثل لٍب مه مئمواد ؽزّ ٔمكه قٕبٍٍب ثلقخ )اثوإٌت 

واد  عٝقخ المعبٕٔو ثبلمئمواد   قل افز فذ َعٍبد الى و ثمؤن رؾلٔل مفٍُ  كقٕج لك  مه المعبٕٔو َالمئم

َلقل أكِ ملك الّ ظٍُه علح رعبهٔف لك  مه المعبٕٔو َالمئمواد الجع  مىٍب مزجبٔه َالجع  مىٍب ٔؾم  

وفٌ المعىّ َان افز فذ ا٘لفبظ  لكىىب وؾزبط الّ رؾلٔل مفٍُ  العٝقخ ثٕىٍمب ثمب ٔقل  رقُٔت عُكح مقوعبد 

ٌني العٝقخ. َع ّ ضُن ملك رعوف المعبٕٔو ثؤوٍب الى ب  الزع ٕمٓ ٌَنا ٔل عىب أَٜ  الّ ا٘فن ثمفٍُ  ٔجوى 

أع ّ مَزُٔبد ا٘كان الزٓ َٔعّ الفوك ل ُصُ  الٍٕب  َالزٓ ٔزت  ٓ ضُ:ٍب رقُٔت مَزُٔبد ا٘كان المقز فخ 

(. أمب المئمواد  ٍٓ رعىٓ: مقبٌٕٔ 23  2005َالؾكت ع ٍٕب مه فٝ  مغمُعخ مه المئمواد )مىُكح  

لٔل مه المع ُمبد َالمعبهف عه ال ُاٌو الزٓ رقع  ٓ المغزمع  َقل ر ٍو  ٓ كمٕخ أَ وُعٕخ ر ق  الع

(. 2016 مك  أهقب  فب  أَ وَت أَ معلٜد أَ عم  قٕبٍٕخ لزمٕو الّ مَزُِ معٕه مه اٚوغبى )اثوإٌت 

  2005َرعوف أٔذب  ثؤوٍب: ا٘كلخ َالمُاٌل الكمٕخ َالكٕفٕخ اللالخ ع ّ ملِ رؾقج الٍلف )عجل الوٍُ  

956 .) 
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َٔزذؼ ممب ٍجج مه مفبٌٕت ثؤن المئمواد ٔقبً ا٘كان ثٍب  أمب المعبٕٔو  ٕقبً ا٘كان ع ٍٕب  َٔىلهط رؾذ 

المعبٕٔو مغمُعخ مئمواد ركُن ثمضبثخ عجبهاد ررف ا٘كان أَ الَ ُة المزُقع أن رئكًٔ المئٍَخ الزع ٕمٕخ 

عىّ أن المعٕبه رىطُْ رؾزً مغمُعخ مه المئمواد (. ثم2007الؾُد َمبملٓ  ل ُ بن ثمزط جبد المعٕبه )

الكمٕخ أَ الىُعٕخ الزٓ ان رؾققذ َرُ ود ا٘كلخ َالمُاٌل ثنلك َؽر ذ ع ّ أع ّ رقٕٕت  ٓ الزىفٕن أَ الزُ و 

رؾقج الٍلف العب  ل معٕبه  َثبعزجبه أن المئمواد رقٌٕ مَزُِ ا٘كان الؾبلٓ ل ى ب  الزع ٕمٓ َٔزذؼ ملك 

 )الشكل هي تصوُن الثاحث( زبلٓمه المك  ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ام ٜ ثل مه رُاعل المعبٕٔو َالمئمواد  ٓ كب دخ عىبصدو الى دب  الزع ٕمدٓ ثدلن  مده المدلفٝد صدت العم ٕدبد صدت 

 .الكمٕخ أَ الىُعٕخ المقوعبد   ٍنا مب ٔؾقج عُكح الى ب  الزع ٕمٓ مع أغبك أكلخ َمُاٌل لكب خ المئمواد

 أًوىرج للجىدج الشاهلح َرتكس علً هٌحًٌ تحلُل الٌظن:

  َفخ َ ؤقخ ل زفكٕو الع مٓ  َٔى و الدّ المئٍَدخ الزع ٕمٕدخ كى دب  لدً ملفٝردً ٔعل أٍ ُة رؾ ٕ  الى ت      

ٍلف  ؾردً ( ٜ ثل أن ٔقذع ٌنا الى ب  ل زقُٔت ثمك  مبم  2009َٔعم ٕبرً َمقوعبرً  َٔوِ اليٌواوٓ )

َالزعوف ع ّ وقب  قُرً أَ ضدعفً َالزُصد  الدّ الىزدب:ظ الزدٓ رعمد  ع دّ رطدُٔوي َرؾَدٕىً  َاٜهرقدبن ثدً  

َمه مى ُه الى ت ٔعل الزقُٔت عم ٕخ مىٍغٕخ رقُ  ع ّ أٍدٌ ع مٕدخ رَدزٍلف اصدلاه ؽكدت ثلقدخ َمُضدُعٕخ 

َالقرُه  ٓ ك  مىٍب  رمٍٕلا  ٜرقدبم ع ّ ملفٝد أْ و ب  َعم ٕبرً َمقوعبرً َمه صت رؾلٔل عُاوت القُح 

(  َلقدل اٌدزت 2006ٍَدبلت   عىً مه وقب  الذعف َالقرُه )ٍدٕل قواهاد مىبٍجخ ٚصٝػ  مب قل ٔزت الكمف

علك مه الجبؽضٕه َالمٍزمٕه ثمغب  الغُكح ثجىبن أومدُمط لمى ُمدخ )مىؾىدّ الدى ت( الغدُكح المدبم خ  دٓ الزع دٕت 

 (:80-77  2008ٔوركي ع ّ )الفزَْٝ 

 معبٕٔو الملفٝد

أع ّ مَزُٔبد ا٘كان 

 المؤمُلخ

 لعم ٕبدمعبٕٔو ا

أع ّ مَزُٔبد ا٘كان 

 المؤمُلخ

 اد الملفٝدمئمو

مَزُِ قٕبً ا٘كان 

 الؾبلٓ

 معبٕٔو المقوعبد  

أع ّ مَزُٔبد ا٘كان 

 المؤمُلخ

مئمواد   

 المقوعبد 

مَزُِ قٕبً ا٘كان 

 الؾبلٓ
 

 مئمواد العم ٕبد   

مَزُِ قٕبً ا٘كان 

 الؾبلٓ

 

 

 النظام التعلٌمً

رطجٕج مُاصفبد 

َمقبٌٕٔ الغُكح 

ع ّ كب خ 

المعبٕٔو 

 َالمئمواد
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َرمم  فرب:  الطبلت  فرب:  المع ت الع مٕخ َالزوثُٔخ َالمقرٕخ  فرب:  الغٍبى : الوذخالخ-1

اٚكاهْ  المىبؿ العب  َالوَػ المعىُْ  رٍَٕٝد المُاهك المبكٔخ مه مجبن  َرغٍٕياد َمُاك رع ٕمٕخ َأٍبلٕت 

رؾفٕي فطط الغُكح  فرب:  الجٕئخ  ٍََب:  َوؾٌُب  فرب:  الجٕئخ العبمخ المؾٕطخ ثبلمئٍَخ الزع ٕمٕخ 

 القبصخ ثبلمئٍَخ الزع ٕمٕخ  الجوامظ الزع ٕمٕخ  القلمبد الملعمخ  مزط جبد الغُكح مه المُاهك الجمؤخ.

ٌَٓ ٜ ثل أن رزىبٍت مع عم ٕخ الملفٝد  َرزمض   ٓ عم ٕزٓ الزع ٕت َالزع ت َأكَاد ٍََب:  : العولُاخ-2

أٍبلٕت الزع ت النارٓ  اٍزقلا  رقىٕبد الزع ٕت  الزلهٌٔ َأٍبلٕت  ٕمٕخ   وا:ج وق  المعو خ مه: المىبٌظ الزع

العم ٕبد  َالزع ت  ا٘ومطخ الع مٕخ َالعم ٕخ َاٜرربٜرٕخ َاٜعزمبعٕخ  المكزجخ َمواكي رقىٕبد المع ُمبد 

اٚكاهٔخ َالزع ٕمٕخ   اٚكاهٔخ  ٓ الزقطٕط َالزى ٕت َالوقبثخ  َرطجٕج معبٕٔو َمُاصفبد الغُكح  ٓ العم ٕخ

 َالوقبثخ ع ّ عم ٕبد الزع ت َالزع ٕت  َرُكٕل الغُكح َا٘كان َالزءنٔخ الواععخ َوؾٌُب.

َرؾقج هضبي  َرزمض   ٓ:  : ٌَٓ القلمبد َالمىزغبد الزٓ رنٌت الّ المَزفٕل لز جٕخ ؽبعبرًالوخرجاخ-3

لمعو ٕخ  َالمٍبهٔخ  َالُعلاوٕخ( َوُارظ الىُارظ الزع ٕمٕخ للِ الطبلت  ٓ عُاوت الزع ت المقز فخ )ا

القرب:  المقرٕخ للِ الطبلت مه الغبوت )الرؾٓ  َالىفَٓ  َالعق ٓ(  َالقٕبكح الفبع خ ٘ واك المغزمع 

َمئٍَبرً َؽ  ممكٝرً  َاٚوغبىاد الُظٕفٕخ  َرؾَٕه الغُكح  َرٝ ٓ العُٕة َا٘فطبن ان َعلد  

 ( َملِ رطبثج المقوعبد ثبلمعبٕٔو َالقرب:  المؾلكح.َالقبهعٓ-اللاف َٓملِ رؾقج هضب المَزفٕل )

هكدب:ي ٍَدمبد ومدبمط  أؽدلَمه فٝ  ومدبمط الغدُكح الَدبثقخ ٔمكده القدُ  ثدؤن الزوكٕدي ع دّ المقوعدبد ٌدُ 

الغُكح المبم خ   ٍىبة رَ َ  لقطُاد َاعواناد رزقنٌب ومبمط الغُكح ثءٕخ الُصُ  الّ أ ذ  المقوعدبد 

 ب المَزفٕل مه الؾكُمبد َاٍ٘و َمَئُلٓ الزوثٕخ َالزع ٕت.الزٓ ر جٓ هض

َٔزط ددت رقددُٔت ا٘كان َالمقوعددبد أن ٔكددُن ٌىددبة ا ددبه مفددبٌٕمٓ عددب  َممددزوة ٔرددف َٔقددُ  ا٘كان  ٌددنا 

اٚ به ٔىجءٓ أن ٔزذمه عىبصدو لذدمبن الغدُكح  َاٚكاهح اٍٚدزوارٕغٕخ َالدىٍظ المزدُاىن  كمدب ٔقزذدٓ أن 

ووب   ٍَٔلف لٌٕ  قط لمُانمخ و ت ضدمبن الغدُكح  َاومدب أٔذدب  َ قدب  لىمدُمط معدٕه مؾدلكا  ٔكُن ٌنا ا بها  م

 (.25  2018)كبم  

 

( الدّ الزعدوف 2016) Pascal &Cojocariuٌدل ذ كهاٍدخ كُعُكدبهُٔ  َثبٍدكب      سواخ السواتمح:االذر

قدؤغٕه مده عبمعدخ  بٍدٕ  ع ّ ثع  مزط جبد ٍُ  العم  الزٓ ٔمكه ر جٕزٍب مه فٝ  مٍبهاد َعلاهاد ال

ؽٕددش قدب  موكددي    Bacău of University Alecsandri Vasileالَٕدكبولهْ ثُٜٔدخ ثددبكُ الوَمبوٕدخ

اٍٜزمبهاد المٍىٕخ ثبلزعوف ع ّ رقٕٕت ممض ٓ أهثبة العم  ل زلهٔت النْ ٔز قبي فؤغدٓ الغبمعدخ  َاعزمدلد 

َالمقبث خ لمغمُعخ  اٍٜزجبوخلكٕفٓ النْ ٔقُ  ع ّ اللهاٍخ ع ّ مىٍغٕخ موكجخ اعزملد ع ّ الغبوت الكمٓ َا

