
 
 
 

 

 

 

 

 

 مولبدلا ةلحرم تاررقم فيصوت

 داشرالاو هيجوتلا صصخت



 

١١٤ 
 

 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ه ١٤٤٠ / ٣ / ٦ :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع /    ةيبرتلا :مسقلا /ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا -أ           .أ

 داشرالاو هيجوتلا ئدابم :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١ .١

 نيتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .٢

  داشرالا و هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا جمêرب :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .٣
  )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف( .٤

   لوألا :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .٥

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٦

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٧

 رهازلاو ةيدباعلÜ ىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عقوم .٧ .٨

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 % ٨٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .أ

 

   

 % ٢٠ :ةبسنلا √ ينورتكلإلا ميلعتلا .ب

    

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .ج

    

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .د

    

  :ةبسنلا  ىرخأ .ه

 



 

١١٥ 
 

 :تاقيلعت

 

 فادهألا .ب

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام-١

 يعو ةدµزو ،اهتساردب موقي يتلا داشرالاو هيجوتلا لاجم يف ثداحلا مدقتلا ةرياسم يف بالطلا ةدعاسم

 ههجاوم ىلع دارفالا ةدعاسم ىلع اÊردقمو داشرالاو هيجوتلا لئاسو و جهانمو ىدابم رودب بالطلا

 ةيسفنلا تÜارطضالا تالدعم عافترا كلذ بحاصو ةيرسالا تالكشملا نم تمقاف يتلا تاريغتلا

  ةيكولسلا تافارحنالاو

 عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل- اهذيفنت متي- ططخ يأ زاجي@ ركذا-٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو ،تنرتنإلا

 متي يتلا ةديدجلا تاعوضوملا ىلع فرعتلل صصختلا يف ةيملعلا تالجملل ةينورتكلإلا عقاوملÜ ةناعتسالا

 . داشرإلاو هيجوتلا لاجم يف لوC الوأ اهتسارد

 

  .)جمêربلا ليلدوأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ج

 :ررقملل ماع فصو

 صاخ لكشب داشرإلا هيجوتلاو ماع لكشب سفنلا ملع لاجم يف نيثحابلل ةمهملا تاررقملا نم ررقملا اذه دعي

رظن كلذكو ،ةساردلÜ اهلوانتي هماه لئاسو نم هنمضتي امل
ً
 يف ةفرعملا لاجم يف لئاهلا قفدتلاو رمتسملا مدقتلل ا

 ىلإ ررقملا اذه ىعسي امك .ديدج وه ام لكب سفنلا ملع بالط يعو عفرل ةرورض ةمث نإف ؛صصختلا

  داشرالا ةيلمع يف ةينهملاو ةيعوضوملا ززعت نا نكمي يتلا تاراهملا ةيمنت ىلع يسفنلا دشرملا عيجشت

 

  



 

١١٦ 
 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .١

 تاعوضوملا ةمئاق
 ددع

 عيباسألا

 تاعاس

  سيردتلا

 يف ةيساسألا تاحلطصملا – موهفملا :يسفنلا داشرإلاو هيجوتلا ىلإ لخدم -

 نع ةئطاخ ميهافم – داشرالاو هيجوتلا نيب قرفلا – روطتلاو ةأشنلا – داشرالا

 نيب قرفلا - ىرخالا مولعلÜ يسفنلا داشرالاو هيجوتلا ةقالع  - داشرإلاو هيجوتلا

 ةيسفنلا ةحصلاو ،يسفنلا جالعلاو ،داشرإلاو هيجوتلا

٦ ٣ 

 ٢ ١ داشرالاو هيجوتلا ىلإ ةجاحلا -

 - يسفنلا داشرالاو هيجوتلا فادهأ :يسفنلا داشرالاو هيجوتلا جهانمو فادهأ -

  يسفنلا داشرإلاو هيجوتلا جهانم

٤ ٢ 

 ئدابملا - ةماعلا سسالاو ئدابملا :يسفنلا داشرالاو هيجوتلا سسأو ئدابم -

 سسالاو ئدابملا - ةيقالخالا سسالاو ئدابملا -ةيوبرتلاو ةيسفنلا سسالاو

 .ةيعامتجالا

٤ ٢ 

 ٤ ٢ داشرالاو هيجوتلا ت–رظن -

 ٢ ١  ةيداشرالا ةيلمعلا -

 – ةلاحلا ةسارد – ةلباقملا :يسفنلا داشرالاو هيجوتلا يف تامولعملا عمج لئاسو -

 .ةلاحلا رمتؤم – سيياقملاو تارابتخالا – ةظحالملا

٤ ٢ 

 داشرالاو هيجوتلا  -يوبرتلا داشرالاو هيجوتلا :يسفنلا داشرالاو هيجوتلا تالاجم -

 هيجوت – نيقهارملاو لافطألا داشراو هيجوت - يرسألا داشرالاو هيجوتلا - ينهملا

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ داشراو

٢ ٢ 

 ٢ ١ يسفنلا داشرإلل يقالخالا قاثيملاو دشرملا تافص -

 

  

 



 

١١٧ 
 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٢

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠ - - - - ٣٠ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢ - - - - ٢ ةدمتعملا تاعاسلا

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضإلا( يدرفلا ملعتلا / ةساردلا تاعاس ددع .٣

 نيتعاس

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو

 .ملعتلا

 ررقملل ملعتلا تاجرخم لودج

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١

 :نوكي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 
 مادختسÜ ءاقلإلاو ةرضاحملا

 ،تêايبلا ضراع زاهج

 ةهجوملا ةشقانملاو راوحلاو

 ةيقيبطتلا ةطشنألاو ،فداهلا

 قايس قفو ءادألا ماهمو

 .ةايحلا

 .ينهذلا فصعلا

 ةريصقلا تارابتخالا

 .ةيماتخلاو ةيفصنلاو

 .ةيلزنملا تابجاولا

 

 ميهافملاو ئدابملاو يسفنلا داشرالا تµرظنب قيمعو لماش مهف هيدل ١-١

 .يسفنلا داشرالاو هيجوتلا يف ةيساسالا تاحلصملاو

 تاراهمو يسفنلا داشرالاو هيجوتلا قرطو تالاجمب ةفرعم هيدل ٢-١

 اينهم هدادعإ ىلع دعاست يتلاو يسفنلا داشرالا هيجوتلا تاينفو

 داشرالاو هيجوتلا لاجم يف ةثيدحلا ةيملعلا تµرظنلÜ ةفرعم هيدل ٣-١

 ةرصاعملا µاضقلاو تالكشملا لح يف مهست يتلا اÊاقيبطتو يسفنلا



 

١١٨ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ميلعتلا بولسأ مادختسا .دشرملل ةيساسألا تافصلÜ ةفرعم هيدل ٤-١

 .داشرالا يف ةيقالخالا بناوجلا مهف هيدل ٥-١ ينواعتلاو يعامجلا

 ةيفرعملا تاراهملا ٢

   :نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 ءاصقتسالا بيلاسأو ةمدقتم ةيرظن ىؤر قيبطت يلع رداق نوكي - ١-٢

 يف ةيسيئرلا تالكشملاو µاضقلل يعادبالا ليلحتلا يف ثحبلاو

 . اهل ةركتبم لولح ريوطت يلعو يسفنلا داشرالاو هيجوتلا لاجم

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ

 ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 .طشنلا ملعتلا وأ ،ينواعتلا

 .جاتنتسالاو ثحبلا

 .ةشقانملاو راوحلا

 

 ماهملاو ةطشنألا ميوقت

 .تافيلكتلاو

  . ةظحالملا

 .لامعألاو ثاحبألا

 .تارابتخالا

 نأو ةيرظنلا تÜاتكلا نمو ثاحبالا نم صلختسي نأ عيطتسي - ٢-٢

 لخاد نم راكفالا جمد يلع ةينبم ةديدج ىؤرو اراكفأ روطي

 ةينهملا ةسرامملا يف يسفنلا داشرالاو هيجوتلا لاجم

 µاضقلا ةجلاعمل ةيريوطت ةيداشرا بيلاسأو قرط قبطي نأ عيطتسي - ٣-٢

 يسفنلا داشرالاو هيجوتلل ةينهملا ةسرامملÜ ةقالع اهل يتلا ةدقعملا

. 

 هيجوتلا يف تامولعملا عمج لئاسو مادختسا ىلع رداق نوكي - ٤-٢

 يسفنلا داشرالاو

 ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا مادختسا ىلع رداق نوكي ٥-٢

 يسفنلا داشرالاو هيجوتلا يف ةيصيخشتلا

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا µاضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي ١-٣

 .ةحيحصو ةلداع اماكحأ

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 قايسل اقفو ءادألا ماهم

 .ةايحلا

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا

 ذاتسألا موقتو نارقألا

 و ،ءادألا ماهمو ةطشنألل

 تاقالعلا تاراهم

 تاراهم و ،ةيصخشلا

 لمعلاو ،ةيلوؤسملا لمحت

  .قيرف نمض

 تاعومÿاو هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا هيلع لهسي ٢-٣

 هيلإ تدنسأ اذإ رثؤملا ةدايقلا رود سراميو ،ىرخألا

 لمعلا ةعومجم يف هنارقأ ىلإ ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصوي ٣-٣

٤-٣ Wةصاخلا ةيلاحلا ريياعملا ليدعت يف ةردابملا مامز ذخ Üميوقتلاو ملعتل 

 .كلذل جيتحا اذإ

 ءادأ ةدعاق ءوض يف ىرخألا ملعتلا تاعومجم يف هنارقأ ءادأ موقي ٥-٣

 .ءادألا ةمهم ميوقتل اهميمصت متي ةيفصو

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت مدقيو ،شاقنلا يف كراشي ٦-٣



 

١١٩ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 .ىرخألا تاعومÿا

 لمعي يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي ٧-٣

 .ددحملا هتقو يف هزجنيو ،هعم

 

 .بسانم بولسC ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعومÿا يف هنارقأ عم لعافتي ٨-٣

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 .تامولعملا ةيعوأ يف ثحبلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ١-٤

 

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ

 ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 ،طشنلا ملعتلا وأ ،ينواعتلا

 ماهم ميمصت ىلع ةدمتعملا

 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا

 يف يلآلا بساحلا مادختساو

 كلذل ةدعملا جماربلا

 يثحب عورشم لمع -

 بلاطلا نم بلطي

 نع ،هضرعو هدادعإ

 تامولعملا عمج قيرط

Üةينقتلا مادختس 

 ةرفوتملا لاصتالاو

Üةعماجل. 

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -

 موقتو نارقألا

  ذاتسألا

 عيمج عمجت زاجنإ ةبيقح -

 ةطشنألا

-  

 ةيتامولعملا ةينقتلا عم لماعتلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ٢-٤

 

 نيلوئسملاو ثحبلا زكارمب لاصتالا بيلاسأ بلاطلا نقتي نأ ٣-٤

 .تامولعملا ىلع لوصحلل

 يرسالا داشرالا بيلاسا ةفرعمل يلآلا بساحلا بلاطلا مدختسي نأ ٤-٤

 . ةثيدحلا يجاوزلاو

 ديري يتلا ةلاسرلا ةيلاعف نم ديزت ةقيرطب هراكفأ بلاطلا مظني�نأ ٦-٤

 .اهليصوت

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

   دجوي ال 
 

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٥
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

١ 
 ٪١٠ ١٢ و ٣ ةريصق تارابتخا



 

١٢٠ 
 

٢ 
 ٪٢٠ ٨  يفصن رابتخا

٣ 
 ٪٤٠ ١٦ يئاY رابتخا

٤ 

 ةطشنألا ميوقتل ةمدختسملا ميوقتلا تاودأو عيراشملاو تافيلكتلاو ةطشنألا عيمجل زاجنالا ةبيقح

 تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهمو ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهمو

 .)ذاتسألاو نارقألاو تاذلا لبق نم اهميوقتل ةمدختسملا ءادألا دعاوق ريدقت طسوتم(

 ٪٣٠ عيباسألا عيمج

٥    

٦    

 

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .د

 رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي يذلا تقولا

 .سيردت ةئيه وضع لكل ةيبتكم تاعاس رفوت -

 .ينورتكلإلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع بالطلاو سيردتلا ةئيه وضع نيب لصاوتلل ةعومجم نيوكت -

  بالطلل ةيسفنلا تاراشتسالاو تاهيجوتلاو تاداشرإلا ميدقتل يسفنلا داشرإلÜ ةصاخ ةدحو ءاشنإ ىلع مسقلا لمعي -

 ةيميداكألا بالطلا تاراسفتساو تالؤاست يقلتل مسقلÜ يميداكأ دشرم دجوي - -

 

 مّلعتلا رداصم .ه

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا- ةمئاق يف – جردأ .١

 افµ راد :نامع .قيبطتلا و ةيرظنلا نيب يوبرتلاو يسفنلا داشرإلا تايسايس .)٢٠٠٩( هللا دبع عزيعز وبأ

  ركفلا راد :نامع .)٤(ط .قيبطتلاو ةيرظنلا نيب يسفنلا داشرالا . )١٤٣٣( ميظعلادبع هط ،نيسح

 . ةيرصملا ولجنالا :ةرهاقلا . ةيسفنلا ةحصلاو يسفنلا داشرالا . ) ٢٠٠٥  ( مالسلا دبع دماح ،نارهز

 .ركفلا راد :نامع .يملعو ينف روظنم نم يسفنلا داشرالا ىلا لخدملا .)٢٠١٥( هللا دبع دمحا ،نيفيرشلاو ىلع دارم ،دعس

 . ركفلا راد : نامع .داشرإلاو هيجوتلا يف تارضاحم. )١٩٩٠( ماصع ، رمن و زيزع ، هرامس

 .جهانملا راد :نامع .ةيداشرإلا ةيلمعلا بيلاسأو تاينف .)٢٠١٤( ليعامسا نمحرلا دبع حلاص

  حالفلا هبتكم  :تيوكلا .هتاينفو هبيلاسا يسفنلا داشرالا.)٢٠٠٣( نماضلا ،رذنم

 

 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تالÿا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا- ةمئاق يف – جردأ .٢ 
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.  

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا جردأ .٣

 http://www.ApA.org. سفنلا ملعل ةيكيرمألا ةيعمجلا -

 http://www.bps.org.uk. سفنلا ملعل  ةيناطيربلا ةيعمجلا -

 http://www.am.org/iupsys سفنلا ملعل يلودلا داحتالا -

- www.questia.com-- 

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library ىرقلا مأ ةعماجب هللا دبع كلملا ةبتكمب ةيمقرلا ةبتكملا -

 /http://www.abegs.org/Aportal جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم -

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx ةيدوعسلا ةيمقرلا ةبتكملا -

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx  ةينطولا دهف كلملا ةبتكم -

 .يساردلا ررقملا عوضوم يف تادجتسملا ثدحأ ىلع لوصحلل ةيتوبكنعلا ةكبشلا مادختسا -

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم يأ جردأ .٤

 

 

 ةبولطملا قفارملا .و

 تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو ةيساردلا

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .١

 ًابلاط ١٥ ددع عسي امب يلآ بساح زاهجو Data Show ضرعلا زاهجب ةزهجم تارضاحم ةعاق -

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تêايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٢

 يلآ بساح زاهجو Data Show ضرعلا زاهج -

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذا ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٣

 ةعماجلÜ ةيزكرملا ةبتكملا -

 

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ز

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا .١

 ةعبتملا سيردتلا قرط مييقت اهنيب نم رواحم ةدع نم نوكتتو سيردتلا ةئيه وضع ءادأ مييقتل ةنابتسا ميدقت * -
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 .ةعبتملا سيردتلا قرط يف فعضلاو ةوقلا بناوج عيمج نمضتي ريرقت ةباتكب بالطلا ةبلاطم * -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .٢

 .يئاهنلا رابتخالاو ررقملا سيردت يف ءدبلا لبق امهدحأ نيرابتخا يف بالطلا ءادأ نيب ةنراقملا *

 تاعوضوم سيردت يف ةعبتملا سيردتلا تايجيتارتسا رثأ ىلع فوقولل ايعونو ايمك اليلحت ةيئاهنلاو ةيفصنلا تارابتخالا جئاتن ليلحت *

 .اهتيلاعف بسح اهبيترتو ررقملا

 .سيردتلا تايجيتارتسا لضفأ لوح ررقملا مدقي يذلا صصختلا يق سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب شاقنلاو راوحلا *

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .٣

 سيردتلا ريوطت متيس مهل ةببحملا سيردتلا قرط يف مÊراشتساو ةعبتملا سيردتلا قرط نع بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع ءانب

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم ( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .٤

 ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 سيردتلا ةئيه وضعو هئالمز مييقتو يتاذلا مييقتلا نيب قافتالا لالخ نم بالطلا تازاجنا ريدقت ةقد ىلع مكحلا متي :)ىرخأ

 هل

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص .٥

 هريوطت ةيفيك يف ررقملا سيردت ىلع نيمئاقلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةراشتسا -

 .ررقملا اهنمضتي يتلا تاعوضوملا يف ةثيدحلا ريراقتلاو بتكلاو ثوحبلا ةعباتم -

 .ررقملا يف ةدراولا تامولعملا بالطلا اهيف مدختسي ثوحبلا دادعأ ةعباتم -
 

  نسح ديعس يناه /د :جمgربلا قسنم مسا

 ٦/٣/١٤٤٠ خيراتلا ................................................................ :عيقوتلا

 ررقملا فيصوتب ماق
 نسح ديعس يناه /د

 ينويسب ةقدص نازوس /د
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 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 يمالسإ روظنم نم ةيناسنإلا سفنلا :ررقملا مسا  

 2-0206631 سفن    :ررقملا زمر  
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 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسإ ـه١٤٤٠-٢-١٥  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع   /    ةيبرتلا :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا -أ

 يمالسإ روظنم نم ةيناسنإلا سفنلا :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١ .٩

 ٢ :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .١٠

 سفنلا ملعل ةفلتخملا تاصصختلا يف ريتسجاملا جمارب عيمج :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .١١
 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

 ثلاثلا :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .١٢

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .١٣

  دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .١٤

 رهازلاو ةيدباعلÜ ىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧ .١٥

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 % ٩٠ :ةبسنلا ü ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق •

•  

   

 % ١٠ :ةبسنلا ü ينورتكلإلا ميلعتلا •

•     

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت •

•     

• Üةبسنلا  ةلسارمل:  

•     

  :ةبسنلا  ركذت ىرخأ •
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 :تاقيلعت

 

 

 فادهألا -ب

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -١
 ،ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلل رصاعملا يمالسإلا هيجوتلÜ ةقلعتملا تادجتسملاو ةثيدحلا تاعوضوملÜ ايلعلا تاساردلا ةبلط فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي

 ىدل يعولا ةدµز لاجم يف اهنم ةدافإلاو ةلصلا تاذ تادجتسملا ىلع عالطالا فد> كلذو ؛ةفلتخملا ةيسفنلاو ةيوبرتلا تاساردلا يف ةثيدحلا تاهاجتالاو

 ثحبلا لالخ نم ةيملعلا ةيدقنلاو ةيثحبلا تاراهملا ةيمنت ىلإ ررقملا فدهي امك ،ميوقلا يمالسإلا جهنملا يف تدرو امك ةيناسنإلا سفنلل تاحمل ةفرعم وحن ملعتملا

 ةطشنألاو ةيفصلا تاراوحلا لالخ نم ،ةبلطلا ىدل ةثيدحلا ةيسفنلا تاساردلا ءاملعو ،نيملسملا ءاملع دنع يسفنلا ثارتلا يف ةيسفنلا صوصنلا نع بيقنتلاو

 .ةعونتملا ةطشنألاو ةينورتكلالاو ةيفصلا تاراوحلا لالخ نم كلذو  .ةعونتملا

 :ىلع ارداق نوكي نأ ررقملا ةسارد ةيا4 يف ايلعلا تاساردلا بلاط نم عقوتُيو
  .ميوقلا يمالسإلا جهنملا يف تدرو امك ةيناسنإلا سفنلل تاحملو فقاوم ةفرعم -
 . ةيوبنلا ةنسلاو ،ميركلا نآرقلاو ةيبرعلا ةغللا يف ةيناسنإلا سفنلÜ ةطبترملا ميهافملا ةفرعم -

