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 هلؽض :

ُدددؿذ ُدددفا البعدددد آلدددٔ جعدددكذ  قا  

ًْٗددة ؽدد ن ًمددام الوتددكقات بالوكظلددة الرا

بوٌطتددددة شددددالاى ظددددْع اوددددؽؿام الددددحعلن 

اإللكحكًّددٖ  ددٖ ؾقاوددة هتددكقات ال ظدد  

الظددددد٘ ٖك ّـلدددددم هدددددي ظ٘دددددد: هكًّدددددة 

االوددحؽؿام ّوددِْلحَك ّالظددعْبات الحددٖ 

جْاشَِك ّال ْائؿ الحٖ لوىِا الط ن هدي 

 اوحؽؿاهَ.

( 35ّجكًْددددث  ٌ٘ددددة البعددددد هددددي  

ؽالبدددان هدددي ؽددد ن ًمدددام الوتدددكقات الدددفٗي 

ظدد  الظدد٘ ٖ ؼدد ع ٗؿقوددْى هتددكقات ال 

ُددددددددـ 1353/1352العددددددددام الؿاقوددددددددٖ 

باوددددحؽؿام الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ. ّجْطدددد  

البعدددد آلدددٔ عى الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ اجىدددن 

بوكًّددة ّوددِْلة ةب٘ددك ك ّعى الظددعْبات 

الحددٖ ّاشِددث الطدد ن اًعظددكت  ددٖ بددؾ  

اجظدداع االًحكًددث ّاال طدداع الٌاجصددة  ددي 

ُددفا الددبؾ ك ةوددا عةددؿت ًحددائس البعددد  لددٔ 

ئددؿ ةب٘ددك  لوىددِا ع ددكاؾ العٌ٘ددة ّشددْؾ  ْا

 عذٌا  ؾقاوحِن لوتكقات ال ظ  الظ٘ ٖ.

 

 

 

 

 الوتؿهة ّؼل ٘ة البعد الٌمكٗة: 

ُددددفا العظددددك جطددددْقان  ٘ددددك  ٗشددددِؿ

هىدددبْي  دددٖ هصددداالت جتٌ٘دددة الوعلْهدددات 

ّاالجظاالت اًحت  عذدكٍ آلدٔ ه٘دؿاى الحعلد٘ن 

ّ الددحعلنك  دداقجتٔ بددَ هحعلبددان  لددٔ ظددؿّؾ 

خ ًتلة ًْ ٘دة  دٖ الوكاى ّالمهاىك  ّعظؿ

شو٘ددع العول٘ددات الحعل٘و٘ددة ّبؽاطددة  ٘وددا 

ٗحعلق بطكائدق الحدؿقٗه ّعودال٘ل الحعلد٘ن 

ّالددددددددحعلن ّالحددددددددٖ شىددددددددؿُا  الددددددددحعلن 

 اإللكحكًّٖ .

ّقب  العؿٗد  ي الٌتلة الحدٖ عظدؿذِا 

الددحعلن اإللكحكًّددٖ ّؼظائظددَ ّهو٘ماجددَ 

هددي الوِددن عى ًُعددكذ الددحعلن اإللكحكًّددٖك 

ي األؾب٘دددات ظ٘دددد جودددث هكاشعدددة  دددؿؾ هددد

(؛ 6111الحكبْٗة هر  : ] شْي ّوع٘ؿك 

(؛  العْٗدددؿ ّالعاهدددؿك 6116 الوب٘كٗدددمك 

ُدددددددددددددددددددْقجي  6115 َّ (؛ ُدددددددددددددددددددْقجي 

 HORTON AND HORTON, 

(؛  اودددددددح٘حَ٘ 6113(؛  لاُدددددددكك 2003

(؛ 6112(؛   مهدددٖك 6112ّودددكظاىك 

(؛  ةدددددددددددكؾٕك 6111 الع ّالصٌددددددددددؿٕك 

([ك 6115(؛   ع الوطِددددددددددددددددددددك  6111

لددحعلن اإللكحكًّدددٖ ُّؼلددض هٌِددا الدددٔ عى ا

 باق   دي جتدؿٗن هعحدْٓ جعل٘ودٖ ّجعفٗدة 

قاشعددة للوددحعلن باوددحؽؿام العاوددل اٙلددٖ 

 قا  ؽددددد ن الوكظلدددددة الراًْٗدددددة  ًمدددددام 

الوتكقات( بوٌطتدة شدالاى ظدْع اودحؽؿام 

الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات 

 ال ظ  الظ٘ ٖ.

 

 

 ؾ. هعوؿ بي عظوؿ  ع الوطِك  ؾ. عظوؿ بي ظا ك  ط٘ف    
 تهؿٗك آؾاق  جتٌ٘ة الوعلْها  هؿٗك آؾاق  اإلشكاذ الحكبْٕ

 جعل٘ن شالاى               جعل٘ن شالاى               
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (512(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

 تدددددؾ هدددددي ؼدددددد ع الْودددددائؾ الوحعددددددؿؾ  

ّالبكهص٘ددددددات الحعل٘و٘ددددددةك عّ باوددددددحؽؿام 

العاوددل اٙلددٖ هددؿ وان باإلًحكًددث بظددْق  

جماهٌ٘ددددة ٗلحتددددٖ  ِ٘ددددا الوعلددددن ّالوددددحعلن 

هباشدددك ك عّ بظدددْق   ٘دددك جماهٌ٘دددة  بدددك 

 لوْاقع ّالظ عات الحعل٘و٘ة.ا

 لدددددٔ ـلدددددم طدددددٌف الدددددحعلن  ّبٌدددددا 

اإللكحكًّدددددٖ ّ تدددددا لددددد ؾّات ّالْودددددائ  

الوىددحؽؿهة  ددٖ  ول٘حددٖ الحعلدد٘ن ّالددحعلن 

هردددددد  العاوددددددلك ّاإلًحكًددددددث ّاألقودددددداق 

الظٌا ٘ة... آلٔ  ؼكٍ هي ّوائ  االجظاع 

ّجتٌ٘ة الوعلْهات آلدٔ: الدحعلن اإللكحكًّدٖ 

الوعحودددؿ  الوعحودددؿ  لدددٔ اإلًحكًدددثك ّ ٘دددك

 لٔ اإلًحكًث. ُّٗظٌّف الدحعلن اإللكحكًّدٖ 

الوعحودددددؿ  لدددددٔ اإلًحكًدددددث آلدددددٔ الدددددحعلن 

 SYNCHRONOUSاإللكحكًّٖ الحماهٌٖ 

E LEARNING  الدفٕ ٗصحودع  ٘دَ الوعلدن

 الوٌ دف( هدع الوحعلودد٘ي  دٖ  ى ّاظدؿ ل٘ددحن 

بٌِ٘ن اجظاع هحماهيك ّالدحعلن اإللكحكًّدٖ 

 ASYNCHRONOUS ٘ك الحماهٌٖ 

؛ الوْودددٔ  ّالوبددداق ك 6115ك  العدددكان

وددددددددكظاىك6113 َّ ؛ 6112؛ عوددددددددح٘ح٘ة 

(. ّٗكجبؾ ه ِْم االجظداع 6112 مهٖك 

الوحددددماهي بوظددددطلط  الْقددددث ً ىددددَ  

 REAL-TIME  ُّدددددْ ٗعٌدددددٖ ًتددددد )

االجظددداالت  دددٖ اللعمدددة ً ىدددِا لوْاقدددع 

هحعدددؿؾ ك ُّدددْ الشدددكؽ الدددفٕ ٗظدددبط  ٘دددَ 

االجظدداع هحماهٌددانك ةوددا ٗطلددق  ل٘ددَ الددحعلن 

(. 6112الوباشدددددك  مهٖك  اإللكحكًّدددددٖ

ّهددي شِددة عؼددكٓ  ددمى الددحعلن اإللكحكًّددٖ 

الوحددددماهي ٗىددددحؽؿم عؾّات هحعددددؿؾ   ددددٖ 

االجظدداالت الوحماهٌددة  الوباشددك (ك هٌِددا: 

ًمدددددددددددددام الوعاؾذدددددددددددددة عّ الؿقؾشدددددددددددددة 

 CHAT/IRC(INTERNET 

RELAY CHAT ك ّالودددددتجوكات)

 AUDIOالظدددددددددددددددددْج٘ة 

CONFERENCING ك ّهدددددددتجوكات

 VIDEOال ٘دددددددددددددددددددؿْٗ 

CONFERENCING ك ّال ظددددددددددْع

. VIRTUAL[ CLASSاال حكاػدد٘ة 

ّعهدددا الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  ٘دددك الوحدددماهي 

  ٘دددددددددددددددددددددددددددددددددك الوباشدددددددددددددددددددددددددددددددددك( 

ASYNCHRONOUS َ٘كدددْى  ٘ددد  :

ا  االجظدداع بدد٘ي الوعلددن ّالوحعلودد٘ي هحعددكقن

هددددي الددددمهيك  دددد٘وكي للوعلددددن عى ٗؼددددع 

هظدداؾقٍ هددع ؼطددة جعل٘وددَ ّجتْٗوددَ  لددٔ 

الوْقددع الحعل٘وددٖك ذددن ٗددؿؼ  الطالددل آلددٔ 

 ددددٖ عٕ ّقددددث ّٗحبددددع آقشدددداؾات  الوْقددددع

الوعلن  ٖ آجوام الحعلن ؾّى عى ٗكْى ٌُا  

اجظاع هحماهي  هباشك( هع الوعلدنك ّهدي 

عبدددددكل عؾّات الدددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ  ٘دددددك 

الوحددددددددماهي: الظدددددددد عات اإللكحكًّ٘ددددددددة 

 WORLD WIDE WEB 

WWW الىاةٌة عّ الح ا ل٘دةك ّالبكٗدؿ )

ك ّهصوْ ددددددات E-MAILاإللكحكًّددددددٖ 

عّ لْظدددددددددات  LISTSERVالٌتددددددددداي 

 DISCUSSIONالٌتداي  اإل  ًدات( 

BOARDS ك ّالوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددؿًّات

ك ّاألقكاص الوؿهصة BLOGاإللكحكًّ٘ة

CD  الوبددددددددداق ك َّ ؛ 6113 الوْودددددددددٔ 

وددددددكظاىك َّ ؛  مهددددددٖك 6112عوددددددح٘ح٘ة 

 (.6113؛ شعاجَك  6112

( 6113ةدد  هددي : لٗحددْى   ُّٗظددٌّف

العل دإّ  6112َّ ع هع٘دا   َّ  )6111 )

هتؿاق جْظ٘ َ  ٖ  الحعلن اإللكحكًّٖ ظىل

الحددؿقٗه آلددٔ ذ ذددة عًددْا  ُددٖ ةوددا ٗلددٖك 

الٌددْ  األّع: الددحعلن اإللكحكًّددٖ الوىددا ؿ 

: ُّدددْ  بددداق  ADJUNCTعّ الوكوددد  

 ددي جعلددن آلكحكًّددٖ هكودد  للددحعلن الظدد ٖ 

ٗحن  ٘دَ ؼؿهدة الدحعلن بودا ٗعحداز آل٘دَ هدي 

بددكاهس ّ ددكّع هىددا ؿ . ّ ٘ددَ جْظددف 

ان  دٖ بعغ عؾّات الدحعلن اإللكحكًّدٖ شمئ٘د

ؾ ددددن الحعلدددد٘ن الظدددد ٖ ّجىددددِ٘لَ ّق ددددع 

ة ا جدددَ. عهدددا الٌدددْ  الرددداًٖ  ِدددْ الدددحعلن 

اإللكحكًّددددٖ الوٌ كؾ الٌوددددْـز الؽددددالض( 

TOTALLY ONLINE َ٘ددددد ّ :

ْٗظددف الددحعلن اإللكحكًّددٖ  تددؾ  ددٖ اًصددال 

 ول٘حددددٖ الددددحعلن ّالحعلدددد٘نك ظ٘ددددد جعودددد  
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الشددددبكة الوعل٘ددددة عّ اإلًحكًددددث ةْودددد٘ؾ 

لحعلدد٘ن  ددي عواوددٖ لحتددؿٗن ةاهدد   ول٘ددة ا

ؽكٗق البكهص٘ات الوعولة  لدٔ األقدكاص 

الوؿهصدددددة عّ  لدددددٔ الشدددددبكة العٌكبْج٘دددددة 

 الْٗل( عّ الشبكة الوعل٘دة  ُّدْ طدْق  

للحعلدددد٘ن  ددددي بعددددؿ الوعحوددددؿ  لددددٔ الددددحعلن 

اإللكحكًّددٖ(. عهددا الٌددْ  الرالددد هددي ُددفا 

الحظددٌ٘ف  ِددْ الددحعلن اإللكحكًّددٖ الوددؿهس 

: ّ ٘ددَ ٗطبددق BLENDED الووددمّز( 

ن اإللكحكًّددددٖ هددددؿهصان هددددع الحعلدددد٘ن الددددحعل

الظ ٖ  ٖ  ول٘حٖ الحعل٘ن ّالدحعلنك بع٘دد 

ٗدددددددحن اودددددددحؽؿام بعدددددددغ عؾّات الدددددددحعلن 

اإللكحكًّددددٖ لصددددم  هددددي الحعلدددد٘ن ؾاؼدددد  

التا ددددات الظدددد ٘ة ّشِددددا لْشددددَ ّعؾّات 

 عؼكٓ جىحؽؿم للحعلن  بك شبكة اإلًحكًث. 

عؼدددكٓ جظدددٌف عودددال٘ل  شِدددةّهدددي 

تددددؿٗن الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ آلددددٔ عوددددال٘ل ج

الوعحددْٓ اإللكحكًّددٖ ّالحددٖ هددي عبكلُددا: 

-Eالوعاػدددددددددددددددددددك  اإللكحكًّ٘دددددددددددددددددددة 

LECTURE ك ّالعدددكّع اإللكحكًّ٘دددة

E-DEMONSTRATIONS ك

-Eّالدددددددددحعلن الحعددددددددداًّٖ اإللكحكًّدددددددددٖ 

COOPERATIVE 

LEARNING ّعوددددددددددال٘ل الددددددددددحعلن .

اإللكحكًّدددددٖ الح ا ل٘دددددة ّالحدددددٖ هٌِدددددا : 

الوٌاقشدددددددددة الصوا ٘دددددددددة اإللكحكًّ٘دددددددددة 

GROUP DISCUSSION ك

-Eّاألوددددددددددددددددددددد لة اإللكحكًّ٘دددددددددددددددددددددة 

QUESTIONING ٌُٖك ّالعظف الف

-Eاإللكحكًّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٖ 

BRAINSTORMING  عّ العظدددددف

الددددفٌُٖ الكقوددددٖك ّالٌددددؿّ  اإللكحكًّ٘ددددة 

WEBINAR ٖك ّاالةحشدداذ اإللكحكًّددد

E-DISCOVERY ّعوددددال٘ل الددددحعلن .