( مه أهثبة العم   النٔه ؽذدوَا 15الزوكٕي كؤكَاد لغمع الجٕبوبد  ؽٕش أن مغمُعخ الزوكٕي ركُوذ مه )

مددئرموا  رددت رى ٕمددً مدده قجدد  َٜٔددخ ثددبكُ لزَددٕٕو  ال قددبن المجبمددو ثددٕه أصددؾبة العمدد  َالقددؤغٕه  ٕمددب ٔزع ددج 

كاف  أؽل المئٍَبد الؾكُمٕخ المٍزمخ ثزُظٕف القؤغٕه  ٓ ٍُ  العم   ثبلزعبَن مدع ثبلزُظٕف النْ عقل 

الءو خ الزغبهٔخ  َثبلزىَٕج مع الغبمعخ. َمه فٝ  رؾ ٕ  الجٕبوبد رت الزُص  الّ علك مه الىزب:ظ  ٕمب ٔزع دج 

ٝىمخ لزؾَٕه مَزُٔبد ثكٕفٕخ ممبهكخ أهثبة العم   ٓ رقٕٕت مَزُِ رلهٔت القؤغٕه  َرقلٔت المقزوؽبد ال

رلهٔت القؤغٕه  َرمدكٕ  اٜرغبٌدبد المَدزقج ٕخ الزدٓ رزط دت ارقدبم اٚعدواناد الٝىمدخ لزفعٕد  العبلقدخ ثدٕه 

 .الغبمعخ ٍَُ  العم 
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( الّ الزعوف ع ّ ملِ رُا و مٍبهاد اٜقزربك القدب:ت ع دّ المعو دخ  دٓ 2017ثٕىمب ٌل ذ كهاٍخ الَكوان )

بوُْ ثبلم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ ٍَج  رؾقٕقٍب  َاٍزقل  الجبؽش المىٍظ الُصفٓ المَدؾٓ  مقوعبد الزع ٕت الض

َاٍددزقلمذ المقبث ددخ كددؤكاح لغمددع الجٕبوددبد  َكبوددذ أٌددت الىزددب:ظ: أن المٍددبهاد الٝىمددخ لٝقزرددبك القددب:ت ع ددّ 

الغمدبعٓ َاٜرردب  المعو خ رزمض   ٓ مٍبهاد مورجطخ ثبلمعو خ َالزفبعد  معٍدب  َمٍدبهاد مورجطدخ ثبلعمد  

َمٍبهاد مورجطخ ثبلزفكٕو  َأن المٍبهاد المورجطدخ ثدبلزفكٕو عدبند مزدُا وح ثلهعدخ ضدعٕفخ لدلِ مقوعدبد 

الزع ٕت الضبوُْ  َأَصذ اللهاٍخ ثىمو صقب خ اٜقزربك القب:ت ع ّ المعو دخ  دٓ المغزمدع الملهٍدٓ  َأن رزجىدّ 

ة ؽ  الممكٝد َالزطجٕقبد العم ٕخ.  ٓ ؽٕه ٌل ذ كهاٍخ الملهٍخ الضبؤُخ أٍبلٕت ل زقُٔت مزىُعخ مض  أٍ ُ

ٍل الفغدُح ثدٕه مقوعدبد الزع دٕت العدبلٓ َمزط جدبد ٍدُ  العمد   َرؾلٔدل أٌدت  ( ال2018ّعبهف َ فوَن )

مزط جبد ٍُ  العم  الَعُكْ  َالمزط جبد َالٍُب:  الٝىمخ لزطدُٔو عدُكح مقوعدبد الدزع ت  دٓ الغبمعدبد 

  اضدب خ الدّ الزعدوف ع دّ َعٍدخ و دو الغبمعدخ )الممبهٍدٕه( َالمغزمدع 2030م كدخ الَعُكٔخ َ ج هإٔخ الم

مقزوػ  َرقلٔت ررُه)المَزفٕل القبهعٓ( َملِ هضب:ٍت عه عُكح مقوعبد الزع ت  ٓ الغبمعبد الَعُكٔخ  

. 2030لكٕفٕخ المُانمخ ثٕه مقوعبد الزع ت  ٓ الغبمعبد الَعُكٔخ َمزط جبد ٍُ  العم  َ ج هإٔخ المم كخ 

َقل اٍزقل  الجبؽضُن المىٍظ الُصفٓ  َأظٍود وزب:ظ اللهاٍخ: أن مزٍُط الوضب العب  عده عدُكح مقوعدبد 

الزع ت َ ج  هان عٕىخ الجؾدش )قٕدبكاد َأعذدبن ٌٕئدخ ردلهٌٔ  القدؤغٕه  أهثدبة العمد ( عدبن ثلهعدخ عٕدلح  

َدعُكْ َ دج هإٔدخ المم كدخ َمه أٌت رُصٕبد الجؾش: ضوَهح أفن الغبمعدبد ثدؤٌت مزط جدبد ٍدُ  العمد  ال

َالزٓ رُص  الٍٕب الجؾش َرطُٔو فططٍب َثوامغٍب  ٓ ضُن ٌني المزط جدبد. ضدوَهح أفدن مقز دف  2030

الغٍبد ثمب َهك ثبلزردُه المقزدوػ ل مُانمدخ ثدٕه مقوعدبد الدزع ت  دٓ الغبمعدبد الَدعُكٔخ َمزط جدبد ٍدُ  

عٝقخ عُكح الملهٍدخ ع ّ ( الّ رعوف 2020) الغبثوٌْل ذ كهاٍخ ثٕىمب  .2030العم  َ ج هإٔخ المم كخ 

ٍ ب ثبلمعل  الزواكمدٓ  دٓ وٍبٔدخ الفرد  اَ٘  مده اللهاٍدخ الغبمعٕدخ   َردت الضبؤُخ ٍَمبرٍب ثؤكان فؤغٍٕب مقب

المىٍظ الُصفٓ  ٓ ملف ً الَججٓ المقبهن  ثزُظٕف أٍبلٕت كَا  اٚوزبط  ؽٕش أعبة عه اٍٜدزجبوخ  اٍزقلا 

ثغبمعخ  ٕجخ صت هثطذ ثٕبوبد اٍٜزجبوخ ثجٕبوبد القجُ  َالزَدغٕ  ل ط جدخ أوفَدٍت. َثعدل  بلت َ بلجخ  15759

رفُ  أظٍود وزب:ظ اللهاٍخ: اٜقزربكٔخ ل ط جخ  -ضجط الزؾرٕ  الَبثج  َالمزءٕواد المقرٕخ َاٜعزمبعٕخ

واف فؤغددٓ المددلاهً الؾذددؤخ  ؽٕددش قدد  المعددل  الزواكمددٓ لقؤغددٓ القددوِ ثوثددع وقطددخ )ص ددش اٜوؾدد

المعٕدبهْ(  كمددب رفددُ  فؤغددُ المدلاهً الؾكُمٕددخ ع ددّ فؤغددٓ المددلاهً اٌ٘ ٕدخ. َلددت ٔ ٍددو أصددو ل مددُاهك 

المبكٔخ  ؽٕش لت ٔقز ف أكان فؤغٓ الملاهً ماد المجبوٓ الؾكُمٕخ عه أكان مه كهٍُا  ٓ مجدبن  مَدزؤعوح. 

هأْ الطبلددت  ك مددب رؾَدده أكاإي َ ددٓ مددؤن المع مددٕه  لددُؽع أوددً ك مددب رمٕددي مع مددُ الملهٍددخ الضبؤُددخ َ ددج 

ب  ك مب رؾَه اوطجبع الطبلت عه مع ت الؤبضٕبد رؾلٔل ا ك مب رؾَه أكاإي  لكه أكان الطبلت لت  الغبمعٓ. أٔذ 

ٔورجط ثبوطجبعً عه مع ت ال ءدخ اٚوغ ٕئدخ. َ ٕمدب ٔزع دج ثى دب  اللهاٍدخ  ارذدؼ أن فؤغدٓ و دب  المقدوهاد 

الى ب  الزق ٕلْ. َ ٕمدب ٔقد  ا٘صدو اٚعمدبلٓ ل ملهٍدخ  أَضدؾذ ومدبمط أ ذ  أكان  ٓ الغبمعخ مه فؤغٓ 

% مدده رُىٔددع القٕمددخ 10ا٘صددو الضبثددذ  ددوَ  الغددُكح الُاٍددعخ ثددٕه المددلاهً الضبؤُددخ   بلمددلاهً  ددٓ أع ددّ 

اوؾوا  ب معٕبهٔ دب لدلِ الجىدٕه َثمدب  1.24%  رفُقذ  ٓ المزٍُط ثمب ٔعبك  10المذب خ مقبهوخ ثبلزٓ  ٓ أكوّ 

    .اوؾوا  ب معٕبهٔ ب للِ الجىبد 1.15عبك  ٔ
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 التعلُك علً الذراساخ الساتمح:

مده ؽٕدش ردؤصو الغبمعدخ ٍَدُ   لع ٓ أوُي ثىلهح اللهاٍبد الزٓ رىبَلذ مُضُع عُكح المقوعدبد الزع ٕمٕدخ  

ظ الطٝة  دٓ العم  ثٍب  ؽٕش أغ ت اللهاٍبد رىبَلذ عبوت مؾلك ٔزع ج ثبللهاٍبد اٚؽرب:ٕخ المزع قخ ثىزب:

Pascal &Cojocariu (2016  )لهاٍدخ كُعُكدبهُٔ  َثبٍدكب     الَىخ اَ٘لّ ل غبمعخ أَ الزَوة َوؾدُي

 ( مدلِ ردُا و 2017رىبَلذ مزط جبد أهثبة العم  مه فؤغٓ الغبمعبد   ٓ ؽٕه رىبَلذ كهاٍخ الَكوان )

 ٓ ؽدٕه رىبَلدذ كهاٍدخ عدبهف َ فدوَن مٍبهاد اٜقزربك القب:ت ع ّ المعو خ  ٓ مقوعبد الزع ٕت الضبوُْ  

ٍل الفغُح ثٕه مقوعبد الزع ٕت العبلٓ َمزط جدبد ٍدُ  العمد   َرؾلٔدل أٌدت مزط جدبد ٍدُ   عبوت(  2018)

( عٝقخ عُكح الملهٍخ الضبؤُخ ٍَمبرٍب ثؤكان فؤغٍٕب 2020ثٕىمب رىبَلذ كهاٍخ الغبثوْ )العم  الَعُكْ  

ٍ ددب ثبلمعددل  الزواكمددٓ  ددٓ وٍبٔددخ  رمٕدديد ثزقددلٔت  ثٕىمددب ٌددني اللهاٍددخ  الفردد  اَ٘  مدده اللهاٍددخ الغبمعٕددخ مقب

ررُه مقزوػ لزؾقٕج عُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ  ٓ الزع ٕت العدب   ثمدب ٔقدل  َٔؾقدج مزط جدبد كد  مده الزع دٕت 

الغبمعٓ ٍَُ  العمد  معدب   كمدب هكديد اللهاٍدخ الؾبلٕدخ ع دّ رُضدٕؼ أن الغبمعدبد ممكده أن رَدزءىٓ عده 

ظ الَىخ الزؾذٕؤخ َأن ٍُ  العم  قل َٔزءىٓ عه الجوامظ الزؤٌٕ ٕخ القبصخ ثبكزَدبة ثعد  المٍدبهاد ثوام

 عُكح مقوعبد الزع ٕت العب . ٕجاما رت رؾق

 

 أًوىرج همترح للجىدج الشاهلح لتحمُك كفاءج الوخرجاخ التعلُوُح:

ثؾبعدخ الدّ اعدبكح و دو لزواعدٓ  ( أن ثعد  ومدبمط َمعدبٕٔو الغدُكح2011ثى وح وبقلح ٔوِ مغبٌل َعىدبوٓ )

عىبصو الغُكح المبم خ ثك  كقخ َمُضُعٕخ   ءٕبة المَدزُٔبد المعٕبهٔدخ لزقبودخ الزع دٕت لدً ا٘صدو الجدبل  ع دّ 

عُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ  َرجلأ كضٕو مه المئٍَبد الزوثُٔخ َالزع ٕمٕخ ومب ٍب  ٓ رؾقٕدج مزط جدبد الغدُكح 