 .ررقملا تاعوضومب ةطبترملا ةيثارتلا بتكلاو ،ريسفتلا بتكو سراهفلاو مجاعملا يف بيقنتلاو ثحبلا تاراهم ةفرعم -
 .ةيسفنلاو ةيوبرتلا ثوحبلل ةيملعلا ريياعملا ءوض يف  سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا لاجم يف ةيملع تاسارد دقنو ليلحت -

 .يسفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا ثاحبا ةدوج نيسحت وحن ةثيدحلا ةيثحبلا تاهاجتالا ةيمنت -

 عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجيO ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو ،تنرتنإلا
 .يساردلا ررقملا ىوتحم نيسحتو ريوطتل صصختلا يف ةثيدحلا عجارملا مادختسا -
 .ررقملا ىوتحم ةجلاعم يف ةينقتلا تاودألا فيظوت -
 .ةيميداكألاو ةيثحبلا بالطلا تاراهم ريوطتو نيسحت يف اÊاقيبطت ةفاكب ةدمتعملا ةيملعلا ةينورتكلالا عقاوملا نم ةدافتسالا -
 .ررقملÜ قلعتي ام لك هشقانمو حرط يف بالطلاو ررقملا ذاتسأ نيبا لصاوتلل تالاصتالا ةينقت جماربو تامولعملا ةينقت ليعفت -
 .ةينورتكلالا ةيبنجألاو ةيبرعلا تامولعملا دعاوقو ينورتكلالا ثحبلا رداصم مادختسا -
 نم ةدافتسالل ةيمقرلا تابتكملاو يملعلا ثحبلا تايميداكاو ثاحبالا زكارمو ،ةيملعلا تالÿا عم لصاوتلا يف ةيتوبكنعلا ةكبشلÜ ةناعتسالا -

 .سفنلا ملع لاجم يف ةصصختملا ثوحبلا يف تامولعملا رداصم
 نيملسملا سفنلا ءاملع تÜاتكو ،ةيوغللا مجاعملاو ،ريسافتلاو ،حاحصلا بتكو ميركلا نآرقلا لثم  ةيملعلا رداصملا نم ةدافتسالا -

 .ثيدحلا سفنلا ملع يف نوصصختملاو

 .)جمêربلا ليلد وأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ج

 :ررقملل ماع فصو
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 ةلاح يف ةیناسنإلا سفنلا ةعیبط ىلع فرعتلاو ،سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلاب مامتھالا يعاودو تاقلطنم ىلع فوقولا ررقملا نمضتی
 ،لقعلاو ،سفنلا ظافلأو میھافمل ةیوبنلا ثیداحألاو تایآلا ضعبل ةساردو ،يمالسإلا روظنملا نم )بارطضالا( ءاوسلا مدعو ءاوسلا
 ،سفنلاو مسجلا لثم ةعونتم تالاجم يف سفنلا ملع تاھاجتا ضعب ةساردً اضیأ نمضتیو .ةماقتسالاو ،كولسلاو ،حورلاو ،بلقلاو
 ةیسفنلا میھافملا كلت لیلحتو فوخلا قلقلاو ،باقعلاو باوثلاو ،ملعتملا زجعلاو ،ةمكحلاو ،ركفتلاو ریكفتلاو ،فطاوعلاو تالاعفنالاو ،عفاودلاو
 نیملسملا ءاملع رظن تاھجو نیب فالتخالاو ءاقتلالا بناوج ىلإ لوصولا مث .نیرصاعملاو نیمدقتملا نیملسملا ءاملع تاباتك يف اھلوانت مت يتلا
 .سفنلا ملع يف ةثیدحلا ةیسفنلاو ةیوبرتلا تاساردلا ءاملع تاھاجتاو

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .٦

 سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

v میھافملا دیدحت - ةیسفنلاو ةیوبرتلا مولعلل يمالسإلا روصتلا ىلإ ةجاحلا - :سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا 
 - سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلل ةیخیراتلا تایادبلا - )سفنلا ملع موھفم يمالسإلا روصتلا موھفم( تاحلطصملاو
 -ةیسفنلا تاساردلا لاجم يف يمالسإلا ملاعلاو برغلا نیب ةقالعلا عقاو - ةیمالسإلا ةئیبلا يف ةیسفنلا تاباتكلا لحارم
 .سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا وحن فقاوم

٢ ٢ 

v ملع ً:الوأ :سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا يف نیثحابلا نیب ةعئاشلا تاحلطصملا - :سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا 
 .كولسلل يمالسإلا ھیجوتلا ً:اعبار .سفنلا ملعل يمالسإلا لیصأتلا ً:اثلاث .سفنلا ملع ةملسأ ً:ایناث .يمالسإلا سفنلا

 .سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا طورش - كولسلل يمالسإلا ریسفتلا ً:اسماخ

٢ ١ 

v ملع ً:الوأ :سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا يف نیثحابلا نیب ةعئاشلا تاحلطصملا - :سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا 
 .كولسلل يمالسإلا ھیجوتلا ً:اعبار .سفنلا ملعل يمالسإلا لیصأتلا ً:اثلاث .سفنلا ملع ةملسأ ً:ایناث .يمالسإلا سفنلا

 .سفنلا ملعل يمالسإلا روصتلا طورش - كولسلل يمالسإلا ریسفتلا ً:اسماخ

٢ ١ 

v ً اردصم يحولا - ةقیقحلا ةدحو - ةینیدلا ةقیقحلاو ةیملعلا ةقیقحلا :لخدم - :يمالسإلا روصتلا يف ةفرعملا ةیرظن 
 دجو نإ – ضراعتلا عفد سفنلا ملاع عیطتسی فیك - ةقیقحللً اردصم يحولا ذاختا ضراعتی لھ - ةیملعلل ةقیقحللً اینیقی

 میھافملا نیب طبرلا ثحابلا عیطتسی فیك - ؟ةیعامتجالا مولعلا قیرط نع تبث امو يحولا قیرط نع تبث ام نیب –
 ةیرظن  ؟ةیعامتجالا مولعلا نم هریغ وأ سفنلا ملع قیرط نع تءاج يتلا میھافملا نم اھتالباقمو ةیعرشلا ةیسفنلا
 موھفم -يمالسإلا لیصأتلا يف ةیمالسإلا ةیرظنلا موھفم - يبرغلا سفنلا ملع دقن - :يمالسإلا روصتلا يف ةفرعملا

.ةفرعملا ةیرظن لوح ملعتملا رظن ةھجو -يمالسإلا لیصأتلا طورش -ةیرظنلا  

٤ ٢ 

 ٢ ١ )میقلا نباو ةیمیت نبا( عفاودلاو تاجاحلا عاونأو فینصت

 ٢ ١ .میقلا نباو ةیمیت نبا رظن ةھجو نم ھعاونأو كولسلا

 ٢ ١ .يدرواملا نبا ىدل ملعتلا ةیرظن حمالمو سسأ

 ٢ ١ میقلا نبا لیصأتل اقفو فطاوعلاو تالاعفنالا

 ٢ ١ .لیفطلا نبا ىدل ھلحارمو يلقعلا ومنلا

 ٢ ١ .يزوجلا نبا ىدل ھعاونأو ءاكذلا موھفم

 ٢ ١ .يخلبلا دیز وبأ اھاری امك ةیسفنلا ةحصلا



 

١٢٧ 
 

 ٢ ١ .يدرواملا نبا روصتل اقفو سفنلا بدأل يمالسإلا روصتلا

 ٢ ١ .ثارتلا ایجولوكیسب رصاعملا سفنلا ملع رثأت فیك

 

 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٧

 عوم≈ا ىرخأ قيبطت  ويدتسا وأ لماعم ةيفاضإ سورد تارضاحم 

 ٣٠ - ٦ - - ٢٤ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢ - - - - ٢ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٨
 ررقملÜ ةصاخلا تافيلكتلا زاجنإل ناتعاس

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٩

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي
 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو اهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 .ملعتلا تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ
 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م

 ةفرعملا ١
  ةیثحبلا تافیلكتلا ةرضاحملا ةیسفنلاو ةیوبرتلا مولعلل يمالسإلا روصتلل ةجاحلا ةیمھأ حضوی ١-١
 ةیوبنلا ةنسلاو میركلا نآرقلا يف نم ةیناسنإلا سفنلا موھفم حضوی ٢-١

  ةیبرعلا ةغللاو
 ،ةیھفشلا ةلئسألا  راوحلاو ةيعامجلا ةكراشملاو ةشقانملا

 ةننقملا ةظحالملا
 ءاملع رظن يتھجو نم ةیناسنإلا سفنلاب ةطبترملا میھافملا رسفی ٣-١

 .سفنلا ملع يف ةثیدحلا ةیسفنلا تاساردلا ءاملعو نیملسملا
 ،ةیھفشلا ةلئسألا  راوحلاو ةيعامجلا ةكراشملاو ةشقانملا

 ةننقملا ةظحالملا
 ةيفرعملا تاراهملا ٢

 ،بلقلا ،لقعلا(لثم ةیناسنإلا سفنلاب ةطبترملا میھافملا نیب قرفی ١-٢
 .ةنراقملل ھجوأ ةدع نم )مدلا ،حورلا

 ينواعتلا ملعتلا
  ةیثحبلا تافیلكتلا

 ةیسفنلا تاھاجتالاو ةیسفنلا میھافملل يمالسإلا روصتلا نیب قرفی ٢-٢
 .سفنلا ملع يف ةثیدحلا

  ةیثحبلا تافیلكتلا ينواعتلا ملعتلا

 ءاملع رظن يتھجو نم ةیناسنإلا سفنلاب ةطبترملا میھافملا نراقی ٣-٢
 سفنلا ملع يف ةثیدحلا ةیسفنلا تاساردلا ءاملعو نیملسملا

  ةیثحبلا تافیلكتلا ينواعتلا ملعتلا

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣
 نیب ةیناسنإلا سفنلل ةفلتخملا تاروصتلا عم يملع لكشب لماعتی ١-٣

 ةیسفنلا تاساردلا ءاملع روصتو نیلسملا ءاملعل يمالسإلا روصتلا
 میوقت ،لاقم ةباتك  تافيلكتلا زاجنإل لمع قرف نيوكت

 ةیدرفلا لامعألا



 

١٢٨ 
 

 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م
 ةیعامجلاو .سفنلا ملع يف ةثیدحلا

 میھافملل تاریسفتلا ضعبب قلعتی امیف ةفلتخملا رظنلا تاھجو لبقتی ٢-٣
 عم ضراعتی ال نأ ىلع -ةیناسنإلا سفنلا موھفمب ةطبترملا ةیسفنلا
 .يمالسإلا جھنملا تباوث

 میوقت ،لاقم ةباتك  تافيلكتلا زاجنإل لمع قرف نيوكت
 ةیدرفلا لامعألا
 ةیعامجلاو

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤
 سفنلا میھافم نع تامولعم نع ثحبلا يف تنرتنالا تاكبش مدختسی ١-٤

 .میھافم نم اھب طبتری امو ةیناسنإلا
  تاعومجملل يتاذ ميوقت مئاوق   لمع شرو

 مدقت يتلا ةبستكملا تاربخلاو ھتاباتكو ھتاءارق لك يفً ادقانً اریكفت ركفی ٢-٤
 .ھل

  تاعومجملل يتاذ ميوقت مئاوق لمع شرو

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥
١-٥    

٢-٥    

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .١٠
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم
 هميلستل ددحملا عوبسألا

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

 ٪١٠ لصفلا لالخ تالخادملاو ةشقانملاو ةكراشملا ١

 ٪١٥ لصفلا لالخ  ةیلزنم تابجاوو تافیلكت ٢

 ٪٣٠ عساتلا  يفصن رابتخا ٣

 % ١٥ رشع سماخلا – عباسلا يلمع ضرع ٤

 ٪٤٠ رشع سداسلا يئاھن رابتخا ٥

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ذ

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 لصاوتلل لئاسو صيصخت متي امك ،ايعوبسأ ناتعاس لدعمب سيردتلا ةئيه وضعل ةيبتكملا تاعاسلل ينمزلا لودجلا قفو يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالا

 :ةيلاتلا تاوطخلا قفو ةبسانملاو ةحاتملا لصاوتلا تاكبش مادختسÜ نمازتملا ينورتكلالا
 -ةحاتملا لصاوتلا لئاسو -دجاوتلا ناكم -ررقملا ذاتسأ نع تامولعم(نمضتت سیردتلا ةئیھ وضع ةحفص يفف يسارد ررقم لكل ررقملل لیلد نع نلعی -
 -سیردتلا ةئیھ وضعل ينھملاو يملعلا ومنلا ةیملع ةذبن -ةیبتكملا تاعاسلا -تافیلكتلاو ةطشنألل جذامن -عیباسألاب تارضاحملا دیعاوم -ينورتكلإلا دیربلا
  )میوقتلا رییاعمو ،تامیلعتلاو ررقملاب ةقلعتملا ةفرعملا رداصمو -ملعتلا تاجرخمو ،ھفادھأو ررقملل فصو
 ينورتكلإلاو يعامتجالا لصاوتلا عقاوم ربع بالطلاو سیردتلا ةئیھ وضع نیب لصاوتلل ةعومجم نیوكت -
 ةیمیداكألا مھتاراسفتسا ىلع درلل مسقلاب يمیداكألا دشرملا ةعجارم ةیمھأب بالطلا مالعإ -

 مّلعتلا رداصم .ي

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ .١



 

١٢٩ 
 

 ریتسجام ةلاسر .ةثیدحلا ةیسفنلا تاساردلاو ھمحر ةیزوجلا میق نبا مامإلا رظن يتھجو نم ةیسفنلا ةحصلا موھفم .)١٤٢٧(زیزعلادبع هللادبع ،دمحألا

 .ةمركملا ةكم .ىرقلا مأ ةعماج .ةروشنم ریغ

 ةلاسر .ةثیدحلا ةیبرغلا ةیسفنلا تاھاجتالا ضعبو ةیزوجلا میقلا نبا مامإلا رظن يتھجو نم بائتكالاو قلقلا موھفم .)١٤٢٢(.يرمنلا دمحم لمآ

  .ةمركملا ةكم .ىرقلا مأ ةعماج .ةروشنم ریغ ریتسجام

 )يئاھن میوقت(.ةدج :يندملا راد .ةرھطملا ةیوبنلا ةنسلاو میركلا نآرقلا ءوض يف يسفنلا جالعلا .)٢٠٠٥( رومعم الم ،نانملادبع ،راب

  .ةدج :عیزوتلاو رشنلل ةیدوعسلا رادلا .نآرقلاو بطلا نیب ناسنإلا قلخ .)١٩٩١( يلع دمحم ،رابلا

  .ةرھاقلا :عیزوتلاو رشنلل مالسلا راد .ةیسفنلا تاساردلل يمالسإلا لیصأتلا .)٢٠٠٢( نیدلا زع دمحم ،قیفوت

 .ضایرلا :عیزوتلاو رشنلل يسیرجلا ةسسؤم .نآرقلاب جالعلاو يسفنلا جالعلا .)١٤٢٨(.يلع قراط ،بیبحلا

 .ةرھاقلا :عیزوتلاو رشنلل باحسلا راد .ينیدلا يسفنلا داشرإلا .)٢٠١٣( نسحملا دبع ىفطصم ،يبیدحلا

 رشنلل راصعالا راد .ةیرظنلاو سسألا .يمالسإلا يبرعلا ثارتلا يف سفنلا ملعو ةیبرتلا .)٢٠١٥( دمحأ رصان ،هدلاوخلاو ،نسح حلاص ،يرھادلا

  .نامع :عیزوتلاو

 .ةرھاقلا ،عیزوتلاو رشنلاو ةعابطلل بیرغ راد .نیملسملا ءاملع دنع يسفنلا ثارتلا .)٢٠٠٤( ةتاحش دمحم ،عیبر

 .ةرھاقلا ،عیزوتلاو رشنلاو ةعابطلل بیرغ راد .ھسرادمو سفنلا ملع خیرات .)٢٠٠٤( ةتاحش دمحم ،عیبر

   .ةرھاقلا :يزوجلا نبا راد .يمالسإ روظنم نم يسفنلا جالعلاو سفنلا ملع ةعوسوم .)٢٠٠٨(.دعس ،ضایر

 .ةرھاقلا :ةیبرعلا ةضھنلا راد .ةینآرقلا تایآلاو ةیسفنلا ةحصلا نیب يسفنلا ءاوسلا موھفم .)١٤١٤(.دیس نمحرلادبع ،نامیلس

 .ةمركملا ةكم :ةفاقثلا ةبتكم .يمالسإلا جھنملا يف ةیسفنلا ةیبرتلا .)١٩٨٤(.دمحم نسح ،يواقرشلا

 .توریب :ةیمكحلا فراعملا دھعم .نیدلاو ملعلا نیب ةقالعلا ةیلاكشإل ةیفسلف ةبراقم .راوح مأ عارص نیدلاو ملعلا .)٢٠٠٦( دمحم ،صمش

 .ضایرلا :رشنلل ایلیبشا راد .سفنلا ملعل يمالسإلا لیصأتلا يف دیھمت .)١٩٩٩( هللا دبع ،حیبصلا

  .ضایرلا :بتكلا ملاع راد .سفنلا ملعل يمالسإلا لیصأتلا يف تاسارد .)١٩٩٥( میھاربإ ،حلاص ،عینصلا

 .ندرألا ،رشنلاو ةعابطلل ونوبید .يمالسإلا يبرعلا ثارتلا يف سفنلا ملع .)٢٠٠٩( ریشب ریبزلا ،ھط

 .ندرألا ،رشنلاو ةعابطلل ونوبید .يمالسإلا يبرعلا ثارتلا يف سفنلا ملع .)٢٠٠٩(.ریشب ریبزلا ،ھط

 .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،يمالسإلا ركفلل يملاعلا دھعملا .سفنلا ملعو مالسإلا .)٢٠٠٨( رازن ،يناعلا

 ةلاسر .مالسإلا يف نیدتلا ىوتسم يف ءایوسألاو )ةیباصعلا( ةیسفنلا تابارطضالا يوذ نیب قورفلل ةنراقم ةسارد .)١٤٢٢(.رماع رفسم ،يریسع

 .ةمركملا ةكم .ىرقلا مأ ةعماج .ةروشنم ریغ ریتسجام

 ةیبرغلا ةیسفنلا تاھاجتالا ضعبو هللا ھمحر – يلازغلا دماح يبأ مامإلا رظن يتھجو نم يُقلُخلا كولسلا موھفم .)ـھ١٤٣٥(.دمحأ هللادبع ،ساطعلا

 .ةمركملا ةكم ،ىرقلا مأ ةعماج ةعبطم .ةیملعلا ثوحبلا دھعم ،٢ط .ةثیدحلا

 .توریب :رشنلاو ةعابطلل ةیبرعلا ةضھنلا راد .ثیدحلا يسفنلا جالعلاو مالسإلا .)١٩٨٨(.نمحرلادبع ،يوسیع

  .تیوكلا :ملقلا راد .مالسإلاو سفنلا ملع ءوض يف ةیسفنلا ةحصلا .)١٤١٨(.میھاربا لامك ،يسرم ،ةدوع دمحم ،دمحم

 .ضایرلا :ءارھزلا راد .سفنلا ملعل يمالسإلا لیصأتلا .)٢٠١٤( نسحملا دبع ىفطصم ،يبیدحلاو ،دمحأ يلع ،ىفطصم

  .ةروصنملا :رشنلاو ةعابطلل ءافولا راد .مالسإلا ءوض يف يسفنلا جالعلا .)١٩٩٠( حاتفلا دبع دمحم ،يدھملا

  .ةرھاقلا :قورشلا راد .سفنلا ملعو نآرقلا .)١٤٠٨( نامثع دمحم ،يتاجن

  .ةرھاقلا :قورشلا راد .سفنلا ملعو ثیدحلا .)١٤٠٩( نامثع دمحم ،يتاجن

 .ةرھاقلا :قورشلا راد .نیملسملا ءاملعلا دنع ةیناسفنلا تاساردلا .)١٩٩٣( نامثع دمحم ،يتاجن 



 

١٣٠ 
 

 .ةرھاقلا ،يمالسإلا ركفلل يملاعلا دھعملا .)٣ج،٢ج ،١ج( يمالسإلا ثارتلا يف سفنلا ملع .)١٩٩٦( نورخآو نامثع دمحم ،يتاجن 