اإللكحكًّدددٖ الحطب٘ت٘دددة ّالحدددٖ هٌِدددا: ظددد  

 E-PROBLEMالوشددكلة آلكحكًّ٘ددا 

SOLVING ّلعدددددددددددددددددددددددددددددل األؾّاق ك

ك E-ROLE PLAYINGاإللكحكًّ٘دة 

 E-CASEّؾقاودة العالدة اإللكحكًّ٘دة 

STUDY  ك ّالوعاةددا  اإللكحكًّ٘ددةE 

SIMULATION ك ّالوشددددددددددددددددددداقٗع

 Eاإللكحكًّ٘ددة ّ الحكل٘ ددات اإللكحكًّ٘ددة 

ASSIGNMENT  ؛ 6112  مهدددددٖك

 (.  6113شعاجَك 

الددددددٌوؾ عّ األوددددددلْن  ةدددددداىّعٗددددددا 

كًّدددٖ  مًدددَ الوىدددحؽؿم  دددٖ الدددحعلن اإللكح

ٗعحوددؿ  لدددٔ هدددا ٗىدددؤ ن  عًمودددة آؾاق  

 COURSEالوتدددكقات اإللكحكًّ٘دددة  

MANAGEMENT SYSTEM 

(CMS) : ّالحدددددددٖ جعدددددددكذ ب ًِدددددددا   )

هصوْ ة هي الحطب٘تدات العاودْب٘ة ٗوكدي 

هددددي ؼ لِددددا آًشددددا  ّ آًحدددداز الوتددددكقات 

اإللكحكًّ٘ددددددة ّجتددددددؿٗوِا ّآؾاق  شو٘ددددددع 

ًشدداؽات الددحعلن  ددٖ الوتوىددات الحعل٘و٘ددة 

آؾاق   ول٘دددة الدددحعلن بكاهلِددداك بدددؿ ان هدددي ّ

الحىددددص٘ ك ّّػددددع الصددددؿاّعك ّا حودددداؾ 

الؽطددددة الحؿقٗىدددد٘ةك ّآجاظددددة الوعحددددْٓ 

للطالدددلك ّهحابعدددة عؾا  الطددد ن ّآطدددؿاق 

جتددداقٗك  دددٌِنك ّالحْاطددد  بددد٘ي الطددد ن 

ّالوعلددن ّالطدد ن هددع بعؼددِن هددي ؼدد ع 

الوعاؾذددددات ّهٌحددددؿٗات الٌتدددداي ّالبكٗددددؿ 

لول ددددددددداتك اإللكحكًّدددددددددٖك ّهشددددددددداقةة ا

ّاالؼحبددداقاتك ّجتدددؿٗن الٌحدددائس. ّجحؼدددوي 

ُدددددفٍ األًمودددددة العؿٗدددددؿ هدددددي العٌاطدددددك 

ّالكائٌدداتك ةددالبكاهس الحعل٘و٘ددةك ّقْا ددؿ 

الب٘اًدداتك ّالكحددل اإللكحكًّ٘ددةك ّجطب٘تددات 

هظددداؾق اإلًحكًدددثك ّالحتدددْٗن اإللكحكًّدددٖ 

ك  ع 6113؛ آوددوا ٘ ك 6112  مهددٖك 

 (.  6115الوطِكك 

 (JUSURًمدددددام شىدددددْق   ّٗعدددددؿ

إلؾاق  الحعلن اإللكحكًّٖ هٌمْهدة بكهص٘دة 

هحكاهلدددددة هىدددددتّلة  دددددي آؾاق  العول٘دددددة 

الحعل٘و٘دة اإللكحكًّ٘دة باالقجكدال  لدٔ ًمدن 

ظاوددددددددددْب٘ة إلؾاق   ول٘ددددددددددات الددددددددددحعلن 

اإللكحكًّ٘ة ّالحٖ جعكذ بٌمن آؾاق  الحعلن 

 LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM 

LMS ك  ّالحٖ جشو  التبْع ّالحىص٘ ك)
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كقاتك ّآجاظددددة الوعحددددْٓ ّشؿّلددددة الوتدددد

للطالدددلك ّهحابعدددة عؾا  الطالدددل ّآطدددؿاق 

الحتددددداقٗك  ٌدددددَك ّآشدددددكا  االؼحبددددداقاتك 

ّجْ ٘ك  ول٘ات الحْاط  ب٘ي الطد ن هدي 

ؼ ع الؿقؾشات ّهٌحؿٗات الٌتاي ّالبكٗؿ 

ّهشاقةة الول ات. ةوا ٗشو  ًمام شىْق 

ًمددددددددددددددام آؾاق  هعحددددددددددددددْٓ الددددددددددددددحعلن 

 LEARNING CONTENT 

MANAGEMENT SYSTEM 

LCMS الب٘ ة الحٖ ٗوكدي ؼ لِدا ُّْ  )

جدددْ ٘ك ّظدددؿات ؼاطدددة لحؽدددمٗي هعحدددْٓ 

الددحعلن ّآؾاقجِددا ّاوددحؽؿاهِا  ددٖ جطددْٗك 

الوْاؾ الحعل٘و٘ة هوا ٗوكدي الوطدْقٗي هدي 

البعددددد ّالْطددددْع الىددددكٗع للٌظددددْص 

ّالْوددائؾ ال لهددة لبٌددا  هعحددْٓ الددحعلن 

 (.6116 الِماًٖك 

ّ ددٖ ُددفا البعددد جددن اوددحؽؿام ًمددام 

ق إلؾاق  هتدددكقات ال ظددد  الظددد٘ ٖ شىدددْ

هددؿاقن ًمددام الوتددكقات للعددام الؿقاوددٖ 

ُـ ُّْ ها ود٘حن جْػد٘عَ 1353/1352

  ٖ هشكلة البعد. 

ّ ٖ ػدْ  هدا جتدؿم ٗحؼدط عى ٌُدا  

ظاشدددة هاودددة آلدددٔ اودددحؽؿام هىدددحعؿذات 

الحكٌْلْش٘ا  ٖ بكاهس جٌو٘ة الحؿقٗه  دٖ 

ػددْ  جعددْالت العظددك؛ لوددا جحىددن بددَ هددي 

ٗددددؿ  جعددددؿذث  ٌِددددا ؼددددائض ّهماٗددددا  ؿ

( عى 6113األؾب٘ددات ظ٘ددد ٗددكٓ شددعاجَ  

اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ جٌو٘دددة 

عوددددال٘ل الحددددؿقٗه ٗحظددددف بصولددددة هددددي 

الؽظددددددددددددائض هٌِددددددددددددا : الو ئوددددددددددددة 

CONVENIENCE  ّالوكًّددددددددددددددددددة

FLEXIBILITY  ظ٘ددد ٗحدداض للطالددل

ؼ٘دددداق الوشدددداقةة ظىددددل الك٘ ٘ددددة الحددددٖ 

ٗك بِددا لْشددْؾ العؿٗددؿ هددي الؽ٘دداقات  ددٖ 

ْط٘  الواؾ  الؿقاو٘ة. ةوا ٗحظف ؽكي ج

الددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ بالحدددد ذ٘ك ّال ا ل٘دددددة 

EFFECTIVENESS  آـ عذبحددددددددددددددددث

البعددْخ عى ًمددام الددحعلن اإللكحكًّددٖ  ددي 

بعؿ ْٗالٓ عّ ٗ ْي  دٖ الحد ذ٘ك ّال ا ل٘دة 

ًمام الحعل٘ن الحتل٘ؿٕ ّـلم  ٌؿها جىحؽؿم 

ُددفٍ الحتٌ٘ددات بك ددا  ك ةوددا عى  ةر٘ددكا هددي 

ن  ي بعؿ ال جكلف  الكر٘ك هدي عشكاع الحعل٘

الواعك ّـلم  ؼ   دي الحعلدل  لدٔ البعدؿ 

الصعكا دددٖ ّالمهددداًٖ  ددد  ٗعحددداز الطالدددل 

ّالوعلن آلٔ عى ٗكًْا هحْاشؿٗي  دٖ هكداى 

ّاظددددؿ عّ ّقددددث ّاظددددؿ هددددي عشدددد  جبدددداؾع 

الوعلْهددات. ةوددا ٗحدد٘ط الددحعلن اإللكحكًّددٖ 

للطالل العكٗة  ٖ اؼح٘اق الْقث الوٌاودل 

ْ ك للطالدل آهكاً٘دة آ داؾ  للوعاػك ك ّٗد

االودددددحوا  عّ هشددددداُؿ  عٕ شدددددم  هدددددي 

الوعاػددك  الوٌشددْق  بحلددم الظدد٘ . ّةددفا 

الحعلددل  لددٔ هشددكلة الطاقددة االوددح٘عاب٘ة 

للِ٘ دددات الحعل٘و٘دددة:  ددد  ٗحطلدددل ظؼدددْق 

الطلبة آلٔ ال ظْع الؿقاو٘ةك ّ ال ٗحطلدل 

ا  جْاشؿ الوعلن  ٖ ة   ظ  ةٖ ٗعطٖ  دؿؾن

ا هي الطلبة هعا ػك  هعٌ٘دة. ُّدفا هعؿّؾن

ٗعٌددٖ عًددَ وددححوكي الوتوىددات الحعل٘و٘ددة 

هددددددي الحعلددددددل  لددددددٔ هشددددددكلة ؽاقاجِددددددا 

االوددح٘عاب٘ة الوعددؿّؾ  الحددٖ جعددحن  لِ٘ددا 

قبْع  ؿؾ هدي الطلبدة ٗحٌاودل هدع هدا ُدْ 

 هحْ ك هي  ظْع ؾقاو٘ة ّ هؿقو٘ي. 

عؼددكٓ لؽددض  ع الوطِددك  شِددةّهددي 

( هماٗددا الددحعلن اإللكحكًّددٖ  ددٖ هددا 6115 

ع ة دددا   الوىدددح ٘ؿٗيك ّ هدددا ٗلدددٖ :  ق ددد

ٗح٘عدَ هدي وددِْلة الْطدْع آلدٔ العتائددل 

الحعل٘و٘ددة ّالوتددكقات اإللكحكًّ٘ددة  ددٖ عٕ 

ّقددث ّهددي عٕ هكدداىك ّجتل٘دد  ةل ددة ُددفٍ 

البددكاهس ةًِْددا قددؿ جتددؿم  ددي بعددؿك ّجعودد  

 لددددٔ جشددددص٘ع الوحعلودددد٘ي  لددددٔ جظدددد ط 

اإلًحكًدددث هددددي ؼددد ع اوددددحؽؿام الددددكّابؾ 

آػددا ٘ة الحشددعب٘ة للْطددْع آلددٔ هعلْهددات 

ظددْع الوْػددْ ات الوحلتددا ك ّجعودد   لددٔ 

جطدددْٗك قدددؿق  الوحعلوددد٘ي  لدددٔ اودددحؽؿام 

العاول ّاإل داؾ  هدي اإلًحكًدثك ّجشدص٘ع 

الوحعلوددد٘ي  لدددٔ اال حوددداؾ  لدددٔ الدددٌ ه 

ّالْطْع آلٔ هكظلة بٌا  الوعك دة ـاج٘دانك 

ّ لٗاؾ  ذتة الوحعلن  ٖ ً ىَك ّها جىدوط 

م بدَ هدي جطددْٗك الوداؾ  الحعل٘و٘دة باوددحؽؿا
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الوظدداؾق اإللكحكًّ٘ددة ّاإلًحكًددثك ّجحدد٘ط 

االظح اظ بىص ت للوحعلود٘ي ّالعدْؾ  لِدا 

 ددددٖ عٕ ّقددددث ّهددددي عٕ هكدددداىك ّٗعحوددددؿ 

الْقددث ّالوددٌِس ّالحودداقٗي  لددٔ هىددحْٓ 

الودددحعلن ّلددد٘ه  لدددٔ هعدددؿع الوصوْ دددة. 

 ددالوحعلن األقدد  هىددحْٓ لؿٗددَ ّقددث لك ددع 

هىدحْاٍ ّالودحعلن الوحو٘ددم ٗىدحط٘ع الحتددؿم 

الوحعلو٘ي األق  هىدحْٓ. ةودا  ؾّى اًحماق

عًِا جىِ  الحْاط   لٔ الوىحْٓ األ تٖ 

ّالكعوددٖ بدد٘ي الوصوْ ددات ّهددع الوعلددن 

 الوشكذ  لٔ البكًاهس.

هي عُو٘ة الحعلن االلكحكًّٖ  ّاًط قا

ّهو٘ماجدددددَ  تدددددؿ  عشكٗدددددث العؿٗدددددؿ هدددددي 

الؿقاودددات العؿٗردددة ظدددْع عذدددك اودددحؽؿام 

الحعلن اإللكحكًّدٖ  دٖ الحدؿقٗه ّهدي جلدم 

(  6113لؿقاودددات ؾقاودددة  بدددؿ التددداؾق  ا

الحددددٖ ُددددؿ ث آلددددٔ بٌددددا  ًوددددْـز للددددحعلن 

اإللكحكًّدددددٖ قدددددائن  لدددددٔ عودددددلْن ظددددد  

الوشك ت ٗحكْى هي ذ خ هدؿْٗالت ُدٖ:  

هْؾٗدددْع االجظددداع الدددفٕ ٗحؼدددوي  دددكذ 

للؿقؾشددددددةك ّلْظددددددة هٌاقشددددددةك ّبكٗددددددؿ 

آلكحكًّددٖك ّهٌحددؿٓك ّهددؿْٗع هكئددٖ ٗتددؿم 

اك الوشددكلة ّاألؾّات الوىدددا ؿ   ددٖ ظلِددد

ّهدددؿْٗع الدددؿ ن الدددفٕ ٗحؼدددوي الو ددداُ٘ن 

األواوددد٘ة لعددد  الوشدددكلة. ّقدددؿ عظِدددكت 

ًحددائس الؿقاوددة  ا ل٘ددة الٌوددْـز الوتحددكض 

 دددٖ جٌو٘ددددة هِدددداقات الح ك٘ددددك االبحكدددداقٕ 

ّهِاقات ظ  الوشك ت لؿٓ ؽالبات ةل٘دة 

 الحكب٘ة بصاهعة ًصكاى.

عشددددددكٓ  عبددددددْ ؾقن ّ ودددددداق  ةوددددددا

( ؾقاوة ُؿ ث آلٔ جعكذ  ا ل٘دة 6113 

وددحؽؿام هْقددع آلكحكًّددٖ ج ددا لٖ لحٌو٘ددة ا

الحعظد٘  الوعك دٖ ّالح ك٘ددك البظدكٕ  ددٖ 

الؿقاوات االشحوا ٘ة لؿٓ ؽ ن الوكظلدة 

الوحْودددطة ظ٘دددد جْطدددلث الؿقاودددة آلدددٔ 

  ا ل٘ة الوْقع.

( ؾقاودددددة 6113  الصعدددددؿّعشدددددكٓ 

ُؿ ث آلدٔ جعدكذ ؾّق الحعلد٘ن اإللكحكًّدٖ 

 دددٖ ؾ دددن ؾٗوتكاؽ٘دددة الحعلددد٘نك ّجْطدددلث 

آلٔ شولة هدي اإلودِاهات للحعلد٘ن الؿاقوة 

اإللكحكًّددٖ  ددٖ  ددؿؾ هددي الوعدداّق ُددٖ : 

آجاظددة ال كطددة ل  ددات الوصحوددع للعظددْع 

 لدددٔ الحعلددد٘ن ّالحدددؿقٗلك ّالحعلدددل  لدددٔ 

 ْائدددددق المهددددداى ّالوكددددداىك ّاودددددحع ع 

الودددددددْاقؾ البشدددددددكٗة ّظددددددد  هشدددددددك ت 

الحؽظظات الٌاؾق ك ّالحعدْع هدي  لىد ة 

ٔ الحعلدددد٘ن الوعحوددددؿ  لددددٔ الوصوْ ددددة آلدددد

الحعلدددد٘ن الوعحوددددؿ  لددددٔ ال ددددكؾك ّآجاظددددة 

ال كطدددة للطالدددل الوحو٘دددم لك دددع هىدددحْاٍ 

 ؾّى اًحماق الط ن االق  هىحْٓ.

(  دٖ 6113ّظبدْي   ال٘دحنّجٌاّع 

ؾقاوددحَ جعددكذ عذددك اوددحؽؿام هددْاؾ الددحعلن 

اإللكحكًّدددٖ  دددٖ جعظددد٘  ؽددد ن الظدددف 

الىددددداؾن ّآؾقاةِدددددن للب٘ دددددة الحعل٘و٘دددددة 

جْطدددلث الظدد ٘ة  دددٖ هددداؾ  العلدددْمك ّقدددؿ 

الؿاقوددة آلددٔ عى هددْاؾ الددحعلن اإللكحكًّددٖ 

لِددا عذددكاُ آٗصاب٘ددان  ددٖ جعظدد٘  الطدد ن  ددٖ 

ظ٘ي ال ْٗشؿ عذك  ٖ آؾقا  الطد ن للب٘ دة 

 الحعل٘و٘ة الظ ٘ة.

هعودْؾ  عى ٖ ظ٘ي  َّ ؾقاوة العكٌٖٗ 

( ُدددددؿ ث آلدددددٔ جعدددددكذ  ا ل٘دددددة 6113 

الحددددؿقٗه باوددددحؽؿام الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ 

الراًْٗددة  لددٔ  لوتددكق ال تددَ  ددٖ الوكظلددة

الحعظدددد٘  ّاجصدددداٍ الطدددد ن ّالوعلودددد٘يك 

ّجْطددلث الؿقاوددة آلددٔ عى لددؿٓ الطدد ن 

اودددحعؿاؾان ةب٘دددكان للدددحعلن اإللكحكًّدددٖك ةودددا 

جْطلث الؿاقوة آلٔ ّشدْؾ  ا ل٘دة للدحعلن  

اإللكحكًّدددددددٖ  دددددددٖ جعظددددددد٘  الطددددددد ن 

ّاجصدداُِنك ّ ددؿم ّشددْؾ  ا ل٘ددة لددَ  ددٖ 

 اجصاٍ الوعلو٘ي.

ّى المب٘ددددددؿٕ ُّدددددداق ؾقاوددددددةعهددددددا 

(  تدددؿ ُدددؿ ث آلدددٔ الكشدددف  دددي 6113 

 ا ل٘ة اوحؽؿام الوٌمودات الوحتؿهدة  لدٔ 

الحعلن اإللكحكًّٖ  ٖ الحعظد٘  ّاالظح داظ 

بدددالحعلن  دددٖ الؿقاودددات االشحوا ٘دددة لدددؿٓ 

ؽدددد ن الوكظلددددة الوحْوددددطةك ّجْطددددلث 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (561(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

الؿقاودددة آلدددٔ ّشددددْؾ  دددكّي ـات ؾاللددددة 

آظظدائ٘ة  دٖ الحعظد٘  ّاالظح داظ بدالحعلن 

 الحصكٗب٘ة. لظالط الوصوْ ة

ؾقاوددة الؿوددْقٖ ّ كظدددات  ُّددؿ ث

( آلدددددٔ الحعدددددكذ  لدددددٔ  ا ل٘دددددة 6113 

بكًدداهس  بددك الشددبكة  ددٖ جٌو٘ددة الوعدداقذ 

بدددددبعغ هِددددداقات اودددددحؽؿم هىدددددحعؿذات 

جكٌْلْش٘ددا الحعلدد٘ن لددؿٓ هددؿٗكٕ الوددؿاقن 

بالوولكدددة العكب٘دددة الىدددعْؾٗةك ّجْطدددلث 

الؿقاوددة آلددٔ  ا ل٘ددة البكًدداهس الوعددؿ  ددٖ 

 الؿقاوة.