ُٔمٕددخ ٌَددٓ  ددٓ الءبلددت عجددبهح عدده عددلك مدده الزَددبإٜد المٍمددخ لزٍٕئددخ المىددبؿ ثبعددلاك اللهاٍددبد النارٕددخ َالزق

( الزقددُٔت عىرددوا  2010) َ فددوَن المىبٍددت ل جددلن  ددٓ رطجٕددج مددلف  اكاهح الغددُكح المددبم خ  َٔعزجددو الَددبٔؼ

مؾُهٔب   ٓ عمٕع أو مخ الغُكح المبم خ   ٍُ َٔبعل ع دّ مزبثعدخ الزقدل  وؾدُ اٌ٘دلاف َالزعدوف ع دّ  دو  

 (.304زطُٔو  َمقبهوخ ا٘كان ثمعبٕٔو كاف ٕخ أَ فبهعٕخ )ال

الؾرددُ  ع ددّ مزع مددٕه مدئٌ ٕه َٔددبٌمُن  ددٓ الزىمٕددخ الُ ىٕددخ   الرؤَوح الوأهىلووح لكفوواءج هخرجوواخ التعلوُن:

 ٔمز كُن كب خ المٍبهاد َالكفبٔبد العبلمٕخ َأكَاد المعو خ َالزٓ رمكىٍت مه المىب َخ  ٓ مزّ مىبؽٓ الؾٕبح.
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 العٌاصر الرئُسُح لألًوىرج الومترح:

 :الزقٕٕت لكفبنح المقوعبد الزع ٕمٕخ رىُٔع عم ٕبدَٔزذمه ملك كفاءج الوخرجاخ التعلُوح:  تمُُن -1

لدت رعدل أٍدبلٕت الزقٕدٕت َالزقدُٔت  أ. ًتائج التمُُن الكوٍ والكُفٍ الوثاشر وغُر الوثاشر لوستىَاخ الخورَجُي:

زطُه  ٓ ا٘و مخ الزوثُٔخ  ٘وٍب غٕو قبكهح ع ّ رؾلٔل وزبعبد الدزع ت  الزدٓ أرقىٍدب الزق ٕلٔخ صبلؾخ لمُاكجخ ال

المزع مٕه كمب أوٍب رقزرو ع ّ قٕبً مفبٌٕت ماد مَزُٔبد مزلوٕدخ َمٍدبهاد ثَدٕطخ ثؤهقدب  ٜ رعطدٓ صدُهح 

( الّ أن Coates 2003) كُارٌٕ(  َٔمٕو321  2019كقٕقخ عه قٕمخ الزع ت النْ أؽوىي المزع ت )اليثٕلْ  

رقددُٔت ا٘كان ٌددُ أ ذدد  أمددكب  الزقددُٔت الزوثددُْ   ددبن رقٕددٕت ا٘كان ٔرددمت لٕقزجددو مددب ٌددُ أٌددت مدده اٜفزجددبهاد 

الزق ٕلٔخ َالزٓ عبكح ركُن فزبمٕخ   زقُٔت ا٘كان ٔكمف عه قلهح المزع ت  دٓ اٍدزقلا  المعو دخ َالمٍدبهاد  دٓ 

مكب  َأكَاد الزقُٔت الجلٔ  َالنْ ٔمزدبى ثقردب:  عدلح مىٍدب المُاقف الُاقعٕخ المقز فخ  َرقُٔت ا٘كان أؽل أ

 (:2008)مقل   

  ُثزقدُٔت مغدب  َاٍدع مده أودُاع ا٘كان أَ القدلهاد َمٍدبهاد الزفكٕدو الع ٕدب كبلزؾ ٕد  َالزوكٕدت َالىقدل  ٔق

 َالزقٕٕت َؽ  الممكٝد َاثزكبه ا٘مٕبن َرىفٕنٌب.

 الزقدُٔت كدبلزقُٔت المدفُْ َالَدمعٓ َالكزدبثٓ َالعم دٓ ٌَدنا أٍدبلٕت  الزىدُع  دٓالزقُٔت الجدلٔ  ع دّ  ٔعزمل

َٔزعم  علح  ىٕبد مض  المٝؽ خ َاٜفزجبهاد َالزقُٔت النارٓ َرقُٔت ا٘قوان َالؾقب:ت الزع ٕمٕخ َم فبد 

 َغٕوٌب. ا٘عمب 

 ع ٕمددخ  رءنٔددخ هاععددخ لددٛكاهح لزطددُٔو الغُاوددت الزلعٕمٕددخ ل عم ٕددخ الزع ٕمٕددخ  كزددُ ٕو الٍُددب:  الز ٔددُ و

َالموا ددج َالزغٍٕددياد َرددلعٕت المىددبؿ الزع ٕمددٓ َالقددلمبد الطٝثٕددخ َالزى ددٕت كافدد  المئٍَددخ َاٚكاهح 

 َغٕوٌب َكنا رُ ٕو مع ُمبد صؾٕؾخ َكقٕقخ َمبم خ عه المزع ت رَبعل  ٓ ارقبم القواهاد ا٘كبكٔمٕخ.

 مع دت لزطدُٔو مٍبهاردً  دٓ عم ٕدخ  دٓ الدزع ت َل  اٍدزوارٕغٕزًرءنٔدخ هاععدخ لكد  مده المدزع ت لزؾَدٕه  ُٔ و

 الزلهٌٔ ل مقوه لزطُٔوي َرغلٔلي.

 الزقُٔت الجلٔ  ع ّ رقُٔت ا٘كان الفع ٓ أَ مب َٔمّ " العم ٕخ َالمقوعبد" أْ مدبما َٔدزطٕع المدزع ت  ٔوكي

أن ٔىزظ َكٕف ٔفع  ملك ٌَنا مه فٝ  مب رع مً مه معدبهف َمٍدبهاد َارغبٌدبد َقدٕت  ٌَدنا ٔعىدٓ أن 

ٔزغبَى مغوك اٚعبثخ عه مغمُعخ مه الجلا:  كمب ٌُ الؾب   ٓ افزجبهاد الرؼ أَ القطؤ الّ مب  الزقُٔت

ٌُ أعمج مه ملك  اوً اٜوزقب  مه الَئا  مبما ٔعوف؟ الّ الَئا  مبما َٔزطٕع أن ٔفع  ثمدب ٔعدوف؟ أْ 

 (:2019 )اليثٕلْ  َل زقُٔت الجلٔ  أكَاد علح رز ق علٔلح. اٍٜزفبكح مه رُظٕف المعو خ  ٓ مُاقف 

ٌَددُ أ ذدد  أمددكب  الزقددُٔت الزوثددُْ لعددلح أٍددجبة مىٍددب: ؽٕددش َعددً العلٔددل مدده الزوثددُٕٔه  تمووىَن ااداء: -1

اوزقبكاد ؽبكح ل زقُٔت الزق ٕلْ َالنْ ٔزمض   دٓ اٜفزجدبهاد المقبلٕدخ َالمُضدُعٕخ ثردٕءزٍب الزق ٕلٔدخ المعزدبكح 

 ٕخ  ٓ أكوّ مَزُٔبرٍب   ثٕىمب رقُٔت ا٘كان ٔعم  ع ّ رؾقٕج أؽدل َالزٓ ٜ رقٌٕ  ٓ الءبلت ٍُِ العم ٕبد العق

أٌت أٌلاف الى ب  الزوثُْ ٌَُ رىمٕخ القلهاد َالعم ٕبد العق ٕخ الع ٕب ل مزع ت ٌَُ مدب ٜ ٔمكده رؾقٕقدً اٜ مده 

مددبد فددٝ  رقددُٔت ا٘كان   مدده فددٝ  رقددُٔت ا٘كان ٔمكدده ل ى ددب  الزع ٕمددٓ الؾرددُ  ع ددّ عددلح مرددبكه ل مع ُ

َثؤٍبلٕت مزعلكح َمزىُعخ رعطٓ ثٕبوبد كمٕخ َثٕبوبد كٕفٕخ )وُعٕخ( رَبعل ثمك  كجٕدو  دٓ ا٘ؽكدب  المزع قدخ 

 ثبلزؾرٕ  اللهآٍ ل مزع مٕه َملِ كفبنح المقوعبد الزع ٕمٕخ.
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رغي:خ المٍمدخ أَ المٍدبهح الزع ٕمدخ المدواك رقُٔمٍدب الدّ مغمُعدخ مده رقُ  ٍبلت الزقلٔو ع ّ  التمذَر: ساللن-2

ثمك  ٔ ٍدو مدلِ امدزٝة المزع مدٕه لٍدب  َ دج ردلهٔظ  المٍب  أَ المٍبهاد الغي:ٕخ المكُوخ ل مٍبهح المط ُثخ 

مه أهثعخ أَ فمَخ مَزُٔبد ٔمض  أؽل  و ًٕ اوعلا  أَ ولهح ََعُك المٍدبهح   دٓ ؽدٕه ٔمضد  الطدوف اٖفدو 

 مب  َعُكٌب.ر

رمم  قب:مخ ا٘ عب  أَ الَ ُكٕبد الزدٓ ٔوصدلٌب المع دت أَ المدزع ت لدلِ قٕبمدً ثزىفٕدن  الرصذ/الشطة: لىائن-3

مٍمددخ أَ مٍددبهح رع ٕمٕددخ َاؽددلح أَ أكضددو  َملددك ثوصددل اٍٜددزغبثبد ع ددّ  قوارٍددب ثبفزٕددبه أؽددل رقؤددؤه مدده 

مده ا٘كَاد المىبٍدجخ لقٕدبً مدلِ رؾقدج الىزبعدبد  ا٘ىَاط الزبلٕخ: صدؼ أَ ٜ  مُا دج أَ غٕدو مُا دج  َرعدل

 الزع ٕمٕخ.

المٍبهح المواك رقُٔمٍب لف ٕدب  الدّ عدلك مده  ٔلهة مَزُٔبد: رزٕؼ ٌني ا٘كاح ل مع ت أن التمذَر اللفظٍ ساللن-4

ؽٕش ٔدزت رؾلٔدل َصدف كقٕدج لمَدزُِ أكان المزع مدٕه  ممدب  المَزُٔبد ثمك  أكضو رفرٕٝ  مه ٍٝلت الزقلٔو 

 ُٔ و رقُٔمب  ركُٔىٕب  ٘كا:ٍت ٔمكه المع ت مه رئَل المزع مٕه ثبلزءنٔخ الواععخ الزٓ ٔؾزبعُوٍب.

رعجٕو المزع ت كزبثٕب  ؽُ  أمٕبن قوأٌب أَ مبٌلٌب أَ رع مٍب  رزٕؼ ل مع ت  وصخ  ان التعلن:وصف سُر  سجل-5

رع مٍدت َكٕفٕدخ هثدط مدب رع مدُي مدع  ع ّ  هان المزع مٕه َاٍزغبثبرٍت مده فدٝ  ٍدغ  َصدفٍت لَدٕو اٜ ٝع

 .فجوارٍت الَبثقخ

ٔقل  الَغ  القررٓ ثُصفً أكاح مه أكَاد الزقُٔت الجلٔ  صُهح َاضؾخ عده عُاودت  المصصٍ: السجل-6

الىمُ المبم  ل مزع ت  مه فٝ  رلَٔه َصف مَزمو لمب رت مٝؽ زً ع ّ أكا:ً ممب ٔقل  ل مع ت مئمدوا  ٔمكىدً 

خ المدزع ت َمٍبهاردً َاٌزمبمدً  َرُظٕفدً ٘غدوام رىجئٔدخ أَ اهمدبكٔخ أَ رُعٍٕٕدخ أَ مه الزعوف الّ مقردٕ

 عٝعٕخ.