 ریغ ریتسجام ةلاسر .ةمركملا ةكمب ىرقلا مأ ةعماج تابلاط ىدل ةیسفنلا ةحصلا ملاعمو يمالسإلا ينیدلا مازتلالا .)١٤١٧(.ملاس ،يعفایلا ىرسی

  .ةمركملا ةكم .ىرقلا مأ ةعماج .ةروشنم
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 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تال≈ا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

  http://www.elazayem.com/mental%20peace.htm :ةنئمطملا سفنلا ةلجم -

 /.http://arabic.iiit.org www :يمالسإلا ركفلل يملاعلا دھعملا -

 http://www.elazayem.com/index.htm :ةیسفنلا ةحصلل ةیمالسإلا ةیملاعلا ةیعمجلا

  .http://cocegypt.8m.com/index. :سمش نیع ةعماجب يسفنلا داشرإلا زكرم -

 /http://www.gesten.org.sa )نتسج( ةیوبرتلاو ةیسفنلا مولعلل ةیدوعسلا ةیعمجلا -

 http://www.elazayem.com/index.htm :ةیسفنلا ةحصلل ةیمالسإلا ةیملاعلا ةیعمجلا- 

 

 

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library ىرقلا مأ ةعماجب هللا دبع كلملا ةبتكمب ةيمقرلا ةبتكملا -

 /http://www.abegs.org/Aportal جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم -

 /http://www.gaserc.edu.kw جيلخلا لودب ةيوبرتلا ثوحبلل يبرعلا زكرملا -

 /http://www.cpfdc.gov.sa  ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف ميلعتلا جهانم ريوطتل لماشلا عورشملا -

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx ةيدوعسلا ةيمقرلا ةبتكملا -

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx  ةينطولا دهف كلملا ةبتكم -

 )Edu Search( ةيوبرتلا تامولعملا دعاوق -
 .ةيدباعلÜ هللا دبع كلملا ةبتكمب ةحاتملا تامولعملا دعاوق -
 )ERIC(    ةيوبرتلا تامولعملاو رداصملا زكرم -

   ةحوتفملا ةينورتكلالا ةيميلعتلا تاصنملا -

- http://scholar.google.com/ 
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- www.sciencedirect.com 

- www.acer.edu.au/library/theses 

 :ةجمدملا تgاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

  ةيميلعتلا لجوج تاقيبطت -

 Microsoft Office-سيفوا تفوسوركيم جمêرب ةمزح -
 ةبولطملا قفارملا .أأ

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٤

 تنرتنالا ةكبشو ،يلآ بساح زاھجو Data Show ضرعلا زاھجب ةزھجم تارضاحم ةعاق

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تgايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٥
  ثوتولب ةيصاخو تنرتنا ةكبشو ةيكذ ةحول عم ةجمدم يلآ بساح زاھجو Data Show ضرعلا زاھج

 :)ا⁄ ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذا ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٦
  ةيبنجألاو ةيبرعلا تامولعملا دعاوقو ،ةعماجلاب ةيزكرملا  ةبتكملا ىلع لوخدلل  )تنرتنإلا( ةكبش ريفوت

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .س

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا

  ةعماجلÜ ةيعونلا ةدوجلاو ريوطتلا ةدامع عم نواعتلÜ سيردتلا ةئيه وضع ءادأ مييقتل ةنابتسا میدقت -

 قرط يف فعضلاو ةوقلا بناوج - ميوقتلا ريياعم - تاعوضومو فادهأ -ررقملا ليلد( نمضتت ررقملا تµوتحم هاجت ملعتملا نم ةرمتسملا ةعجارلا ةيذغتلا -

 .مت امل هلبقتو هباعيتساو همهفو ،ررقملا ذاتسأ ءادC هتعانقو بلاطلا اضر ىدم سيقت )ةعبتملا سيردتلا

 .ررقملا بالط نم ةنيع ةلباقم -

 

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا
 ).يئاھنلا رابتخالاو ررقملا سیردت يف ءدبلا لبق امھدحأ نیرابتخا يف بالطلا ءادأ نیب ةنراقملا لالخ نم( بالطلا جئاتن -
 زاجنإلا تالجس -
 سیردتلا تایجیتارتسا رثأ ىلع فوقوللً ایعونوً ایمك الیلحت ةیئاھنلاو ةیفصنلا تارابتخالا جئاتن لیلحت لالخ نم( ررقملا ميوقت فلم -

 .)اھتیلاعف بسح اھبیترتو ررقملا تاعوضوم سیردت يف ةعبتملا

 نارقألا مييقت -
 يتاذلا مييقتلا -
 .ةيساردلا ةعاقلا لخاد يباجيإلا يظفللا لصاوتلا سايقل ةادأ مادختسا -

 .)دعاسملا ملعملا( ءالمزلا وأ ءارظنلا معد -



 

١٣٢ 
 

    مدقی يذلا صصختلا يف سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نیب شاقنلاو راوحلا لالخ نم(ررقملا سيردت يف نيكراشملا ءالمزلا ءارآ عالطتسا -            

 .).سیردتلا تایجیتارتسا لضفأ لوح ررقملا               

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ
 مھل ةببحملا سیردتلا قرط يف مھتراشتساو ةعبتملا سیردتلا قرط نع بالطلا نمو نوصصختملا سیردتلا ةئیھ ءاضعأ نم ةعجارلا ةیذغتلا ىلع ءانب

 .ةیتآلا تاءارجإلا قفو سیردتلا ریوطت متیس

 .ررقملا ريوطت يف هرامثتساو سفنلا ملعل يمالسإلا هيجوتلا تاساردو ثوحب لاجم يف دجتسي ام ةعباتم -
 .سيردتلا فلم -
 .ةيملعلا تارانيمسلا -
  .ةيصصختلا تاودنلاو تارمتؤملا روضح -
 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ تاراهم ةيمنتل ةيبيردت تارودو لمع شرو -
 .)ءارظنلا معد( تاربخلا لدابتل مسقلا ءاضعأل ةيرودلا تاعامتجالا -
 .ينورتكلالا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو  -

 ،نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو
 ققحتلا لالخ نم ھل سیردتلا ةئیھ وضعو ھئالمز مییقتو يتاذلا مییقتلا نیب قافتالا لالخ نم بالطلا تازاجنا ریدقت ةقد ىلع مكحلا متی           

  :ةيلاتلا تاوطخلا نم

  .مسقلا نم ةصاخ ةنجل ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع ةعجارمو قيقدت - -
 .ىرخأ ةسسؤم نم سيردت مقاط عم تارابتخالا حيحصتل ًةيرود ةروصب لدابتلا - -

 .ررقملا سفن نوسردي نيذلا ءالمزلا نيب قيقدتلاو حيحصتلا يف لدابتلاو ةكراشملا - -

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص
 هریوطت ةیفیك يف ررقملا سیردت ىلع نیمئاقلا سیردتلا ةئیھ ءاضعأ ةراشتسا -

 .ررقملا اھنمضتی يتلا تاعوضوملا يف ةثیدحلا ریراقتلاو بتكلا ةعباتم -

 .ةیسفنلاو ةیوبرتلا مولعلل يمالسإلا روصتلاب متھت يتلا تاءاقللاو تاودنلاو تارمتؤملا ثدحأ ةعباتم -
 

   :جمgربلا قسنم مسا

 ه١٤٤٠-٣-٢ خيراتلا       :عيقوتلا

 

 ساطعلا دمحم دمحأ نب هللادبع .د / دادعإ        يمالسا روظنم نم ةيناسنالا سفنلا ررقم فيصوت     
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 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ـه٣/٣/١٤٤٠  :فيصوتلا خير 

  سفنلا ملع مسق  / ةيبرتلا   :مسقلا /ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .ت

 ...... همقر  )اÊالكشمو اهتعيبط( ةقهارملاو ةلوفطلا :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١ .١٦

 ناتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .١٧

 داشرالاو هيجوتلا مولبد  :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .١٨

 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

 ....................... :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .١٩

 .................  :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٢٠

 ....................... :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٢١

  )رهازلا وأ ةيدباعلا( ىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عقوم .٧ .٢٢

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 ٪١٠٠ :ةبسنلا ٪١٠٠ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .و

    

 - :ةبسنلا - ينورتكلإلا ميلعتلا .ز

    

 - :ةبسنلا - )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .ح

    

 - :ةبسنلا - ةلسارملÜ .ط
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 - :ةبسنلا - ىرخأ .ي

 

 :تاقيلعت

- ..................................... 

 

 فادهألا .ث

 ؟ سيئرلا ررقملا فده ام -١

 ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشمب فيرعتلا ىلا داشرإلاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا تابلاط ديوزت ىلا ررقملا اذه فدهي -

 ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم ةأشن يف ةسردملاو ةرسألا رود ، ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم بابسأو ، درفلا ةايح يف اهتيمهأو

  .اهنم ةياقولاو جالعلا قرطو ةقهارملاو ةلوفطلا يف تالكشملا مهأ ىلع فرعتلاو ،

 ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( . يساردلا ررقملا  نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا  يف تارييغتلاو ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا

 . ررقملا ىوتحم نيسحتو ريوطتل ةثيدحلا عجارملا مادختسا -

 ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم نع ةلماكتم ةروص يطعت تادحو ةئيه ىلع ررقملا ميدقت -

 .ررقملا ىوتحم يف تامولعملا نم ةدافتسالل ةيمقرلا تابتكملا عم لصاوتلا يف ةيتوبكنعلا ةكبشلÜ ةناعتسالا -

 

  .)جمêربلا ليلد وأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ح

 ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم بابسأو ، درفلا ةايح يف اهتيمهأو ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشمب فيرعتلا :ررقملل ماع فصو -
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 قرطو ةقهارملاو ةلوفطلا يف تالكشملا مهأ ىلع فرعتلاو ، ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم ةأشن يف ةسردملاو ةرسألا رود ،

 ، نيقهارملاو لافطألا دنع قلقلا تالكشمو ، نيقهارملاو لافطألا دنع ةيصخشلا تالكشم لثم اهنم ةياقولاو جالعلا

 -ا>ابسأ -اهرهاظم – اهفيرعت( ناودعلا ، ةريغلا ، بيرختلا ، دانعلا ، شغلا ، ةقرسلا ، بذكلا :ةلوفطلا تالكشم

 :ملعتلاو ةغللا تالكشم ، )تÜارطضالا مزالت ، يعامتجالا كولسلا( :ةقهارملا يف كولسلا تالكشم ، )جالعلاو ةياقولا

 لافطألا دنع ةيذغتلا تالكشم ، مالكلا يف ةجلجللا ، يتوصلا بارطضالا ، ةيلابقتسالا ةغللا ، لصاوتلا ، ةيريبعتلا ةغللا(

 نيقهارملاو لافطألا دنع ةمدصلا دعب ام تÜارطضا ، نيقهارملا دنع يبصعلا هرشلاو ةيهشلا نادقف تÜارطضا ،

 

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .١١

 تاعوضوملا ةمئاق
 عيباسألا ددع

)١٥( 

 سيردتلا تاعاس

)٣٠( 

 .درفلا ةايح يف اهتيمهأو ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشمب فيرعتلا -

 .ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم بابسأ -

 .ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم ةأشن يف ةسردملاو ةرسألا رود -

٤ ٢ 

 .نيقهارملاو لافطألا دنع ةيصخشلا تالكشم -

 .نيقهارملاو لافطألا دنع قلقلا تالكشم -
٤ ٢ 

 بيرختلا ، دانعلا ، شغلا ، ةقرسلا ، بذكلا :ةيكولسلا ةلوفطلا تالكشم -

 )جالعلاو ةياقولا -ا>ابسأ -اهرهاظم – اهفيرعت( ناودعلا ، ةريغلا ،
٦ ٣ 

 ٤ ٢   .)تÜارطضالا مزالت ، يعامتجالا كولسلا( :ةقهارملا يف كولسلا تالكشم -

 ، ةيلابقتسالا ةغللا ، لصاوتلا ، ةيريبعتلا ةغللا( :ملعتلاو ةغللا تالكشم -

 .)مالكلا يف ةجلجللا ، يتوصلا بارطضالا
٤ ٢ 

 ٢ ١ .لافطألا دنع ةيذغتلا تالكشم -
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 ٢ ١  .نيقهارملا دنع يبصعلا هرشلاو ةيهشلا نادقف تÜارطضا -

 ٢ ١ .ةقهارملاو ةلوفطلا يف مونلا تÜارطضا -

 ٢ ١ .نيقهارملاو لافطألا دنع ةمدصلا دعب ام تÜارطضا -

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .١٢

 عوم≈ا ىرخأ قيبطت  ويدتسا وأ لماعم ةيفاضإ سورد تارضاحم 

 ٣٠ - - - - ٣٠ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٣٠ - - - - ٣٠ ةدمتعملا تاعاسلا

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضإلا( يدرفلا ملعتلا / ةساردلا تاعاس ددع .١٣
 .يساردلا ررقملÜ ةصاخلا تافيلكتلا زاجنإل ناتعاس

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .١٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -

- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو اهمييقت قرطو ةفدهتسملا

 .ملعتلا تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي

 ررقملل ملعتلا تاجرخم لودج

 م
 ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 تالهؤملل

 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا

 ةفرعملا ١

١-

١ 

 ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشمب فيرعتلا ىلع فرعتلا -

 .درفلا ةايح يف اهتيمهأو

 ةرضاحملا

 راوحلاو ةشقانملا

 .ةيدرف لمع قاروأ



 

١٣٧ 
 

 ةيميدقتلا ضورعلا

١-

٢ 

 ةرضاحملا .ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم بابسأ -

 راوحلاو ةشقانملا

 ةيميدقتلا ضورعلا

 ةيوفشلا ةلئسألا

 ةيعامج ثوحب

 

١-

٣ 

 ةلوفطلا تالكشم ةأشن يف ةسردملاو ةرسألا رود -

  .ةقهارملاو

 

 

 ةرضاحملا

 راوحلاو ةشقانملا

 ةيميدقتلا ضورعلا

 

 

 

 . ةيدرف لمع قاروأ

 

                                  

 ةيفرعملا تاراهملا ٢

٢-

١ 

 . ةيكولسلاو ةيصخشلا ةلوفطلا تالكشم نيب زييمتلا

 .ةفلتخملا ةلوفطلا تÜارطضا نيب زييمتلا

 راوحلاو ةشقانملاو ، ةرضاحملا

 .ةيميدقتلا ضورعلا

 ةيوفشلا ةلئسألا

 ةيلزنملا تافيلكتلا

-٢ يوفشلا رابتخالا

٢ 

 .ةيكولسلاو ةيصخشلا ةقهارملا تالكشم نيب زييمتلا

 ةقهارملاو ةلوفطلا يف قلقلا تالكشم نيب زييمتلا

 ةفلتخملا ةقهارملا تÜارطضا نيب زييمتلا

 راوحلاو ةشقانملاو ، ةرضاحملا

 ةيميدقتلا ضورعلا

٢-

٣ 

 ةنراقملل ةقهارملاو ةلوفطلا يف تÜارطضالا مهأ نيب زييمتلا

 .امهنيب

 تامولعملا نع ءاصقتسالا

Üتنرتنإلا مادختس 

  ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

٣-

١ 

 ةيوفشلا ةلئسألا ةشقانملاو راوحلا .ةعومجم نمض نواعتلاو يعامجلا لمعلا ةراهم

٣-

٢ 

 ةيوفشلا ةلئسألا ةشقانملاو راوحلا .ةءافكب تقولا ةرادإ ةراهم

٣-

٣ 

 ةيوفشلا ةلئسألا ةشقانملاو راوحلا .ءانبلا يملعلا شاقنلاو ضرعلاو ءاقلألا ىلع ةردقلا



 

١٣٨ 
 

  ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

٤-

١ 

 حضوي امب )اهريغو تنيوبروب – دروو( بساحلا جمارب مادختسا

 .تنرتنالاو ةينقتلا مادختسا ةراهم

 ةريغص تاعومجم يف لمعلا

  اهميدقتو ضورعلا دادعاو

 تابلاطلا ضرع مييقت

  ةيملعلا ةداملل

٤-

٢ 

 هيجوتلا لاجم يف ةيبتكملاو ةينورتكلإلا ثوحبلا مادختسا

   .يسفنلا داشرإلاو

 ىلع تابلاطلا مييقت ةشقانملاو راوحلا

 ةيتوبكنعلا ةكبشلا مادختسا

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

٥-

١ 

- - - 

٥-

٢ 

- - - 

 

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .١٥

 ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم ،يهفش ميدقت

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 نم هتبسن

 مييقتلا

 يئاهنلا

 ٪٥ رمتسم ةرضاحملا ءانثأ تالخادملاو  ةلاعفلا ةكراشملا ١

 ٪١٥ رمتسم )يعامج طاشن – لمع قاروأ – ثاحبأ( ةعونملا ةطشنألا ٢

 ٪٢٥ سداسلا  يفصن رابتخا ٣

 ٪٥ رشع سماخلا ةقهارملاو ةلوفطلا تالكشم مهأ فينصت ىلع يلمع قيبطت ٤

 ٪٥٠ رشع سداسلا يئاY رابتخا ٥

٦    



 

١٣٩ 
 

 

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ر

 رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي يذلا تقولا

  . اهنع نالعإلا دعب سيردتلا ةئيه وضعل ةيبتكملا تاعاسلا نم ةدافتسالا -

 .ينورتكلالا ديربلÜ هفيرعتو سيردتلا ةئيه وضع لبق نم ةبلطلا عم ةينورتكلإلا لصاوتلا لئاسو نع نالعإلا -

  .مسقلا لبق نم ةمدقملاو ةبلطلل ةيداشرإلا تامدخلا نم ةدافتسالا -

 مّلعتلا رداصم .بب

 :ة;ولطملا ةررقملا بتكلا - ةمئاق )' – جردأ •

 .ةي;رعلا ةضYZلا راد . توUXب  .نUقTارملاو لافطألا دنع ةيسفنلا تابارطضالا )٢٠١٠( ميلس م<رم -

 .عjزوتلاو رشhلل ءارTزلا راد . ضا<رلا . ة<وبdXلاو ةيكولسلا لافطألا تالكشم )٢٠٠٢( مامح ةيداف -

 .قافآلا راد . توUXب . ةقTارملاو ةلوفطلا تالكشم )١٩٨٢ ( نورخآو ليئاخيم دعسأ -

 .دشرلا ةبتكم :ضا<رلا .٢ط .لافطألا دنع ةيكولسلا ةيسفنلا تالكشملا .)٢٠٠٥( نUسtuا ءامسأ -

 .ةرTاقلا راد . ةرTاقلا . ةقTارملاو ةلوفطلا )' ةيسفنلا تابارطضالا )٢٠٠١( يطعملادبع ىفطصم نسح -

 .ر<رج ةيتكم . ضا<رلا . قلقلا جالع )٢٠٠٧( �Äيل لآ ترZ~ور -

  .نUيالملل ملعلا راد . توUXب . يáولسلا ÖÜÄفنلا جالعلا )٢٠٠٥( دارزلا دمحم لصيف -

 .عjزوتلاو رشhلل ةليسملا راد . ت<وäلا . نUقTارملا تالكشم )٢٠١١ ( جيàZسم دجام -

- Tا ةلاtåاورçو ،يèçتلا )١٤٣٠( ،)'رشملا حارشhةبتكم . ةمركملا ةكم .ةلوفطلا تالكشمو ةيعامتجالا ةئش 

 .عjزوتلاو رشhلل يمالسإلا ثاdXلا ءايحإ

 .يòرعلا ركفلا راد . ةرTاقلا .لافطألا دنع ةيسفنلا تالكشملا .)٢٠١٠( óÄي;رشلا ا<ركز -

 .عjزوتلاو رشhلل باôuلا راد . ةرTاقلا .ءانبألا تالكشمو ةرسألا .)٢٠٠٤( يطعملا دبع ىفطصم نسح -

- Tارملاو ةلوفطلا ومنلا سفن ملع .)٢٠٠٠( رميخم ماشTشإ . ضا<رلا .ةقùلل ايليhزوتلاو رشjع.  