( 6113وددة الوط٘ددكٕ  ؾقا ُّددؿ ث

آلددددٔ جعددددكذ  ا ل٘ددددة بكًدددداهس للحددددؿقٗل 

اإللكحكًّددددٖ باوددددحؽؿام عوددددلْن جىددددص٘  

الشاشة  لٔ آةىان بعدغ هِداقات ًمدام 

آؾاق  الدددددددددددددددددددددددحعلن اإللكحكًّدددددددددددددددددددددددٖ 

BLACKBOARD  لؿٓ عهٌدا  هكاةدم

هظاؾق الحعلنك ظ٘د جْطلث الؿاقوة آلدٔ 

 ا ل٘ددة البكًدداهس ّعّطددث الؿقاوددة بعتددؿ 

ًمددام آؾاق  الددحعلن  ؾّقات جؿقٗب٘ددة لح ع٘دد 

 دددددٖ  BLACKBOARDاإللكحكًّدددددٖ 

 شو٘ع الوكاظ  الحعل٘و٘ة.

ّبددددددالٌمك آلددددددٔ ًحددددددائس الؿقاوددددددات 

الوفةْق  ع  ٍ ًصؿ عًِا عةؿت  لٔ الدؿّق 

اإلٗصددابٖ للددحعلن اإللكحكًّددٖ  ددٖ الحددؿقٗه 

ّاةىددددان الطدددد ن الوِدددداقات الوعك ٘ددددة 

 ّالحعظ٘  الوطلْن.

ذاً٘ددة ظاّلددث  ددؿؾ هدددي  شِددةّهددي 

ت الحعددددكذ  لددددٔ  قا  الطدددد ن الؿقاوددددا

ّاجصاُددددداجِن ًعدددددْ الدددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ 

ّعؾّاجدددددَك  تدددددؿ جٌاّلدددددث ؾقاودددددة ة٘لدددددك 

 & KELLERّودددددد٘كً٘كّؾ  

CERNERUD, 2002 جظددددْقات )

الطددد ن للدددحعلن اإللكحكًّددددٖ  دددٖ الحعلدددد٘ن 

الصدددداهعٖ. ّجْطددددلث الؿقاوددددة آلددددٔ عى 

اوددحكاج٘ص٘ة جٌ ٘ددف الددحعلن اإللكحكًّددٖ جعددؿ 

ظددددْقاجِن هتاقًددددة عةرددددك جدددد ذ٘كان  لددددٔ ج

بدددالوحع٘كات الؿٗوْشكا ٘دددة. ةودددا جْطدددلث 

الؿقاوددة آلددٔ  الطدد ن ال ٗعحبددكّى الددحعلن 

اإللكحكًّددٖ ـا  ائددؿ . ّجْطددلث الؿقاودددة 

آلددٔ عى الطدد ن الددفٕ لددؿِٗن ؼبددك  وددابتة 

باوددحؽؿام العاوددل اٙلددٖك ّالطدد ن ـّٕ 

االجصاُات اإلٗصاب٘ة جصاٍ اوحؽؿام الحتٌ٘دة 

ِن عقد  آٗصاب٘دة ًعدْ العؿٗرة ةاًث اجصاُاج

الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ بالوتاقًددددة بددددالط ن 

 اٙؼكٗي.

قّهدددددٖ ُّاًىدددددٌْى  ؾقاودددددةعهدددددا 

 ,ROMI, HANSENSON  ُّاًىددٌْى

HANSENSON, 2002 ِٔددددؿ ث آلدددد  )

جعدددكذ اجصاُدددات الودددكاُت٘ي ًعدددْ الدددحعلن 

اإللكحكًّدددٖ ّعذدددك الوىدددحْٓ االقحظددداؾٕ 

ّاالشحوا ٖ ّالب٘ ة االشحوا ٘ة ّهِاقات 

العاوددْن  لددٔ ُددفٍ االجصاُددات اوددحؽؿام 

لدددؿٓ ؽددد ن الظدددف العاشدددك ّ دددؿؾ هدددي 

األ ددددكاؾ الوحىددددكب٘ي هددددي الحعلدددد٘ن الددددفٗي 

ٗحلتدددْى جدددؿقٗبان لحٌو٘دددة هِددداقات التدددكا   

ّالكحابة األواو٘ة. ّجْطلث الؿقاوة آلٔ 

 ددؿم ّشددْؾ عذددك للوحع٘ددكات الؿٗوْشكا ٘ددة 

 لددددٔ االجصاُددددات ًعددددْ اوددددحؽؿام الددددحعلن 

آلٔ  ا ل٘ة الحعلن اإللكحكًّٖ. ةوا جْطلث 

اإللكحكًّٖ  ٖ جٌو٘ة الؿا ع٘ة ّال ِن لدؿٓ 

الوكاُت٘يك ّآلدٔ عى اجصاُدات الوحىدكب٘ي 

هددي الحعلدد٘ن جصدداٍ الددحعلن اإللكحكًّددٖ ةاًددث 

 عق  هتاقًة بالط ن  ٘ك الوحىكب٘ي. 

( 6113  العو٘دددؿ  بدددؿّعشدددكٓ   

ؾقاودددة ُدددؿ ث آلدددٔ جعدددكذ ال دددكّي بددد٘ي 

كًدددث الصٌىددد٘ي  دددٖ االجصاُدددات ًعدددْ االًح

ّهصدداالت اوددحؽؿاهَ ّ  قحِددا بالحعظدد٘  

الؿقاودددٖ لدددؿٓ  ٌ٘دددة هدددي ؽددد ن شاهعدددة 

اإلهدددداقات العكب٘ددددة الوحعددددؿ ك ّجْطددددلث 

الؿقاوددة آلددٔ ّشددْؾ اجصدداٍ اٗصددابٖ ًىددب٘ان 

لدددؿٓ الصٌىددد٘ي ًعدددْ اودددحؽؿام االًحكًدددثك 

ّ دؿم ّشددْؾ  دكّي ؾالددة آظظدائ٘ان بٌِ٘وددا 

 ٖ ة  هي االجصاٍ ّهعدؿع االودحؽؿام. ةودا 

ؿاقوة آلٔ ّشْؾ اقجباؽ اٗصابٖ جْطلث ال

ب٘ي الحعظد٘  ّةد  هدي االجصداٍ الح ؼد٘لٖ 

ّهعددؿع اوددحؽؿام لددؿٓ االًدداخك  ددٖ ظدد٘ي 
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ةشددد ث الٌحدددائس  دددي اقجبددداؽ ودددلبٖ بددد٘ي 

االجصددداٍ ًعدددْ االًحكًدددث ّالحعظددد٘  لدددؿٓ 

الدددفةْقك ّ دددؿم ّشدددْؾ اقجبددداؽ ؾاع بددد٘ي 

 هعؿع اوحؽؿم االًحكًث ّالحعظ٘  لؿِٗن.

ؾقاودة  (6113عشدكٓ العٌدمٕ   ةوا

ُددؿ ث آلددٔ الْقددْذ  لددٔ اوددحؽؿام ؽلبددة 

ةل٘ددددة الحتٌ٘ددددة ليًحكًددددث  ددددٖ ؾقاوددددحِن 

ّاجصاُددداجِن ًعُْدددا  دددٖ هعا مدددة ظ ددددك 

الباؽي الىعْؾٗة. ّجْطدلث الؿاقودة آلدٔ 

عى الوعْقددات الواؾٗددة ظظددلث  لددٔ ؾقشددة 

هدددي بددد٘ي الوعْقددداتك ّجلِ٘دددا الوعْقدددات 

ال ٌ٘ددددة ذددددن الحعل٘و٘ددددة ّالوعك ٘ددددة. ةوددددا 

آلدٔ عى اجصاُدات الطلبدة جْطلث الؿقاودة 

ًعدددْ اودددحؽؿام شدددبكة االًحكًدددث آٗصاب٘دددة 

ّ ال٘دددة ّال جْشدددؿ  دددكّي بددد٘ي الصٌىددد٘ي 

  ِ٘ا.

( 6111ّعشددكٓ الع ّالصٌددؿٕ  

ؾقاوددة ُددؿ ث آلددٔ جعددكذ اجصدداٍ هعلوددٖ 

ّهعلوددات الوددؿاقن الراًْٗددة بوؿٌٗددة شددؿ  

بالوولكددة العكب٘دددة الىدددعْؾٗة ًعدددْ الدددحعلن 

عى اإللكحكًّدددٖك ّجْطدددلث الؿاقودددة آلدددٔ 

هعلوٖ الحؽظض العلوٖ ـّٕ الؽبك  عقد  

وددٌْات ّالددفٗي ٗعؼددكّى ًددؿّات  3هددي 

جعل٘و٘دددددة  دددددٖ هصددددداع الحتٌ٘دددددات ةاًدددددث 

اجصاُدداجِن عةرددك آٗصاب٘ددة هددي بدداقٖ ع ددكاؾ 

 العٌ٘ة.

( 6111الصكٗددددددْٕ   عشددددددكٓةوددددددا 

ؾقاودددة ةددداى هدددي عُدددؿا ِا جعؿٗدددؿ عًوددداؽ 

اوحؽؿام ؽ ن الصاهعات الىدعْؾٗة لٌمدام 

كحكًّدددددددٖ  شىدددددددْق(ك آؾاق  الحعددددددد٘لن اإلل

ّالكشف  ي الوعْقات الحٖ جْاشَ ؽد ن 

الصاهعددات الىددعْؾٗة  دددٖ اوددحؽؿاهَك ذدددن 

هعك ددة اجصاُدداجِن ًعددْ اوددحؽؿاهَك ّقدددؿ 

جْطددلث الؿقاوددة آلددٔ عى الوحْوددؾ العددام 

ألًوددددداؽ اودددددحؽؿام الطددددد ن لٌمدددددام آؾاق  

الحعددددد٘لن اإللكحكًّدددددٖ  شىدددددْق( بؿقشدددددة 

هحْوطةك ّشدا ت الوعْقدات الحدٖ جْاشدَ 

 ن  ددٖ اوددحؽؿاهَ بؿقشددة هحْوددطةك الطدد

ّجْطدددددلث الؿاقودددددة آلدددددٔ عى اجصاُدددددات 

 الط ن ًعْ اوحؽؿاهَ ةاًث آٗصاب٘ة.

( 6111ُّدددؿ ث ؾقاودددة الىدددلْم   

آلدددٔ هعك دددة اجصاُدددات ؽددد ن ةل٘دددة آؾاق  

األ وددددداع بصاهعدددددة الولدددددم ودددددعْؾ ًعدددددْ 

-ُدددددـ 1351اوددددحؽؿام ًمدددددام  شىددددْق( 

مك ّقؿ جْطلث الؿقاوة آلٔ ّشْؾ 6111

ٗصاب٘ددددة لددددؿٓ الطدددد ن ًعددددْ اجصاُددددات آ

اوحؽؿام ًمام  شىْق(ك ّةدفلم هدْا تحِن 

 لٔ وِْلة الحعاه  هعَك ّاظح٘از الٌمام 

 آلٔ بعغ الحعىٌ٘ات الؼكّقٗة.

ؾقاوددددددة بددددددي قالى  ُددددددؿ ثةوددددددا 

( آلددٔ جعؿٗددؿ هددؿٓ  ا ل٘ددة ًمددام 6111 

شىددددْق  ددددٖ  ول٘ددددات الحعلدددد٘ن  ددددي بعددددؿ 

بالصاهعدددات الىدددعْؾٗة هدددي ّشِدددة ًمدددك 

قٗهك ّةدداى هددي عُددن ع ؼددا  ُ٘ ددة الحددؿ

ًحددائس ُددفٍ الؿقاوددة ػددعف الددؿ ن ال ٌددٖ 

 لٌمام شىْق.

شِدددة عؼدددكٓ عشدددكت الِماًدددٖ  ّهدددي

( ؾقاودددة هدددي عُدددؿا ِا الحعدددكذ 6116 

 لددٔ  ْاهدد  الىددِْلة  ددٖ ًمددام شىددْق 

ّالظددددعْبات ّالوشددددك ت الحددددٖ جْاشددددَ 

الطالبدددددات بصاهعدددددة الولدددددم ودددددعْؾ  دددددي 

اودددحؽؿاهِن لٌمدددام شىدددْقك ّالٌمدددك  دددٖ 

ن هي الؽؿهات الحٖ ْٗ كُدا هؿٓ اوح اؾجِ

الٌمدددامك ّقدددؿ جْطدددلث الؿقاودددة آلدددٔ عى 

%( هي الطالبات ّا تي  لٔ وِْلة 31 

( ّا تددي 62.5اوددحؽؿام اؾّات الٌمددامك ّ 

%( هدي الطالبدات لدن 12.5بشؿ ك بٌ٘ودا  

ٗددددْا تي  لددددٔ وددددِْلة االوددددحؽؿام. ةوددددا 

%( هدددي 53جْطدددلث الؿقاودددة آلدددٔ عى  

 الطالبددددات ّا تددددي  لددددٔ هكًّددددة الٌمددددام

%( ّا تدددي 61ّهكا اجدددَ ألظدددْالِي ّ  

%( لددن ٗددْا تي  لددٔ 12.5بشددؿ ك بٌ٘وددا  

ـلدددم. ةودددا جْطدددلث الؿقاودددة آلدددٔ ّشدددْؾ 

جباٗي ةب٘ك  ٖ ّشِات ًمك الطالبات ظْع 

االوح اؾ  هدي الْودائؾ الوحعدؿؾ  الوحظدلة 

بالددددؿقن ّعقشعددددث الؿقاوددددة ـلددددم آلددددٔ 
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اؼح ذ ودك ات االجظداع باالًحكًدث لدؿٓ 

لث الؿقاوددة آلددٔ عًددَ الطالبددات. ةوددا جْطدد

ق ددن جعددؿؾ عشددكاع الوعحددْٓ الوتددؿم هدددي 

ؼ ع شىْق آال عى ُدفا لدن ٗدؿ ع الطالبدات 

للؿقاوة هي ؼ لَك ّع اؾت الؿاقوة ـلدم 

آلددٔ بطددت االجظدداع باالًحكًددث ّالوشدداة  

 الحتٌ٘ة.

ّجٌاّلدددددث ؾقاودددددة  ع  ددددد ن 

( الحعكذ  لٔ عذك اودحؽؿام ًمدام 6115 

 لددددٔ  آؾاق  الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ شىددددْق

الحعظدد٘  الوعك ددٖ ّالؿا ع٘ددة ليًصددال  ددٖ 

هدداؾ  اللعددة اإلًصل٘مٗددة لددؿٓ ؽلبددات الىددٌة 

الحعؼ٘كٗة لصاهعة الباظة بالوؽْا ك ّبعؿ 

االًحِدددا  هدددي جصكبدددة الؿقاودددة جْطدددلث 

الؿقاوددة آلددٔ ّشددْؾ  ددكّي ؾالددة آظظددائ٘ان 

بدد٘ي الحطب٘تدد٘ي التبلددٖ ّالبعددؿٕ ل ؼحبدداق 

عددؿٕ الحعظدد٘لٖ ّـلددم لظددالط الحطب٘ددق الب

 دددٖ الوصودددْ ح٘ي الحصكٗب٘دددة ّالؼدددابطةك 

ةوددا جْطددلث الؿقاوددة آلددٔ ّشددْؾ  ددكّي 

ـات ؾاللة آظظائ٘ة بد٘ي الحطب٘تد٘ي التبلدٖ 

ّالبعدددددؿٕ لوت٘دددددان الؿا ع٘دددددة  دددددٖ ةددددد  

 الوصوْ ح٘ي الحصكٗب٘ة ّالؼابطة.

( ؾقاوددة 6113  العو٘ددكّٕعشددكٓ 

ُدددؿ ث آلدددٔ جعدددكذ اجصاُدددات  ٌ٘دددة هدددي 

ن الحعلد٘ن عواجف  الصاهعدة ّؽ بِداك ّؽد 

العددام  بوٌطتددة جبددْ  ًعددْ جطب٘ددق الددحعلن 

اإللكحكًّٖ ظ٘د جْطلث الؿقاودة آلدٔ عى 

اجصددداُِن ةددداى  ال٘دددانك ّعّطدددث الؿقاودددة 

بالبددددؿ   دددددٖ جطب٘ددددق هشددددداقٗع جعل٘و٘دددددة 

آلكحكًّ٘دددة  دددٖ هكاظددد  الحعلددد٘ن ّآشدددكا  

ؾقاوددات هواذلددة ظددْع اجصاُددات الوصحوددع 

 ًعْ جطب٘ق الحعلن اإللكحكًّٖ.