 ب. تمُُن الوستىي الذراسٍ وهذي اهتالن الوهاراخ والكفاَاخ فٍ السٌح ااولً للثرًاهج التحضُرٌ:

  كهاٍدٓ َٔدزٍلف رعزمل الغبمعبد الَعُكٔخ ع ّ ثووبمظ الَىخ الزؾذٕؤخ ٌَُ ثووبمظ أكبكٔمٓ ملرً عدب    

الطٝة المزقدلمٕه لٝلزؾدب  ثٍدب  َثٍدلف ه دع مَدزُِ اٚعدلاك َالزؤٌٕد  العدب  لٍدئٜن الطدٝة  ممدب ٔدىعكٌ 

أغبثددب  ع ددّ مَددزُِ أكا:ٍددت َرؾرددٕ ٍت ا٘كددبكٔمٓ فددٝ  مددلح اٜلزؾددب  الفع ددٓ ثجددوامظ اٚعددلاك ا٘كددبكٔمٓ 

وْ. َٔزقددن  ددٓ الءبلددت الجووددبمظ الزؾذددٕوْ ثبلزقررددبد الغبمعٕددخ  ٕمددب ثعددل اعزٕددبىٌت ل جووددبمظ الزؾذددٕ

ارغبٌٕه أٍبٍٕه  اَ٘ : ٔزغً أكضو  ٓ ثوامغً وؾُ اٍزكمب  مب ٔواي مده أَعدً وقد   دٓ اعدلاك الطدٝة مده 

المٍبهاد اٍ٘بٍٕخ فٝ  الموؽ دخ الَدبثقخ مده الزع دٕت العدب   َالضدبوٓ: ٔعزجدو ثدوامظ الَدىخ الزؾذدٕؤخ عدينا  

( 2019  الع مٓ َا٘كبكٔمٓ َالزقرردٓ الممٕدي ل زع دٕت الغدبمعٓ. َٔئكدل الوامدل )أٍبٍٕب  مه ثووبمظ الزؤٌٕ

(. 302ع ّ ضوَهح رقُٔت مقوعبد الَىخ الزؾذٕؤخ ثمك  كَهْ  ٓ ضدُن مقوعدبد الك ٕدبد المَدزفٕلح )

لغمٕع َأغ ت اللهاٍبد الزٓ أعؤذ لزقُٔت الَىخ الزؾذٕؤخ مؾلَكح الفب:لح و وا  لعمُمٕزٍب  َعل  ممُلٕزٍب 

الغُاوت َالقذبٔب الزٓ رزع ج ثبلمَبنلخ   قل هكيد مع ت اللهاٍبد ع ّ الغُاوت اٚكاهٔدخ َاعزمدلد ثمدك  

كجٕو ع ّ رقدُٔت المدلفٝد أَ المقوعدبد ثمدك  اعمدبلٓ عدب   اضدب خ الدّ صدعُثخ  دٓ  دوػ قذدبٔب الزقدُٔت 

قٕخ الىزب:ظ  كمب أوٍب لت رَزقل  ثمك  مفبف َمؾبٔل  َضعف  ٓ أكَاد الزقٕٕت المَزقلمخ  ممب أضعف مرلا

( أن 2017(. َروِ كهولهْ َ فوَن )2017ومُمعب  مؾلكا  ٔززجع وُارظ الزع ت َمقوعبد الجووبمظ )العزٕجٓ 

الزُعً وؾُ رطجٕج الجووبمظ الزؾذٕوْ أرّ ثعل ىٔبكح وَجخ رَوة الطٝة َالطبلجبد مده الغبمعدبد المؾ ٕدخ 

وزٕغدخ ضددعف عددب   ددٓ مغمدد  مقوعددبد الزع ددٕت  2009َ 2008بمٓ  ددٓ المب:ددخ فددٝ  عدد 60ثىَدجخ رغددبَىد 

% مده فؤغدٓ الموؽ دخ الضبؤُدخ 90( أن الزع دٕت الغدبمعٓ ٔقجد  وؾدُ 2009(. ََ قب  ل مموْ )200الضبوُْ )

   مع مٍت مه المزقررٕه  ٓ المغبٜد الع مٕخ.الموؽ خ الغبمعٕخ% مه 65ََٔوة 
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ث ءدذ  2008َ2009لدلِ  دٝة َ بلجدبد الغبمعدخ فدٝ  عدبمٓ ( ثؤن وَجخ الزَدوة 2010َرمٕوثبقبىْ ) 

%  دٓ عدبمعزٓ الم دك ٍدعُك 35-30%  َأَضؾذ أن العضمبن َممب  قل صوؽب أن وَجخ الزَوة ث ءدذ 60

َالم ك عجل العئي. َلع  مه أثوى المئمدواد الزدٓ رقُكودب الدّ رردُه ؽغدت ر دك ال دبٌوح ٌدُ مقبهودخ أعدلاك 

كمَددزغلٔه لعددبمٍت اَ٘  الغددبمعٓ ثؤعددلاك القددؤغٕه ثعددل قذددبن الَددىُاد  القددؤغٕه الم زؾقددٕه ثبلغبمعددخ

( ُٔضدؼ أعدلاك الطدٝة المَدزغلَن َالمزقوعدُن 1الزبلٓ علَ  هقدت ) ل زقوط  َالغلَ اللهإٍخ المزُقعخ 

َىاهح ؽَدت مدب رُضدؼ ثٕبودبد  2010َؽزّ عدب   2004 ٓ موؽ خ الجكبلُهًُٔ لٙعُا  اللهإٍخ مه عب  

 (2  الغلَ  2012)   موعٓ  لزَوة  ٓ الَىخ الزؾذٕؤخ  ٓ عبمعخ وغوان الزع ٕت  ا

 

 الخرَجىى الوستجذوى العام

1425/24 169845 63308 

1426/25 151998 61732 

1427/26 164163 71291 

1428/27 171752 76714 

1429/28 188391 82619 

1430/29 194151 91144 

 

 

ثدٕه الزع دٕت العدب   ل طبلدت مدببمظ الزؾذٕوْ أُعل لَل  غُح الزؤٌٕ  الع مدٓ ( أن الجوو2012َٔجٕه    موعٓ )

َالزع ٕت الغبمعٓ مه فٝ  اكَبثً معبهف َمٍبهاد َقلهاد أٍبٍٕخ ع مٕخ َلءُٔخ. كمب أصجؼ ٌىبة قىبعبد 

لَددىخ لدلِ المَددئُلٕه  دٓ َىاهح الزع ددٕت َالغبمعدبد ثددؤن رطددُٔو أكان الغبمعدبد الددّ عبمعدبد ها:ددلح ٔجدلأ مدده ا

(  دٓ اٍزقٝصدً ٘صدو مقوعدبد المدلاهً الضبؤُدخ 2020(.  َٔئكدل )الغدبثوْ  2019 الزؾذٕؤخ )الوامل 

ع ّ ا٘كان الغبمعٓ ثؤن  وَ  الغُكح الُاٍعخ ثٕه الملاهً الضبؤُخ َالمع مٕه ؽفيد الجبؽضٕه الّ مئل مده 

أٌمٕخ اٜلزفبد الّ عبودت المقوعدبد  الجؾش ل كمف عه العُام  الزٓ رقف ف ف ر ك الفوَ   كمب وجٍذ الّ 

(. َثبلزدبلٓ ارذدؼ أصوٌدب ع ٕدب  ع دّ عدُكح 119اما هثمب ركُن الَٕبٍبد القب:مدخ ع دّ المدلفٝد غٕدو  بع دخ )

المقوعبد الزع ٕمٕخ. َٔمكه معو خ مَزُِ الملاهً الضبؤُخ َرقٕٕت أكا:ٍب َرردىٕفٍب ع دّ أٍدبً القٕمدخ الزدٓ 

هاد القجددُ  ثبلغبمعددخ صددت القجددُ  مدده علمددً  ددٓ الغبمعددخ صددت ا٘كان  ددٓ الَددىخ رذددٕفٍب الددّ الزؾرددٕ   ددٓ افزجددب

(. َثوودبمظ الَدىخ الزؾذدٕؤخ مجىدٓ ع دّ 135  2020الزؾذٕؤخ  ٓ الغبمعدخ ثعدل اٜلزؾدب  ثٍدب )الغدبثوْ 

 . (1)اٜ زواضبد َالزءٕواد الَججٕخ المفزوضخ َالم قرخ ثبلمك  
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ٔخ  ٓ الغبمعبد الَعُكٔخ رقر  ٌني الغبمعبد مٕياوٕبد  َرعم  ع ّ اثوا  َلزىفٕن ثووبمظ الَىخ الزؾذٕو

رعبقلاد مع عدلك مده المئٍَدبد الزع ٕمٕدخ العبلمٕدخ ماد القجدوح ا٘كبكٔمٕدخ الطُٔ دخ لزدلهٌٔ المدُاك المقدوهح  

 َرعم  كَمدب  ع دّ رقدُٔت ثدوامظ الَدىخ الزؾذدٕؤخ َرذدٕف مده المقدوهاد َالقطدط َالُؽدلاد اللهاٍدٕخ مدب

ٔزىبٍت مع مزط جبد الك ٕبد الزدٓ ٍدٕ زؾج ثٍدب الطبلدت  َثكد  َضدُػ لعد  الَدجت مده َعدُك ثوودبمظ الَدىخ 

الزؾذٕؤخ  ٓ الغبمعبد الَعُكٔخ أَ مب َٔمّ ثجووبمظ الَىخ اَ٘لّ  ٓ ثعد  كَ  العدبلت ٌدُ أن مقوعدبد 

َٜ رمز دك  الغبمعٕدخ المقز فدخ  الزع ٕت الضبوُْ ٜ رؾقج المزط جدبد المط ُثدخ لٝلزؾدب  ثبلك ٕدبد َالزقرردبد

رطُٔو الناد َأكَاد الجؾش الع مٓ  َأصجؾذ وزدب:ظ الَدىخ الزؾذدٕؤخ ٌدٓ أكَاد رمكٕه المعو خ كمٍبهاد 

اما  عٍدُك اصىدب  المقٕبً الُؽٕل لكفبنح أكان الطبلت َمده فدٝ  ٌدني الىزدب:ظ ٔدزت افزٕدبه الك ٕدبد َالزقرردبد 

ثىزدب:ظ عدب  كهاٍدٓ  َاما و وودب ثى ددوح  رقُٔمٕدخ عبمدخ الدّ مدب رذددمىً  عمدو عبمدب  مده الزع دٕت العدب  مورجطددخ

الجووبمظ الزؾذٕوْ  ٓ الغبمعبد وغل أن الجوودبمظ  ٔزذدمه ارغدبٌٕه ه:َٕدٕه: اٜرغدبي اَ٘ : ٔقدل  معدبهف 

َمع ُمبد  ٓ مغبٜد علح كبلمغب  الع مٓ كبلؤبضٕبد َالفٕئبن َالكٕمٕدبن َالؾبٍدُة َرقىٕدخ المع ُمدبد  

لمغب  ال ءُْ كبل ءخ اٜوغ ٕئخ َال ءخ العوثٕخ  أمب اٜرغدبي الضدبوٓ:  ٕديَك الطدٝة ثبلمٍدبهاد المزقلمدخ  دٓ َا

اٜررب  َالدزع ت َالزفكٕدو َالجؾدش َرمدغٕع اٜثزكدبه َاٚثدلاع مدع الزوكٕدي ع دّ الغبودت الزطجٕقدٓ َالمٕدلاوٓ 

َرىفٕن ا٘ومدطخ الع مٕدخ المُعٍدخ   فدٓ اٜرغدبي َرُصٕج صٝرٍت ثبلمغزمع مه فٝ  ركضٕف الئبهاد المٕلاوٕخ 

اَ٘  ٌددُ امددب رؤكٕددل أَ اضددب خ ثَددٕطخ أَ رقددُٔت لمقوعددبد الزع ددٕت الضددبوُْ  َ ددٓ اٜرغددبي الضددبوٓ رددت معبلغددخ 

القرددُه الَددبثج  ددٓ مقوعددبد الزع ددٕت الضددبوُْ ثزىفٕددن و ددب  المقددوهاد  ددٓ الموؽ ددخ الضبؤُددخ َمددب رذددمىً مدده 

ذمىذ اٜررب  َالزفكٕدو َالمٍدبهاد الجؾضٕدخ َالمٍدبهاد الؾٕبرٕدخ  ٌَدنا ٔكمدف لىدب مقوهاد كهإٍخ ؽلٔضخ ر