 ة<وبdXلاو ةيسفنلا ھتالكشمو لفطلا .)٢٠٠٣( قداص ة<رسóÄ، üي;رشلا ا<ركز ،روصنم ديûåا دبع -

 .رشhلاو ةعابطلل ءابق راد . ةرTاقلا .جالعلا قرطو بابسألا ةيعامتجالاو

 

 :ةيùنجألا عجارملا
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 :)اUXTغو ر<راقتلاو ةيملعلا تالûåا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا - ةمئاق )' – جردأ .٢ 
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 ،ةيعامتجالا تاساردلل ةمكtuا ةلجم .لفطلا فارحناب ھتقالعو يرسألا طسولا .)٢٠١٥( .ةيضار ،)fiع -

 .٢٣٦-٢٢٨ ص ص ،)٣١(

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا جردأ .٣



 

١٤١ 
 

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library ىرقلا مأ ةعماجب هللا دبع كلملا ةبتكمب ةيمقرلا ةبتكملا -

 /http://www.abegs.org/Aportal جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم -

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx ةيدوعسلا ةيمقرلا ةبتكملا -

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx  ةينطولا دهف كلملا ةبتكم -

  .يساردلا ررقملا عوضوم يف تادجتسملا ثدحأ ىلع لوصحلل ةيتوبكنعلا ةكبشلا مادختسا -

 
 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم يأ جردأ .٤

 . سيفوا تفوسوركيام جمêرب - 

 

 ةبولطملا قفارملا .تت

 تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو ةيساردلا

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٧

  ًاينقت ةزهجم نوكت نأ ىلع ةيساردلا تاعاقلا -

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تêايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٨

 .ةيصخشلا ةصاخلا يلآلا بساحلا ةزهجأ مادختسا -

 .ررقملÜ ةطبترم ةيميلعت رداصم يأ وأ ةيميدقتلا ضورعلل وش Óادلا ةزهجأ مادختسا -

 .)Smart Board( ةيكذلا تاروبسلا -

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذا ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٩

 .ةيسيردتلا تاعاقلا يف تنرتنا ةكبش ريفوت -

 

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ش

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا .٦

 .تابلاطلا ضعب عم ةشقانم -

 . ررقملا مييقت ةنابتسا قيبطت -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .٧

 .ررقملا زاجنا فلم -

 . ةبلطلا جئاتن -



 

١٤٢ 
 

 ررقملا سفن سيردت يف نيكراشملا ةصاخ سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم تاربخلا لدابت -

 .وضعلل يتاذلا مييقتلا -

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .٨

 . ررقملا لاجم يف دجتسي ام ةعباتم -

 .سيردتلا قرط عونت -

 .ررقملا سيردت يف ةينقتلا مادختسا -

 .سيردتلا ةئيه وضع ةراهم ةيمنتل ةيبيردتلا شرولا ضعب روضح -

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم ( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .٩

 ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 :)ىرخأ

 .ررقملا سردم وضعلا نم ةبلطلا تÜاجإ ةعجارم يف قيقدتلا -

 . مسقلا سفن نم نيرخأ ءاضعأ لبق نم اهحيحصت ةعجارمو ةبلطلا تÜاجإ نم ةيئاوشع ةنيع ذخأ -

  .ىرخأ ةسسؤم نم ءاضعأ عم تارابتخالا حيحصت لدابت -

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص .١٠

 .هليلحتو يأرلا عالطتسا جئاتن نم تامولعملا عمج  -

 .بترملا ةيملعلا عجارملاو رداصملا ثيدحت -

 

 نسح دیعس يناھ .د :جمgربلا قسنم مسا

 

 ـه٥/٣/١٤٤٠ خيراتلا ................................................................ :عيقوتلا

 ررقملا فیصوتب ماق

 نابصلا دمحم تنب ریبع .د

  



 

١٤٣ 
 

 
 

 

 

 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

  ةيسفنلا ةحصلا :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥١٤-٢ داشرا :ررقملا زمر  

 

 

 

 

 

 



 

١٤٤ 
 

 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ١٤٤٠-٢-٢٢  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع -ةيبرتلا :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .أ

 )٠٢٠٨٥١٤-٢ داشرا(  ةيسفنلا ةحصلا :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١

 نيتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢

 داشرالاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣
 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

  :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤

 دجوي ال )١ :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦

 يف تابلاطلاو ،ةيدباعلا يف ةعماجلا رقم يف بالطلا :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧

 .رهازلا يف ةعماجلا رقم

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨
 ٪٨٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .ك

 ٪٢٠ :ةبسنلا √ ينورتكلإلا ميلعتلا .ل

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .م

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .ن

  :ةبسنلا  ركذت ىرخأ .س

 

 دجوي ال  :تاقيلعت



 

١٤٥ 
 

 

 فادهألا .ب

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -١

 ةيسفنلا ةحصلا ةيبسنو ،ةيداعلا ريغو ةيداعلا نيب ةيسفنلا ةحصلاو ،اÏالجمو ،ةيسفنلا ةحصلا موهفم يلع بلاطلا فرعتي نأ

 ةيسفنلا تالكشملاو ،يسفنلا قفاوتلاو ،ةميلسلا ةيسفنلا ةحصلا رهاظمو ،درفلا ىدل ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةرثؤملا لماوعلاو

 .ا⁄ابسأو اهعاونأو اهموهفم ثيح نم :ةيلاعفنالاو ةيسفنلا تÉارطضالاو ،اهعاونأو ةيكولسلاو

 

 ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو

 اذه يف لصاحلا روطتلا ةبكاومل ررقملا تاعوضوم يف ةيبرعلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللÉ ءاوس ةصصختم ةيملع ثاحبأو بتك نم ردص ام رخآ ةعباتم §

 .لا≈ا

 ىلع لوصحلاو ررقملÉ نيينعملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب ةقمعم تاشقانم ءارجإل يسارد لصف لك ةيا4 زيكرتلا تاعومجم بولسأ مادختسا §

 .ةبسانملا تاليدعتلا ءارجإل ررقملا لوح مهنم ةعجار ةيذغت

 .يتاذلا ملعتلل بلاطلل ةصرفلا ةحwإو ةعماجلل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةيميلعتلا ةداملا جاردإ §

 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةيملعلا تاروطتلا ءوض يف اهليدعتو ررقملا ةطخل ةيرودلاو ةمظتنملا ةعجارملا §

 فراعم ريوطت يف هرثأو ررقملل فعضلاو ةوقلا يحاون ةفرعمل ةيبيرجت ةيميوقت تاسارد ءارجإل نيصصختملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيجشت §

 .ريوطتلل تاءارجإ حارتقاو ايلعلا تاساردلا بالط تاراهمو

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

  .)جمêربلا ليلدوأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ج

 :ررقملل ماع فصو

 رهاظمو ،درفلا ىدل ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةرثؤملا لماوعلاو ةيسفنلا ةحصلا ةيبسنو ،اÏالجمو ،ةيسفنلا ةحصلا موهفم ررقملا لوانتي

 .ةيلاعفنالاو ةيسفنلا تÉارطضالاو ، ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملاو ،يسفنلا قفاوتلاو ،ةميلسلا ةيسفنلا ةحصلا

 

 



 

١٤٦ 
 

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .١

  سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

 ٤ ٢ .ةيداعلا ريغو ةيداعلا نيب ةيسفنلا ةحصلا-تالا≈ا– موهفملا : ةيسفنلا ةحصلا

 ٢ ١ ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةرثؤملا لماوعلاو ةيسفنلا ةحصلا ةيبسن

 ٢ ١ .ةميلسلا ةيسفنلا ةحصلا رهاظم

 ٢ ١  يسفنلا قفاوتلا بيلاسأ – هتالاجم - هداعبأ-  هموهفم  :يسفنلا قفاوتلا

 ٤ ٢  يسفنلا عارصلا -قلقلا -طابحإلا : ةيسفنلا ةحصلا يف ةيساسأ ميهافم

 ٢ ١ ةيعافدلا )تامزناكيملا ( ليحلا

 ٤ ٢ اهعاونأو ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملا

 ٦ ٣ ا⁄ابسأ - اهعاونأ – اهموهفم :ةيلاعفنالاو ةيسفنلا تÉارطضالا

 ٢ ١  ةيسفنلا ةحصلا قيقحت ىلع درفلا ةدعاسم يف يسفنلا داشرالا هيجوتلا رود

 ٢ ١ درفلل ةيسفنلا ةحصلا قيقحت يف ةفلتخملا ةيعامتجالا تاسسؤملا رود
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 

 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٢

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم
 ويدتسا

 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠  -   ٣٠ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢  -   ٢ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٣

 .ايعوبسأ ناتعاس •

 



 

١٤٧ 
 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 
 تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو

 .ملعتلا

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١

 :ىلع فرعتي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 ءاقلإلاو ةرضاحملا -

Éضراع زاهج مادختس 

 راوحلاو ،تgايبلا

 ةهجوملا ةشقانملاو

 ةطشنألاو ،فداهلا

 ءادألا ماهمو ةيقيبطتلا

 .ةايحلا قايس قفو

 .ينهذلا فصعلا -

 ميلعتلا بولسأ مادختسا -

 ينواعتلاو يعامجلا

 ةريصقلا تارابتخالا -

 .ةيماتخلاو ةيفصنلاو

 .ةيلزنملا تابجاولا -

 

 اÏالاجمو ةيسفنلا ةحصلا موهفم ١-١
 .ةيسفنلا ةلاحلا ىلع ةرثؤملا لماوعلاو ةيسفنلا ةحصلا ةيبسن ٢-١
 .ةميلسلا ةيسفنلا ةحصلا رهاظم ٣-١
 قفاوتلا بيلاسأو هتالاجمو هداعبأو يسفنلا قفاوتلا موهفم ٤-١

 يسفنلا
 ةيعافدلا ليحلاو يسفنلا عارصلا و قلقلا و طابحإلا ميهافم ٥-١

 اهعاونأو ةيكولسلاو ةيسفنلا تالكشملا ٦-١
 ا⁄ابسأو اهعاونأو ةيلاعفنالاو ةيسفنلا تÉارطضالا ٧-١
 قيقحت ىلع درفلا ةدعاسم يف يسفنلا داشرالا هيجوتلا رود ٨-١

 ةيسفنلا ةحصلا
 ةيفرعملا تاراهملا ٢

   :نأ ىلع ةردقلا بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 ملعتلا قئارط ىدحإ - .ةيسفنلا ةحصلا يف ءاوساللاو ءاوسلا نيب قرفلا نيبي نأ ١-٢

 ةيزكرم ىلع ةمئاقلا

 ملعتلا لثم ملعتملا

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا

 .طشنلا

 ماهملاو ةطشنألا ميوقت -

 .تافيلكتلاو

  . ةظحالملا -

 .لامعألاو ثاحبألا -

 .تارابتخالا -

 يسفنلا بارطضالا بابسا حضوي نأ ٢-٢

 ةيسفنلا تÉارطضالاو ةيكولسلا تالكشملا زيمي نأ ٣-٢

 يسفنلا قفاوتلا بيلاسا حضوي نأ ٤-٢

 ةيسفنلا ةحصلا قيقحتل يسفنلا داشرالا بيلاسا قبطي نأ ٥-٢



 

١٤٨ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 .جاتنتسالاو ثحبلا - يسفنلا قفاوتلا بيلاسا حضوي نأ ٦-٢

 .ةشقانملاو راوحلا -

 
 يسفنلا عارصلا و قلقلا و طابحإلا ميهافم نيب قرفي نأ ٧-٢
 ةيسفنلا ةحصلا يف ةرثؤملا لماوعلا حرشي نأ ٨-٢

 ةيسفنلا ةحصلا يقحت يف ةسردملاو ةرسالا رود نيبي نأ ٩-٢

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا –اضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي ١-٣

 .ةحيحصو ةلداع اماكحأ

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ

 لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا

 ذاتسألا موقتو نارقألا

 و ،ءادألا ماهمو ةطشنألل

 تاقالعلا تاراهم

 تاراهم و ،ةيصخشلا

 لمعلاو ،ةيلوؤسملا لمحت

  .قيرف نمض

 تاعوم≈او هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا هيلع لهسي ٢-٣

 هيلإ تدنسأ اذإ رثؤملا ةدايقلا رود سراميو ،ىرخألا

 لمعلا ةعومجم يف هنارقأ ىلإ ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصوي ٣-٣

٤-٣ Uةصاخلا ةيلاحلا ريياعملا ليدعت يف ةردابملا مامز ذخ Éملعتل 

 .كلذل جيتحا اذإ ميوقتلاو

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت مدقيو ،شاقنلا يف كراشي ٥-٣

 ىرخألا تاعوم≈ا

 يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي . ٦-٣

 .ددحملا هتقو يف هزجنيو ،هعم لمعي

 

 بولس¨ ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لعافتي ٧-٣

 .بسانم

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ ٠تامولعملا ةيعوأ يف ثحبلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ١-٤

 لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 يف يلآلا بساحلا مادختساو

 كلذل ةدعملا جماربلا

 ةيبيردت فقاوم -

 بلاطلا نم بلطي

 ،اهضرعو اهدادعإ

 عمج قيرط نع

 تامولعملا

Éةينقتلا مادختس 

 ةرفوتملا لاصتالاو

Éةعماجل. 

 ةيتامولعملا ةينقتلا عم لماعتلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ٢-٤

 نيلوئسملاو ثحبلا زكارمب لاصتالا بيلاسأ بلاطلا نقتي نأ ٣-٤

 ٠تامولعملا ىلع لوصحلل

 تالكشملا نع ثحبلا يف يلآلا بساحلا بلاطلا مدختسي نأ ٤-٤

 جماربلا يأ ديدحتل دارفالا اهل ضرعتي يتلا ةيسفنلاو ةيكولسلا

 .اهل ةبسانم ةيداشرالا

 ةيفيك نع هتعومجم عم نواعتلÉ ايثحب اعورشم بلاطلا زجني نأ ٥-٤



 

١٤٩ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ، ةيسفنلا تÉارطضالا وأ ةيكولسلا تالكشملا عم لماعتلا

 ،ةيساردلا ةعاقلا يف هضرعيو ،عورشملا نع ايفاو اريرقت بتكيو

 ةهجو نع عفاديو ،هنارقأو هذاتسا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتيو

 .ةلوبقم ةيقطنم ججحب هرظن

 ،يتاذلا ميوقتلا -
 نارقألا ميوقتو

  ذاتسألا موقتو

 عمجت زاجنإ ةبيقح -

 ةطشنألا عيمج

-  
 ديري يتلا ةلاسرلا ةيلاعف نم ديزت ةقيرطب هراكفأ بلاطلا مظني�نأ ٦-٤

 .اهليصوت

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

   دجوي ال 
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٥
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

 ٪١٠ ١٢ و ٥ ةريصق تارابتخا  ١
 ٪١٥ ٨  يفصن رابتخا ٢
 ٪٢٥ ١٦ يئا4 رابتخا ٣

٤ 

 ميوقتل ةمدختسملا ميوقتلا تاودأو عيراشملاو تاجاتنلاو ةطشنألا عيمجل زاجنالا ةبيقح

 تاراهمو لاصتالا تاراهمو ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهمو ةطشنألا

 نارقألاو تاذلا لبق نم اهميوقتل ةمدختسملا ءادألا دعاوق ريدقت طسوتم( تامولعملا ةينقت

 .)ذاتسألاو

 ٪٥٠ عيباسألا عيمج

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ز

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 داشرإلا ميدقتو مÏاراسفتساو مÏابلط عم لعافتلاو بالطلا ءاقلل صصخت سيردت ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -

 .مهل يميداكألا

 داشرإلا ميدقتو تاشاقنلل سيردتلا ةئيه وضع عم ررقملا يف بالطلا عيمج اهل فاضي ررقم لكل باستاو ةعومجم نيوكت -

 .هنوجاتحي تقو يأ يف بالطلل يميداكألا



 

١٥٠ 
 

 .يميداكألا داشرالا ميدقتو لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعب صاخلا لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÉ بالطلا ديوزت -

 مّلعتلا رداصم .س

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ .١

 بتكلا ملاع راد :ةرھاقلا .ناسنإلا ةیمنتو ةیسفنلا ةحصلا .)٢٠١٤( يقابلا دبع الع ،میھاربإ -
 .ةماسا راد :ةدج .ةیسفنلا ةحصلا .)٢٠٠٨( لامج ،ولد وبأ  -
 .ةسردملاو تیبلا يف ومنلل يلماكت يمانید روظنم ،ةیسفنلا ةحصلا .)٢٠٠٨( ىفطصم ،يزاجح -

 يبرعلا يفاقثلا زكرملا :ةرھاقلا
 .عمتجملاو درفلا حاجن ساسأ ةیسفنلا ةحصلا : يسفنلا جالعلا )٢٠١٦( دمحأ مكحلا دبع ،يمازخلا -

  رجفلا راد :ةرھاقلا
 نورطسی رشن راد :ةرھاقلا .نیقھارملاو لافطألل ةیسفنلا ةحصلا .)٢٠١٨( نامیإ ، رادیود -
 نیقھارملا دنع ةیساردلاو ةیكولسلاو ةیسفنلا تالكشملا .)٢٠٠٨( دمحم دمحأ ،يبعزلا -

  ,ركفلا راد :نامع .اھتھجاوم بیلاسأو اھبابسأ :بابشلاو
 ةیردنكسا زكرم :ةیردنكسالا .يسفنلا داشرالاو ةیسفنلا ةحصلا .)٢٠٠٨( دومحم دیس ،باوطلا -

 .باتكلل
 .ءافولا راد :ةرھاقلا .ةیسفنلا ةحصلا ىف ھمدقم )٢٠٠٦( معنملا دبع ،هللا دبع -
 تاروشنم :توریب .ةیوبرتلا تاسسؤملا يف ةیسفنلا ةحصلا )٢٠٠٨( دمحم نمحرلا دبع ،يوسیعلا -

 .ةیقوقحلا يبلحلا
 .جیلخلا راد :نامع .ةیلاعفنالاو ةیكولسلا تابارطضالا ىلإ لخدملا .)٢٠١٧( ىیحی ،يلابقلا -
 .ملعلا راد :ةرھاقلا .اھجالعو اھضارما /ةیسفنلا ةحصلا تالكشم .)٢٠٠٤( مساج دمحم ،دمحم -
 يمیداكألا باتكلا زكرم :ةرھاقلا .لافطألل ةیكولسلا تالكشملا .)٢٠١٦( ىسوم يبیجن ،ىسوم -
 :ةدج .ةیئاقولا ةیسفنلا ةحصلا - يسفنلا داشرإلاو ھیجوتلا ز)٢٠٠٨( دمحم دیمحلا دبع يمشاھلا -

 لالھلا ةبتكمو راد
-  

 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تالÿا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

 ةيسفنلا تÉارطضالاو ةيسفنلا تالكشملاو ةيسفنلا ةحصلاو ، سفنلا ملع لاجم يف ةصصختملا تال≈ا ضعب ىلإ عوجرلا  -

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

WWW.apa.org  ةیكیرمألا ةیسفنلا ةیعمجلا عقوم  

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 

www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 

www.rameztaha.com   اھتاقیبطتو ةثیدحلا يسفنلا    جالعلا بیلاسا عقوم
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http://www.who.int/topics/mental_health/arl,ru ةحصلا( ةحصلل ةیملاعلا ةمظنملا عقوم 

)ةیسفنلا   

www.jigsaw.org 
 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 ةبولطملا قفارملا .ش

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .١٠

 .ابلاط ٢٠ ل عستت تارضاحم ةعاق
 

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تgايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .١١

 Data Show تgايبلا ضراع زاهج

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذإ ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .١٢

 دجوي ال

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ص

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا

 :يف ةلثمتملاو سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا بيلاسأ مادختسا

 .ةدحاولا ةقيقدلا ةقرو -

 .باستاو ةلاسر وأ ينورتكلا ديرب -

 .اضومغ رثكألا ةطقنلا -

 .ةدحاو ةلمج يف زجوم -
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 .نيهاجتÉ ةعيرسلاو ةعجارلا ةيذغتلا -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .ض

  .سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب تاربخلاو تار–زلا لدابت -

 .سيردتلا يف ءارظنلا لبق نم سيردتلا يف ةراشتسالا -

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .ط

 تاربخلاو تار–زلا لدابت يف لثمتت ةمهم تاسرامم نمضتي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 سيردتلا تاءارجإ نع ةيرثو ةعجار ةيذغت مدقت يتلاو سيردتلا يف ةراشتسالاو ،سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب

 .اهريوطتو

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .ظ

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 زاجنإلا بئاقح ريياعم ةعجارم كلذكو ،نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت -

 .مسقلا يف سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم جمgرب نمض ةيفصولا ريدقتلا سيياقمو

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص

 ررقملا يف نيصصختملا نم زيكرتلا تاعومجم نيوكتب متهي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 ءارجإ لالخ نم ثيدحتلاو ريوطتلل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ررقملا ةيلاعف ميوقتل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم

 .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاساردلاو ثاحبألا
 

 يملعلا ماستبا /د    و    نسح ديعس يناه /.د /  دادعإ ررقملا فيصوت
  

  نسح ديعس يناه /.د  :جمgربلا قسنم مسا

 ٢٢/٢/١٤٤٠ خيراتلا  :عيقوتلا
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  :ةيساردلا تاررقملا فيصوت ٤ /١ /٤

 
 

 

 

 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

 اÏاقيبطتو يسفنلا داشرإلا ت–رظن :ررقملا مسا

 ٠٢٠٨٥١٥-٢ داشرا :ررقملا زمر
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 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ١٤..../...../.....  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع مسق – ةيبرتلا ةيلك :مسقلا /ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .ج

 )   ٠٢٠٨٥١٥-٢ داشرا(  اÊاقيبطتو يسفنلا داشرإلا تµرظن :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١ .٢٣

 نيتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .٢٤

  داشرالاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .٢٥

 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

   :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .٢٦

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٢٧

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٢٨

 ةعماجلا يف يسيئرلا ىنبملا لخاد :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عقوم .٧ .٢٩

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 % ٨٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .أ

 

   

 % ٢٠ :ةبسنلا √ ينورتكلإلا ميلعتلا .ب

    

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .ج

    

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .د

    

  :ةبسنلا  ىرخأ .ه
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 دجوي ال :تاقيلعت

 

 فادهألا .ح
 

 تاذلا موهفم ةلالدو ضرملاو ءاوسلا ريسفتو ،ةيرظنلا سسألÜ فيرعتلا لالخ نم داشرإلا تµرظنل بالطلا مهف ريوطت     

 .داشرإلا تµرظن نم ةيرظن لكل هجوملا دقنلاو هتاينفو ةيرظنلا جالعلا سسC فيرعتلاو ،)دجو نإ(

 عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو ،تنرتنإلا

 )يعماجلا دعب امو يعماجلا ىوتسملا( ةررقملا بتكلا عباتت ةكلمملا تاعماج عيمج نم ةيملع ةصصختم ةنجل دوجو §

 يلحملا ررقملا روطت مث نمو ،تاعماجلا بيترت نيب نم لئاوألا ٢٠٠ وأ ١٠٠ ـلا هلك ملاعلا يف ةقومرملا تاعماجلا يف

 يف ةقومرملا ةيبرعلاو ةيزيلجنإلا تµرودلاو تالجملل اÊاعجارم ءوض يف ًاضيأو ،ةررقملا بتكلا كلتل اهتمجرت ءوض يف

 .لاÿا

 .ةيعماجلا تاداهشلا هذه يلماح ليغشتب موقتس يتلا تاهجلا نم ةبولطملا تاراهملاو فراعملا ررقملا نمضتي نأ §

 

  .)جمêربلا ليلد وأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .خ

 :ررقملل ماع فصو

 جالعلا سسC فيرعتلاو ،ضرملاو ءاوسلا ريسفتو ،يداشرإلا لمعلا يف اهتيمهأو ،ةيرظنلا سسألÜ فيرعتلا ررقملا لوانتي     

 .داشرإلا تµرظن نم ةيرظن لكل هجوملا دقنلاو هتاينفو ةيرظنلا

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .١٦

  سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

 ةبولطملا تاطاشنلاو تافيلكتلاو )ررقملا فيصوت( هتعيبطو ررقملا ىوتحمب فيرعتلا

 .ميوقتلا بيلاسأو

٢ ١  
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 ٢  ١ داشرإلا تµرظن ةيمهأو ،ةيرظنلÜ فيرعتلا 

 :يسفنلا ليلحتلاىلع ةمئاقلا داشرإلا تµرظن جذامن 

 ئدابملاو ميهافملا )ديورف دنومجيس( يديلقتلا يكيسالكلا يسفنلا ليلحتلا ةيرظن

 يكرحلا يمانيدلا موهفملا -سفنلا ايفارغوبط – ةيسفنلا ةيمتحلا( لثم ةيرظنلل ةيساسألا

 لحارم -وديبللا -يئامنلا موهفملا -يسفنلا ضرملاو تبكلا -نزاوتلا -}عارصلا{

 .ةيرظنلا دقن ،تاقيبطت ،جالعلا بيلاسأ ،)ومنلا

٤    ٢   

 :يسفنلا ليلحتلا ةيرظن ىلع تاليدعت وأ تاروطت 

 دنع يسفنلا ليلحتلا ،نيرخآلÜ وأ عوضوملÜ ةقالعلا ةيرظن ،êألا ةيجولوكيس

 .تهوك دنع تاذلا ةيجولوكيس ،)ينروه -نافيلوس(

٢  ١    

 :يرلدألا جالعلا 

 -درفلل يعامتجالا قايسلÜ هتقالعو كولسلا( لثم ةيرظنلل ةيساسألا ميهافملاو ئدابملا

 ميظنتلا ةيتاذو ةيلكلا -ةيتاذلا -رارقلا عنص يف ةيلوؤسملÜ روعشلاو رايتخالا ةيمهأ

 ةردقب ناميإلا -ةايحلا بولسأ -ضيوعتلا -صقنلا بكرم -صقنلÜ روعشلا -طبضلاو

 .ةيرظنلا دقن ،تاقيبطت ،جالعلا بيلاسأ ،)روطتلا ىلع درفلا

  ٢ ١   

 :)زرجور لراك( صخشلا لوح زكرمتملا جالعلا 

 ةربخلاو تاذلا نيب قباطتلا -يثبمالا( لثم ةيرظنلل ةيساسألا ئدابملاو ميهافملا

 دقن ،تاقيبطت ،ةيجالعلا بيلاسألا ،)عادبإلاو ومنلاو روطتلا ىلع ةردقلا -ةيروعشلا

 .ةيرظنلا

  ٢ ١   

 :ةيدوجولا ةيرظنلا 

 لمحت -ةدارإلا -ةيرحلا -يدوجولا قلقلا( لثم ةيرظنلل ةيساسألا ئدابملاو ميهافملا

 .ةيرظنلا دقن )ةايحلل ىنعم ءاطعإ -ةيلوؤسملا

 ٢ ١   
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 :تلطشجلا ةيرظن 

 رود -قفاوتلا يف هرودو قالغإلا -لكلا( لثم ةيرظنلل ةيساسألا ئدابملاو ميهافملا

 -عارصلا -ةيهتنملا ريغ رومألا عم لماعتلا -رعاشملÜ يعولا يف ةيصخشلا ةيلوؤسملا

 .ةيرظنلا دقن ،تاقيبطت ،جالعلا بيلاسأ ،)باطقتسالا

 ٢  ١ 

 :لعفلا ىلع ةمئاقلا داشرإلا تµرظن جذامن 

 :يكولسلا جالعلا

 لثم ةيرظنلل ةيساسألا ئدابملاو ميهافملا ،ةيكولسلا بيلاسألل ةكرتشملا صئاصخلا

 -ةيفيكتلا تاراهملاو ةايحلا تاراهم ملعتو جالعلاو يفيكتلا ريغ ملعتلاو تالكشملا(

 طارشإلا تاءارجإ( لثم جالعلا بيلاسأ ،)نييكولسلا دنع داشرإلل ةيساسألا رصانعلا

 .)يكيسالكلا طارتشالا -يئارجإلا

٤  ٢   

 :يفرعملا يكولسلا جالعلا

 ثادحأ ريسفتو يفيكتلا ريغ ئطاخلا ريكفتلا( لثم ةيرظنلل ةيساسألا ئدابملاو ميهافملا

 ةيرظن -كب دنع تاططخملاو تادقتعملاو ةيلآلا راكفألا -ةيسفنلا تÜارطضالاو ةايحلا

 يكولسلا جالعلا يف ةيساسألا جالعلا بيلاسأ ،)سيلأ تربلأ دنع ABCDEF ــلا

 .ةيرظنلا دقن ،تاقيبطت ،يفرعملا

٢ ٢  

 :ةلكشملا لح لوح زكرمتملا داشرإلا

 -لئادبلا داجيإ -لولحلا ءاطعإ ىلع زيكرتلا( لثم ةيرظنلل ةيساسألا ئدابملاو ميهافملا

 -ةيانكلا -ةغللا -ةيسفنلا هدراومو ليمعلا ةوق رداصم ىلع فرعتلا -ةيعفادلا كيرحت

 ماهملا -لئادبلا داجيإ -رهاظتلاو ءاعدالا -ةزجعملا لاؤسلا( لثم تاينفلا ،)ءاحيإلا

 .ةيرظنلا دقن ،تاقيبطت ،)تابجاولاو

٤ ٢  

  ٢ ١ :يعقاولا جالعلا
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 ةيرح -ةيصخشلا ةيلوؤسملا -ةلكشملا لح( لثم ةيرظنلل ةيساسألا ئدابملاو ميهافملا

 ،تاينفلا ،)تاذلا زيفحت -ناسنإلا عقاو عم ءفكلا لماعتلا -ةيوهلا ءانب -رايتخالا

 .ةيرظنلا دقن ،تاقيبطت

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .١٧

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠ - - _ _ ٣٠  ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

  ٢ - - _ _ ٢ ةدمتعملا تاعاسلا

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضإلا( يدرفلا ملعتلا / ةساردلا تاعاس ددع .١٨

 ًايعوبسأ تاعاس ثالث

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .١٩

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو

 .ملعتلا

 

 ررقملل ملعتلا تاجرخم لودج

 م
 ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 تالهؤملل

 سيردتلا تايجيتارتسا

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١
 تارابتخالا- .ةيساردلا تارضاحملا - :ىلع فرعتي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب • 
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 نم ةيرظن لك اهيلع تينب يتلا ةيساسألا ميهافملاو ئدابملا  ١-١

 .داشرإلا تµرظن

 .ةشقانملاو راوحلا -

 .ةلثمأ برض -

 .ةجذمنلا -

 .رودلا بعل -

 .ينواعتلا ملعتلا -

 .ةينهذلا طئارخلا -

 .ةيعوضوملا

 تارابتخا -

 .ةريصق ةيلاقم

 لامعألا -

 ةيدرفلا

 .ةيعامجلاو

 ثحبلا -

 .)ريرقتلا(

 .تµرظنلا نم ةيرظن لك جالع بيلاسأ ٢-١

 .جالعلا يف ةيرظنلا قيبطت ا> متي يتلا ةيفيكلا ٣-١

 يه امو اهنيب عمجي فيك( ةيرظنلا جذامنلا نيب ةنراقملا   ٤-١

 .)اÊاضقانت

 ةيفرعملا تاراهملا ٢
 يف قثي نأ ىلع ةردقلا بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب • 

 :لالخ نم تاريغت اهيف ثدحيو هسفن

 .ةشقانملاو راوحلاو ةرضاحملا -

 .ةلثمألا برض  -

 .اماردوكيسلا -

 .ةجذمنلا -

 .رودلا بعل-

 .يتاذلا ملعتلا -

 .ينواعتلا ملعتلا -

 ةشقانملا - 

 .تاكراشملاو

 .ةظحالملا -

 لامعألا -

 ةيدرفلا

 .ةيعامجلاو

 .زيزعتلا -

 تافلم -

 .زاجنإلا

 .تاذلل ةيروعشلا ةربخلاو تاذلا نيب ةقباطملا  ١-٢

 ةايحلا بولسأو ،صقنلا رعاشمو ،ةيضاملا تازيحتلا فاشتكا  ٢-٢

 .يقفاوتلا ريغ

 رعاشم عم لماعتلل ديدج يقفاوت ةايح بولسأ ةسرامم  ٣-٢

 .صقنلا

 ةلواحمو ثادحألا ريسفت يف ةينالقعلا ريغ راكفألا فاشتكا  ٤-٢

 .ةينالقع ىرخC اهضحد

 .ةيسفنلا تالكشملا نم ددع ضرع ٥-٢

 نم ةلكشم لك ىلع ةبسانملا داشرإلا /جالعلا قرط قيبطت ٦-٢

 لكل هجوملا دقنلاو تµرظنلا ضرع ءوض يف ةيسفنلا تالكشملا
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 .اهنم

 لكشب ةيسفنلا ةلكشملا جالع يف ةقيرط نم رثكأ نيب عمجلا ٧-٢

 .يعادبإ

  ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣
 ةرادإ يف داشرإلا تµرظن فلتخم نم بلاطلا ديفتسي نأ 

 :ىلع ًارداق حبصيف نيرخآلا عم هتاقالع

 .ةيساردلا تارضاحملا - 

 .راوحلاو ةشقانملا -

 .ةلثمألا برض -

 .ةجذمنلا -

 .رودلا بعل -

 .ينواعتلا ملعتلا -

 .يتاذلا ملعتلا -

 .يباجيإلا زيزعتلا -

 .تالكشملا لح -

 

 ةشقانملا  -

 .تاكراشملاو

 .ةظحالملا  -

 .ريراقتلا -

 ليلد -

 ىدم حيضوتل

 ريغتلا يف مدقتلا

 .روطتلاو

 لامعألا -

 ةيدرفلا

 .ةيعامجلاو

 .نيرخآلل عامتسالاو ءاغصإلا نسُح  ١-٣

 ماكحألا رادصإ نودب نيرخآلا لبقتو روظنملا ذخأ ةلواحم  ٢-٣

 .مهيلع

 .ةفلتخملا مÊاجايتحاو مهراكفأو نيرخآلا رعاشم مهفت  ٣-٣

 تابغرلاو راكفألاو رعاشملا نع ريبعتلا يف هقح ىلع ديكأتلا  ٤-٣

 .نيرخآلا رعاشمل حرج نود نكلو ةفلتخملا

 .نيرخآلا عم ةبيطلا ةقالعلا رارمتسا ىلع ةظفاحملا  ٥-٣

 .نيعم رارق ذاختا دنع مهفورظو نيرخآلا رعاشم ةاعارم  ٦-٣

   

  ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤
 ميلعتلا ةيجيتارتسا - .يملعلا ثحبلا يف ةينقتلا مادختسا ىلع ةردقلا ١-٤

 .ينورتكلإلا

 .راوحلاو ةشقانملا ةيجيتارتسا -

 .ينواعتلا ميلعتلا ةيجيتارتسا -

 ةشقانملا - 

 .تاكراشملاو

 .ةظحالملا -

 فيلكت -

 .راوحلا ةراهم ٢-٤
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 تاعومÿا ةيجيتارتسا -

 .ةريغصلا

 ءارج@ بالطلا

 ثاحبأ

Üمادختس 

 ةينقتلا لئاسولا

 .ةثيدحلا

 لامعألا -

 ةيدرفلا

 .ةيعامجلاو

 فلم -

 .زاجنإلا

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥
١-٥    

٢-٥    

 

 

 

 

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٢٠
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

    % ٥  لصفلا لاوط تاكراشملاو تاشقانملا  ١
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٢ 

 عوبسألا  ريصق يلاقمو يعوضوم رابتخا  

 سماخلا

١٠ %  

٣ 

 يناثلا عوبسألا ريصق يلاقمو يعوضوم رابتخا

 رشع

١٠ % 

 % ١٠ لصفلا لاوط تاذلا ىلع روطتلاو رييغتلا ةظحالمل يتاذ ريرقت ٤

 % ١٥ رشاعلا عوبسألا يعامج عورشم ٥

٦ 

 عوبسألا يئاهنلا رابتخالا 

 رشع سداسلا

٥٠ % 

 

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .د

 رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي يذلا تقولا

 ميدقتو مÊاراسفتساو مÊابلط عم لعافتلاو بالطلا ءاقلل صصخت سيردتلا ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -

 .مهل يميداكألا داشرإلا

 داشرإلا ميدقتو تاشاقنلل سيردتلا ةئيه وضع عم ررقملا يف بالطلا عيمج اهل فاضي ررقم لكل باستاو ةعومجم نيوكت -

 .هنوجاتحي تقو يأ يف بالطلل يميداكألا

 .يميداكألا داشرإلا ميدقتو لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعب صاخلا لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÜ بالطلا ديوزت -

 

 

 مّلعتلا رداصم .ثث

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا - ةمئاق يف – جردأ .١

 مجرتم ريغ ٢٠١١ ربشو رلتوك :يسفنلا داشرإلا يف ةمدقم -

Introduction to counseling by Jeffery a. kottler and David s. shepard, 2011 
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- êناّمع .)نيفيرشلا دمحأو ،دعس دارم ةمجرت( .يلمعو ينف روظنم نم يسفنلا داشرإلا ىلإ لخدملا .)٢٠١٥( .م ،لوتسي: 

 .)٢٠١١ ماع يف رشُن يلصألا لمعلا( .ركفلا راد

 .هتاقيبطتو يسفنلا داشرإلا تاراهم .)٢٠٠٥( ةزوم ،يكلاملا -

 .يسفنلا داشرإلا يف ةمدقم .)٢٠٠٠( دشار ،لهسلا ،ريشب ،يديشرلا -

 .بيرغ راد :ةرهاقلا .يسفنلا جالعلاو داشرإلا تµرظن .)١٩٩٤( دمحم ،يوانشلا -

 .ركفلا راد :ناّمع .)شفخلا حماس ةمجرت( .يسفنلا جالعلاو داشرإلا يف قيبطتلاو ةيرظنلا .)٢٠١١( .ك ،دلاريج -

 .يبنتملا ةبتكم :مامدلا .يوبرتلاو يسفنلا داشرإلا يف تµرظن .)٢٠١٧( دمحم ،بايشلاو ،رمع ،نازيق وبأ -

 .ركفلا راد :ناّمع .)٢ط( .يسفنلا جالعلاو داشرإلا تµرظن .)٢٠١٨( دمحم ،هللا دبع -

 .ةريسملا راد :ناّمع .)٣ط( .يوبرتلاو يسفنلا داشرإلا تµرظن .)٢٠١٥( دمحأ ،تايبرعو ،دمحأ ،دعسأ وبأ -

 ميلعتل ونوبيد زكرم :ناّمع .يوبرتلاو يسفنلا داشرإلا يف ةثيدحلا بيلاسألا .)٢٠١٥( ضµر ،ةديازألاو ،دمحأ ،دعسأ وبأ -

 .ريكفتلا

- Üرظن .س ،نوسرتµيقفلا دماح ةمجرت( .يسفنلا جالعلاو داشرإلا ت(. 