ّؼظدددددداًّة  ةوددددددا عشددددددكت ظىددددددي

( ؾقاوددة ةدداى هددي عُددؿا ِا آ ددؿاؾ 6113 

ّظدددؿ   دددي الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ ّجعددددكذ 

 ا ل٘حِددا  لددٔ جٌو٘ددة الددْ ٖ اإللكحكًّددٖ 

ّاالجصددداٍ ًعدددْ الحعلددد٘ن اإللكحكًّدددٖ لدددؿٓ 

الطالبات الوعلودات ببكًداهس الدؿبلْم العدام 

الحكبددْٕ بكل٘ددة الحكب٘ددة بصاهعددة الطدددائف 

ظ٘دددد جْطدددلث الؿقاودددة آلدددٔ ّشدددْؾ عذدددك 

صدددابٖ لحلدددم الْظدددؿ   دددٖ ق دددع الدددْ ٖ آٗ

اإللكحكًّددددٖ ًّصاظِددددا  ددددٖ ل ددددث اًحبدددداٍ 

الطالبددات ّجعىدد٘ي جْشِدداجِن ًعددْ همٗددؿ 

هدددي االُحوددداى ّالحشدددص٘ع  لدددٔ اودددحؽؿام 

 الحعلن اإللكحكًّٖ  ٖ العول٘ة الحعل٘و٘ة.

ّبدالك ن هدي جلدم األُو٘دة ّالو٘دمات 

للددددحعلن اإللكحكًّددددٖ الحددددٖ جعددددؿذث  ٌِددددا 

ال عى  ٌ٘دددات جلدددم األؾب٘دددات ّالؿقاودددات آ

الؿقاودددددات اقحظدددددكت  لدددددٔ  ٌ٘دددددات عّ 

هصوْ دات هددي الحعلد٘ن الصدداهعٖ  ا ؼددا  

ُ٘ ة جؿقٗه ّؽ ن عّ الط ن الوعلو٘ي( 

ّ ٖ ـات الْقث ًصؿ عى  قا  ع كاؾ العٌ٘دة 

ظدددْع اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ ةددداى 

هبددكقان إلشددكا  جلددم الؿقاوددات هوددا ٗددؿ ْ 

 قا   إلشكا  الومٗؿ هي الؿقاودات لحعدكذ

الطددددددد ن ّاجصاُددددددداجِن ظدددددددْع الدددددددحعلن 

اإللكحكًّددٖ هددي شْاًبددَ الوؽحل ددة لعٌ٘ددات 

 هؽحل ة هي الحعل٘ن العام.

ّٗعدددؿ ًمدددام الوتدددكقات عظدددؿ ًمددداهٖ 

الحعلددد٘ن الردددإًْ العدددام بالوولكدددة العكب٘دددة 

الىددددعْؾٗة  هتدددددكقاتك  ظددددلٖ( ّٗتدددددْم 

الٌمددام  لددٔ ؽددكض ؼطددة ؾقاودد٘ة جددْل  

ةدد   لددٔ شددك  هتددكقات ؾقاودد٘ة آشباقٗددة 

هتددكق  بدداق   ددي ؼودده وددا اتك بع٘ددد 

ٗؿقن الطالل  ٖ ة   ظ  ؾقاودٖ ودبعة 

ا هددي  هتددكقات ةعددؿ عقظددٔك جحؼددوي  ددؿؾن

الوتكقات االؼح٘اقٗة الحٖ جردكٕ ؾقاودحَك 

ّجىا ؿٍ  لٔ آبكال ؽاقاجَ ّجٌو٘ة هْ٘لدَ 

ّهْاُبددَك ّٗحدد٘ط الٌمددام للطالددل  كطددة 

جىص٘   ؿؾ هي الىا ات الحٖ ٗك دل  دٖ 

ل ظدد  الؿقاوددٖ الْاظددؿك ؾقاوددحِا ؼدد ع ا

ةوا ٗح٘ط لدَ  دكص العدفذ ّاإلػدا ة هدي 

ب٘ي الوتكقات الوتؿهة ةودا ٗعطدٖ الطالدل 

 كطددة للؿقاوددة بال ظدد  الظدد٘ ٖ إلجوددام 

 ددؿؾ هددي الىددا ات بعىددل قؿقاجددَ ّ ددٖ 

ظؿّؾ ها جح٘عدَ الوؿقودة  ّلاق  الحعلد٘نك 

 ُـ(.1355
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ًمددام الوتددكقات  ددٖ الحعلدد٘ن  ّٗحو٘ددم

كدة العكب٘دة الىدعْؾٗة الرإًْ العدام بالوول

بمجاظحددددَ ال كطددددة للطالددددل  ددددٖ جىددددكٗع 

جؽكشَ ّ ق قؿقاجَك ةوا عًدَ ٗدحط للطالدل 

الوحعرددك  ددٖ هدداؾ  ؾقاودد٘ة عّ عةرددك آ دداؾ  

ؾقاوددددحِاك ّٗىددددا ؿ  لددددٔ ـلددددم جوكدددد٘ي 

الطالددل هددي جىددص٘  هتددكقات  ددٖ ال ظدد  

 الظ٘ ٖ.

ل ظدددؿاخ الحدددٖ هدددكت بِدددا  ًّح٘صدددة

هٌطتددددة شددددالاى ؼدددد ع العددددام الؿقاوددددٖ 

ُـ  تؿ جدن الحعص٘د  بمًِدا   1353/1352

العام الؿقاوٖ  ٖ ةا دة هدؿاقن الوٌطتدة؛ 

ّألى ـلم ةاى و٘كْى لَ عذدكان ودلب٘ان  لدٔ 

  حددٖ الطدد ن الوحعرددكٗي ّالوىددك ٘ي  ددٖ 

هددؿاقن ًمددام الوتددكقات لعددؿم  ددحط  ظدد  

طدد٘ ٖك ّآؾقاةددا لددؿّق الددحعلن اإللكحكًّددٖ 

 ددٖ الحعلددل  لددٔ هشددكلة البعددؿ الصعكا ددٖك 

ؾقت اإلؾاق  العاهددة للحعلدد٘ن بوٌطتددة  تددؿ بددا

شالاى بالعكع  لٔ هتدام الدْلاق  لحٌ ٘دف 

ال ظ  الظد٘ ٖ باودحؽؿام الدحعلن  دي بعدؿ 

ظ٘د ّا تث الْلاق  بتدكاق هعدالٖ الدْلٗك 

ُددددددـ 3/3/1352 ددددددٖ  661531ققددددددن 

 بحٌ ٘فٍ.

ّبٌا   لٔ ـلمك  تدؿ جدن الحعداّى هدع 

الوكةم الْؽٌٖ للحعلن اإللكحكًّٖ ّالحعلد٘ن 

عددددؿ الوددددحؽؿام ًمددددام آؾاق  الددددحعلن  ددددي ب

اإللكحكًّددٖ  شىددْق(  ددٖ جعلدد٘ن هتددكقات 

 ال ظ  الظ٘ ٖ.

لكدْى ُدفٍ الوبداؾق  جعدؿ ّّهوا جتؿم 

األّلددٔ  لددٔ هىددحْٓ هٌطتددة شددالاى الحددٖ 

ٌٗ ددف  ِ٘ددا الددحعلن اإللكحكًّددٖ  ددٖ الحعلدد٘ن 

الرإًْ العام جبكل عُو٘ة الت٘دام بؿقاودات 

ك ظْع ُدفٍ الحصكبدة؛ هودا قدؿ ٗعطدٖ هتشد

إلهكاً٘ددددة الحْوددددع  ددددٖ اوددددحؽؿام الددددحعلن 

اإللكحكًّددٖ  ددٖ الحعلدد٘ن العددام  ددٖ الوٌطتددة 

 ؼاطة ّ ٖ الوولكة بشك   ام.

  :هشكلة البعد

ًمدددكا لطب٘عدددة  وددد  البددداظر٘ي ّهدددي 

ًحائس الؿقاوات الىابتة الحدٖ جدن الْقدْذ 

 لِ٘ددا ظددْع اوددحؽؿام الددحعلن اإللكحكًّددٖ 

الحددٖ لددن جكددي  ٌ٘حِددا هددي ؽدد ن الوكظلددة 

راًْٗددة ّلحبدداٗي ًحائصِددا هددي ظ٘ددد ظ٘ددد ال

ّالوعْقددددات بددددكلت وددددِْلة اوددددحؽؿاهَ 

عُو٘ة ؾاقوة  قا  الط ن ظدْع اودحؽؿام 

 ًمام الحعلن اإللكحكًّٖ لؿٓ الباظر٘ي.

جحعؿ هشدكلة البعدد  دٖ   لَ٘ ّبٌا  

هعاّلدددة اإلشابدددة  دددي الىدددتاع الدددكئ٘ه 

الحددالٖ: هددا  قا  ؽدد ن الوكظلددة الراًْٗددة 

وٌطتدددة شدددالاى ظدددْع  ًمدددام الوتدددكقات( ب

اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة 

هتددكقات ال ظددد  الظدد٘ ٖ ؤ ّهدددي ودددتاع 

البعددد الددكئ٘ه اًبرتددث األودد لة ال ك ٘ددة 

 الحال٘ة:

( ها  قا  ؽ ن الوكظلة الراًْٗدة  ًمدام 1

الوتكقات( بوٌطتدة شدالاى ظدْع اودحؽؿام 

الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات 

لوكًّدددددة ال ظددددد  الظددددد٘ ٖ هدددددي ظ٘دددددد ا

 ّوِْلة االوحؽؿامؤ

( ها  قا  ؽ ن الوكظلة الراًْٗدة  ًمدام 6

الوتكقات( بوٌطتدة شدالاى ظدْع اودحؽؿام 

الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات 

ال ظددد  الظددد٘ ٖ هددددي ظ٘دددد الظددددعْبات 

 ّالوعْقاتؤ

( ها  قا  ؽ ن الوكظلة الراًْٗدة  ًمدام 5

الوتكقات( بوٌطتدة شدالاى ظدْع اودحؽؿام 

لكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات الدددحعلن اإل

ال ظددددد  الظددددد٘ ٖ هدددددي ظ٘دددددد ال ْائدددددؿ 

 الوكحىبةؤ

  :عُؿاذ البعد

 آلٔ: العالُٖؿذ البعد 

( جعددكذ  قا  ؽددد ن الوكظلدددة الراًْٗدددة 1

 ًمدددام الوتدددكقات( بوٌطتدددة شدددالاى ظدددْع 

اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة 
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هتدددددكقات ال ظددددد  الظددددد٘ ٖ هدددددي ظ٘دددددد 

 الوكًّة ّوِْلة االوحؽؿام.

( جعددكذ  قا  ؽددد ن الوكظلدددة الراًْٗدددة 6

 ًمدددام الوتدددكقات( بوٌطتدددة شدددالاى ظدددْع 

اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة 

هتدددددكقات ال ظددددد  الظددددد٘ ٖ هدددددي ظ٘دددددد 

 الظعْبات ّالوعْقات.

( جعددكذ  قا  ؽددد ن الوكظلدددة الراًْٗدددة 5

 ًمدددام الوتدددكقات( بوٌطتدددة شدددالاى ظدددْع 

اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة 

ات ال ظ  الظ٘ ٖ هي ظ٘دد ال ْائدؿ هتكق

 الوكحىبة.

 :عُو٘ة البعد

البعددددد  ددددٖ الٌتدددداؽ  عُو٘ددددةجحؼددددط 

 الحال٘ة : 

( ظؿؾ البعد شولة هي  ْاهد  الوكًّدة 1

ّالىددِْلة ّالظددعْبات هددي ّشِددة ًمددك 

الطددد نك ُّدددفا قدددؿ ج ٘دددؿ التدددائو٘ي  لدددٔ 

عًموة الحعلن اإللكحكًّٖ  ٖ جعمٗم  ْاهد  

 ظعْبات.الوكًّة ّالىِْلة ّ  ز ال

( ظددؿؾ البعددد شولددة هددي ال ْائددؿ الحددٖ 6

اًعكىث  لٔ الطد ن هدي اودحؽؿام الدحعلن 

اإللكحكًّددٖك هوددا قددؿ ٗ ٘ددؿ التددائو٘ي  لددٔ 

الحعلدددد٘ن العددددام  ددددٖ االوددددح اؾ  هددددي ـلددددم 

ّجْوددد٘ع جصكبدددة الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ 

 الوىحتب   لٔ هكاظ  ّط ْذ هؽحل ة.

( ٗددددددْ ك البعددددددد عؾا  الوددددددحط    قا  5

ظددْع اوددحؽؿام الددحعلن اإللكحكًّددٖ الطدد ن 

 شىْق( ٗوكي عى ٗىدح ٘ؿ هٌِدا البداظرْى 

  ٖ بٌا  عؾّات هشابِة.

  : الحعكٗ ات اإلشكائ٘ة

ًمام الوتكقات ُْ عظؿ ًمداهٖ الحعلد٘ن ( 1

الرإًْ العدام بالوولكدة العكب٘دة الىدعْؾٗة 

 هتدددكقاتك  ظدددلٖ( ّٗتدددْم الٌمدددام  لدددٔ 

ؽدددكض ؼطدددة ؾقاوددد٘ة جدددْل   لدددٔ شدددك  

ؾقاو٘ة آشباقٗة ة  هتدكق  بداق  هتكقات 

 ي ؼوه وا اتك بع٘دد ٗدؿقن الطالدل 

 ٖ ة   ظد  ؾقاودٖ ودبعة هتدكقات ةعدؿ 

ا هددددي الوتددددكقات  عقظددددٔك جحؼددددوي  ددددؿؾن

االؼح٘اقٗة الحٖ جردكٕ ؾقاودحَك ّجىدا ؿٍ 

 لدددددٔ آبدددددكال ؽاقاجدددددَ ّجٌو٘دددددة هْ٘لدددددَ 

ّهْاُبددَك ّٗحدد٘ط الٌمددام للطالددل  كطددة 

 جىص٘   ؿؾ هي الىا ات الحٖ ٗك دل  دٖ

ؾقاوددحِا ؼدد ع ال ظدد  الؿقاوددٖ الْاظددؿك 

ةوا ٗح٘ط لدَ  دكص العدفذ ّاإلػدا ة هدي 

ب٘ي الوتكقات الوتؿهة ةودا ٗعطدٖ الطالدل 

 كطددة للؿقاوددة بال ظدد  الظدد٘ ٖ إلجوددام 

 ددؿؾ هددي الىددا ات بعىددل قؿقاجددَ ّ ددٖ 

ظؿّؾ ها جح٘عدَ الوؿقودة  ّلاق  الحعلد٘نك 

 ُـ(.1355

ن ( الددحعلن اإللكحكًّددٖ : الددحعلن الددفٕ ٗددح6

 ٘دددَ اودددحؽؿام عؾّات الدددحعلن اإللكحكًّ٘دددة 

الحماهٌ٘ددة ّ ٘ددك الحماهٌ٘ددة  بددك االًحكًددث 

باوددددحؽؿام العاوددددل اٙلددددٖ عّ األشِددددم  

الفة٘ددةك  بددك ب٘ ددة جعل٘و٘ددة ُٗىددحؽؿم  ِ٘ددا 

ًمددددام  شىددددْق( إلؾاق   ول٘ددددات الددددحعلن 

ّالحعلدددد٘نك ّجتددددؿٗن الوتددددكقات الؿقاودددد٘ة 

لط ن ال ظ  الظد٘ ٖ بالوكظلدة الراًْٗدة 

 ام الوتكقات( بوٌطتة شالاى. ًم

 :هٌِس البعد ّؼطْاجَ

جحؼدوي الؽطددْات ّاالشدكا ات الحددٖ 

اجبعِدددددا البعدددددد للحْطددددد  آلدددددٔ الٌحدددددائس 

الٌِائ٘ددددددة: هددددددٌِس البعدددددددك ّهصحوعددددددَ 

ّ ٌ٘حددَك ّؼطدددْات بٌدددا  ّجطب٘دددق عؾّات 

البعدك ّاألوال٘ل اإلظظائ٘ة الوىدحؽؿهة 

 : لٔ الٌعْ الحالٖ

  :هٌِس البعد

الودٌِس الْطد ٖ البعدد  لدٔ  ا حوؿ

ّـلددم ألًدددَ ٗعحودددؿ  لدددٔ جصو٘دددع العتدددائق 

ّالب٘اًدات ذدن جعل٘لِدا ّج ىد٘كُا للْطدْع 

آلدٔ جعو٘ودات بشدد ًِا ّـلدم بِدؿذ جعددكذ 
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 قا  ؽدددد ن ًمددددام الوتددددكقات بالوكظلددددة 

الراًْٗدددة بوٌطتدددة شدددالاى ظدددْع اودددحؽؿام 

الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات 

ال ظددددد  الظددددد٘ ٖ هدددددي ظ٘دددددد الوكًّدددددة 

الوددددددددحؽؿامك ّالظددددددددعْبات ّوددددددددِْلة ا

ّالوعْقددددداتك ّال ْائدددددؿ الوكحىدددددبة هدددددي 

 اوحؽؿام الحعلن اإللكحكًّٖ.