ثُضُػ أن الجووبمظ الزؾذٕوْ ٔعبلظ أَٜ  ضعف مقوعبد الزع ٕت الضبوُْ َ ٓ وفٌ الُقذ ٔ جٓ اؽزٕبعدبد 

وْ وغدل أن الغبمعبد  َاما علوب َرعو ىب ع ّ اٍ٘جبة َاللهاٍبد الزٓ مه أع ٍدب ردت اقبمدخ الجوودبمظ الزؾذدٕ

ٌىبة الكضٕو مه المجدوهاد َاٚؽردب:ٕبد الزدٓ رقُكودب الدّ ضدعف  دٓ مقوعدبد الزع دٕت الضدبوُْ اٍدز ي  مىدً 

اقبمددخ ٌددنا الجووددبمظ  َقددل اٍزق رددذ كب ددخ المعددبهف َالمٍددبهاد المفقددُكح الزددٓ ٔؾزبعٍددب فددؤظ الزع ددٕت العددب  

أن الجبؽش ٔوِ أوً اما رت رئَل الزع دٕت العدب  َٔزط جٍب الزع ٕت الغبمعٓ ََضعذ  ٓ الجووبمظ الزؾذٕوْ  اٜ 

َالزع ٕت الضبوُْ ثمك  أف  ثٍني المعبهف َالمٍبهاد المفقُكح ثمك  مجبمو َرت العم  ع ّ رع ٕمٍب َرع مٍدب  

ثمددك  رددلهٔغٓ َمزَ َدد  َرىفٕددنٌب َالؾددو  ع ددّ رقُٔمٍددب  َامددواة القددب:مٕه ع ددّ الزع ددٕت الغددبمعٓ  ددٓ 

ذ وغبؽدب   َلوأٔىدب رؾَدىب   دٓ وزدب:ظ افزجدبهاد القجدُ  الغدبمعٓ الزدٓ رعدلٌب ا٘قَدب  القطُاد الزقُٔمٕدخ  لؾققد

الع مٕخ َالك ٕبد  ٓ الغبمعبد  ٌَنا ٔقُكوب الّ عل  اٜؽزٕبط الّ الجووبمظ الزؾذٕوْ  أَ القفد  مده ملردً 

أن المزط جدبد ا٘كبكٔمٕدخ  اليمىٕخ  َؽٕه ام ٔزت الزُعً الّ مب ٔقُك القؤغٕه الّ الزمٕي َالزفدُ  َاٚثدلاع  ام

 لع مٕخ َاٚثلاع  ٓ ع ت المعو خ.أصجؾذ مُعُكح  َٕزت الزوكٕي ع ّ الىزبعبد ا

 ج.  تمُُن الوستىي الذراسٍ وهذي اهتالن الوهاراخ والكفاَاخ فٍ السٌح ااولً فٍ الجاهعاخ: 

ّ مغدبٜد المعو دخ َالزىمٕدخ  ٔى و ل غبمعبد ثؤوٍب قبعدلح ٜوطدٝ  الزطدُٔو َالزءٕٕدو الدنْ َٔدٍت  دٓ مدز     

َٔقُك الج لان وؾُ الزطُه َرؾقٕج معلٜد عبلٕدخ  دٓ اٜقزردبك   بلمعو دخ اٚوَدبوٕخ رؾدُ  اٜقزردبك العدبلمٓ 

الّ اقزربك ٔعزمل ع ّ المعو خ الع مٕخ الزٓ رَفو عىٍب الجؾُس الع مٕخ  َ ٓ ظ  ٌنا اٜقزربك رؾقج المعو خ 

خ  َأصجؾذ قلهح أْ كَلخ رزمض   دٓ هصدٕلٌب المعو دٓ  ؽٕدش رقدله المعو دخ الغين ا٘كجو مه القٕمخ المذب 

(. َرعدل 2006% مده اقزردبكٌب )موكدي اٚوزدبط اٚعٝمدٓ  80الع مٕخ َالزكىُلُعٕدخ  دٓ ثعد  الدلَ  ثىؾدُ 

 مَزُٔبد أكان الطبلت الغبمعٓ  ٓ الزع دٕت العدبلٓ مقٕبٍدب  لغدُكح مقوعدبد الموؽ دخ الضبؤُدخ مده الزع دٕت العدب 

(Betts & Morell,1999 .) 
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 .(206  2017)كهولهْ َ فوَن . ثووبمظ الَىخ الزؾذؤخ 1المك  

 

 ًىاتج لصُرج الوذي
 ًىاتج طىَلح لوذيًىاتج هتىسطح ا

قج  الَىخ  المدى

 1الزؾذؤخ 

ضعف الزؤق ت -

 مع الغبمعخ

مٍبهاد -

 َقلهاد مىقفذخ

مٍبهاد -

اٜررب  َرقىٕخ 

المع ُمبد 

َالعلكٔخ )ال ءخ 

–اٚوغ ٕئخ 

-الؤبضٕبد

-الؾبٍت اٖلٓ

 اٜررب (

المٍبهاد -

اٍ٘بٍٕخ  ٓ 

 الزفكٕو َالزع ٕت

 ؾش الع مٓالج-

مٍبهاد الزعبم  -

مع اٖفؤه 

َرؾم  

المَئَلٕخ 

)المَئَلٕخ عه 

الزطُٔو -الزع ت

النارٓ َالممبهكخ 

َالقٕبكح َالزى ٕت 

 َالضقخ ثبلىفٌ.

اٜلزيا  

َاٜوذجب  

َهَػ المجبكهح 

 َالمُا ىخ(.

 3فٝ  الَىخ 

 الزؾذؤخ

رطُٔو القلهاد 

الع مٕخ 

َالمقرٕخ 

 ل مَزغلٔه

رُ ٕو عُام  

الزٓ  –غبػ الى

رزٕؼ ل طٝة 

الفو  ل زؤق ت 

مع الجٕئخ 

الغبمعٕخ ثمك  

 مى ت 

اٚهمبك -

ا٘كبكٔمٓ 

َالىفعٓ 

َالزُعًٕ 

 الطٝثٓ

اربؽخ الفو  

ل طبلت 

ل زعوف ع ّ 

الزقرربد 

َالزقر  

 المىبٍت

رفعٕ  كَه -

الطبلت 

كممبهة ه:ٌٕ 

 ٓ العم ٕخ 

 الزع ٕمٕخ

ثٕئخ روثُٔخ  -

َرع ٕمٕخ 

 مؾفيح ل زع ت

 

ثعل اٜوزٍبن -3

مه الَىخ 

 الزؾذؤخ

اكزَبة الطٝة 

المٍبهاد 

المط ُثخ ل ىغبػ 

 ٓ الغبمعخ 

َاللهاٍخ 

َالمىبقمخ ع ّ 

الُظب:ف 

 الىُعٕخ:

مٍبهاد -

اٜررب  َرقىٕخ 

المع ُمبد 

َالعلكٔخ )ال ءخ 

-اٚوغ ٕئخ

-الؤبضٕبد

-الؾبٍت اٖلٓ

 اٜررب (

المٍبهاد -

اٍ٘بٍٕخ  ٓ 

 الزفكٕو َالزع ت

ٍبهاد الم-

اٍ٘بٍٕخ ل جؾش 

 الع مٓ.

مٍبهاد -

الزعبم  مع 

اٖفؤه 

)المَئَلٕخ عه 

الزع ٕت  الزطُٔو 

الممبهكخ -النارٓ

َالقٕبكح َالزى ٕت 

َالضقخ ثبلىفٌ. 

اٜلزيا  

َاٜوذجب  

َهَػ المجبكهح 

 َالمُا ىخ(

ثع  المعبهف -

َالمٍبهاد 

اٍ٘بٍٕخ  ٓ 

 الزقر 

الَىخ اَ٘لّ مه 

 الزقر  3

اولمبط الطٝة -

  ٓ الغبمعخ

اوقفبم وَجخ -

الزَوة  ٓ الَىخ 

 اَ٘لّ

معو خ ؽبعخ -

 ٍُ  العم 

افزٕبه -

الزقر  

المىبٍت لقلهاد 

 الطبلت َمُٕلً

رقفٕ  الزك فخ -

 المبكٔخ َالجمؤخ

)العتن 

 ادَالمٍبه

فَبهح الغبمعخ 

اٍٜزضمبهٔخ 

المؾزم خ  ٕمه 

 اوَؾت(. 

ثعل الزقوط 

5 

ىٔبكح -

مىب َخ 

القؤغٕه 

ع ّ 

الُظب:ف 

الىُعٕخ 

َالفو  

الُظٕفٕخ 

 ا٘ ذ 

رؾقٕج -

 مزط جبد 

 الزىمٕخ

.الَىخ 4-2

5 

الىغبػ  ٓ -

 الزقر 

معل  -

 مورفع

مَزُِ -

رؤٌٕ  عب  

 ل قؤظ

التركٌز على المهارات -
 األساسٌة

توفٌر الخدمات عن -
طرٌق شركة بدٌلة لتسجٌل 

ات المالٌة اإلجراء
واإلدارٌة وفعالٌتها بشكل 

 أكثر تخصص
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 د. تمُُن الوستىي الوهٌٍ والوعرفٍ والوهارٌ فٍ سىق العول:

 دٓ الؾٕدبح َمٕدبكٔه العمد  )الغدبثوْ  رعل أ ذ  مقدبٌٕٔ المقوعدبد ٌَدٓ ا٘كضدو كٜلدخ ع دّ أكان الفدوك      

(. َأن عل  الزُا ج ثٕه مقوعبد الزع دٕت َمزط جدبد ٍدُ  العمد  مده أٌدت أٍدجبة الجطبلدخ  دٓ صدفُف 2020

اٜقزرددبكْ َاٜعزمددبعٓ َالَٕبٍددٓ  ٍدد جٕخ المَددزُِالقددؤغٕه  ٌَددُ ا٘مددو الددنْ ٔزورددت ع ٕددً اوعكبٍددبد 

المُا:مخ ثدٕه مقوعدبد مئٍَدبد الزع دٕت ٍَدُ  العمد  ( ثؤن عل  2009(. َٔمٕو الجبىعٓ )2012  )معية

 ٓ المم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ ٔئكْ الّ اعبقخ فطط َثدوامظ الزع دٕت ا٘كدبكٔمٓ  َالقردُه  دٓ اعدلاك الكدُاكه 

الُ ىٕخ القبكهح ع ّ اٍٍٚبة  ٓ رؾقٕج أٌلاف َفطط الزىمٕخ. كمب أن ٌىبة اهرجب  أغبثٓ قُْ ثدٕه المعدل  

(. ٌَىدبة ارفدب  عدب  Gemus,2010ج  ٓ موؽ خ الجكبلُهًُٔ َأعو الفوك  ٓ ٍُ  العمد  )الزواكمٓ المؾق

ثٕه اٜقزربكٕٔه ع دّ أٌمٕدخ الزع دٕت ثبلىَدجخ لٝقزردبك الدُ ىٓ لمدب ل زع دٕت مده كَه  دٓ ىٔدبكح معدلٜد الىمدُ 

د عبلٕددخ ل ىمددُ َالزىمٕددخ اٜقزرددبكٔخ.  ددبلزع ٕت ٔو ددع مدده قددلهح اٚوَددبن ع ددّ ىٔددبكح اٚوزددبط َرؾقٕددج معددلٜ

اٜقزربكْ   ىمٍل لجع  اللَ  مضٝ  ثدبلوغت مده وقد  المدُاهك الطجٕعٕدخ لدلٍٔب َعدل  كفبٔدخ هإًَ ا٘مدُا  

اٍزطبعذ الُصدُ  الدّ موؽ دخ اٜوطدٝ  الدنارٓ  َرؾقٕدج معدلٜد ومدُ مورفعدخ  ؽٕدش ٔوعدع ملدك الدّ أصدو 

لدنْ ٍَٕدُك  دٓ القدون الؾدبكْ َالعمدؤه ٌدُ (. ان اٜقزربك ا2019 الزع ٕت َكَهي  ٓ اقزربكٔبرٍت )ىَٔجو 

اٜقزرددبك المعو ددٓ  َأن رقٕددٕت الفددوك  ددٓ المَددزقج  ٍددٕعزمل ع ددّ مقددلاه مددب َٔددزطٕع أن ٔددزع ت  َمددب ٔمز ددك مدده 

مٍددددبهاد َلددددٌٕ ع ددددّ مقددددلاه مددددب ٔعددددوف  ٌَددددني ٍددددزكُن الَددددمخ الممٕدددديح ل قددددُِ العبم ددددخ المعو ٕددددخ 

(Galbreath,1999ٍَلع  ٌنا أثوى مب رط جً أ .) ُْا  العم  المٍبهح َاٚرقبن الىبرظ عه معو خ عمٕقخ َالن

 ٍٕقُك أٔذب  الّ اٚثلاع َاٜثزكبه النْ ٍٕؾَه مه اٚوزبط َٔعم  ع ّ رطُٔوي. 