 

 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تالÿا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا - ةمئاق يف – جردأ .٢ 

 

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا جردأ .٣

  http: //www.apa.org .سفنلا ملعل ةيكيرمألا ةيعمجلا -

 http: //www.bps.org.uk  .سفنلا ملعل ةيناطيربلا ةيعمجلا -
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 http: //www.am.org/iupsys .سفنلا ملعل يلودلا داحتالا -

 .سمش نيع ةعماجب يسفنلا داشرإلا زكرم -

 .ناولح ةعماجب يسفنلا داشرإلا زكرم -

 .سفنلا ملع يف ةيبنجأو ةيبرع تالجمو تµرود -

 .تنرتنإلا ةكبش ىلع ةيملعلا عقاوملا يف ثحبلا -

 .ةعماجلÜ ةصاخلا ةيزكرملا ةبتكملاو ،ةيلكلا يف ةيلخادلا ةبتكملا -

 .ةيزكرملا هللا دبع كلملا ةبتكمب ةرفوتملا تامولعملا دعاوق ةكبش -

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم يأ جردأ .٤

 

 

 ةبولطملا قفارملا .جج

 تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو ةيساردلا

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .١٣

  تارضاحم ةعاق

 

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تêايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .١٤

 .يئوض حسام /ضرع ةشاش /لومحم رتويبمك زاهج /Data Show تêايبلا ضراع زاهج

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذا ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .١٥

 دجوي ال

 

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ع
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 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا .١١

 .)سيردتلا ةئيه ءاضعأ ميوقت( ةعماجلا عقوم ىلع ةينورتكلإلا ةرامتسالا ةئبعت -

 .هاوتحمو ررقملا سيردت ةقيرطب مهئارأ ذخأو ةبلطلا ةشقانم -

 .ةيئاY /ةيلصف تارابتخالا -

 .ةظحالملا -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .١٢

 .ررقملا لوح بالطلا ءارآ عالطتسا -

 .سيردتلا ةئيه ءاضعأ عم شاقنلا -

 .جمêربلا ريرقت -

 .سيردتلا ةئيه وضعل مسقلا سيئر ةليكو ميوقت -

 .يونسلا ريرقتلا -

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .١٣

 .اهجراخ وأ ةعماجلا لخاد ءاوس لمعلا شروو تارودلا روضح  -

 .ةديدجلا بتكلا عبتتو ،تنرتنإلا ةكبش لالخ نم ةداملÜ قلعتي اميف ةرمتسم ةفصب ديدجلا ىلع عالطالا  -

 .ررقملا سفن نوسردي نيذلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةشقانم -

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم ( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .١٤

 ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 :)ىرخأ

 .ةداملا ذاتسأ لبق نم اهحيحصت مت يتلا قاروألا لامعأ نم ةنيع ةعجارم -

 رخآ سيردت ةئيه وضع عم ةيرود ةفصب تارابتخالا وأ تابجاولا نم ةنيع حيحصت لدابتب ررقملا ذاتسأ لبق نم مايقلا -

 .ىرخأ ةيميلعت ةسسؤم يف ررقملا سفنل
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 .بالطلا لامعأ نم ةنيعل لقتسم سيردت ةئيه وضع لبق نم ةيئاهنلاو ةيفصنلا تارابتخالاو تاجردلا صحف -

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص .١٥

 .عقاوملل ةرشابملا طباورلا لالخ نم سفنلا ملع يف ةيساسألا رداصملا نم ررقملل ةثيدحلا تامولعملا ىلع لوصحلا -

 .لاÿا سفن يف نيصصختم نيرئاز ةذتاسأ عم تاربخلا لدابت -

 .ماع لك يساردلا ررقملل نيسحتو ريوطت نم دجتسي اميف صصختلا ءالمز عم رواشتلا -

 .صصختلا ءالمز عم ررقملل ةيقيبطتلا بناوجلاو ةطشنألا ىلع قافتالا -

 .اهزيزعتو ةوقلا طاقنو اهتجلاعمو فعضلا طاقن ىلع فوقولل ررقملا سيردت ةئيه ءاضعأل يرودلا عامتجالا -

 .لاÿا اذه يف ديدج وه ام لك ىلع فرعتلل ررقملÜ ةصاخ عقاوم ىلع رمتسملا عالطالا -

 .سيردتلا ةقيرطو ررقملا تاعوضوم لوح رظنلا تاهجو سكعت تêايبتسا لالخ نم ررقملا لواح بالطلا ءارآ ذخأ -

 .يسارد ررقم مييقت -

 .ةيساردلا ططخلا ةعجارم -

 .عمتÿا تاجاحو ةرصاعملا تاهجوتلا ءوض يف ةيساردلا ططخلا ريوطت -

 .ررقملا لاجم يف ينهملا رّوطتلاو لمعلا ةعيبط يف تاروطتلا ةبكاوم -

 .ةيلمعلا تاقيبطتلاو ةيرظنلا عيضاوملا نيب ام نزاوتلا -

 .لاÿا اذه يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب ءارآلاو تاربخلا لدابت -

 .)ينقتلا عادبإلا( ةيرشبلا تايناكمإلا ريوطت -

 .يلودلاو يلحملا يميداكألا دامتعالاو ةدوجلا موهفمب ررقملا طبر -

 .ةفرعملا رداصمو ثحبلا يف ةينقتلا بناوجلÜ مامتهالا -

 .ررقملا بالط عم اهمدختساو لاعفلا سيردتلا قئارط يف ديدجلا ةعباتم -

 .ميلعتلا ءادألا يف اهليعفتو يعماجلا ريوطتلا تارود نم ةدافتسالا -
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 .ةداملا لاجم يف يملعلا ثحبلاو ريكفتلا تايجيتارتسا يف ديدجلا ةعباتم -

 

  :جمgربلا قسنم مسا

 ١٤..../...../..... خيراتلا ................................................................ :عيقوتلا

 ررقملا فیصوت دعا

 يكلاملا ميحرلا دبع نانح .د
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 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

 يملعلا ثحبلا قرط :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥١١-٣ سفن :ررقملا زمر  
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 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ـھ ١٤٤٠-٢-١٠ :فيصوتلا خير 

  ةيبرتلا ةيلك- سفنلا ملع مسق :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .خ

 ٠٢٠٨٥١١-٣ سفن : يملعلا ثحبلا قرط :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١

 تاعاس ثالث :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .٣٠

 داشرإلاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .٣١

 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

  يناثلا ىوتسملا :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .٣٢

 دجوي ال  :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٣٣

  دجوي ال  :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٣٤

 دجوي ال :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧ .٣٥

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 ٪١٠٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .و

 

   

 - :ةبسنلا - ينورتكلإلا ميلعتلا .ز

    

 - :ةبسنلا - )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .ح

    

 - :ةبسنلا - ةلسارملÜ .ط

    

 - :ةبسنلا - ركذت ىرخأ .ي

 



 

١٧٠ 
 

 :تاقيلعت

 فادهألا .د

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -١

 يملعلا ثحبلا قرطو جهانمب ةصاخلا ةيقيبطتلا تاراهملاو ةيرظنلا رطألا ةبلطلا باسكإ

 ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو

 .ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلا لاجم يف يملعلا ثحبلا قرطو جهانمل ةيقيبطتلا بناوجلا ىلع زيكرتلا -

 .صصختلا اذه يف لصاحلا روطتلا ةبكاومل ررقملا تاعوضوم ثيدحت نأشب ةفلتخملا تامولعملا رداصم ةعباتم -

  .يملعلا ثحبلا قرطو جهانمب ةقلعتملا ثوحبلاو تاساردلاو بتكلا ىلع عالطالل ةينورتكلإلا تgايبلا دعاوق مادختسا -

 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ لبق نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةيملعلا تاروطتلا ءوض يف اهليدعتو ررقملا ةطخل ةيرودلاو ةمظتنملا ةعجارملا -

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 ليلد وأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ح

  .)جمêربلا

 :ررقملل ماع فصو

 مئالملا يثحبلا جهنملا ديدحتو ،اهقيبطتو اهمادختسا ةيفيك ىلع هبيردتو ،يملعلا ثحبلا قرطو جهانمب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي -

 .ثحبلل يئاهنلا ريرقتلا ةباتكو ،اهريسفتو اهجئاتن ةشقانمو ،ةيئاصحإلا تايضرفلا ةجلاعمو ،تgايبلا ليلحتو عمجل

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .٢١

 سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

 ٣ ١   )هتدوج - هتالاجم – هصئاصخ – هفادهأ –هموهفم ( يملعلا ثحبلا

 ىلإ لخدملا -ةيزيلجنإلاو ةيبرعلا ةغللÉ ةساردلا صلختسم - ةساردلا ناونع ( يملعلا ثحبلا دادعإ تاءارجإو تاوطخ

 صخلم  – اهريسفتو ةساردلا جئاتن ضرع – ةساردلا تاءارجإو جهنم -ةقباسلا تاساردلاو يرظنلا راطإلا-ةساردلا

   ) قحالملا – ةساردلا عجارم -ةحرتقملا ثوحبلاو تايصوتلاو ةساردلا جئاتن

٩ ٣ 

 ٣ ١ )يبيرجتلا جهنملا – يخيراتلا جهنملا – يفصولا جهنملا( يملعلا ثوحبلا جهانم

 ٣ ١ ) ةيلماعلا – ةيؤبنتلا – ةيلعافتلا – ةيطابترالا ( اهرابتخا ةيفيكو ةيئاصحإلا ضورفلا ةغايص

 ٣ ١ ليلحت – ةلباقملا – ةظحالملا – نايبتسالا – سيياقملاو تارابتخالا ( ةيمكلا ثوحبلا يف تgايبلا عمج تاودأو قرط
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  )ىوتحملا

 ٣ ١ )ةيبيرجتلا هبش ثوحبلا –ةيطابترالا ثوحبلا –ةنراقملا ةيببسلا ثوحبلا –ةيحسملا ثوحبلا( ةيمكلا ثوحبلا تاميمصت

 ٣ ١ )اهميوقت ريياعم – اÏ–دحت – اÏالؤاست – اÏاددحم – اهصئاصخ ( ةيعونلا ثوحبلا

 ٣ ١   .)قئLولا ليلحت – ةقمعتملا ةظحالملا- ةلعافتملا ةلباقملا( ةيعونلا ثوحبلا يف تgايبلا عمج تاودأو قرط

 ٣ ١ ةيعونلا ثوحبلا ءارحإ تاوطخ

 ٣ ١ )يليلحتلا ثحبلا – يفارجونثالا ثحبلا – يخيراتلا ثحبلا( يعونلا ثحبلا جهانمو ميماصت

 ٣ ١ )اهميوقت ريياعم –اÏ–دحت – اÏالؤاست – اÏاددحم –اهصئاصخ ( ةطلتخملا ثوحبلا

 ٣ ١ .اهميوقتو ةطلتخملا جهانملا ةسارد ءارجإ تاوطخ

 ٣ ١  .يملعلا ثحبلل يئاهنلا ريرقتلا ةباتك

 ٣ ١ APAـل ًاقفو ) عجارملا ةمئاق يف قيثوتلا – نتملا يف قيثوتلا ( يملعلا ثحبلا يف قيثوتلا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٢٢

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٤٨ - - - - ٤٨ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٣ - - - - ٣ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 دجوي ال :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٢٣

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٢٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي
 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو اهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 .ملعتلا تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ
 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م
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 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م

 :ىلع ًارداق نوكي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا اذه ةسارد نم ءاهتنالا دعب 

 ةفرعملا ١

 .يملعلا ثحبلا قرطو جهانمل ةيملعلا رطألا ىلع فرعتي نأ ١-١

 ضورعلا مادختسÉ ةرضاحملا -

 .ةيمدقتلا
 .فداهلا ةهجوملا ةشقانملاو راوحلا -
 .ءادألا ماهمو ةيقيبطتلا ةطشنألا-
 

 - ةريصقلا تارابتخالا -
 ةيفصنلا تارابتخالا
 ةيئاهنلا تارابتخالا -

 ةيفصو ءادأ ةدعاق -
(Rubric) ميوقتل 

 .ءادألا ماهمو ةطشنألا

 .يملعلا ثحبلا دادعإ تاءارجإو تاوطخ ركذي نأ ٢-١

 .اهرابتخا ةيفيكو ةيئاصحإلا ضورفلا ضرعتسي نأ ٣-١

 ةطلتخملاو ةيعونلاو ةيمكلا ثوحبلا جهانمو ميماصت ىلع فرعتي نأ ٤-١

 ةيعونلاو ةيمكلا ثوحبلا يف تgايبلا عمج تاودأو قرط ضرعتسي نأ ٥-١
 .ةطلتخملاو

  .بسانملا يثحبلا جهنملا رايتخا طورشو ريياعم ددحي نأ ٦-١

 يملعلا ثحبلل يئاهنلا ريرقتلا ةباتك ةيفيك ىلع فرعتي نأ ٧-١

 ةيفرعملا تاراهملا ٢

 ليلحتل لثمألا يثحبلا جهنملا ديدحتل تايلمعلا ريسل ططخم ممصي نأ ١-٢
  .اهعاونأ فالتخا ىلع تgايبلا

  ينهذلا فصعلا -

 يفاشكتسالا ملعتلا ةيجيتارتسا -
 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ -
 ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم
 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا

 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

 ةيفصو ءادأ ةدعاق
(Rubric) ميوقتل 

 ءادألا ماهمو ةطشنألا

 يثحبلا جهنملل حيحصلا رايتخالل ةيساسألا تاراهملاو ت–افكلا ددحي نأ ٢-٢

 .ةمئالم رثكألا

 ةطلتخملاو ةيعونلاو ةيمكلا ثوحبلا تاجرخمو تاجلاعملا جئاتن شقاني نأ ٣-٢
  .اهرسفيو

 هتابجاوو هتطشن¨ ةصاخلا زاجنإلا ةبيقحل ريياعملا نم اددع حرتقي نأ ٤-٢

  .هعيراشمو

 ةدقعم تالكشم لحل ،لاعف وحن ىلع ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لمعلا مظني نأ ٥-٢
 .اهلحل ةلماكتم ةيجهنم حرتقيو ،ةاطعملا ءادألا ةمهم اهرفوت

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 .ًايباجيإ اهرامثتسال هيعسو هتاردقو هفاده¨ يعولاو سفنلÉ ةقثلا مزتلي نأ ١-٣

  يتاذلا ملعتلا -
 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ -
 ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم
 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا
 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

  ةيدرف تافيلكت -
 ةيعامج تافيلكت -

 ةيثحبلا عيراشملا(

 )ةيلمعلاو
 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -

 ذاتسألا موقتو نارقألا

Éمادختس: 
 ةيفصو ءادأ ةدعاق

(Rubric) لك ميوقتل 
 ماهمو ةطشنألا( نم

 تاراهم – ءادألا

 تاراهم – لاصتالا

 ًاماكحأ ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا –اضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي نأ ٢-٣

 .ةحيحصو ةلداع

 ددحملا تقولا يف اهميلستو ررقملا تابلطتمو ةعماجلا نيناوقب مزتلي نأ ٣-٣

 سراميو ،ىرخألا تاعوم≈او هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا لبقتي نأ ٤-٣
 .زيمتو ةءافكب هيلإ تدنسأ اذإ ةدايقلا رود

 ةيفصو ءادأ ةدعاق ءوض يف ىرخألا ملعتلا تاعومجم يف هنارقأ ءادأ موقي نأ ٥-٣
 .ءادألا ماهم ميوقتل اهميمصت متي

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت ميدقتو ،شاقنلا يف ةكراشملا يف ردابي نأ ٦-٣

 .اهضرع ءانثأ ىرخألا تاعوم≈ا

 لمعي يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي نأ ٧-٣
 .ددحملا تقولا يف هزجنيو ،هعم

 ،بسانم بولس¨ ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لعافتي نأ ٨-٣
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 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م

 – ةيصخشلا تاقالعلا .ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصويو
 لمعلاو ،ةيلوؤسملا لمحت

 )قيرف نمض

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 اهبلطتت يتلا تايلمعلاو تامهملا ديدحتب ةلصتملا تاراهملا مدختسي نأ ١-٤

 هذه صحفل مئالملا يثحبلا جهنملا رايتخا ةيفيكو تالكشملا ةغايص
 .جئاتنلا مييقت مث نمو اهليلحتو تgايبلا عمج قرطو تالكشملا

  يتاذلا ملعتلا -
 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ-
 ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم
 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا

 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

 يملع ريرقت ميدقت -

 بولسأ قيبطت تاءارجإل
 هجئاتن ةشقانمو يئاصحإ

 .اهريسفتو

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -
 ذاتسألا موقتو نارقألا

Éمادختس: 

 ةيفصو ءادأ ةدعاق -
(Rubric) ميوقتل 

 ةطشنألا ( نم لك
 – ءادألا ماهمو

 – لاصتالا تاراهم

 ةينقت تاراهم
 تاراهملاو تامولعملا

 ) ةيددعلا

 مت يتلا قرطلا ءوض يف ةيمكلا ثوحبلا يف تانيعلا ماجحأ بسحي نأ ٢-٤

 SPSS جمgرب مادختسÉو ً–ودي اهتسارد

 جهنم لكل ةبسانملا ةيبوساحلا تايجمربلا مادختسÉ ةيثحبلا تgايبلا للحي نأ ٣-٤
 اهتسارد مت يتلا ةيثحبلا جهانملا نم يثحب

 تاجرخمك اهيلع لصحتملا جئاتنلاو ةرهاظلا قمع نع ًايفاو اريرقت دعُي نأ ٤-٤

  ةطلتخملاو ةيعونلاو ةيمكلا ثوحبلل

 مئالم يثحب جهنم مادختسال هتعومجم عم نواعتلÉ ايثحب ًاعورشم زجني نأ ٥-٤
 هضرعيو ،عورشملا نع ًايفاو ًاريرقت بتكيو ،ًايلعف اهقيبطت متي تgايب ةجلاعمل

 .هنارقأو ةداملا ذاتسأ نم ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتيو ،ةرضاحملا يف

 ٍدقg لكشب اهميوقتو اهليلحتو تgايبلاو تامولعملا عمج تاراهم بستكي نأ ٦-٤
 .تاجاتنتسالاو جئاتنلا ءارقتساو

 ثحبو ،يملعلا ثحبلا يف ةينورتكلإلا تامولعملا دعاوقو ةينقتلا مدختسي نأ ٧-٤

 تايصوتلاو جئاتنلا حاضيإو –اضقلا

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

١-٥  

 ةيمكلا( ةفلتخملا ثحبلا جهانم نم جذامنل ًاضرع بلاطلا يدؤي نأ -

 مييقتو اÏاضارتفاو اهفادهأ ىلع فقولل اهليلحتو ) ةطلتخملاو ةيعونلاو
   اهقيقحتل يمرت يتلا فادهألا ءوض يف اهميماصت

 

 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ
 وأ ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم
 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا

 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

 ةيفصو ءادأ ةدعاق

(Rubric) ةقدلا ميوقتل 
 رصانع لوانتو ميمصت يف
 تريتخا يتلا ةيجهنملا

 .ةلكشملا لوانتل
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 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٢٥
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 مييقتلا نم هتبسن هميلستل ددحملا عوبسألا

 يئاهنلا

 ٪١٠ يساردلا لصفلا رادم ىلع ةيدرف ةطشنأو تافيلكت ١
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 ٪١٠ ١٤ كرتشم تاعورشم لمعو ةيعامج تافيلكت ٢

 ٪٥ ١٥ اهريسفتو هجئاتن ةشقانمو ) طلتخم – يعون – يمك( ثحب تاءارجإل يملع ريرقت ميدقت ٣

 ٪٢٠ ١٢ ، ٤  يساردلا لصفلا ءانثأ ةريصق تارابتخا ٤

 ٪١٥ ٨ يساردلا لصفلا فصتنم  رابتخا ٥

 ٪٤٠ ةيئاهنلا تارابتخالا عوبسأ يساردلا لصفلا ةيا4 رابتخا ٦

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ذ

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 .مهل يميداكألا داشرإلا ميدقتو مÏاراسفتساو مÏاشاقن عم لعافتلاو بالطلا ةلباقمل صصخت سيردت ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -
 ..هنوجاتحي تقو يأ يف بالطلا عم لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعل يعامتجالا لصاوتلا عقاومو لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÉ بالطلا ديوزت -

 مّلعتلا رداصم .حح

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ .١

 .تاعماجلل رشنلا راد :ةرهاقلا .ةيوبرتلاو ةيسفنلا مولعلا يف ثحبلا جهانم .)٢٠٠٦( دومحم ءاجر ،مالع وبأ -

 .بتكلا ملاع :ةرهاقلا .ًاينورتكلإ اÏانيب ةجلاعمو :ةيفيكلا ثوحبلا ميمصت .)٢٠٠٦( ديمحلادبع لامك ،نوتيز -

 ملعو ةيبرتلا يف ثحبلا جهانم ىلإ لخدم .)٢٠٠٧( دمحم ل–رف ،داوع وبأ ،يفطصم دمحم ،يسبعلا ، ركب دمحم ،لفون ،ليلخ دمحم ،سابع -
  .ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل ةرسيملا راد : نامع .سفنلا

 .ةيلودلا راكفألا تيب : نامع .هتاءارجإ ،هبيلاسأو هجهانم ، هسسأ : يملعلا ثحبلا .)٢٠٠١( ىفطصم ىبحر ،نايلع -

 راد :نامع .سفنلا ملعو ةيبرتلا يف يعونلا ثحبلا .)٢٠١٤( دمحم دلاخ ،ةريعش وبأ  ،رداقلا دبع فسوي ،يدنش وبأ  ،دمحأ رئL ،يرابغ -
 .عيزوتلاو رشنلل يملعلا راصعالا

  .ةيملعلا يروزايلا راد :نامع ،يعونلاو يمكلا :يملعلا ثحبلا .)٢٠١٠( ناميإ ،يئارماسلا ، رماع ،يجليدنق -

 ، مالع :ةمجرت ( ميمصتلاو ةيجهنملا يف عسوم روظنم  : سفنلا ملع يف يعونلا ثحبلا .)٢٠٠٧( يسول ،يلدر– ،نايج ،سدور ، لوب ،كماك -
 .يبرعلا ركفلا راد : ةرهاقلا .) دومحم نيدلا حالص

- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 
Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 
The Guilford Press.    
-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 
with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 
-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications. 
-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  
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- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

  :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تالÿا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

 International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM)- 

Mixed Methods ResearchJournal of  - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

  :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

http://journals.sagepub.com/home/mmr  

-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-
 ijqqrm-methods-research 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

urnals/journals.htm?id=qrjhttp://www.emeraldgrouppublishing.com/products/jo- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 
Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

  : جايتحالا بسح ىلع ةيئاصحإلا جماربلاو ،ررقملا تاعوضوم ىلع ةلمتشملا ةطوغضملا صارقألا نم هاقتنم ةعومجم -

-SPSS 

software-statistics-sshttps://www.ibm.com/analytics/sp 

 :لثم ةيعونلا تgايبلا ليلحت يف دعاست نأ نكمي ةيبوساح جمارب دجوت -

  Transana ويديفو توص ةلجسملا تgايبلل جمgرب -       

https://www.transana.com/ 
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 Nvivo جمgرب ةبوتكملا تgايبلل -

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 ةيبرعلا ةغللا معدي MAXQAD جمgرب -

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6 جمgرب -

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 
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 ةبولطملا قفارملا .خخ

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 بلاط لكل يلآ بساح زاهج ،لماكتم يتوص ماظن ،ةيداعو ةيكذ ةروبس ، ضرع زاهج ، كرحتم دعقم ٢٠ -

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .١٦

  بلاط ٢٠ ـل عستي يلآ بساح لمعم ،بلاط ٢٠ ـل عستت ةيسارد ةعاق -

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تêايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .١٧

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQAD : لثم ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا جماربلا -

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذا ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .١٨

  يمقرلا سفنلا ملع لمعم -

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .غ

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا .ف

 .ررقملا ميوقت ةرامتسا -

 .يلمعلا قيبطتلا تاقاطب -

 .نيهاجتÉ ةعيرسلاو ةعجارلا ةيذغتلا -
 Plus/Delta. ةعجارلا ةيذغتلا ةادأ -

 .LEARN جذومن -

 .)CIQ( دقانلا يرحتلا سايقم -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .ق
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 . بالطلل ةيلصفلا ريراقتلاو عيراشملاو ةيعامجلاو ةيدرفلا تافيلكتلا مييقت يف ةكراشملل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأل لمع ةشرو – .ك

 .ًاميلقإو ًايلحم ةفلتخملا تاعماجلÉ تايلكلاو ماسقألÉ ررقملا سيردت يف )نارقألا( ءارظنلا نيب تاراشتسالاو تاربخلاو تار–زلا لدابت - .ل

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .م

 ءارظنلا نيب تاراشتسالاو تاربخلاو تار–زلا لدابت يف لثمتت ةمهم تاسرامم نمضتي جمgرب وهو :سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت - .ن
 .اهريوطتو سيردتلا تاءارجإ نع ةيرثو ةعجار ةيذغت مدقت يتلاو ،سيردتلا يف )نارقألا(

 .ةيملعلا تارمتؤملاو تاودنلا يف ةكراشملا  لالخ نم سيردتلا ةئيه ءاضعأل يثحبلاو يميداكألا ريوطتلل صرف داجيإ - .ه

 .اهنم ةدافتسالل سيردتلا ىف ةثيدحلا تايجيتارتسالاو قرطلا مادختسا لوانتت لمع شروو سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيبيردت تارود روضح - .و

 ررقملا يوتحم يف تاليدعت ثادحإ عم خلا.....، ينواعتلا ملعتلاو ، طشنلا ملعتلا لثم ،ةمولعملا لاصيا يف ةرصاعملا ةسيردتلا قرطلا ثدحأ مادختسا - .ي
     .لا≈ا اذه يف ةيملعلا ثوحبلاو تاساردلا جئاتن ىلع ءانب

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم ( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .أأ

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 .مسقلÉ ملعتلا تاعمتجم جمgرب نمض ةيفصولا ريدقتلا سيياقمو زاجنإلا بئاقح ريياعم ةعجارم - .بب
 .صصختلا يوذ نم مسقلÉ نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب مهعراشمو ةبلطلا ثوحب نم ةنيع حيحصت قيقدت - .تت

 .ىرخأ تاعماجب ررقملا سيردت يف )نارقألا( ءارظنلا عم ةيئاهنلا تارابتخالا نم ةنيع حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلا - .ثث

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص .جج

 ثيدحتلاو ريوطتلل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ررقملا ةيلاعف ميوقتل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ررقملا يف نيصصختملا نم زيكرتلا تاعومجم نيوكت - .حح
 .ةيلبقتسملا نيسحتلا ططخ عضوو

 ةدامعل ةيلخادلا ةعجارملا ريرقت كلذكو ،ةعماجلاو ةيلكلاو مسقلÉ ررقملا سيردت يف )نارقألا( ءارظنلا لبق نم هريوطت تاءارجإو ررقملا مييقت ةعجارم - .خخ

  .ا⁄ ذخألاو ةيعونلا ةدوجلاو ريوطتلا

 جئاتنل ةيرودلا ةعجارملا  عم ،ةثيدحلا تايطعملل ًاقفو رارمتسÉ لا≈ا يف ةدجتسملا تاروطتلل اهتبكاوم نم دكأتلل ررقملÉ ةصاخلا ملعتلا رداصم ثيدحت - .دد

 .جمgربلاو ررقملا ريرقت
 SWOT نهارلا عضولا ليلحت عم ،اهتئبعتب نوموقي يتلا تgابتسالا يف بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءارآ ىلع ءانب رارمتسÉ ررقملا ريوطت -

Analysis ريياعمل ًادانتسا ، ةلمتحملا تاديدهتلا/ ةحاتملا صرفلا ، فعضلا طاقن /ةوقلا طاقن NAQAAE يجيتارتسالا طيطختلا سسأل 

 .ينطولا دامتعالل
 

 ................................................................................................ :جمgربلا قسنم مسا

 ١٤....-.....-..... خيراتلا ................................................................ :عيقوتلا

 

 يملعلا ثحبلا قرطو جهانم :ررقم فيصوت

 :دادعإ

 نسح ينفح هللادبع رس– .د        يكلاملا ضوع ضياع ب–ذ .د       ىلع هط ديعس عيبر / د.أ
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  :ةيساردلا تاررقملا فيصوت ٤ /١ /٤

 
 

 

 

 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

 )١( داشرالا يف يناديملا بيردتلا :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥١٦-٢ داشرا :ررقملا زمر  
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 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ١٤٤٠-٢-٢٥  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع -ةيبرتلا :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .ذ

 ٠٢٠٨٥١٦-٢ داشرا - )١( داشرالا يف يناديملا بيردتلا :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١

 نيتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .٣٦

  داشرالاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .٣٧
 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

 لوألا يساردلا ىوتسملا :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .٣٨

 دجوي ال )١ :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٣٩

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٤٠

 يف تابلاطلاو ،ةيدباعلا يف ةعماجلا رقم يف بالطلا :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧ .٤١

 .رهازلا يف ةعماجلا رقم

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨
 ٪٢٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .ك

  :ةبسنلا  ينورتكلإلا ميلعتلا .ل

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .م

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .ن

 ٪٨٠ :ةبسنلا √ )يناديم قيبطت( ركذت ىرخأ .س
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 دجوي ال  :تاقيلعت

 فادهألا .ر

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -١

 حلاص نطاوم حبصيل ةينهملاو ةيوبرتلاو ةيعامتجالاو ةيصخشلا يحاونلا يف سرادملÉ بالطلا داشرا ىلع نيسرادلا بلاطلا بيردت

 ةيصخشلا يحاونلا يف مههجاوت دق يتلا تالكشملا لح لالخ نم لبقتسملا يف هنطو ءانب يف مهسيو ةيباجيإ ةيسفن ةحصب عتمتي

 مهنم نيقوفتملا ةياعرو رمنتلا كولسو يساردلا قفاوتلا مدعو نيخدتلاو تابجاولا لامهإو بايغلا ةرثكو برستلا لثم ةيعامتجالاو

 .ةفلتخملا ةيسفنلا ريراقتلا دادعا ىلع بيردتلاو ،ةئراطلاو ةصاخلا تالكشملا يوذ ةياعرو ًايسارد نيرخأتملا ةدعاسمو

 ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو

 اذه يف لصاحلا روطتلا ةبكاومل ررقملا تاعوضوم يف ةيبرعلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللÉ ءاوس ةصصختم ةيملع ثاحبأو بتك نم ردص ام رخآ ةعباتم §

 .لا≈ا

 ىلع لوصحلاو ررقملÉ نيينعملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب ةقمعم تاشقانم ءارجإل يسارد لصف لك ةيا4 زيكرتلا تاعومجم بولسأ مادختسا §

 .ةبسانملا تاليدعتلا ءارجإل ررقملا لوح مهنم ةعجار ةيذغت

 .يتاذلا ملعتلل بلاطلل ةصرفلا ةحwإو ةعماجلل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةيميلعتلا ةداملا جاردإ §

 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةيملعلا تاروطتلا ءوض يف اهليدعتو ررقملا ةطخل ةيرودلاو ةمظتنملا ةعجارملا §

 يف هرثأو ررقملل فعضلاو ةوقلا يحاون ةفرعمل ةيبيرجت ةيميوقت تاسارد ءارجإل يسفنلا داشرالا يف نيصصختملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيجشت §

 .ريوطتلل تاءارجإ حارتقاو ايلعلا تاساردلا بالط تاراهمو فراعم ريوطت

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

  .)جمêربلا ليلدوأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .خ

 :ررقملل ماع فصو

 ميلعتلا سرادمل ةيناديملا تار–زلا لالخ نم ةيقيبطتلا ةيحانلا نم يسفنلا داشرإلا تاراهم ىلإ ساردلا ناقتا ىلا ررقملا اذه ىعسي

 ةئيه ءاضعأ دحأ فارشا تحت ةيصيخشتلاو ةيسفنلا ريراقتلا ةباتكو يساردلا لصفلا لالخ يوناثلاو طسوتملاو يئادتبالا ماعلا

 .بيردتلا ا⁄ متيس يتلا ةسردملÉ نيدشرملا دحأو مسقلا نم سيردتلا



 

١٨٢ 
 

 

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .٢٦

  سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

 بيردتلا ةطخب فيرعتلل لمع شروو سيردتلا ةئيه وضعل ةيسارد تاءاقل ةثالث دقع

 .يناديملا
٦ ٣ 

 ةيوبرتلاو ةيكولسلا تالكشملا يوذ نم بالطلا ةدعاسم ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 لامها ،رخأتملا مونلاو رهسلا ،رركتملا بايغلا ،يسردملا رمنتلا تالكشم لثم

 .يرسألاو يسردملا قفاوتلا مدعو نيخدتلا ،تابجاولا

٤ ٢ 

 مهتعباتم لالخ نم ًايسارد نيقوفتملا بالطلا ةياعر ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 ةيليصحتلا مهجئاتن ةعباتمو مهقوفت يف رارمتسالا ىلع مÏدعاسمل ًايكولسو ًايسارد

 .مهل ةيداملاو ةيسفنلا تاززعملاو زفاوحلا ميدقتو

٢ ١ 

 مهجئاتن ةعباتم لالخ نم ًايسارد نيرخأتملا بالطلا ةياعر ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 مهل يعامج داشرا تاسلج لمعو مهل لماشلا لجسلا ىلع عالطالاو ةيليصحتلا

 مÏازاجنإل يتاذلا مييقتلاو تقولا ميظنتو ةرادإ ىلع مهبيردتو راكذتسالا تاداع ليدعتل

 ءاكذلا تارابتخا ضعب قيبطت لالخ نم مÏاردق يف ةوقلا بناوج ىلع مهعالطاو

 ةيسارد ت–وتسم ىلا م⁄ ًالوصو ةيرسالاو ةيسردملا مÏالكشم لحو مهل ةبسانملا

 .ةبسانم ةيليصحتو

٤ ٢ 

 مازتلالا مدع لثم ةئراطلا وأ ةتقؤملا تالاحلا عم لماعتلا ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

Éجورخلا ةرثكو يساردلا ماظتنالا مدعو ةسردملل ًايموي رخأتملا روضحلا وأ ينطولا يزل 

 تاسلج دقعب كلذو اهنسحت نم دكأتلل تالاحلا هذه ةعباتم لالخ نم لصفلا نم

 .ةرسالاو ةسردملا نيب ةقالعلا قيثوتل رمألا يلو ءاعدتساو يدرف داشرا

٤ ٢ 

 ةيصخش تامولعم نم هيوتحت ام لكب ةلاحلا ةسارد قيبطت ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 .ةيوبرتو ةيعامتجاو
٤ ٢ 

 ةيصيخشتلاو ةيلوألا اهعاون¨ ةلباقملا تاراهم قيبطت ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 .ةيجالعلاو ةيداشرالاو
٤ ٢ 

 نم ددع قيبطت ىلعو ةرحلاو ةمظتنملا ةظحالملا تاراهم ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

  .ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا
٢ ١ 

 



 

١٨٣ 
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٢٧

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠  ٢٤   ٦ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢  ٣   ٣ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٢٨

 .ايعوبسأ ناتعاس •

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٢٩

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو

 .ملعتلا

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١

 ءاقلإلاو ةرضاحملا - :ىلع فرعتي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

Éضراع زاهج مادختس 

 راوحلاو ،تgايبلا

 ةهجوملا ةشقانملاو

 ةطشنألاو ،فداهلا

 يف بلاطلا ءادأ ةعباتم -

 يداشرإلا لمعلا

 ريراقتب بلاطلا فيلكت

 تاوطخلا نع ةيعوبسأ

  اهسرامي يتلا ةيداشرإلا

 ةيكولسلا تالكشملا يوذ نم بالطلا ةدعاسم قرط ١-١

 ،رركتملا بايغلا ،يسردملا رمنتلا تالكشم لثم ةيوبرتلاو

 مدعو نيخدتلا ،تابجاولا لامها ،رخأتملا مونلاو رهسلا

 ..يرسألاو يسردملا قفاوتلا
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 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 لالخ نم ًايسارد نيقوفتملا بالطلا ةياعرل ةفلتخملا قرطلا ٢-١

 يف رارمتسالا ىلع مÏدعاسمل ًايكولسو ًايسارد مهتعباتم

 تاززعملاو زفاوحلا ميدقتو ةيليصحتلا مهجئاتن ةعباتمو مهقوفت

 .مهل ةيداملاو ةيسفنلا

 قيبطتلا( ةيقيبطتلا

 )يلمعلا

 .ينهذلا فصعلا -

 

  نيديفتسملا عم

  ًايسارد نيرخأتملا بالطلا ةياعر قرط ٣-١
 ةئراطلا وأ ةتقؤملا تالاحلا عم لماعتلا قرط ٤-١
 ةيعامتجاو ةيصخش تامولعم نم اÏ–وتحمو ةلاحلا ةسارد ٥-١

 .ةيوبرتو
 ةيداشرالاو ةيصيخشتلاو ةيلوألا اهعاون¨ ةلباقملا تاراهم ٦-١

 .ةيجالعلاو
  ةرحلاو ةمظتنملا ةظحالملا تاراهم ٧-١
 ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا قيبطت قرط ٨-١

 ةيفرعملا تاراهملا ٢

 يلمعلا قيبطتلا - :نأ ىلع ةردقلا بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا -

 .طشنلا

 .جاتنتسالاو ثحبلا -

 .ةشقانملاو راوحلا -

 

 ماهملاو ةطشنألا ميوقت -

 .تافيلكتلاو

  . ةظحالملا -

 يف بلاطلا ءادأ ةعباتم -

 يداشرإلا لمعلا

 ريراقتب بلاطلا فيلكت -

 تاوطخلا نع ةيعوبسأ

  اهسرامي يتلا ةيداشرإلا

 . نيديفتسملا عم

 نم بالطلا ةدعاسمل مدختست يتلا ةفلتخملا قرطلا نيب زيمي نأ ١-٢

 .ةيوبرتلاو ةيكولسلا تالكشملا يوذ

 ةئراطلا وأ ةتقؤملا تالاحلا عم لماعتلا قرط حضوي نأ ٢-٢

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم ةفلتخملا تائفلا نيب زيمي نأ ٣-٢

 .ةيوبرت وأ ةيكولس ةلكشم نم يناعي بلاطل ةلاح ةسارد دعي نأ ٤-٢

 .ًايسارد نيرخأتملا بالطلا ةياعر قرط قبطي نأ ٥-٢

 ًايسارد نيقوفتملا بالطلا ةياعرل ةفلتخملا قرطلا حضوي نأ ٦-٢

 ةيداشرالاو ةيصيخشتلاو ةيلوألا اهعاون¨ ةلباقملا تاراهم نيبي نأ ٧-٢

 ..ةيجالعلاو

 ةرحلاو ةمظتنملا ةظحالملا تاراهم حرشي نأ ٨-٢

  .ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا ضعب قبطي نأ ٩-٢

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا - ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا –اضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي ١-٣
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 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا .ةحيحصو ةلداع اماكحأ

 .ةيلمعلا تاقيبطتلا

 ذاتسألا موقتو نارقألا

 ماهمو ةطشنألل

 تاراهم و ،ءادألا

 ،ةيصخشلا تاقالعلا

 لمحت تاراهم و

 لمعلاو ،ةيلوؤسملا

  .قيرف نمض

 يعامجلا ءادألا ميوقت -

 مايقلا ءانتأ يدرفلاو

 بيردتلا ماهمب

 بالطلا ءادأ ةظحالم -

 . يداشرإلا فقوملا يف

 تاعوم≈او هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا هيلع لهسي ٢-٣

 هيلإ تدنسأ اذإ رثؤملا ةدايقلا رود سراميو ،ىرخألا

 لمعلا ةعومجم يف هنارقأ ىلإ ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصوي ٣-٣

٤-٣ Uعم ةيداشرالا ةلباقملا تاينف ضعب قيبطت يف ةردابملا مامز ذخ 

 .ةيكولسلا تالاحلا ضعب

 ءادأ ةدعاق ءوض يف ىرخألا ملعتلا تاعومجم يف هنارقأ ءادأ موقي ٥-٣

 .ءادألا ةمهم ميوقتل اهميمصت متي ةيفصو

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت مدقيو ،شاقنلا يف كراشي ٦-٣

 .ىرخألا تاعوم≈ا

 يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي ٧-٣

 .ددحملا هتقو يف هزجنيو ،هعم لمعي

 بولس¨ ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لعافتي ٨-٣

 .بسانم

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 ٠تامولعملا ةيعوأ يف ثحبلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ١-٤

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 يف يلآلا بساحلا مادختساو

 كلذل ةدعملا جماربلا

 بلطي ةيبيردت فقاوم -

 اهدادعإ بلاطلا نم

 قيرط نع ،اهضرعو

 تامولعملا عمج

Éةينقتلا مادختس 

 ةرفوتملا لاصتالاو

Éةعماجل. 