 :هصحوع البعد ّ ٌ٘حَ

جدددد لف هصحوددددع البعددددد هددددي ؽدددد ن 

ال ظدد  الظدد٘ ٖ بالوكظلددة الراًْٗددة ًمددام 

الوتدددكقات بوٌطتدددة شدددالاى ؼددد ع العدددام 

ٍك ّالدددفٗي ؽبدددق  لدددِ٘ن 1352 -1352

( 215جصكبددة الددحعلن  ددي بعددؿ ّ ددؿؾُن  

% 13ؽالبانك ّاشحولث  ٌ٘ة البعد  لدٔ 

( 112هددي هصحوددع البعددد ّبلدد   ددؿؾُن  

ؽالبان هي ؽ ن ال ظد  الظد٘ ٖ بالوكظلدة 

الراًْٗددة ًمددام الوتددكقات بوٌطتددة شددالاىك 

( لوت٘ان البعد الدفٕ 35اوحصان هٌِن  

اقو  لِن  ٖ طْق  آلكحكًّ٘دة باودحؽؿام 

ًواـز قْق . ّقؿ اجىدوث العٌ٘دة بالىدوات 

 ض الحال٘ة: ّالؽظائ

( : جْلٗع ع كاؾ  ٌ٘ة البعد ظىل الصٌى٘ة 1شؿّع    

الٌىبة 

 الحككاق الو ْٗة

 الصٌى٘ة

33%  وعْؾٕ 22 

3%   ٘ك وعْؾٕ 3 

 الوصوْ  35 111%

(ك جْلٗددع  ٌ٘ددة 1 ْ٘ػددط الصددؿّع ققددن  

البعدددد  ؽدددد ن ال ظدددد  الظدددد٘ ٖ( ّ تددددا 

للصٌىدددد٘ة ّٗحؼددددط هددددي الصددددؿّع ع دددد ٍ 

هي  ٌ٘ة البعد ٗعو  الصٌىد٘ة % 33عى

% هددي شٌىدد٘ة  ٘ددك 3الىددعْؾٗةك بٌ٘وددا 

 وعْؾٗة. 

( : جْلٗع ع كاؾ  ٌ٘ة البعد ظىل هىحْٓ ؾقاوحِن  ٖ ًمام الوتكقات 6شؿّع    

 الٌىبة الو ْٗة  الحككاق الوىحْٓ 

%1 1 الوىحْٓ األّع  

%11 11 الوىحْٓ الراًٖ  

%51 62 الوىحْٓ الرالد  

%11 3 الوىحْٓ الكابع  

%53 52 الوىحْٓ الؽاهه  

%11 3 الوىحْٓ الىاؾن  

%111 35 الوصوْ   
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ّٗحؼدددط هدددي الصدددؿّع الىدددابق عى ع لدددل 

ًىددبة  ٌ٘ددة البعددد ةاًددث هددي الوىددحْٓ 

%( ّـلددددددددم لىددددددددعِ٘ن 53الؽدددددددداهه  

ل وددح اؾ  هددي ال ظدد  الظدد٘ ٖ هددي عشدد  

 جىكٗع جؽكشِن.

بوتك اقاهحِن( : جْلٗع ع كاؾ  ٌ٘ة البعد ظىل شْؾ  االًحكًث 5شؿّع    

 هىحْٓ شْؾ   االًحكًث الحككاق الٌىبة الو ْٗة

12%  عق   هي هحْوؾ 12 

32%  هحْوؾ 33 

63%  ش٘ؿ 66 

111%  الوصوْ  35 

 

( جْلٗدددع ع دددكاؾ 5ّٗحؼدددط هدددي الصدددؿّع  

 ٌ٘ة البعد ظىدل ؾقشدة شدْؾ  االًحكًدث 

 ددٖ هتددك اقدداهحِنك ظ٘ددد شددْؾ  االًحكًددث 

ٓ % هي  ٌ٘ة البعد ش٘دؿ ك ّلدؿ63لؿٓ 

% هددي العٌ٘ددة لددؿِٗن هحْوددطةك بٌ٘وددا 32

% هي  ٌ٘ة البعد لدؿِٗن ؼؿهدة 12لؿٓ 

% 26االًحكًث عق  هي الوحْوؾك عٕ عى 

هددي العٌ٘ددة جحددْ ك لددؿِٗن ؼؿهددة بوىددحْٓ 

 هحْوؾ   ةرك. 

  :عؾّات البعد

 هت٘ان  قا  الط ن: 

الوت٘ان آلٔ جعكذ  قا  ؽ ن  ُؿذ

الوكظلدددددة الراًْٗدددددة  ًمدددددام الوتدددددكقات( 

ة شددددالاى ظددددْع اوددددحؽؿام الددددحعلن بوٌطتدددد

اإللكحكًّددٖ  ددٖ ؾقاوددة هتددكقات ال ظدد  

الظدددد٘ ٖ هددددي ظ٘ددددد  هكًّددددة ّوددددِْلة 

االودددددددحؽؿامك ّالظدددددددعْباتك ّال ْائدددددددؿ 

 الوكحىبة.

طددد٘ا ة  بددداقات الوت٘دددان  جدددنّقدددؿ 

لحكدددْى  دددٖ  بددداقات هْشبدددة  الوعدددْقٗي 

األّع ّالرالددد( ّ بدداقات وددالبة  الوعددْق 

ات الرددداًٖ( هدددع هكا دددا  اودددحؽؿام  بددداق

ةاش ة للحعتق هي شؿٗة االشابة ّـلم بعؿ 

هكاشعددة األؾب٘ددات الحكبْٗددةك هردد  ؾقاوددة 

(ك ّؾقاودددة بدددي قالى 6111الصكٗدددْٕ  

(ك 6116(ك ّؾقاوددددة الِماًددددٖ  6111 

(ك ّؾقاوددة  ع 6111ّؾقاوددة الىددلْم   

شدث اإلشابدة  دي 6115  ن   ( ّقدؿ ُؾقج

 باقات الوت٘ان جؿقٗصا ذ ذ٘ان هكدْى هدي 

ت ل م٘ددددة جددددؿع  لددددٔ قعٕ ذدددد خ جتددددؿٗكا

الطالدددل لِدددفا البٌدددؿك ّجدددن ا طدددا  عّلاى 

ك 6ك عّا دق آلدٔ ظدؿها 5البؿائ   عّا دق 

 (1ع اقع 

 دكع الوت٘دان  لدٔ هصوْ دة  ّجن

هي الؽبدكا   دٖ الوصداع الوحشداقجِن هدي 

ظ٘ددد: هددؿٓ ق٘ددان الوعحددْٓ لوددا ّػددع 

لت٘اوددَك ّودد هة لعددة  بدداقات الوعحددْٓ 

عْٗانك ّّػْظِاك ّوِْلة  ِن العباقات ل

ّجعؿٗدددؿ هدددؿٓ الحصددداًه بددد٘ي العبددداقاتك 

ّهددددؿٓ اقجبدددداؽ ةدددد  العبدددداقات ببعؼددددِا 

الدددددبعغ ّبدددددالوعحْٓ العدددددامك ّهٌاودددددبة 

ّجدن  .الوت٘ان هي ظ٘دد الطدْع عّ التظدك

آشددكا  بعددغ الحعدددؿٗ ت  ددٖ ػدددْ   قا  

الؽبددددكا  بعددددؿ هٌاقشددددحِاك ّجددددن جصكٗددددل 

( ؽالبدددان 61الوت٘دددان  لدددٔ  ٌ٘دددة بلعدددث  

 ٖ ػْ  ـلدم بعدؿ  ؼاقز العٌ٘ةك ّالحعؿٗ 

هٌاقشة  قائِنك ّجن ط٘ا ة الوت٘دان  دٖ 
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طدددْقجَ الٌِائ٘دددةك ُّظِىدددل الدددمهي  كددداى 

( ؾق٘تةك ةوا 13هحْوؾ المهي  ٖ ظؿّؾ  

جدددن ظىدددان ذبدددات الوت٘دددان  دددي ؽكٗدددق 

هعاهددددددد   عل دددددددا ةكًّبددددددداغ( بْاودددددددطة 

لكددد  هعدددْق هدددي هعددداّق   SPSSبكًددداهس

الوت٘ددان ّللوت٘ددان ةكدد ك ّةاًددث الٌحددائس 

( 3 دددٖ الصدددؿّع ققدددن   ةودددا ُدددٖ هْػدددط

 الحالٖ:

 (: هعاه ت ذبات  عل ا ةكًّباغ( ألبعاؾ الوت٘ان ّالوت٘ان ةك 3شؿّع  

 ؾقشة الربات الوعاّق

 1.22 الوكًّة ّالىِْلة

 1.23 الظعْبات ّالوعْقات

 1.36 ال ْائؿ الوكحىبة

 1.22 الوت٘ان ةك 

 

( الىددابق عى 3ّٗحبدد٘ي هددي الصددؿّع  

عددداّق الوت٘دددان شو٘دددع هعددداه ت ذبدددات ه

هكج عددةك ّعى هعاهدد  ذبددات الوت٘ددان ةكدد  

(ك ُّدددفا ٗشددد٘ك آلدددٔ ذبدددات هكج دددع 1.22 

للوت٘ددانك ّعى الٌحددائس الحددٖ ٗىدد ك  ٌِددا 

  .البعد ٗوكي الْذْي بِا

االجىداي الدؿاؼلٖ للوت٘ددان  ّلعىدان

جددددددددددن ظىدددددددددددان هعاهددددددددددد  االقجبددددددددددداؽ 

 (ك بِددددددؿذ PEARSON ب٘كوددددددْى 

هعك دددددة االقجبددددداؽ بددددد٘ي ؾقشدددددة العبددددداق  

شة الكل٘دة للوعدْق الدفٕ ٌٗحودٖ آل٘دَ ّالؿق

ّالؿقشة الكل٘ة للوت٘انك ّةدفلم االقجبداؽ 

بدد٘ي ؾقشددة ةدد  هعددْق ّالؿقشددة للوت٘ددان 

ك ةوا ْٗػط SPSSةك  باوحؽؿام بكًاهس 

 (.2ك 3ـلم الصؿّالى  

 

 ( : هعاه ت االقجباؽ الؿاؼلٖ  ب٘كوْى( لعباقات الوت٘ان بالوعْق الفٕ جٌحوٖ آلَ٘.3شؿّع  

 ال ْائؿ الوكحىبة الظعْبات ّالوعْقات ّالىِْلة الوكًّة

 ققن العباق 
االقجباؽ 

 بالوعْق
 ققن العباق 

االقجباؽ 

 بالوعْق
 االقجباؽ بالوعْق ققن العباق 

1 1.22 1 1.31 1 1.25 

6 1.22 6 1.33 6 1.23 

5 1.23 5 1.32 5 1.22 

3 1.21 3 1.31 3 1.22 

3 1.22 3 1.26 3 1.22 

2 1.23 2 1.36 2 1.22 
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 ال ْائؿ الوكحىبة الظعْبات ّالوعْقات ّالىِْلة الوكًّة

 ققن العباق 
االقجباؽ 

 بالوعْق
 ققن العباق 

االقجباؽ 

 بالوعْق
 االقجباؽ بالوعْق ققن العباق 

2 1.23 2 1.26 2 1.23 

2 1.22 2 1.32 2 1.22 

3 1.21 3 1.23 3 1.22 

11 1.23 11 1.26 11 1.32 

  
11 1.33 11 1.25 

  
16 1.21 16 1.22 

  
15 1.21 

  

  
13 1.25 

  

 

 ( هعاه ت اقجباؽ  ب٘كوْى( لوعاّق الوت٘ان بالوت٘ان ةك  2شؿّع ققن  

 ىحْٓ الؿاللةه هعاه  االقجباؽ الوعْق

 1.11 1.21 األّع

 1.11 1.21 الراًٖ

 1.11 1.26 الرالد

 

( عى شو٘ددع 3هددي الصددؿّع   ّٗحؼددط

العباقات جكجبؾ اقجباؽدان ؾاالن آظظدائ٘ا  ٌدؿ 

( هددددع الؿقشددددة  الكل٘ددددة 1011هىددددحْٓ  

للوعددْق الددفٕ جٌحوددٖ آل٘ددَك ّٗحؼددط هددي 

( عى الوعددددداّق جدددددكجبؾ 2الصدددددؿّع ققدددددن  

( 1011ْٓ ؾاللددة  اقجباؽددا ؾاالن  ٌددؿ هىددح

هع الؿقشة الك٘ة للوت٘ان ُّفا ٗش٘ك آلدٔ 

جوحددع الوت٘ددان باجىدداي ؾاؼلددٖ. ّبالحددالٖ 

ٗكددْى الوت٘ددان  ددٖ طددْقجَ الٌِائ٘ددة هددي 

ودددث ّذ ذددد٘ي  بددداق  ّعطدددبعث الؿقشدددة 

( ّالؿقشددددددة 112العموددددددٔ للوت٘ددددددان  

(. ذددن جددن جعْٗدد  الوت٘ددان 52الظددعكٓ  

آلٔ الظْق  اإللكحكًّ٘دة باودحؽؿام ًوداـز 

 ْق .ق

 جطب٘ق عؾا  البعد: 

بعؿ الح ةؿ هي ذبات ّ طؿي الوت٘ان 

جن جطب٘بتَ ه٘دؿاً٘اك ظ٘دد جدن اقوداع قابدؾ 

 لدٔ الِداجف  SMSالوت٘ان  بك قوالة 

الؽلدددددددْٕ لعٌ٘دددددددة الؿاقودددددددة ّهدددددددؿٗكٕ 

هؿاقوددِنك ل٘ددحن شوددع الب٘اًددات الكحكًّ٘ددان 

( هىدحص٘بانك عٕ 35ّظ٘د بل   ؿؾ قؾّؾ  
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ٌ٘ددددة لددددن ( ؽالبددددان هددددي الع15عى ٌُددددا   

جىددحصل للوت٘ددانك ظ٘ددد عظِددكت قوددائ  

( 11عى   SMSالشكةة الوْ ك  للكودائ 

ققودددان لدددن جىدددحتب  الكودددائ  لْشدددْؾ هٌدددع 

اوحتباع الكوائ  الؿ ائ٘ةك ّالباقٖ هعلتدة 

ّٗعددمٓ ـلددم لحْاشددؿُن ؼدداقز الحعط٘ددة عّ 

الوحؽؿام شْاع  ؼدكك عّ اٗتداذ االشدحكا  

هددي قبدد  الشددكةة الوددْ ك  للؽؿهددةك ّجددن 

ك هلف الكؾّؾ  لٔ ُ٘ ة هلف اةى  جظؿٗ

لحدددحن  SPSSل٘دددحن اودددح٘كاؾٍ  بدددك الٌمدددام 

الوعالصة االظظائ٘ةك  لوان عًَ جن اودح٘كاؾ 

هلف الحعل٘د  االظظدائٖ هدي ًوداـز قْقد  

الفٕ ٗشدو  الحكدكاقات ّالٌىدل ّالو ْٗدة 

الحٖ جدحن هعالصحدَ  جلتدائٖ هدي قبد  ًوداـز 

 قْق .

 األوال٘ل اإلظظائ٘ة:

هددددي الؿقاوددددات  البعدددددٗعددددؿ ُددددفا 

الْطدددد ٘ة الحعل٘ل٘ددددةك ّقددددؿ جددددن اوددددحؽؿام 

(ك لعىدددان SPSSالبكًددداهس اإلظظدددائٖ  

الحكدددددددددددكاقاتك ّالٌىدددددددددددل الو ْٗدددددددددددةك 

ّاالًعكا ددددداتك ّالوحْودددددطاتك ّهعاهددددد  

اقجبدداؽ ب٘كوددْىك ّهعاهدد  عل ددا ةكًّبدداغ 

 لحعؿٗؿ هعاه  ذبات األؾا .

  كع ًحائس البعد ّج ى٘كُا:

اوحعكع  ٘وا ودبق اإلشدكا ات 

ك بِدا البعدد ليشابدة  دي عود لحَك الحٖ هد

ّ ٘وا ٗلٖ  كع للٌحائس الحٖ عو ك  ٌِدا 

 ّج ى٘كُا.

 عّالن: ليشابدددة  ددددي الىددددتاع األّع: 

 هددا  قا  ؽدد ن الوكظلددة الراًْٗددة  ًمددام 

الوتكقات( بوٌطتدة شدالاى ظدْع اودحؽؿام 

الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات 

ال ظددددد  الظددددد٘ ٖ هدددددي ظ٘دددددد الوكًّدددددة 

حؽؿامؤ   جددددددن ظىددددددان ّوددددددِْلة االودددددد

الحكدددكاقات ّالٌىدددل الو ْٗدددة ّالوحْودددؾ 

ّاالًعكاذ الوع٘اقٕ ل وحصابات  دي ةد  

 باق  هي  باقات الوعْق ةوا ٗحؼط هدي 

 ( الحالٖ: 2ؼ ع الصؿّع  

 

( : الحككاقات ّالٌىل الو ْٗة ّالوحْوؾ ّاالًعكاذ الوع٘اقٕ ٙقا  ع كاؾ العٌ٘٘ة ظْع  ْاه  2شؿّع  

 ة اوحؽؿام الحعلن اإللكحكًّٖ  ٖ ؾقاوة هتكقات ال ظ  الظ٘ ٖ.الوكًّة ّوِْل

 العــــــبـــــــــــاق 

 ع اقع عّا ق ظؿ ها عّا ق

 الوحْوؾ
االًعكاذ 

 الوع٘اقٕ
 الحكج٘ل

 % ت % ت % ت

ّ ددددددك الددددددحعلن اإللكحكًّددددددٖ  .1

عؾّات وِلة ّهحٌْ ة للح ا د  

بددد٘ي الوعلوددد٘ي ّالطددد ن عذٌدددا  

 ؾقاوة الوتكقات.