ان َعُك أَ رؾلٔل مَدزُٔبد معٕبهٔدخ لدٙكان المدؤمُ  أمدو مٍدت   تحمك الوهاراخ والكفاَاخ العالوُح: هذي-2

ب:مخ ثبلمعدبٕٔو مزذدمىخ العلٔدل مده المئمدواد الكمٕدخ َالىُعٕدخ الزفردٕ ٕخ الزدٓ ل ءبٔخ   ٝ ثل أن ٔكُن ٌىبة ق

ٔطمؼ الى ب  الزع ٕمٓ أن ٔر  الٍٕب مَزُِ َكفبنح المقوعبد الزع ٕمٕخ  ٌَنا ا٘مدو ٔزط دت أن رؾدلك ثمدك  

زع ٕمدٓ مده مَجج مغمُعخ مده المعدبٕٔو رمضد  المعدبٕٔو َالكفبٔدبد َالمٍدبهاد العبلمٕدخ َالزدٓ رمكده الى دب  ال

المىب َخ ثمقوعبرً الزع ٕمٕخ مع مقوعبد ا٘و مخ الزع ٕمٕخ اللَلٕخ  َلع  َعُك اٜفزجبهاد اللَلٕدخ َرقدبهٔو 

َاؽرب:ٕبد المى مبد اللَلٕدخ الزدٓ رعىدّ ثدبلزع ٕت مغدب  كجٕدو ل مىب َدخ ثدٕه ا٘و مدخ الزع ٕمٕدخ ع دّ مَدزُِ 

ّ مه المٍدبهاد َالمعدبهف العبمدخ َالزقرردٕخ الزدٓ رطمدؼ العبلت  َرمض  ٌني المعبٕٔو  ٓ الءبلت الؾل ا٘ع 

 الٍٕب ا٘و مخ الزع ٕمٕخ.    

أومددؤد العلٔددل مدده كَ  العددبلت مواكددي َاكاهاد رعىددّ ثزطددُٔو   تحمووك الوهوواراخ والكفاَوواخ الىطٌُووح: هووذي-3

  الزع ٕمٓ َالو ع َرقُٔت الزع ٕت َرعم  ع ّ ثىبن مى ُمخ مه المعبٕٔو َالمئمواد الزٓ رعم  ع ّ رقُٔت الى ب

مه كفبنح مقوعبرً  كمب أن ٌني المعبٕٔو رزذمه مدب رمز كدً اللَلدخ مده صقب دخ َفرُصدٕخ ٍدُان  دٓ ال ءدخ أَ 

اللٔه أَ الزواس أَ رُعٍدبد ٍٕبٍدٕخ  َوؾدُي  لدنا ٔدزت ثىدبن المعدبٕٔو ثمدك  َ ىدٓ َقدُمٓ ٔقدل  الدُ ه أَٜ   

لمط ُثدخ مده المقوعدبد الزع ٕمٕدخ اٜ أوٍدب رمدزوة رقؤجدب   دٓ َرزفبَد اللَ  َأو مزٍب الزع ٕمٕخ  ٓ المعدبٕٔو ا

 العلٔل مه المعبٕٔو العبمخ َالمزذمىخ المعبهف َالمٍبهاد العبمخ.
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الَدىُاد  رطدُهد  دٓالزدٓ ل غدُكح هكديد ٍٕبٍدخ الزقطدٕط اٍٜدزوارٕغٓ  االستراتُجٍ للجوىدج: التخطُظ-4

ك اٜقزرددبكٔخ َالقبوُوٕددخ َالزكىُلُعٕددخ َالزى ٕمٕددخ الٝىمددخ ا٘فٕددوح ع ددّ رئَددل المئٍَددبد الزع ٕمٕددخ ثددبلمُاه

 .لمُاعٍخ رؾلٔبد المغزمع الغلٔل

 

الزٝمٕن َرىمٕخ مٍبهارٍت َمعبه ٍت  كقرب:  رزذمه ملفٝد الزع ٕت العب  علح عىبصو  :الوذخالخ-5

المؾزُِ الزع ٕمٓ  المع مُن َمب ٔزع ج ثٍت كبلمٍبهاد َالكفبٔبد َوؾُي  َالجٕئخ الزع ٕمٕخ  َفرب:  َ

َالمُاهك المبلٕخ  َالمُاهك الجمؤخ  َالزكىُلُعٕب الزع ٕمٕخ َوؾُي  ٌَني الملفٝد رزط ت عم ٕخ رقُٔت 

 مَزمو َرقُٔت موؽ ٓ ثمب ٍَٔت  ٓ رؾقٕج عُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ.

 

مٕه َمب ٔقُمُن ثً  رزذمه عم ٕبد الزع ٕت علح عىبصو كطو  الزلهٌٔ َأٍبلٕجً َأكَاه المع  العولُاخ:-6

كمب رُضؼ العم ٕبد ثؤوٍب الزؾُٜد َالمعبلغبد  خ َٕعمٕع أوُاع ا٘ومطخ الزٓ رزت فٝ  ٍٕو العم ٕخ الزع ٕم

الزٓ رُغوِ ع ّ الملفٝد مه أع  الُصُ  ل ٍلف المط ُة  ٌَني العم ٕبد ٜ ثل أن ركُن مزَقخ مع 

 ُاد رىفٕنٌب.الملفٝد َرقذع ٚكاهح عم ٕبد الغُكح  ٓ كب خ فط

 

أن رقددُٔت المقوعددبد الزع ٕمٕددخ ٔكددُن عمدد  مَددزمو ََٔددجج ثووددبمظ الَددىخ الزؾذددٕؤخ  :خرجوواخالو تمووىَن-7

َٔكُن رقُٔت مزىُع َمبم  َمه فٝلً ٔزت هصل المٍبهاد َالمعبهف المفقُكح  ٓ المقوعدبد الزع ٕمٕدخ َٔدزت 

المٍبهاد َرىُٔع أكَاد قٕبٍٍب  َممب ٔلعت و دوح املاك مواؽ  الزع ٕت العب  ثٍب َالزوكٕي ع ّ ٌني المعبهف َ

الجبؽش  دٓ ملدك أن وزدب:ظ اللهاٍدبد َع دّ ودلهرٍب  دٓ ٌدنا المغدب  َالزدٓ أعؤدذ ع دّ رقدُٔت ثوودبمظ الَدىخ 

( رؤكدل أن رقدلٔواد ودُارظ الدزع ت لجوودبمظ 2017الزؾذٕؤخ رؤكل ع ّ ملك   ىزب:ظ كهاٍخ كهولهْ َ فدوَن )

قفذخ  ٓ الؤبضٕبد َاٚؽربن َالجؾش الع مٓ َالرؾخ َهٔبكح ا٘عمدب . ٌَدني الَىخ الزؾذٕؤخ عبند مى

مٍبهاد ٜ ٔمكه امزٝكٍب أَ ارقبوٍدب مده فدٝ  عدب  كهاٍدٓ َاؽدل ام رزط دت أعدُا  عدلح َرَ َد  مىطقدٓ  دٓ 

 دّ المىٍبط َالمقوه اللهآٍ َ ج مردفُ خ المدلِ َالززدبثع  دٓ ثىدبن المىدبٌظ اللهاٍدٕخ  ٌَدنا ٔغع ىدب وئكدل ع

ضوَهح رطُٔو َرقُٔت َرؾَٕه أكان المقوعبد الزع ٕمٕخ  ٓ الزع ٕت العب   َأن اٜوطٝقدخ الردؾٕؾخ  دٓ ملدك 

ٔمكىىب القُ  أن الؾرُ  ع ّ مقوعبد رع ٕمٕدخ ماد مَدزُِ عدبلٓ  دٓ   ركُن مه فٝ  مواؽ  الزع ت العب .

قددُٔت المقوعددبد أَٜ  َا٘فددن ثددبلزقُٔت الزع ددٕت العددب  ٔزط ددت مىددب الغٍددل الكجٕددو َالعمدد  المُعددً وؾددُ رىُٔددع ر

المئٍَددٓ َرقددُٔت ا٘كان ل مقوعددبد الزع ٕمٕددخ ثمددك  مجبمددو أْ رقددُٔت مٍددبهاد َمعددبهف فؤغددٓ الموؽ ددخ 

الضبؤُخ صت رزجع مَزُِ كفبنح القؤغٕه  ٓ ك  مه ٍُ  العم  َالَىخ اَ٘لّ الغبمعٕخ َالجووبمظ الزؾذٕوْ 

ل مٍبهاد َالمعبهف الزدٓ ٔمز كُوٍدب َهصدل كقٕدج أٔذدب  لمزط جدبد ثؤٍ ُة كمٓ َوُعٓ ٔزذمه هصل كقٕج 

 .ٍُ  العم  مه معبهف َمٍبهاد ثمك  مَجج
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 الزع ٕمٕخالغُكح المبم خ لزؾقٕج كفبنح المقوعبد  أومُمط الثاحث()الشكل هي تصوُن      

 

 

 

ملِ رؾقج 

المٍبهاد 

َالكفبٔبد 

  العبلمٕخ

 

مزط جبد 

 الغُكح

 المبم خ

 أنموذج الجودة الشاملة لتحقٌق كفاءة المخرجات التعلٌمٌة

المَزُِ اللهآٍ 

ٍبهاد َامزٝة الم

َالكفبٔبد  ٓ 

الَىخ اَ٘لّ  ٓ 

 الغبمعخ

المَزُِ المٍىٓ 

َالمعو ٓ َالمٍبهْ 

 ٓ الَىخ اَ٘لّ  ٓ 

 ٍُ  العم 

المَزُِ اللهآٍ 

َامزٝة المٍبهاد 

َالكفبٔبد  ٓ الَىخ 

 ل جووبمظ الزؾذٕوْ

 

 رقٕٕت كفبنح المقوعبد الزع ٕمٕخ         
ملِ رؾقج 

المٍبهاد 

َالكفبٔبد 

 الُ ىٕخ

 المدخالت

 العملٌات

 

وزب:ظ الزقٕٕت الكمٓ 

َالكٕفٓ المجبمو 

لمَزُٔبد 

 القؤغٕه

 المقوعبد

 

رُكٕل 

 الغُكح

 

الزقطٕط 

اٍٜزوارٕغٓ 

 ل غُكح

 

اكاهح 

عم ٕبد 

 الغُكح

 رقُٔت الملفٝد

 رقُٔت العم ٕبد

 ثىبن ملف  لزطجٕج الغُكح

 ممزوكخال القٕت-اٌ٘لاف- الوٍبلخ-الوإٔخ
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 خالصح الٌتائج:

  أن لغُكح مقوعبد الزع ٕت العدب  أصدو كجٕدو ع دّ كد  مده الزع دٕت الغدبمعٓ ٍَدُ  العمد   ٌَمدب موٌُودبن

 ملِ رُ و المٍبهاد َالمعبهف الزٓ ٔط جٍب ك  مىٍمب  ٓ مقوعبد الزع ٕت العب .ث

 َالمٕياوٕدبد َاٍدزجلا  الجدوامظ  أن رؾقٕج عدُكح مقوعدبد الزع دٕت العدب  ٔقُكودب الدّ ردُ ٕو الُقدذ َالغٍدل

ل غبمعددخ كجووددبمظ الَددىخ الزؾذددٕؤخ  أَ ثددوامظ الزمكددٕه المٍددبهْ ل َددُ  العمدد  ثجددوامظ الزؤٌٕ ٕددخ ٍددُان 

 وُعٕخ مزقلمخ رل ع وؾُ اٚثلاع َالزمٕي.