21 23.3 63 62.3 2 2.2 6.32 1.231 3 

وددددا ؿ الددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ  .6

الطدد ن  لددٔ اؼح٘دداق ّجىددص٘  

هتدددددددكقات ال ظددددددد  الظددددددد٘ ٖ 

الؿقاودددددددد٘ة بظددددددددْق  هكًددددددددة 

 ّوكٗعة.

32 33.3 53 31.3 2 2.2 6.31 1.232 2 

ؾاقودددددة هتدددددكقات الٌمددددددام  .5

ال ظلٖ  بك الدحعلن اإللكحكًّدٖ 

ّ ددددك للطدددد ن عؾا  هددددي عؾّات 

 لٖ.الحتؿم العلوٖ ّالعو

25 22.2 61 66.2 3 3.2 6.32 1.223 3 
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 العــــــبـــــــــــاق 

 ع اقع عّا ق ظؿ ها عّا ق

 الوحْوؾ
االًعكاذ 

 الوع٘اقٕ
 الحكج٘ل

 % ت % ت % ت

جٌددددددددْ  هظدددددددداؾق الددددددددحعلن  .3

اإللكحكًّددددددٖ لاؾ هددددددي جطلددددددع 

الطدددد ن ًعددددْ اوددددحؽؿاهَ  ددددٖ 

 ؾقاوة هتكقات عؼكٓ.

32 31.3 65 63.2 65 63.2 6.62 1.255 11 

عجدددددداض الددددددحعلن اإللكحكًّددددددٖ  .3

جْاطدددد  الطدددد ن هددددع الوعلددددن 

ّآؾاق  الوؿقودددددة هدددددي ؼددددد ع 

 عؾّات ـات  عال٘ة.

33 36.2 51 56.5 13 13.1 6.52 1.252 3 

ودددددِ  الدددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ  .2

جْاط  الط ن  ٘وا بٌِ٘ن ق دن 

 الحبا ؿ الصعكا ٖ.
23 22.2 63 62.3 3 3.5 6.23 1.323 5 

جٌْ دددددددددددث عؾّات الدددددددددددحعلن  .2

اإللكحكًّددٖ هددي ظ٘ددد الحددماهي 

هوا واُن  دٖ هكًّدة ّودِْلة 

الحْاطدددددددد  بدددددددد٘ي الوعلودددددددد٘ي 

 ّالط ن.

32 21.6 63 51.6 2 2.2 6.36 1.235 2 

ودددددددددددِلث عؾّات الددددددددددددحعلن  .2

اإللكحكًّٖ  لدٔ الطد ن آًصدال 

ّاشبدددداجِن ّهِدددداهِن بظددددْق  

 عةرك هي الطكٗتة الوعحاؾ .

33 32.1 65 63.2 12 12.6 6.31 1.223 2 

واُن الدحعلن اإللكحكًّدٖ  دٖ  .3

ظدددد  هشددددكلة ًددددؿق  عّ ظظددددك 

ؾقاودددة ال ظدددْع الظددد٘ ٘ة  دددٖ 

 بعغ الوؿاقن.

23 23.2 16 16.3 2 2.3 6.26 1.332 1 

. اجدددداض الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ 11

جْظ٘دددددف هىدددددحعؿذات الحتٌ٘دددددة 

ّالؽبدددددكات العالو٘دددددة بظدددددْق  

هٌاوبة عذٌا  ؾقاوة الوتدكقات 

 الؿقاو٘ة.

21 23.5 13 61.3 3 3.5 6.21 1.335 6 

 6.36 الوحْوؾ العام للوعْق ةك 

الوْػعة  ٖ شؿّع  الٌحائسّبتكا   

ى ( ٗ ظددع عى الطدد ن بْشددَ  ددام ٗددك2ّ 

عى هعددْق  اوددحؽؿام الددحعلن اإللكحكًّددٖ  

ٗوحدددددع بوكًّدددددة ّودددددِْلة ةب٘دددددك   دددددٖ 

االوددحؽؿام ظ٘ددد بلدد  الوحْوددؾ العىددابٖ 

( ُددددْ 6.36العددددام لِددددفا الوعددددْق ةكدددد  

هحْودددددؾ ٗتدددددع ػدددددوي الؿقشدددددة الرالردددددة 

 هْا ددق( لوت٘ددان ل٘كددكت الر ذددٖك ّةوددا 

ٗحؼددددط عى هحْوددددؾ  قا  الطدددد ن لِددددفا 

 (6.62الوعدددْق جحدددكاّض بددد٘ي هحْودددؾ  

للعباق   جٌدْ  هظداؾق الدحعلن اإللكحكًّدٖ 

لاؾ هي جطلدع الطد ن ًعدْ اودحؽؿاهَ  دٖ 

بدد٘ي هحْوددؾ  َّ ؾقاوددة هتددكقات عؼددكٓ  

( للعبددددددددداق    وددددددددداُن الدددددددددحعلن 6.26 

اإللكحكًّٖ  ٖ ظ  هشدكلة ًدؿق  عّ ظظدك 

ؾقاوددددة ال ظددددْع الظدددد٘ ٘ة  ددددٖ بعددددغ 

الودددؿاقن ك ّشو٘دددع بٌدددْؾ ُدددفا الوعدددْق 

 جعحدددد  ؾقشددددة  هْا ددددق( ظىددددل هت٘ددددان

( جعحدد  الؿقشددة 11ل٘كددكتك  ددؿا العبدداق   

هْا تة آلٔ ظؿهاك ّ ٖ الْقث ً ىَ جكْى 
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شو٘ددددع بٌددددْؾ هعددددْق هكًّددددة ّوددددِْلة 

االودددددددحؽؿام هدددددددع ًمدددددددام آؾاق  الدددددددحعلن 

اإللكحكًّددٖ بدد٘ي الوحْوددط٘ي الوددفةْقٗي 

 ً ددا عٕ جحوحددع شو٘عِددا بوكًّددة ّوددِْلة 

هكج عة هي ّشِة ًمك الط ن ُّفا ٗح ق 

الؿقاوددات الحددٖ  بشددك  ؼدداص هددع ًحددائس

جْطدددلث آلدددٔ اجظددداذ ًمدددام آؾاق  الدددحعلن 

اإللكحكًّدددددٖ الوىدددددحؽؿم  دددددٖ الؿاقودددددة 

 شىْق( بالىِْلة ّالوكًّة هرد  ؾقاودة 

(ك ّٗؽحلدددف هدددع ًحدددائس 6116الِماًدددٖ  

( الحٖ عشاقت آلدٔ 6111ؾقاوة الىلْم  

ظاشة الٌمام للحعى٘ي. ّبشك   دام ٗوكدي 

ؾ  آ اؾ  ُفٍ الٌح٘صة آلٔ االهكاًدات الوحعدؿ

الحددددٖ جددددن جْظ٘ ِ٘ددددا  ددددٖ ًمددددام الددددحعلن 

اإللكحكًّددٖ هددي شِددةك ّهددي شِددة عؼددكٓ 

آلٔ ؽب٘عة ع دكاؾ العٌ٘٘دة ةدْى ع لدبِن هدي 

الطدد ن الوىدددك ٘ي  ددٖ ًمدددام الوتدددكقات 

 ّالفٕ ٗوحالّى بتؿقات جعلو٘ة  ال٘ة. 

جكج٘دددددل  ْاهددددد  هكًّدددددة  جدددددنّقدددددؿ 

ّوددِْلة اوددحؽؿام الددحعلن اإللكحكًّددٖ  ددٖ 

ظدد٘ ٖ ظىددل ؾقاوددة هتددكقات ال ظدد  ال

ّشِدددة ًمدددك ع دددكاؾ العٌ٘دددة جٌالل٘دددا ّ دددق 

الوحْوؾ العىابٖ ظ٘د شا ت هكجبة ةودا 

(  لددٔ الٌعددْ 2ُددْ هْػددط  ددٖ شددؿّع  

 الحالٖ :  

( ودددداُن الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ  ددددٖ ظدددد  1

هشدددكلة ًدددؿق  عّ ظظدددك ؾقاودددة ال ظدددْع 

 الظ٘ ٘ة  ٖ بعغ الوؿاقن.

( اجددددداض الدددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ جْظ٘دددددف 6

الؽبدددكات العالو٘دددة هىدددحعؿذات الحتٌ٘دددة ّ

بظددْق  هٌاوددبة عذٌددا  ؾقاوددة الوتددكقات 

 الؿقاو٘ة.

( ودددددِ  الدددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ جْاطددددد  5

 الط ن  ٘وا بٌِ٘ن ق ن الحبا ؿ الصعكا ٖ.

( ؾاقوددة هتددكقات الٌمددام ال ظددلٖ  بددك 3

الددحعلن اإللكحكًّددٖ ّ ددك للطدد ن عؾا  هددي 

 عؾّات الحتؿم العلوٖ ّالعولٖ.

عؾّات ودددِلة  ( ّ ددك الددحعلن اإللكحكًّدد3ٖ

ّهحٌْ ة للح ا   بد٘ي الوعلود٘ي ّالطد ن 

 عذٌا  ؾقاوة الوتكقات.

( جٌْ ددث عؾّات الددحعلن اإللكحكًّددٖ هددي 2

ظ٘دددد الحدددماهي هودددا وددداُن  دددٖ هكًّدددة 

 ّوِْلة الحْاط  ب٘ي الوعلو٘ي ّالط ن.

( وددِلث عؾّات الددحعلن اإللكحكًّددٖ  لددٔ 2

الط ن آًصال ّاشباجِن ّهِداهِن بظدْق  

 طكٗتة الوعحاؾ .عةرك هي ال

( وا ؿ الدحعلن اإللكحكًّدٖ الطد ن  لدٔ 2

اؼح٘اق ّجىدص٘  هتدكقات ال ظد  الظد٘ ٖ 

 الؿقاو٘ة بظْق  هكًة.

( عجاض الحعلن اإللكحكًّٖ جْاط  الطد ن 3

هدددع الوعلدددن ّآؾاق  الوؿقودددة هدددي ؼددد ع 

 عؾّات ـات  عال٘ة.

( جٌدْ  هظدداؾق الددحعلن اإللكحكًّددٖ لاؾ 11

حؽؿاهَ  دددٖ هدددي جطلدددع الطددد ن ًعدددْ اوددد

 ؾقاوة هتكقات عؼكٓ.

  : ذاً٘ان: ليشابة  ي الىتاع الرداًٖ

هدددا  قا  ؽددد ن الوكظلدددة الراًْٗدددة  ًمدددام 

الوتكقات( بوٌطتدة شدالاى ظدْع اودحؽؿام 

الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات 

ال ظددد  الظددد٘ ٖ هددددي ظ٘دددد الظددددعْبات 

ّالوعْقدددداتؤ ؛ جددددن ظىددددان الحكددددكاقات 

الًعددكاذ ّالٌىددل الو ْٗددة ّالوحْوددؾ ّا

الوع٘اقٕ ل ودحصابات  دي ةد   بداق  هدي 

 بددداقات الوت٘دددان ةودددا ُدددْ هْػدددط هدددي 

 ( الحالٖ:2ؼ ع الصؿّع  
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( : الحككاقات ّالٌىل الو ْٗة ّالوحْوؾ ّاالًعكاذ الوع٘اقٕ ٙقا  العٌ٘٘ة ظْع طعْبات ّهعْقات 2شؿّع  

 اوحؽؿام الحعلن اإللكحكًّٖ  ٖ ؾقاوة هتكقات ال ظ  الظ٘ ٖ

 ــــبـــــــــــــــــاق العــ

 ع اقع عّا ق ظؿ ها عّا ق

 الوحْوؾ
االًعكاذ 

 الوع٘اقٕ
 الحكج٘ل

 % ت % ت % ت

. ال عهحلددددددم شِددددددال ةوب٘ددددددْجك 1

 2 1.262 1.33 52.2 53 56.5 51 51.6 63 ؼاص.

 . ال ْٗشؿ لؿٕ اجظاع اًحكًث.6
12 12.6 53 52.2 35 32.6 1.21 1.232 16 

ث لكٌددددَ . لددددؿٕ اجظدددداع اًحكًدددد5

 1 1.236 6.53 12.1 13 63.1 62 33.2 31 بطٖ .

. اًشدددددعالٖ ببدددددكاهس الحك ٘دددددَ 3

 2 1.223 6.11 52.2 52 66.2 61 52.2 52  اي ؾاقوحٖ لوتكقاجٖ.

. جككاق ظؿّخ األ طداع ال ٌ٘دة 3

 6 1.233 6.53 12.1 13 55.5 51 31.3 32  اي ؾقاوحٖ لوتكقاجٖ.

. ػدعف ؼبكجددٖ  دٖ  اوددحؽؿام 2

لحعلن اإللكحكًّٖ ظدؿ هدي عؾّات ا

 ؾقاوحٖ لوتكقاجٖ.
13 61.3 51 55.5 35 32.6 1.23 1.223 11 

. ػدددعف الدددؿ ن ال ٌدددٖ الوتدددؿم 2

هدددددددي آؾاق  الوؿقودددددددة ّهعلدددددددن 

الوتددكق  ٌددؿ ظددؿّخ هشددكلة  ددٖ 

ًمددددام آؾاق  الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ 

 الوىحؽؿم.

51 55.5 63 62.3 52 53.2 1.33 1.232 3 

. ػدددعف الدددؿ ن ال ٌدددٖ الوتدددؿم 2

هدددي التدددائو٘ي  لدددٔ ًمدددام آؾاق  

الددحعلن اإللكحكًّددٖ عذٌددا  ظددؿّخ 

 هشكلة.

52 53.2 53 52.2 66 65.2 6.12 1.223 3 

. اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ 3

 15 1.212 1.21 33.1 33 61.3 13 61.3 13 ٗحعاقع هع ق٘وٖ االشحوا ٘ة.

. عقٓ عى البٌ٘دددددددة الحعح٘دددددددة 11

الوحؽؿام الحعلن اإللكحكًّٖ  ٘دك 

 وبة  ٖ الْقث العالٖ.هٌا
62 63.1 53 52.2 56 53.3 1.33 1.233 2 

.  ؿم جوكدي بعدغ الوعلود٘ي 11

هددددي عؾّات الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ 

 بظْق  ش٘ؿ .
53 52.2 53 52.2 63 62.3 6.11 1.233 3 

 11 1.262 1.21 32.6 35 62.1 62 63.2 63. الْقددددددث الحماهٌددددددٖ  ٘ددددددك 16
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (555(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

 ــــبـــــــــــــــــاق العــ

 ع اقع عّا ق ظؿ ها عّا ق

 الوحْوؾ
االًعكاذ 

 الوع٘اقٕ
 الحكج٘ل

 % ت % ت % ت

 هٌاول لعؼْق العظض.

ل العولددٖ  ددٖ . ػددعف الصاًدد15

 5 1.226 6.62 61.3 13 56.5 51 32.5 33 ظظض الوْاؾ العلو٘ة.

. لهدددي العظدددة  ٘دددك ةدددداذ  13

 13 1.222 1.33 21.5 32 62.1 62 11.2 11 لحعت٘ق شو٘ع عُؿاذ الؿقن.