  أن وغبػ عُكح مقوعبد الزع ٕت العب  ٔزط ت ملفٝد ٔزت رقدلٔمٍب مده قجد  الغبمعدبد ٍَدُ  العمد  َ دج

 عٍمب مه المعبهف َالمٍبهاد َأكَاد الزمكٕه.اؽزٕب

  أن الزوكٕدددي ع دددّ المقوعدددبد الزع ٕمٕدددخ ٔقُكودددب الدددّ رؾَدددٕه َاصدددٝػ كب دددخ ٍ َددد خ العم ٕدددبد ٍَ َددد خ

الملفٝد  ثمعىّ اما كبن ٌىبة ف   ؽر   ٓ المقوعدبد َٔدزُعت مىدب الوعدُع الدّ الزدلقٕج َالفؾد  

 َالعم  ع ّ اصٝؽً.  ٓ كب خ اٚعواناد َالعم ٕبد لُقُف ع ّ الق  

  ضوَهح رزجع وزب:ظ مقوعبد الزع ٕت العب   دٓ كد  مده الَدىخ اَ٘لدّ  دٓ الزع دٕت الغدبمعٓ  َ دٓ الجوودبمظ

 الزؾذٕوْ الزٓ رقٕمً الغبمعبد  َ ٓ ٍُ  العم  لوصل مَزُِ المعبهف َالمٍبهاد ثمك  مَزمو.

 لى ددب  الزوثدُْ ثددلن  مده رقددُٔت مددبم  العمد  ع ددّ اٍدزمواهٔخ عم ٕددبد الزقدُٔت  ددٓ كب دخ أعدديان َعم ٕدبد ا

 َمَزمو لمى ُمخ الملفٝد َمه صت رقُٔت مبم  َمَزمو لمى ُمخ العم ٕبد.

  ًأن رؾقٕج كفبنح المقوعبد الزع ٕمٕخ ل زع ت العب  ٍَٔت  ٓ اٍٜزءىبن عه الجووبمظ الزؾذدٕوْ الدنْ رقٕمد

قٕج المٌُجخ َاٚثدلاع ركدُن ضدمه فطدخ الغبمعبد  َٔمكه اٍزجلالً ثجوامظ ثؾضٕخ َأكبكٔمٕخ رل ع وؾُ رؾ

 الك ٕبد َا٘قَب  الع مٕخ  ٓ الغبمعبد.

  ثىبن مى ُمخ مه المعبٕٔو َالمئمواد الزقُٔمٕخ الكمٕخ َالىُعٕخ َعل  اٜعزمبك ع ّ المعبٕٔو َالمئمواد

ٕو َمئمدواد الكمٕخ  قط ٘وٍب ا٘كضو رُ وا  ٓ الجٕبوبد الزع ٕمٕخ لٍَُلخ عمعٍب  ث  ٜ ثل مه َعُك معدبٔ

 وُعٕخ ٔمكه مه فٝلٍب قٕبً معبهف َمٍبهاد المقوعبد الزع ٕمٕخ.

 التىصُاخ: 

  ثىبن كلٕ  رفرٕ ٓ لكب خ المٍبهاد المزط ت امزٝكٍب للِ فؤغدٓ الزع دٕت العدب  لكب دخ المقدوهاد اللهاٍدٕخ

جدع العم ٕدبد َكب خ المواؽ  اللهاٍدٕخ  َهثطٍدب ثمدك  مزَ َد  مدع العم ٕدبد َالمدلفٝد  ؽزدّ َٔدٍ  رز

 َالملفٝد المورجطخ ثٍني المٍبهاد َثبلزبلٓ العم  ع ّ اصٝؽٍب اما رزط ت ا٘مو.

  هثط المقوعبد الزع ٕمٕخ ثبلعم ٕبد َالملفٝد ثمك  مزَ َ  َمزواثط ُٔضؼ الملفٝد صت العم ٕبد صدت

الق د  ان  المقوعبد ثمك  رقىٓ ٍَٔ  اٍزقلامً َقٕبٍدً َرزذدؼ وزب:غدً ثمدك  أٍدوع  َُٔضدؼ مكدبمه

 َعلد.

  اومبن عب:يح َ ىٕخ ٘ ذ  عموح ملاهً ٔؾقج  ٝثٍب أع ّ مزٍُط كهعبد  ٓ قٕدبً كفدبنح مقوعدبد

 .الزع ٕت  ثؾٕش ٔكو  كب خ العبم ٕه  ٓ الملهٍخ لزؾقج عُكح المقوعبد الزع ٕمٕخ 

  ٕمٕدخ لَدىُاد لوصل مَزُٔبد المعبهف َالمٍبهاد َالكفبٔبد لدلِ المقوعدبد الزع  رزجعًٕاعلاك كهاٍبد

  ٓ ك  مه الغبمعبد ٍَُ  العم . 
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 لائوح الوراجع:

 ( كَه المئمددواد الزع ٕمٕددخ  ددٓ رقددُٔت أكان المئٍَددبد الزع ٕمٕددخ  2016اثددوإٌت  ٌىددبن مددؾبد الَددٕل .)

 588-567  المئرمو اللَلٓ الَبكً لذمبن عُكح الزع ٕت العبلٓ

 ( ٓاٍددزقلا  أومددُمط كُ مددبن"2013أثددُ كددؤت  أؽمددل  زؾدد .)  M.E.O ٓددٓ رؾ ٕدد  َاقددع الملهٍددخ  دد  "

الزقطٕط اٍٜزوارٕغٓ ل ؾرُ  ع ّ اٜعزمبك الملهٍٓ  ثؾش مقل  ل قبن الَبكً عمو ل غمعٕخ الَعُكٔخ 

عبمعخ  213-155هثٕع اَ٘      -ل ع ُ  الزوثُٔخ َالىفَٕخ )عَزه( ثعىُان اٜعزمبك الملهٍٓ   جوأو

 الم ك ٍعُك  الؤبم.

 ( 2007أؽددٝ   َمؾمددُك .)"كاه الغبمعددخ الغلٔددلح  مددبهع المىددزظ الزع ٕمددٓ "المعددبٕٔو َرؾقٕددج الغددُكح  

 ٍُٔزو  ا٘ىاه ٕخ  اٍٚكىلهٔخ.

 ( 2003أؽمل  اثوإٌت أؽمل .)الُ دبن لدلوٕب الطجبعدخ 1   الغُكح المبم خ  ٓ اٚكاهح الزع ٕمٕخ َالملهٍدٕخ  

 َالىمو  اٍٚكىلهٔخ.

 ( َهقخ عم : الُضع2008أفذو   ب:يح )  القب:ت ل غُكح  ٓ المٕلان الزوثدُْ  مدئرمو الغدُكح  دٓ الزع دٕت

-28)عَدزه(  دٓ الفزدوح مده  ال قبن الَىُْ الواثع عمو ل غمعٕخ الَعُكٔخ ل ع ُ  الزوثُٔخ َالىفَٕخالعب : 

    القرٕت. 29/4/2008

 ( ٓ اوغبىاد َرُعٍبد المم كخ العوثٕدخ الَدعُكٔخ  دٓ رقٕدٕت ا2013٘   ؽبهس   ب مخ ع .) كان َضدمبن

 847-811(  54) 2  مغ خ الزوثٕخالغُكح  ٓ اٚكاهح َاٚمواف الزوثُْ  

 (   الزَوة  ٓ الَىخ الزؾذٕؤخ ثغبمعخ وغوان  الغمعٕخ الَعُكٔخ ل ع دُ  2012   موعٓ  دمحم عجل .)

 .209- 1(  38  )هٍبلخ الزوثٕخ َع ت الىفٌالزوثُٔخ َالىفَٕخ )عَزه(  

 ( كَه موكددي فلمددخ المغزمددع ثمئٍَددبد الزع ددٕت العددبلٓ  ددٓ ر جٕددخ اؽزٕبعددبد ٍددُ  2009الجددبىعٓ  دمحم .)

  عبمعدخ اٚمدب  دمحم ثده ٍدعُك ال قبن اَ٘  لعمدلان موركدي فلمدخ المغزمدع  دٓ الغبمعدبد الَدعُكٔخالعم   

 اٍٚٝمٕخ  الؤبم. 

 (  فدٝ  العدب60(. رَددوة  دٝة َ بلجدبد الغبمعددخ )2010. ُٔلٕدُ 10ثبقدبىْ  أمد )%  مٕه المبضددٕٕه

 .5(. صفؾخ 11547عؤلح المو  اٍَ٘ط )

 ( 2006الجددَْٕٝ َ فددوَن  ؽَدده ؽَددٕه .) الغددُكح المددبم خ  ددٓ الزع ددٕت ثددٕه مئمددواد الزمٕددي َمعددبٕٔو

   المَٕوح ل ىمو َالزُىٔع  القبٌوح.اٜعزمبك

 ( أصو الملهٍدخ الضبؤُدخ  دٓ ا٘كان الغدبمعٓ عٝقدخ عدُكح 2020الغبثوْ  وٕبف همٕل .) الملهٍدخ الضبؤُدخ

كهاٍدبد ٍَمبرٍب ثبلمعل  الزواكمٓ لقؤغٍٕدب  دٓ المَدزُِ اَ٘  مده الَدىخ الزؾذدٕؤخ ثغبمعدخ  ٕجدخ  

 .139-118(. 2) 47  الع ُ  الزوثُٔخ

 (   ملِ رطجٕدج اكاهح الغدُكح المدبم خ  دٓ مدلاهً رطدُٔو ثبلموؽ دخ الضبؤُدخ  دٓ 2012الؾبهصٓ  عجل .)

هٍددبلخ كهاٍددخ مٕلاوٕددخ   -وثٕددخ الَددعُكٔخ مدده َعٍددخ و ددو المع مددٕه َالمع مددبد مىطقددخ رجددُة ثبلم كددخ الع

   عبمعخ عٕه ممٌ.مبعَزٕو[

 ( كفدددبنح الى دددب  الزع ٕمدددٓ َامدددكبلٕخ الٍدددله الملهٍدددٓ  2016ؽلٔدددل  ٍُٔدددف .) مغ دددخ الع دددُ  اٚوَدددبوٕخ

 .69-55  26  َاٜعزمبعٕخ
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 ( الغدُكح المدبم خ َو دت2007ؽَه  عمدبك الدلٔه مدعجبن .)  اٜعزمدبك ا٘كدبكٔمٓ  دٓ الغبمعدبد  دٓ ضدُن

ثؾش مقل  ل قبن الواثع عمو ل غمعٕخ الَعُكٔخ ل ع ُ  الزوثُٔدخ َالىفَدٕخ )عَدزه( المقدب  المعبٕٔو اللَلٕخ  

  ثعىُان الغُكح  ٓ الزع ٕت العدب   عبمعدخ الم دك ٍدعُك  2007/مبُٔ/ 16-15  ٓ  وع الغمعٕخ  ٓ القرٕت

 الؤبم.

  (. الكفددبنح القبهعٕددخ لى ددب  الزع ددٕت الضددبوُْ العددب  ثبلمم كددخ العوثٕددخ 2012العئددي )الددلاَك  ؽَدده عجددل

 [  عبمعخ اٚمب  دمحم ثه ٍعُك اٍٚٝمٕخ  الؤبم.هٍبلخ ككزُهايالَعُكٔخ: ررُه مقزوػ   

 ( كهعدددخ اكزَدددبة  بلجدددبد الَدددىخ 2017كهودددلهْ  اقجدددب   العئدددي  مىٕدددوح عٕدددلح  دددبكن  أٍدددمبن أؽمدددل .)

المغ ددخ الزوثُٔددخ  مٍددبهاد ا٘كبكٔمٕددخ المط ُثددخ: كهاٍددخ رقُٔمٕددخ ع ددّ عبمعددخ الم ددك ٍددعُك  الزؾذددٕؤخ ل

 .215-196(  12) 6  الزقررٕخ

 ( َاقددع عم ٕددخ الددزع ت َالزع ددٕت ثبلَددىخ الزؾذددٕؤخ ثغبمعددخ اٚمددب  عجددل 2019الوامددل  ٍُٔددف عمددو دمحم .)

(  الغبمعددخ  NCAAAعزمددبك ا٘كددبكٔمٓ ) الددوؽمه ثدده  ٕردد   جقددب  لمعددبٕٔو الٍٕئددخ الُ ىٕددخ ل زقددُٔت َاٜ

 .303-273(  44) 3  موكي الجؾُس َاللهاٍبد اٍٚٝمٕخالعواقٕخ  

 ( 2008الوثٕعٓ  ٍعل .)" كاه الزع ٕت العدبلٓ  دٓ عردو المعو دخ "الزءٕدواد َالزؾدلٔبد َ  دب  المَدزقج  

 الموَ  ل ىمو  عمبن. 

 ( َاقع الزقُٔت الجلٔ   2019ٓاليثٕلْ  دمحم ؽَه .)  الزع ٕت العب   ٓ مىطقخ مكخ المكومخ مده َعٍدخ و دو

 354-320(  66  )المغ خ الزوثُٔخمع مٓ الزع ٕت العب   

 ( ثٕه الزقُٔت الملهٍٓ َاٜعزمبك ا٘كبكٔمٓ  2009اليٌواوٓ  ٍعل .)13-9(  153  )مغ خ المعو خ. 

 ( الزع ددٕت كقٕمددخ اقزرددبكٔخ َاعزمبعٕددخ رَددزؾج اٌٜزمدد2019ىَٔجددو  كغمددبن .)   مغ ددخ همددبػ ل جؾددُس ب

 .256-237  36  َاللهاٍبد

 ( رقٕددٕت اٍددزوارٕغٕخ اكاهح َأكان عددُكح العم ٕددخ 2010الَددبٔؼ  دمحم مرددطفّ َعطددب    عٍٕددبن ه عددذ .)

الزع ٕمٕددخ ثك ٕزددٓ الزوثٕددخ الؤبضددٕخ عبمعددخ اٍٚددكىلهٔخ  ددٓ ضددُن الزطددُٔو المَددزمو ل زؤٌٕدد  َاٜعزمددبك 

((CIQAP  َكاه المى ُمخ  القبٌوح.لٓ الضبلش عموالمئرمو الع مٓ الل   

 ( َاقع الكفدبنح اللاف ٕدخ الكمٕدخ ل زع دٕت الضدبوُْ  دٓ الغمٍُهٔدخ الٕمىٕدخ  2018الَعلْ  دمحم ىٔه .) المغ دخ

 .95-73(  2) 130  الزوثُٔخ

 ( ملِ رُا و مٍبهاد اٜقزربك القدب:ت ع دّ المعو دخ  دٓ مقوعدبد الزع دٕت2017الَكوان  عجل    بلؼ .) 

مغ دخ الع دُ  الضبوُْ ثبلمم كخ العوثٕخ الَعُكٔخ ٍَج  رؾقٕقٍب كمب ٔواٌب فجوان الزوثٕخ َهعدب  ا٘عمدب   

 .365-333(  3) 18  الزوثُٔخ َالىفَٕخ

 ( ررُه مقزوػ لزؾَٕه الكفبنح القبهعٕدخ لك ٕدبد الع دُ  2019الَ ٕؾبد  َعل أؽمل  ثطبػ  أؽمل دمحم .)

 758-731  46  مغ خ كهاٍبد الع ُ  الزوثُٔخخ  الزوثُٔخ  ٓ الغبمعبد ا٘هكوٕ

 ( 2008ٍٕل ع ٓ  أٍبمخ دمحم .)كاه الع ت َاٚٔمبن ل ىمو الزقطٕط اٍٜزوارٕغٓ َعُكح الزع ٕت َاعزمبكي  

 َالزُىٔع  كفو المٕـ.

 ( 2006ٍٕل  ع ٓ أؽملح ٍَبلت  أؽمل دمحم .)مكزجخ الومل  الؤبم.2   الزقُٔت  ٓ المى ُمخ الزوثُٔخ   

 ( ٓ2005مىُكح  امٕ   ٍم .) ُْمقٕبً َ ىٓ لغُكح ك ٕبد الزوثٕدخ مده مى دُه عردوْ  المدئرمو الَدى

   الغين اَ٘   كاه الفكو العوثٓ  القبٌوح.الضبلش عمو اٜعزمبكَضمبن عُكح المئٍَبد الزع ٕمٕخ

 ( اٜعزمددبك الملهٍددٓ ومددبمط َرغددبهة عبلمٕددخ َومددُمط 2013الطؤددوْ  عجددل الددوؽمه ٍدد ٕمبن .) مقزددوػ

   عبمعخ الم ك ٍعُك.الغمعٕخ الَعُكٔخ ل ع ُ  الزوثُٔخ َالىفَٕخلٝعزمبك الملهٍٓ  ٓ المم كخ  
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 ( عدُكح مقوعدبد 2018عبهف  أٍبمخ ؽَه  َؽغدبىْ  أؽمدل أثدُ الفذد   َعجدل الؾمٕدل  دمحم ؽمديح .)

  عبمعدخ 2030إٔخ الزع ت  ٓ الغبمعبد الَعُكٔخ َكَهٌب  ٓ ر جٕخ مزط جبد ٍُ  العم  الَعُكْ َ ج ه

 .741-683(  4) 19  ك ٕخ الجىبد لٗكاة َالع ُ  الزؤَخ مغ خ الجؾش الع مٓ  ٓ الزوثٕخعٕه ممٌ  

 ( بع ٕددخ اٍددزقلا  و ددت المع ُمددبد اٚكاهٔددخ  ددٓ 2010عبمددُه  دمحم ع ددٓح المددقوان  هامددٓ اثددوإٌت  .)

و القدبكح ا٘كدبكٔمٕٕه َاٚكاهٔدٕه  الغبمعبد ا٘هكوٕخ الؾكُمٕخ  ٓ رؾَٕه ا٘كان المئٍَدٓ مده َعٍدخ و د

 .76-71(  6) 3  المغ خ العوثٕخ لذمبن عُكح الزع ٕت الغبمعٓ

 ( رطجٕج معبٕٔو اٚكاهح المزمٕيح ثملاهً الزع ٕت اٜثزلا:ٕخ  ٓ مرو  2005عجل الوٍُ   دمحم أثُ الىُه .)

لغددين الضبلددش  الغمعٕددخ   االمددئرمو الَددىُْ الضبلددش عمددو اٜعزمددبك َضددمبن عددُكح المئٍَددبد الزع ٕمٕددخ

-24المرؤخ ل زوثٕخ المقبهوخ َاٚكاهح الزع ٕمٕخ ثبٜمزواة مع ك ٕخ الزوثٕخ ثجىٓ ٍُٕف عبمعدخ القدبٌوح  

  .2005/ٔىبٔو/25

 ( 2002عجٕلاد  مَقبنح َأثُ الَمٕل  ٍٍٕ خ .))ٓكاه الجؾش الع مٓ )الجؾش الىُعٓ َالجؾش الكم  

 الفكو  عمبن. 

 (. ررُه مقزوػ لزطُٔو اكاهح ثوامظ الَىخ الزؾذٕؤخ ثبلغبمعبد الَعُكٔخ 2017) العزٕجٓ  مىٕوح وبٔف

ثؾددش قددل   ددٓ المددئرمو اَ٘  ل َددىخ الزؾذددٕؤخ  ددٓ الغبمعددبد  ددٓ ضددُن القجددواد اللَلٕددخ المعبصددوح  

   اللمب .الَعُكٔخ

 ( كهعخ رطجٕج معبٕٔو ضمبن الغُكح  دٓ المدلاهً الَدعُكٔخ مده2014الءبملْ  ع ٓ دمحم .)  َعٍدخ و دو

 .995-974(  2)41  مغ خ الع ُ  الزوثُٔخالممو ٕه الزوثُٕٔه  ٓ الملٔىخ المىُهح  

 ( 2008الفزَْٝ  ٍٍٕ خ مؾَه .)كاه المَئَلٕبد"-المُاصفبد-المعبٕٔو-الغُكح  ٓ الزع ٕت " المفبٌٕت  

 الموَ  ل ىمو َالزُىٔع  عمبن.

 ( ضددجط َضددمبن الغددُكح  ددٓ 2020الفٍمددٓ  مددوىَ  مطددو .) المئٍَددبد الزع ٕمٕددخ )المعددبٕٔو َالىمددبمط

-79  4  مغ دخ الع دُ  الزوثُٔدخ َالىفَدٕخ  2030َاٍ٘بلٕت(  ٓ ضُن هإٔدخ المم كدخ العوثٕدخ الَدعُكٔخ 

104. 

 ( .ْ2011قبٍت  مغل .)القدبٌوح  كاه المَزُٔبد المعٕبهٔخ لقؤظ الزع ٕت قج  الغبمعٓ  ٓ ا٘لفٕدخ الضبلضدخ  

 الفكو العوثٓ.

 (. رقُٔت ا٘كان المئٍَٓ لك ٕبد الزوثٕدخ ثمؾب  دبد صدعٕل مردو  دٓ ضدُن 2018ٓ عللٓ )كبم   هاض

 .132-20  53  المغ خ الزوثُٔخأٍ ُة ؽ قبد الغُكح  

 ( ً  رقٕٕت ا٘كان المئٍَٓ َعٝقزدً ثبٚصدٝػ اٚكاهْ  مٍُدُعخ اٍٚدٝ  2010الكوكْ  أؽمل الَٕل .)

 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/127735 َالزىمٕخ  هاثط.

 (   َاقع رطجٕج معبٕٔو الغُكح المبم خ ثبلملاهً الَعُكٔخ الوا:لح ثمؾب  خ 2019لءبملْ  مبعل عجل .)

 .189-161(  4) 27  مغ خ الغبمعخ اٍٚٝمٕخ ل لهاٍبد الزوثُٔخ َالىفَٕخعلح مه َعٍخ و و مع مٍٕب  

 ( . ررُه مقزوػ ل زع ٕت المزىق   ٓ مئٍَبد الزع ٕت العبلٓ  2013لءلٔبن  عجل المؾَه عجل الوىا .) 

 .58-9(  82) 20  مغ خ مَزقج  الزوثٕخ العوثٕخ

 ( 2011مغبٌل  دمحم عطُح  عىبوٓ  ٌمب   زُػ.) كاه الغبمعخ الغلٔلح  اٍزوارٕغٕبد الغُكح  ٓ الزع ٕت  

 اٍٚكىلهٔخ
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 (. تطوٌر معاٌٌر خطط التحسٌن لمدارس م2020عبد هللا، حمدي السٌد )؛ حروس، دمحم األصمعًم

مجلة شباب التعلٌم األساسً المعتمدة فً ضوء التجارب والنماذج المعاصرة فً االعتماد التربوي، 

 .606-579، (1) 5، الباحثٌن فً العلوم التربوٌة

 ( ٓ2006موكي اٚوزبط اٚعٝم .)عبمعخ الم ك عجل العئي  علح.وؾُ مغزمع المعو خ   

 (. اكاهح الغُكح المبم خ  ٓ ملاهً الزع ٕت اٍ٘بٍٓ ث ٕجٕب )المفٍُ  َالمجبكة 2012ب )مرجبػ  هض

 .224-179  27  مغ خ الزوثٕخَالمزط جبد(  

 ( مقوعبد الزع ٕت العبلٓ َمزط جبد ٍُ  العم   ٓ الغمٍُهٔخ الٕمىٕخ  ثغش 2012معية  أوُه .)

 مىمُه  أَ العمبه َعىجو كهاٍخ عواقٕخ.

 رغبٌددبد الؾلٔضددخ  ددٓ رقددُٔت الطبلددت مدده مى ددُه الغددُكح َاٜعزمددبك (. ا2008ٜؾفددٕع ٍددعٕل )مقدل   عجددل ال

   عبمعخ وبٔف العوثٕخ ل ع ُ  ا٘مىٕخ  الؤبم.أ٘كبكٔمٓ
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