 1.32 الوحْوؾ العام للوعْق ةك 

 

( عى 2ّجشددد٘ك ًحدددائس الصدددؿّع  

الوحْودددطات العىددداب٘ة هدددي ّشِدددة ًمدددك 

ع طدددعْبات اودددحؽؿام الدددحعلن العٌ٘دددة ظدددْ

اإللكحكًّددٖ  ددٖ ؾقاوددة هتددكقات ال ظدد  

( 1.33( ّ 6.53الظدد٘ ٖ جحددكاّض بدد٘ي  

ب٘ؿ عى  ؿؾ العباقات  ٖ ُفا الوعْق الحدٖ 

ظظلث  لٔ ؾقشة  هْا ق(  باقج٘ي  تؾ 

(   لددؿٕ اجظدداع 5ُوددا: العبدداق  الرالرددة  

( 6.53اًحكًددث لكٌددَ بطددٖ   بوحْوددؾ  

ُفا الوعدْق   ( هي 3ّالعباق  الؽاهىة  

جكدددددكاق ظدددددؿّخ األ طددددداع ال ٌ٘دددددة  ددددداي 

( بٌ٘وددددددا 6.53ؾقاوددددددحٖ لوتكقاجددددددٖ   

العبدداقات األؼدددكٓ لِدددفا الوعدددْق ظظدددلث 

ؾقشة  هْا ق آلدٔ ظدؿها(ك  دؿا العبداقج٘ي 

(  تدددددؿ ظظدددددلحا  لدددددٔ هحْودددددؾ 13ك 3 

هعددددددداقع ُّودددددددا  اودددددددحؽؿام الدددددددحعلن 

اإللكحكًّٖ ٗحعاقع هع ق٘وٖ االشحوا ٘دة 

َّ  لهد1.21بوحْوؾ   ي العظدة  ٘دك (ك 

ةدداذ  الودددح٘عان شو٘ددع عُدددؿاذ الدددؿقن  

 (.  1.33بوحْوؾ  

ّبٌا   لٔ ها ودبق  دمى ُدفٍ الٌحدائس جدؿع 

 لٔ قلة الظعْبات الحدٖ ّاشِِدا الطد ن 

عذٌا  اوحؽؿام الدحعلن اإللكحكًّدٖ ظ٘دد عى 

ُفٍ الظدعْبات لدن ٗكقدٔ هٌِدا آلدٔ ؾقشدة 

الوْا تددة آال  دداهل٘ي  تددؾ ُّددفا ٗددؿع  لددٔ 

ٗؿ  الظعْبة بوا ٗتؾٕ آلدٔ عًِا ل٘ىث شؿ

ا اقددددددة اوددددددحؽؿام ًمددددددام اؾاق  الددددددحعلن 

اإللكحكًّددددٖ  ددددٖ ؾقاوددددة الطدددد ن ةددددْى 

الظعْبات الوكج عة جعْؾ آلٔ بؾ  اجظداع 

االًحكًدددددث ُّدددددفا ٗورددددد  طدددددعْبة لدددددؿٓ 

%( هي  ٌ٘ة الؿاقوة  تؾ ظىدل 33.2 

الب٘اًددات العاهددة للوت٘ددانك عهددا الظددعْبة 

هدا  الراً٘ة الحٖ اظلث هحْوؾ هْا تدة ُدٖ

ٗحعلددق بكرددك  اال طدداع ّقددؿ ٗعددمٓ لددبؾ  

شددبكة االجظدداع هوددا عؾٓ لحتطددع االجظدداع 

ّةردددك  ؼدددكّز الطالدددل هدددي ًمدددام الدددحعلن 

اإللكحكًّددٖ. ُّددفا هددا ْٗػددعَ الوحْوددؾ 

(. ُّددددفٍ الٌح٘صددددة 1.32العددددام للوعددددْق  

(ك 6111جح دددق هدددع ؾقاودددة الصكٗددددْٕ  

(ك ّؾقاوددة بددي 6111ّؾقاوددة الىددلْم   

الِماًددددددددددٖ  (ك ّؾقاوددددددددددة6111قالى  

 6116) 

ّقددؿ جددن جكج٘ددل عبددكل طددعْبات اوددحؽؿام 

الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة هتدددكقات 

ال ظدد  الظدد٘ ٖ ظىددل ّشِددة ًمددك ع ددكاؾ 

العٌ٘دددة جٌالل٘دددان ّ دددق الوحْودددؾ العىدددابٖ 

(ك شددا ت هكجبددة ةوددا ُددْ 6األةبددك هددي  

(  لدٔ الٌعدْ الحدالٖ 2هْػط  ٖ شدؿّع  

 ( لؿٕ اجظاع اًحكًث لكٌَ بطٖ .1: 
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 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

كاق ظدددؿّخ األ طددداع ال ٌ٘دددة  ددداي ( جكددد6

 ؾقاوحٖ لوتكقاجٖ.

( ػدددعف الصاًدددل العولدددٖ  دددٖ ظظدددض 5

 الوْاؾ العلو٘ة.

( ػدددددعف الدددددؿ ن ال ٌدددددٖ الوتدددددؿم هدددددي 3

التدددددددائو٘ي  لدددددددٔ ًمدددددددام آؾاق  الدددددددحعلن 

 اإللكحكًّٖ عذٌا  ظؿّخ هشكلة.

(  ؿم جوكي بعدغ الوعلود٘ي هدي عؾّات 3

 الحعلن اإللكحكًّٖ بظْق  ش٘ؿ .

 دددددددي الىدددددددتاع  ذالردددددددا: ليشابدددددددة

: ها  قا  ؽ ن الوكظلدة الراًْٗدة الرالد

 ًمدددام الوتدددكقات( بوٌطتدددة شدددالاى ظدددْع 

اودددحؽؿام الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  دددٖ ؾقاودددة 

هتكقات ال ظ  الظ٘ ٖ هي ظ٘دد ال ْائدؿ 

الوكحىدددددبةؤ ؛ جدددددن ظىدددددان الحكدددددكاقات 

ّالٌىددل الو ْٗددة ّالوحْوددؾ ّاالًعددكاذ 

الوع٘اقٕ ل ودحصابات  دي ةد   بداق  هدي 

( 3ت الوعْق ةودا ُدْ  دٖ الصدؿّع   باقا

 الحالٖ

( : الحككاقات ّالٌىل الو ْٗة ّالوحْوؾ ّاالًعكاذ الوع٘اقٕ ٙقا  العٌ٘٘ة ظْع ال ْائؿ 3شؿّع  

 الوكحىبة هي اوحؽؿام الحعلن اإللكحكًّٖ  ٖ ؾقاوة هتكقات ال ظ  الظ٘ ٖ

 العــــــبـــــــــــــــــاق 
 ع اقع عّا ق ظؿ ها عّا ق

 ؾالوحْو
االًعكاذ 

 الوع٘اقٕ
 الحكج٘ل

 % ت % ت % ت

اودددددددح ؿت جتٌ٘دددددددان هدددددددي  .1

جصكبحٖ  ٖ ؾقاوة هتكقات 

ال ظ  الظد٘ ٖ  بدك عؾّات 

 الحعلن اإللكحكًّٖ.

23 23.3 61 66.2 2 2.3 6.26 1.263 5 

اوددددددددددددددحؽؿام الددددددددددددددحعلن  .6

دددددٔ قدددددؿقجٖ  اإللكحكًّدددددٖ ًور

 لددددٔ الح ا دددد  البٌددددا  هددددع 

هعلودددددددددٖ عذٌدددددددددا  جٌ ٘دددددددددف 

 العظض.

23 23.6 13 13.1 11 11.2 6.25 1.226 6 

لاؾ الدددددحعلن اإللكحكًّددددددٖ  .5

هي ذتحٖ بٌ ىٖ هوا هكٌٌٖ 

هدددي الوشددداقةة ال عالدددة  دددٖ 

الددددؿقن اوددددحوا ان ّظددددؿٗران 

 ّةحابة.

26 22.2 13 61.3 16 16.3 6.33 1.212 2 

ًودددٔ الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ  .3

. ٕر  هِاقات الحعلن الفاجٖ لؿ
21 23.2 62 63.1 3 3.3 6.21 1.336 3 

وددددددددددددددحؽؿام الددددددددددددددحعلن ا .3

اإللكحكًّددددددٖ لاؾ ؾا ع٘حددددددٖ 

لؿقاوددددة هتددددكقات ال ظدددد  

 الظ٘ ٖ.

23 23.3 61 61.3 2 2.2 6.21 1.235 3 

وددددددددددددددا ؿًٖ الددددددددددددددحعلن  .2

اإللكحكًّٖ  ٖ بٌا    قات 

ج ا ل٘ددة هددع له ئددٖ لحٌ ٘ددف 

هحطلبدات العظدض بظددْق  

32 3102 62 51.1 12 12.5 6.55 1.221 11 
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 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

 العــــــبـــــــــــــــــاق 
 ع اقع عّا ق ظؿ ها عّا ق

 ؾالوحْو
االًعكاذ 

 الوع٘اقٕ
 الحكج٘ل

 % ت % ت % ت

 ش٘ؿ .

الحعلن اإللكحكًّدٖ هكٌٌدٖ  .2

ي الح ا ددد  هدددع الوعددداقذ هددد

ّالؽبدددكات بطدددكي هحٌْ دددة 

عودددِوث  دددٖ جٌو٘حِدددا لدددؿٕ 

 بظْق  عةبك.

31 33.2 56 53.3 11 11.2 6.33 1.225 3 

الدددددحعلن اإللكحكًّددددددٖ لاؾ  .2

هدددي قدددؿقجٖ  لدددٔ الحكة٘دددم 

ّاالودددح٘عان عذٌدددا  ؾاقودددة 

 الوتكقات.

33 32.3 62 63.1 61 66.2 6.62 1.212 16 

اوحطعث هي ؼ ع الدحعلن  .3

كًّٖ الحعكن بوىحْٓ اإللكح

جتدددددؿهٖ  دددددٖ الدددددحعلن ّ تدددددان 

 لمكّ ٖ ّعّػا ــٖ.

32 21.5 62 63.1 3 3.2 6.36 1.232 2 

لاؾ الدددددحعلن اإللكحكًّددددددٖ  .11

هددددي ؾا ع٘حددددٖ ًعددددْ آًصددددال 

الحكل٘ ات ّالوِام بوا ّ دكٍ 

 هي ؽكي هؽحل ة لحىل٘وِا.

21 23.2 63 62.3 2 2.3 6.32 1.251 2 

لاؾ الدددددحعلن اإللكحكًّددددددٖ  .11

 لدددٔ االظح ددداظ هددي قدددؿقجٖ 

 بالحعلن.

35 32.1 63 62.3 13 12.1 6.31 1.233 11 

اجدددددددددداض لددددددددددٖ الددددددددددحعلن  .16

اإللكحكًّددٖ آ دداؾ  الددؿقّن 

الوىصلة عةرك هدي هدك  هودا 

اًعكه آٗصابان  لٔ هىدحْٓ 

 جعظ٘لٖ.

21 22.5 12 13.3 3 3.5 6.26 1.353 1 

 6.36 الوحْوؾ العام للوعْق ةك 

 

( 3ّجشدددددد٘ك ًحددددددائس الصددددددؿّع  

بْشِددة ًمددك العٌ٘ددة ظددْع  ْائددؿ  الوحعلتددة

اوددددحؽؿام ًمددددام الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ  ددددٖ 

ؾقاودددددة هتدددددكقات ال ظددددد  الظددددد٘ ٖ عى 

الوحْودددددطات العىددددداب٘ة جحدددددكاّض بددددد٘ي 

( عٕ بددددددددددد٘ي ؾقشدددددددددددة 6.62( ّ 6.26 

 هْا دددق( ّ هْا دددق آلدددٔ ظدددؿ هدددا( ظىدددل 

( 11هت٘ددددان ل٘كددددكت الر ذددددٖ ب٘ددددؿ عى  

 بداقات هٌِددا اظحلددث ؾقشددة  هْا ددق(  ددٖ 

 تدؾ اظحلدث الؿقشدة الراً٘دة  ظ٘ي  بداقج٘ي

لٌ ه الوت٘ان  هْا ق آلٔ ظدؿها( ُّدٖ: 

(   وا ؿًٖ الدحعلن اإللكحكًّدٖ 2العباق   
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 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

 دددٖ بٌدددا    قدددات ج ا ل٘دددة هدددع له ئدددٖ 

لحٌ ٘ف هحطلبات العظض بظدْق  ش٘دؿ .  

( هدي ُدفا 2(ك ّالعبداق   6.55بوحْوؾ  

الوعددْق الددفٕ ه دداؾٍ  الددحعلن اإللكحكًّددٖ 

الحكة٘ددم ّاالوددح٘عان لاؾ هددي قددؿقجٖ  لددٔ 

عذٌدددددا  ؾاقودددددة الوتدددددكقات.  بوحْودددددؾ 

(ك  ُّٖ اقدكن آلدٔ ؾقشدة 6.62ظىابٖ  

 هْا دددق( ُّدددفا ٗعٌدددٖ عى العٌ٘دددة لوىدددث 

 ْائددؿ ةر٘ددك  الوددحؽؿام الددحعلن اإللكحكًّددٖ 

 ٖ ؾقاوة هتكقات ال ظ  الظ٘ ٖك ُّدْ 

ها ٗتةؿٍ الوحْوؾ العام لِفا الوعْق ةكد  

الردددة (  دددٖ الؿقشدددة الر6.36الدددفٕ بلددد   

ظىددل هت٘ددان ل٘كددكت الر ذددٖ  هْا ددق(. 

ّجح ق ًحائس ُفا الوعْق بشك  ؼاص هدع 

الؿقاوات الحٖ جْطلث ًحائصِا آلٔ ّشْؾ 

عذددك آٗصددابٖ  ددٖ جعلددن الطدد ن ّاجصاُدداجِن 

ٗعددْؾ لٌمددام الددحعلن اإللكحكًّددٖ الوىددحؽؿم 

 ددٖ ُددفٍ الؿقاوددة  شىددْق( هردد  ؾقاوددة 

(ك ّؾقاودددددة الىدددددلْم  6111الصكٗدددددْٕ  

(ك 6115ّؾقاوددة  ع  دد ن  (ك 6111 

ةودددا عًِدددا جح دددق بشدددك   دددام هدددع ًحدددائس 

الؿقاوددات الحددٖ جْطددلث آلددٔ عذددك آٗصددابٖ 

للددددحعلن اإللكحكًّددددٖ  لددددٔ جعلددددن الطدددد ن 

ّاجصاُدددداجِن هردددد  ؾقاوددددة  بددددؿ التدددداؾق 

(ك ّؾقاودددددة عبدددددْ ؾقن ّ وددددداق 6113 

(ك 6113(ك ّؾقاودددددددة الصعدددددددؿ  6113 

(ك 6113ّؾقاوددددة المب٘ددددؿٕ ُّدددداقّى  

اودددددة ةددددد  هدددددي ة٘لدددددك ّجؽحلدددددف هدددددع ؾق

 & KELLERّودددددد٘كً٘كّؾ  

CERNERUD, 2002 ك ّؾقاوددددة)

(ك ّٗوكددي آ ددداؾ  6113ال٘ددحن ّظبدددْي  

ُفٍ الٌحائس آلٔ هو٘مات الحعلن اإللكحكًّٖ 

الحددٖ ظددؿؾجِا االؾب٘ددات ّهٌِددا ؾقاوددة  ع 

 (.6115الوطِك  

ّ ٘وددا ٗلددٖ عبددكل  ْائددؿ ًمددام آؾاق  الددحعلن 

اإللكحكًّدددٖ   شىدددْق( هدددي ّشِدددة ًمدددك 

 ة البعد هكجبة جٌالل٘ا ُٖ:  ٌ٘

( اجدددداض لددددٖ الددددحعلن اإللكحكًّددددٖ آ دددداؾ  1

الدددؿقّن الوىدددصلة عةردددك هدددي هدددك  هودددا 

 اًعكه آٗصابان  لٔ هىحْٓ جعظ٘لٖ.

( اوحؽؿام الحعلن اإللكحكًّٖ ًورٔ قؿقجٖ 6

 لٔ الح ا   البٌا  هع هعلوٖ عذٌدا  جٌ ٘دف 

 العظض.

( اوح ؿت جتٌ٘ان هدي جصكبحدٖ  دٖ ؾقاودة 5

ال ظ  الظ٘ ٖ  بك عؾّات الحعلن هتكقات 

 اإللكحكًّٖ.

( اودددددددحؽؿام الدددددددحعلن اإللكحكًّدددددددٖ لاؾ 3

 ؾا ع٘حٖ لؿقاوة هتكقات ال ظ  الظ٘ ٖ.

( ًؤ الحعلن اإللكحكًّدٖ هِداقات الدحعلن 3

. ٕر  الفاجٖ لؿ

( لاؾ الحعلن اإللكحكًّٖ هي ؾا ع٘حٖ ًعْ 2

آًصددال الحكل٘ ددات ّالوِددام بوددا ّ ددكٍ هددي 

 وِا.ؽكي هؽحل ة لحىل٘

( لاؾ الحعلن اإللكحكًّٖ هي ذتحٖ بٌ ىٖ 2

هودددا هكٌٌدددٖ هدددي الوشددداقةة ال عالدددة  دددٖ 

 الؿقن اوحوا ان ّظؿٗران ّةحابة.

( اوددحطعث هددي ؼدد ع الددحعلن اإللكحكًّددٖ 2

الددحعكن بوىددحْٓ جتددؿهٖ  ددٖ الددحعلن ّ تددان 

 لمكّ ٖ ّعّػا ــٖ.

( الددحعلن اإللكحكًّددٖ هكٌٌددٖ هددي الح ا دد  3

بطددكي هحٌْ ددة هددع الوعدداقذ ّالؽبددكات 

 عوِوث  ٖ جٌو٘حِا لؿٕ بظْق  عةبك.

( لاؾ الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ هدددي قدددؿقجٖ 11

  لٔ االظح اظ بالحعلن.

( وا ؿًٖ الدحعلن اإللكحكًّدٖ  دٖ بٌدا  11

  قددددات ج ا ل٘ددددة هددددع له ئددددٖ لحٌ ٘ددددف 

 هحطلبات العظض بظْق  ش٘ؿ .

( الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ لاؾ هدددي قدددؿقجٖ 16

ذٌدددا  ؾاقودددة  لدددٔ الحكة٘دددم ّاالودددح٘عان ع

 الوتكقات.
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 الحْط٘ات ّالوتحكظات :

بحعل٘ددد  اودددحصابات الطددد ن  دددٖ 

الوعداّق الر ذدة بالوت٘دان ْٗطدٖ البعدد 

 بوا ٗلٖ: 

( الحْوددع  ددٖ جصكٗددل اوددحؽؿام اًموددة 1

آؾاق  الدددددحعلن اإللكحكًّدددددٖ  دددددٖ جدددددؿقٗه 

هتدكقات ال ظد  الظدد٘ ٖ لطد ن الوكظلددة 

 الراًْٗة  ًمام الوتكقات( هي الحعل٘ن العام

  ٖ هٌاؽق هؽحل ة.

( جٌ ٘ددف بددكاهس جٌو٘ددة هٌِ٘ددة للوعلودد٘ي 6

لحٌو٘دددة عودددال٘ل الحعلددد٘ن ّالدددحعلن الٌشدددؾ 

 الوصوْ ات الظع٘ك  الحعاًّ٘ةك ّؽكٗتة 

الوشددددددددددكّ اتك ّظدددددددددد  الوشددددددددددك ت 

ّالوعاةددا ...آلػ( ّ ددؿم اقحظدداقُن  لددٔ 

اودددحؽؿام ؽكٗتدددة االلتدددا  عّ االودددحعكاع 

 الٌمكٕ عذٌا  جتؿٗوِن الدؿقّن  بدك ًمدن

 آؾاق  الحعلن اإللكحكًّٖ   ٘وكي اوحؽؿام 

( اًشدددا  هتدددكات ّهكاةددددم جحدددْ ك بِددددا 5

اًحكًث بىك ات هٌاوبة  ٖ االهاةي الحدٖ 

 جعاًٖ هي بؾ  شبكة االًحكًث. 

( ؼؼْ  الط ن آلٔ جدؿقٗل ةداذ  لدٔ 3

اوحؽؿام ًمام اؾاق  الحعلن اإللكحكًّٖ قبد  

البددؿ   ددٖ البكًدداهس الحعل٘وددٖك ّعى ٗكددْى 

 هكئٖ ظكةٖ الوحؽؿام الٌمام. جعل٘ن 

( ظظك الوشك ت الشائعة ّؽكي ظلِدا 3

ّجمّٗددؿ الطدد ن بِددا  بددك هل ددات ًظدد٘ة 

ّج ا ل٘دددة هدددي ؼددد ع اًمودددة آؾاق  الدددحعلن 

 اإللكحكًّٖ.

ّ ٖ ػْ  ـلم ٗتحكض البعد الت٘دام 

 بالؿقاوات الحال٘ة: 

 ا ل٘دددددة ؾاقودددددة ؽددددد ن الوكظلدددددة  (1

الراًْٗدددددة العاهدددددة  ًمدددددام الوتدددددكقات( 

قات ال ظدددد  الظدددد٘ ٖ باوددددحؽؿام لوتددددك

اًموددة آؾاق  الددحعلن اإللكحكًّددٖ ّ  قحددَ 

 بٌوْ هحع٘كات هؽحل ة.

 ا ل٘دددة اودددحؽؿام ًمدددن آؾاق  الدددحعلن  (6

اإللكحكًّٖ  ٖ جٌو٘ة الوعاقذ االشكائ٘دة 

 ددٖ هتددكقات ال ظدد  الظدد٘ ٖ  الوؽحل ددة 

لددؿٓ الطدد ن بالوكظلددة الراًْٗددة   ًمددام 

  الوتكقات ( ّ ٖ الوكاظ  الوؽحل ة.

ؾقاوددددة الظددددعْبات الحددددٖ جْاشِددددَ  (5

الطدد ن  ٌددؿ اوددحؽؿام ًمددن آؾاق  الددحعلن 

اإللكحكًّدددٖ  دددٖ الحعلددد٘ن ّة٘ ٘دددة الحعلدددل 

  لِ٘ا.

هتاقًدددة شدددْؾ  عًمودددة آؾاق  الدددحعلن  (3

 الكحكًّٖ الوؽحل ة. 
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THE VIEWS OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

(CREDIT SYSTEM) IN JAZAN ABOUT THE USE OF 

E-LEARNING TO STUDY THE SYLLABUSES OF 

SUMMER SEMESTER.  

 

This research aimed to know the views of high 

school students (Credit System) in jazan about  the 

flexibility , ease of use, difficulties, and the benefits that 

students found it when they use the e-learning to study 

the syllabuses of summer semester. 

 The research sample consisted of (93) high school 

students (Credit System). The results of the research 

showed that e-learning had a high flexibility ease, and 

that the difficulties that faced the students were in a slow 

Internet connection, and malfunctions resulting from it. 

Students also confirmed that they have significant 

benefits from the use of e-learning. 
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 - 22ك 33ك ز13هظددكك  -ْم الحكبدْٕ بصاهعددة الطددائف.  دالن الحكب٘ددة بالبكًداهس العددام لددؿبل

 http://search.mandumah.com/Record/626700. هىحكشع هي 161

(. الحعل٘ن اإللكحكًّدٖك جطب٘تدات هىدحعؿذة. ؾاق ال كدك العكبدٖ 6111. العل إّك ّ. ن.  11

 التاُك .  –

الوصحوع الحعل٘وٖ بوٌطتدة جبدْ  ًعدْ  (. اجصاُات6113. العو٘كٕك  . ن.  . ا. ن.  .  11

 - 123ك 6ك ز13البعددكٗيك  -جطب٘ددق الددحعلن اإللكحكًّددٖ. هصلددة العلددْم الحكبْٗددة ّالٌ ىدد٘ة 

 http://search.mandumah.com/Record/624209. هىحكشع هي 133

(. عذدك بكًداهس هتحدكض  بدك الشدبكة  لدٔ 6113 . ض.  .  . الؿوْقٖك م. آ.ك ّ  كظداتك 16

جٌو٘ددة هِدداقات اوددحؽؿام الوىددحعؿذات الحكٌْلْش٘ددة لددؿٓ هددؿٗكٕ الوددؿاقن بالوولكددة العكب٘ددة 

. هىددددحكشع هددددي 322 - 353ك 62هظددددكك  -الىددددعْؾٗة. ؾقاوددددات  ددددٔ الحعلدددد٘ن الصدددداهعٔ 

http://search.mandumah.com/Record/675117 

(.  الدحعلن اإللكحكًّدٖ ةودا ٗصدل عى ٗكدْى . هدتجوك الوعلْهاج٘دة 6113. لاُكك ع. ل. 15

شاهعة  د٘ي  -قؤٗة  كب٘ة جٌوْٗة. هكةم الحعلن الو حْض  –ّالتؿق  الحٌا ى٘ة للحعل٘ن الو حْض 

 .362-313عبكٗ ك  62-62شوهك 

(.  ا ل٘ددة اوددحؽؿام الوٌموددات الوحتؿهددة 6113. المب٘ددؿٕك م. ق.  .ك ّ ُدداقّىك ا. ع. ض.  13

لتائوة  لٔ الحعلن اإللكحكًّٖ  ٖ الحعظ٘  ّاالظح اظ بدالحعلن  دٖ الؿقاودات االشحوا ٘دة لدؿٓ ا

ؽ ن الوكظلة الوحْوطة  قوالة هاشىح٘ك  ٘ك هٌشْق (. شاهعة الباظةك الباظةك الىدعْؾٗة. 

 http://search.mandumah.com/Record/653264هىحكشع هي 

http://search.mandumah.com/Record/624209


 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصوع٘ة الوظكٗة للكوبْ٘جك الحعل٘ؤـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

حكًّددٖك الو ِددْمك التؼدداٗاك الحؽطدد٘ؾك الحطب٘ددقك (. الحعلدد٘ن اإللك6113. لٗحددْىك ض. ض.  13

 الكٗاع. -الحت٘٘ن. الؿاق للحكب٘ة 

(. اجصاُات ؽد ن ةل٘دة آؾاق  األ وداع بصاهعدة الولدم ودعْؾ ًعدْ 6111. الىلْمك  . آ.  12

 .2م. ع لنك   6111-ُـ 1351اوحؽؿام ًمام  شىْق( 

 اي ّجتٌ٘ات شؿٗدؿ  للحعلد٘ن. ؾاق (. الحعلن اإللكحكًّٖ ّجعكٗك العت   6113. شعاجَك ض.  12

 التاُك . –العالن العكبٖ 

َّ وع٘ؿك م. م.  12 (. هعلن التكى العاؾٕ ّالعشدكٗي: اؼح٘داقٍك آ دؿاؾٍك 6111. شْيك م. ع. 

 التاُك . -جٌو٘حَك  ٖ ػْ  الحْشِات اإلو ه٘ةك ؾاق ال كك العكبٖ 

اإلًحكًددث ّاوددحؽؿاهَ  ددٖ  (. اجصاُددات ؽلبددة الصاهعددة ًعدد6113ْ.  بددؿ العو٘ددؿك آ. ي.  13

شاهعددة  -  قحِوددا بالحعظدد٘  الؿقاوددٖ  ؾقاوددة هتاقًددة بدد٘ي الصٌىدد٘ي. هصلددة ةل٘ددة اٙؾان 

 .112-21. 2التاُك   ك  بٌٖ وْٗف. 

(. ًوددْـز هتحددكض  ددٖ الددحعلن اإللكحكًّددٖ قددائن  لددٔ ظدد  6113.  بددؿالتاؾقك ى. م. ي.  61

اقات ظ  الوشكلة لؿٓ ؽالبدات ةل٘دة الحكب٘دة الوشك ت لحٌو٘ة هِاقات الح ك٘ك االبحكاقٕ ّ هِ

. هىحكشع هدي 161 - 111ك 33الىعْؾٗةك    -بصاهعة ًصكاى. قوالة الحكب٘ة ّ لن الٌ ه 

http://search.mandumah.com/Record/523548 

(.  ا ل٘ة الحدؿقٗه باودحؽؿام 6113. العكٌٖٗك م. ن.  . ن. ن.ك ّ هعوْؾك  . ن.  .  61

لوتددكق ال تددَ  ددٖ الوكظلددة الراًْٗددة  لددٔ الحعظدد٘  الؿقاوددٖ ّ اجصاُددات  الحعلدد٘ن االلكحكًّددٖ

الطدد ن ّ الوعلودد٘ي  قوددالة ؾةحددْقاٍ  ٘ددك هٌشددْق (. الصاهعددة اإلودد ه٘ة بالوؿٌٗددة الوٌددْق ك 

 http://search.mandumah.com/Record/617220الوؿٌٗة الوٌْق . هىحكشع هي 

 التاُك . -إللكحكًّٖ. ؾاق ال كك العكبٖ (. جكٌْلْش٘ا الحعل٘ن ا6112.  مهٖك ى. ز.  66

(. ّاقدددع اودددحؽؿام ؽلبدددة ةل٘دددة الحتٌ٘دددة ليًحكًدددث  دددٖ ؾقاودددحِن 6113. العٌدددمٕك ن.  65

ّاجصاُاجِن ًعُْا  ٖ هعا مة ظ ك الباؽي  دٖ الوولكدة العكب٘دة الىدعْؾٗة. قودالة هاشىدح٘ك 

  واى األقؾى. -  ٘ك هٌشْق (. ةل٘ة الؿقاوات العل٘ا األقؾً٘ة 

(. الحعلن اإللكحكًّٖ: هدؿؼ  الدٔ الحدؿقٗل  ٘دك الحتل٘دؿٕ. الوٌمودة 6115العكانك آ. م.   .63

 .62-65التاُك ك  -العكب٘ة للحٌو٘ة اإلؾاقٗة 

(. الوتددكقات اإللكحكًّ٘ددة: جظددو٘وِاك آًحاشددَك 6113. العكٗددل لاُددك آوددوا ٘ ك ). ل.  63

 التاُك . -ًشكُاك جطب٘تِاك جتْٗوِا.  الن الكحل 

(: الحدددددددددددددددؿقٗل اإللكحكًّدددددددددددددددٖ. هحددددددددددددددداض  لدددددددددددددددٔ: 6111ٕك ع. ن.  . ةدددددددددددددددكؾ62

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/topics/68625/posts/127

750 

(. االجصددداٍ ًعدددْ الدددحعلن اإللكحكًّدددٖ لدددؿٓ هعلودددٖ 6111. العك لك ٕ؛ الصٌدددؿٕك  ك  .  62

صلدة شاهعدة عم التدكٓ الوولكة العكب٘ة الىدعْؾٗة. ه –ّهعلوات الوؿاقن الراًْٗة بوؿٌٗة شؿ  

 .21-11ك 6ك ز6للعلْم الٌ ى٘ة ّالحكبْٗة.  
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 6112ولىلة ؾقاوات ّبعْخ ُهعٌكَوة .. الوصلة العلو٘ة الىٌْٗة للصوع٘ة الوصلؿ الكابع للعام 

(. الددحعلن اإللكحكًّددٖ: جطددْٗك ؽكٗتددة الوعاػددك   ددٖ الحعلدد٘ن 6116. الوب٘كٗددمك ٍ. ذ.  62

الصدداهعٖ باوددحؽؿام الددحعلن اإللكحكًّددٖك ًوددْـز هتحددكض. ّققددة  ودد  هتؿهددة لٌددؿّ  هؿقوددة 

عةحدددددْبكك هحددددداض:  65-66بالكٗددددداعكالوىدددددحتب . ةل٘دددددة الحكب٘دددددةك شاهعدددددة الولدددددم ودددددعْؾ 

http://www.psso.org.sa/arabic/pssolibrary/nadwa03/papers/nadwat

26.pdf,[2012-3-1 ] 

َّ العاهددؿك ع.  .  63 (:  الددحعلن اإللكحكًّددٖ  ددٖ ةل٘ددة االجظدداالت  6115. العْٗددؿك م. ص. 

كحكًّٖ ؼد ع ال حدك  ّالوعلْهات بالكٗاع: ؾقاوة ظالة . ّققة  و  هتؿهة لٌؿّ  الحعلن اإلل

 (. هؿاقن الولم  ٘ظ  بالكٗاع.6115/ 3/ 65ــ61 

(. بكًددداهس آلكحكًّدددٖ هتحدددكض لحٌو٘دددة جدددؿقٗه ظددد  الوشدددكلة 6115. الوطِدددكك م. ع.   51

الكٗاػ٘ة لؿٓ هعلوٖ الكٗاػ٘ات  بالوكظلة الراًْٗة ّ  قحَ بٌوْ  بعغ شْاًل اإلبؿا  لؿٓ 

 التاُك . -شاهعة  ٘ي شوه  ؽ بِن. قوالة ؾةحْقاٍ   ٘ك هٌشْق (.

(.  ا ل٘ة بكًاهس جؿقٗبٖ آلكحكًّٖ باودحؽؿام عودلْن جىدص٘  6113. الوط٘كٕك ن. ٍ.  51

لؿٓ عهٌا  هكاةدم  blackboardالشاشة  لٔ آةىان بعغ هِاقات آؾاق  الحعلن اإللكحكًّٖ 

هدي . هىدحكشع 56 - 51ك 152ك ز52الىدعْؾٗةك   -هظاؾق الحعلن. قودالة الؽلد٘س العكبدٔ 

http://search.mandumah.com/Record/653274 

(. الحدددؿقٗل اإللكحكًّدددٖ. هكةدددم 6116. الوتوىدددة العاهدددة للحدددؿقٗل الحتٌدددٖ ّالوٌِدددٖ.  55

الحددددددددددددددددددؿقٗل اإللكحكًّددددددددددددددددددٖ ّهظدددددددددددددددددداؾق الحددددددددددددددددددؿقٗلك هحدددددددددددددددددداض  لددددددددددددددددددٔ: 

http://elearning.edu.sa/center/center.php?id=10 

َّ الوباق ك ع.  .  53 . الحعل٘ن اإللكحكًّدٖ : األوده ّالحطب٘تداتك (6113. الوْوٖك  .  .ك 

 الكٗاع. -شبكة الب٘اًات 

(. ؾقاودة جت٘د٘ن شدْؾ  ًمدام شىدْق إلؾاق  الدحعلن اإللكحكًّددٖ. 6116. الِماًدٖك ى. ن.  53

 .133-113ك 123ؾقاوات  ٖ الوٌاُس ّؽكي الحؿقٗه ـ هظكك   

 لوتكقات(.ُـ(. ؾل٘  الحعل٘ن الرإًْ  ًمام ا1355. ّلاق  الحعل٘ن.  52

(. عذك اوحؽؿام هْاؾ الحعلن اإللكحكًّ٘ة  ٖ 6113. ال٘ح٘نك ي. ن.ك ّ ظبْيك م.  .  .  52

جعظ٘  ؽ ن الظف الىاؾن األواوٖ  ٖ هداؾ  العلدْم ّ آؾقاةِدن للب٘ دة الحعل٘و٘دة الظد ٘ة. 

ك الىدعْؾٗة -العلدْم اإلًىداً٘ة ّاالشحوا ٘دة  -هصلة شاهعة اإلهام هعوؿ بدي ودعْؾ اإلود ه٘ة 

. هىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددحكشع هددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 611 - 131ك 53 

http://search.mandumah.com/Record/570565 
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