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -

  ذاتسألا موقتو نارقألا

 عيمج عمجت زاجنإ ةبيقح -

 ةطشنألا

-  

 ةيتامولعملا ةينقتلا عم لماعتلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ٢-٤

 ا⁄ قبطي يتلا تاسسؤملÉ لاصتالا بيلاسأ بلاطلا نقتي نأ ٣-٤

 ٠تامولعملا ىلع لوصحلل نيلوئسملاو يناديملا هبيردت

 يف ةثيدحلا قرطلا قيبطت يف يلآلا بساحلا بلاطلا مدختسي نأ ٤-٤

 ساردملÉ بالطلل ةيداشرالا تامدخلا ميدقتل داشرالا

 قيبطتل هتعومجم عم نواعتلÉ ايثحب اعورشم بلاطلا زجني نأ ٥-٤

 ةيوبرتلا تاسسؤملا ىدحأ يف ةيداشرالا تاراهملاو تاينفلا ضعب

 اريرقت بتكيو ،ةيصيخشتلا ةيسفنلا تارابتخالا ضعب قيبطتو

 ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتيو ،فصلا يف هضرعيو ،عورشملا نع ايفاو

 ةيقطنم ججحب هرظن ةهجو نع عفاديو ،هنارقأو هذاتسا نم

 .ةلوبقم

 ديري يتلا ةلاسرلا ةيلاعف نم ديزت ةقيرطب هراكفأ بلاطلا مظني�نأ ٦-٤



 

١٨٦ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 .اهليصوت

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

   دجوي ال 
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٣٠
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

١ 
 ةشقانملاو نيبردتملا ضورعو ،ةيلمعلا تاقيبطتلاو عيراشملاو ةطشنألا عيمجل زاجنالا ةبيقح

 .ةيعامجلا

 عيباسألا عيمج

 لصفلا لاوط

 يساردلا

٤٠٪ 

٢ 
 لصفلا ةياهنب نيديفتسملل يداشرإلاو يسفنلا ريرقتلا

 يساردلا

٦٠٪ 

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ر

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 داشرإلا ميدقتو مÏاراسفتساو مÏابلط عم لعافتلاو بالطلا ءاقلل صصخت سيردت ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -

 .مهل يميداكألا

 داشرإلا ميدقتو تاشاقنلا  عم لعافتلاو ناديملا يف بالطلا عيمجل سيردتلا ةئيه وضع ةعباتمل باستاو ةعومجم نيوكت -

 .هنوجاتحي تقو يأ يف مهل يميداكألا

 .يميداكألا داشرالا ميدقتو لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعب صاخلا لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÉ بالطلا ديوزت -

 مّلعتلا رداصم .دد

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ 

 .ةريسملا راد :نامع .ةيداشرالا ةيلمعلا .)٢٠١٧( فيطللا دبع دمحأ ،دعسا وبأ -

 ونوبيد راد :نامع .١ط .ةيوبرتلاو ةيسفنلا تارابتخالاو سيياقملا ليلد.)٢٠٠٩( فيطللا دبع دمحا ،دعس وبأ -

 . نامزلا سيلج راد :نامع .يعمجلا هيجوتلا و داشرإلا صصح ليلد  .)٢٠١٠( ميلحلا دبع   ،يسيبلبلا -



 

١٨٧ 
 

 .بابشلا عم نيلماعلاو نيدشرملل يلمعلا يداشرالا ليلدلا- داشرالاو هيجوتلا.)٢٠١٧( دومح ملاس ،ةشحارحلا -

 .جيلخلا راد :نامع

 .ةريسملا راد :نامع .هتاقيبطتو هت–رظنو هسسأ ةسردملا يف يسفنلا داشرإلا .)٢٠١٦( .دمحأ حلاص ،بيطخلا -

 .ركفلا راد :نامع .نييوبرتلاو نيسفنلا نيدشرملل يلمعلا ليلدلا ،)٢٠٠٧( ،ردg ،دويزلا -

 .جهانملا راد :نامع .ةيداشرإلا ةيلمعلا بيلاسأو تاينف .)٢٠١٠( .ليعامسإ نمحرلا دبع ،حلاص -

 .ةيرصملا ولجنالا :ةرهاقلا .يسفنلا جالعلاو داشرالا يف ةلباقملا .)٢٠١٠( رهام دمحم ،رمع -

 . مولعلا راد ةبتكم: ةرهاقلا ،) قيبطتلاو ةيرظنلا ( يسفنلا داشرالا جمارب.)٢٠٠٩( دمحم ليبن ، لحفلا  -

 .بتكلا ملاع :ةرهاقلا .مهرسأو ةصاخلا تاجايتحالا ىوذ داشرإ .)٢٠١٤(  نيمأ بلطملا دبع ،يطيرقلا -

 .قرشلا راد . نامع .١ط . ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةلاحلا ةسارد )٢٠١٧( دلاخ ، يجبلدلا ، يركف ، يلوتم -

 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تال≈ا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

 سفنلا ملعو يسفنلا داشرالا لوح تاسارد ىلع يوتحت يتلاو ، سفنلا ملع لاجم يف ةصصختملا تال≈ا ضعب ىلإ عوجرلا -

 لوانتت يتلا ةيبيرجتلا هبش تاساردلاو مهنم ةئف لك داشرا قرطو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيجولوكيسب طبترت يتلاو يباجيالا

 .داشرالا يف ةثيدحلا ت–رظنلا قفو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةيداشرالا جماربلا ءانبو ميمصت

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

WWW.apa.org  ةیكیرمألا ةیسفنلا ةیعمجلا عقوم  

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 

www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 

 
 

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 



 

١٨٨ 
 

 ةبولطملا قفارملا .ذذ

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .١٩

 .ابلاط ٢٠ ل عستت تارضاحم ةعاق
 

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تgايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٢٠

 Data Show تgايبلا ضراع زاهج

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذإ ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٢١

 دجوي ال

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ذذ

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا

 :يف ةلثمتملاو سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا بيلاسأ مادختسا

 .سيردتلا ةقيرطو ةيلعاف مييقتل ةدحاولا ةقيقدلا ةقرو -

 .باستاو ةلاسر وأ ينورتكلا ديرب -

 .ةعجارلا ةيذغتلا -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .رر

  .سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب تاربخلاو تار–زلا لدابت -

 .سيردتلا يف ءارظنلا لبق نم سيردتلا يف ةراشتسالا -

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .زز

 تاربخلاو تار–زلا لدابت يف لثمتت ةمهم تاسرامم نمضتي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 سيردتلا تاءارجإ نع ةيرثو ةعجار ةيذغت مدقت يتلاو سيردتلا يف ةراشتسالاو ،سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب

 .اهريوطتو

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .سس

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 زاجنإلا بئاقح ريياعم ةعجارم كلذكو ،نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت -

 .مسقلا يف سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم جمgرب نمض ةيفصولا ريدقتلا سيياقمو

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص



 

١٨٩ 
 

 ررقملا يف نيصصختملا نم زيكرتلا تاعومجم نيوكتب متهي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 ءارجإ لالخ نم ثيدحتلاو ريوطتلل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ررقملا ةيلاعف ميوقتل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم

 .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاساردلاو ثاحبألا
 

 

 :ررقملا فيصوتب ماق

 نسح ديعس يناه /.د       -      رميخم دمحم ماشه /د.أ

 يجرفملا دمحم ملاس /د :جمgربلا قسنم مسا

 ٢٥/٢/١٤٤٠ خيراتلا  :عيقوتلا



 

١٩٠ 
 

  :ةيساردلا تاررقملا فيصوت ٤ /١ /٤

 
 

 

 

 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 
 

 

  ةيسفنلا سيياقملا    :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥١٣-٢ سايق   :ررقملا زمر  

 

 

 

 

 

  



 

١٩١ 
 

 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسإ ه ١٤٤٠ / ٣ / ٤  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع /    ةيبرتلا. :مسقلا /ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .أ

 ٠٢٠٨٥١٣-٢ سايق  ةيسفنلا سيياقملا :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١

 ٢ :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .٤٢

 سايقلا يف ريتسجاملا جمêربو ميوقتلاو سايقلا يف مولبدلا جمêرب :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .٤٣

  سفنلا ملع مسق يف ىرخألا تاصصختلا  يف ريتسجاملا بالطل يرايتخا ررقمو ميوقتلاو

  ثلاثلا :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .٤٤

  :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٤٥

 دجوي ال  :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٤٦

 رهازلاو ةيدباعلÜ ىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عقوم .٧ .٤٧

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 % ١٠٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .ع

 

   

  :ةبسنلا  ينورتكلإلا ميلعتلا .ف

    

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .ص

    

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .ق

    

  :ةبسنلا  ىرخأ .ر

 



 

١٩٢ 
 

 :تاقيلعت

 

 فادهألا .ب

 ؟ سيئرلا ررقملا فده ام -١

 صيخشتو لويملاو تاهاجتالاو ةيصخشلا لاجم يف ةمدختسملا سيياقملا رهشأ نع تامولعم بالطلا باسكا

 م>اسكا كلذكو ،اêÊايب ليلحتو اهحيحصتو اهقيبطتو اهنينقتو اهئانب ةيفيكو ، ةصاخلا تاجايتحالا يوذ

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ عم لماعتلا دنع يسفنلا سايقلا تاراهم

 عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( . يساردلا ررقملا  نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا  يف تارييغتلاو ،تنرتنإلا

 ةيسفنلا تامسلاو رهاوظلل سيياقملا ريفوتو ،هتاصصخت ةفاك يف سفنلا ملع لاجم يف ةديدجلا سيياقملا ةعباتم

 يف ةروشنملا ثوحبلا ةعباتمو ،ةقحالتملا ةيعمتÿا تاريغتلاو تاروطتلا عم عمتÿا يف اهراشتنا رثكي يتلا

 .صصختلا يف ةيملاعلا تµرودلل دادعألاو تادلÿا ثدحأ يف ررقملا تاعوضوم

 

  .)جمêربلا ليلدوأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .د

 :ررقملل ماع فصو

 ةيسفنلا سيياقملاو لويملاو تاهاجتالاو ةيصخشلا لاجم يف ةيسفنلا سيياقملا مهال اًضرع ررقملا اذه نمضتي

 وأ اهرواحمو سايقلا عضوم ةرهاظلا فيرعت ثيح نم ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صيخشتل ةمدختسملا

 صئاصخلا رفوت نم ققحتلاو هنينقتو هحيحصتو هقيبطتو سايقملا ءانب ةيفيكو ،ةفلتخملا اهداعبأ وأ اêÊوكم

 هل ةيرتموكيسلا

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .٣١

 تاعاس ددع تاعوضوملا ةمئاق



 

١٩٣ 
 

  سيردتلا عيباسألا

 ةيظفللا ريغو ةيظفللا ءاكذلل ةفلتخملا تارابتخالا فينصتو هسايق روطتو ءاكذلا موهفم

 ةيدرفلاو ةيعمجلاو

  يظفللا ءاكذلا رابتخا

  روصملا ءاكذلا رابتخا

٤ ٢ 

 ةيسفنلا سيياقملا اهيوتحت يتلا تافينصتلا رهشأو ،ةفلتخملا اÊامسو ،ةيصخشلا موهفم

 .ةيصخشلا تامس سايقب ةصاخلا

 لتاكل ةيصخشلا تامس سايقم -

 .هجوألا ددعتم ةيصخشلا سايقم -

 ةيصخشلل ىربكلا ةسمخلا لماوعلا سايقم -

  .ةيصخشلا تامس سايق يف ةيطاقسالا سيياقملا مادختسا -

٤ ٢ 

 .تاهاجتالا سيياقم فينصتو ،اهسايق ةيفيكو ،اêÊوكمو ،تاهاجتالا موهفم

  دعبلا ةيداحأ تاهاجتالا سايق بيلاسأ -

 .)نوتسرث( µًرهاظ ةيواستملا تارتفلا بولسأ *     

 .)تركيل( يعمجلا ريدقتلا بولسأ *     

 .)نامتج( يمكارتلا بولسألا *     

 .داعبالا ةددعتم تاهاجتالا سايق بيلاسأ -

٤ ٢ 



 

١٩٤ 
 

 ةيعامتجالا تاقالعلا سايق بيلاسأ -

 اهنم بولسأ لكل ةيقيبطت ةلثمأ عم

 ةيفيكو لويملا عاونأو ،ةصاخلا تادادعتسالاو تاهاجتالا نيبو اهنيب قرفلاو ،لويملا موهفم

 .اهنع فشكلا ةيمهأو اهسايق

 لويملل لبماك جنورتس نايبتسا

 لويملل ردويك نايبتسا

 ةينهملا لويملل نوسكاج نايبتسا

 لويملا سايق يف تêابتسالا مادختسال ةيرتموكيسلا تالكشملا

٤ ٢ 

 مهنع فشكلاا قرطو نيعدبملاو نيبوهوملل ةزيمملا تامسلا مهأو عادبإلاو ةبهوملا موهفم

 ةمدختسملا ةيسفنلا سيياقملا رهشأو ،تائفلا هذه صيخشت يف ةيسفنلا سيياقملا مهأو

 .مهيدل ةيلقعلا تاردقلاو ةيسفنلا تامسلا ىلع فرعتلل

٤ ٢ 

 ٤ ٢  صيخشت يف يلماكتلا هاجتالاو ،اًيعامتجاو µًرتموكيسو اًيبط ةيلقعلا ةقاعإلا موهفم

 يف ةيرهوجلا تاكحملا زربأو ،ةيميداكألاو ةيئامنلا اهعاونأو ،ملعتلا تÜوعص موهفم

 يوذ صيخشت يف ةمدختسملا ةيسفنلا سيياقملا مهأو ملعتلا تÜوعص يوذ صيخشت

 .ملعتلا تÜوعص

٢ ١ 

 قرطو ،نييدحوتلل ةزيمملا ةيسفنلا تامسلا مهأو ،)دحوتلا( يوتاذلا بارطضالا موهفم

 .كلذ يف ةمدختسملا ةيسفنلا سيياقملا رهشأو ،دحوتلا نع فشكلا

٤ ٢ 

 



 

١٩٥ 
 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٣٢

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠ - ٦ - - ٢٤ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢ - - - - ٢ ةدمتعملا تاعاسلا

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضإلا( يدرفلا ملعتلا / ةساردلا تاعاس ددع .٣٣
 ناتعاس

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٣٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو

 .ملعتلا

 

 ررقملل ملعتلا تاجرخم لودج

 م
 تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل سيردتلا

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١
 تارابتخا فنصيو ايخيرÓ يلقعلا سايقلا روطت ددحيو ءاكذلا فرعي ١-١

 تاكحم ةدع ءوض يف ةفلتخملا ءاكذلا

 ةيعوضوم ةلئسأ طشنلا ملعتلا

 سيياقم رهشأ ددحيو ةفلتخملا ةيصخشلا تامسو ةيصخشلا فرعي ٢-١

 .ةيصخشلا

 يلزنم فيلكت لاعفلا ضرعلا

 ةيعوضوم ةلئسأ ةشقانملاو راوحلا .هسايق ةيفيكو هتêوكمو هاجتالا موهفم حضوي ٣-١



 

١٩٦ 
 

 يلزنم فيلكت لاعفلا ضرعلا .ةينهملا ريغو ةينهملا لويملا سيياقم مهأ ددحيو لويملا فرعي 

 هذهل ةيملاعلا تافينصتلا ثدحأ ركذيو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ فرعي ٤-١

  .تائفلا

 يلزنم فيلكت لاعفلا ضرعلا

 يوذو نيبوهوملاو نيعدبملا صيخشت يف ةمدختسملا سيياقملا مهأ حضوي ٥-١

 تÜارطضإلا يوذو نييدحوتلاو ملعتلا تÜوعص يوذو ةيلقعلا ةقاعإلا

 .ةيلاعفنالاو ةيكولسلا

 ةيعوضوم ةلئسأ لاعفلا ضرعلا

 ةيفرعملا تاراهملا ٢
 تانيع ىلع ةيسفنلا سيياقملا ضعبل ةيرتموكيسلا صئاصخلا نم ققحتي ١-٢

  .يدوعسلا عمتÿا نم

 يلزنم فيلكت طشنلا ملعتلا

 ةيصخشلا سايق يف ةمدختسملا ةيسفنلا سيياقملا نم ةنيع دقني ٢-٢

 لويملاو تاهاجتالاو

 يلمع طاشن ينواعتلا ملعتلا

 سايق بيلاسأ نم بولسأ لك قفو تارقفلا نم ةعومجم غيصي ٣-٢

 .تاهاجتالا

 يلزنم فيلكت طشنلا ملعتلا

  ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣
 ةيلمع تاقيبطت ةشقانملاو راوحلا ةيسفنلا رهاوظلل ةبسانملا سيياقملا رايتخا يف ةقدلا ىرحتي ١-٣

 ةيلمع تاقيبطت ةشقانملاو راوحلا ةفلتخملا ةيسفنلا سيياقملا جئاتن ريسفت يف ةيعوضوملا ىرحتي ٢-٣

  ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤
 ةيلمع تاقيبطت طشنلا ملعتلا  ًاينورتكلا ةيسفنلا سيياقملا ضعب قيبطت نم ةدمتسملا تêايبلا عمجب موقي ١-٤

 نم ةدمتسملا تêايبلا ليلحت يف ةيئاصحإلا ةيرتويبمكلا جماربلا مدختسي ٢-٤

 .ةيسفنلا سيياقملا ضعب قيبطت

 ةيلمع تاقيبطت طشنلا ملعتلا

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥



 

١٩٧ 
 

١-٥    

٢-٥    

 

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٣٥
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

 ٪١٥ ٩ ، ٤ ، ٣  ةيلزنم تافيلكت ١

 ٪٣٠ ٨  يفصن رابتخا ٢

 % ١٥ ١٠ يلمع ضرع ٣

 ٪٤٠ ١٦ يئاY رابتخا ٤

٥    

٦    

 

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ز

 رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي يذلا تقولا

 .سيردت ةئيه وضع لكل ةيبتكم تاعاس رفوت

 .ينورتكلإلاو يعامتجإلا لصاوتلا عقاوم ربع بالطلاو سيردتلا ةئيه وضع نيب لصاوتلل ةعومجم نيوكت

  ررقملÜ ةصاخلا تاراشتسالا مدقت ثوحبلاو ءاصحإلل ةصصخم ةدحو دجوت

 ةيميداكألا بالطلا تاراسفتساو تالؤاست يقلتل مسقلÜ يميداكأ دشرم دجوي



 

١٩٨ 
 

 

 مّلعتلا رداصم .س

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا - ةمئاق يف – جردأ .١

 .0ش2لا ةí`Bم ،ضا2Gلا .هتاقtB4ت ،هTسأ ،ه`ù2Gن :2nFm`لاو يTف'لا سا4قلا .)١٩٩٧( نا/4لس V/ح2لا B0ع ،t2G2mلا

 .ة4عماRلا فراع/لا راد :ةGرí'0سألا .ة6W4+لا تارا6B`سا .)٢٠٠١( 0/.م 0/حأ ،|لا6لا B0ع

 à2فلا راد ،ة2هاقلا .)ç١( ة2صاع/لا هتاهجFتو هتاقtB4تو هتا4ساسأ :يTف'لاو 2nFm`لا FG5ق`لاو سا4قلا .)٢٠٠٠( دF/.م Vی0لا حالص ،مالع

  .ي2nعلا
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Smith, G. T. (2005). On construct validity: Issues of method and measurement. Psychological 
Assessment, 17, 396-408. 
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 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا جردأ .٣

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych 
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 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم يأ جردأ .٤

 SPSS, AMOS جمêرب

 



 

١٩٩ 
 

 ةبولطملا قفارملا .ش

 تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو ةيساردلا

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٢٢

 ًابلاط ١٥ ددع عسي امب يلآ بساح زاهجو Data Show ضرعلا زاهجب ةزهجم تارضاحم ةعاق

 .ررقملا ىوتحم قيبطتل ةمزاللا ةيئاصحإلا ةيرتويبمكلا جماربلÜ اهديوزت عم ثوحبلاو ءاصحإلا ةدحو

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تêايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٢٣

  يلآ بساح زاهجو Data Show ضرعلا زاهج

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذا ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٢٤

 يف ةبولطملا ةيسفنلا سيياقملا ةفاكب زهجم ميوقتلاو سايقلا يف لمعمل ةجاح دجوت - ةعماجلÜ ةيزكرملا  ةبتكملا

 يسارد ماع لك سيياقملا هذه ثيدحت متيو ،ةاروتكدلاو ريتسجاملاو مولبدلا لحارم يف ميوقتلاو سايقلا جمارب

 .لاÿا يف ثداحلا مدقتلا قفو

 

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .شش

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا .١٦

 ةعبتملا سيردتلا قرط مييقت اهنيب نم رواحم ةدع نم نوكتتو سيردتلا ةئيه وضع ءادأ مييقتل ةنابتسا ميدقت *

 .ةعبتملا سيردتلا قرط يف فعضلاو ةوقلا بناوج عيمج نمضتي ريرقت ةباتكب بالطلا ةبلاطم *

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .١٧

 .يئاهنلا رابتخالاو ررقملا سيردت يف ءدبلا لبق امهدحأ نيرابتخا يف بالطلا ءادأ نيب ةنراقملا *

 ةعبتملا سيردتلا تايجيتارتسا رثأ ىلع فوقولل ايعونو ايمك اليلحت ةيئاهنلاو ةيفصنلا تارابتخالا جئاتن ليلحت *

 .اهتيلاعف بسح اهبيترتو ررقملا تاعوضوم سيردت يف



 

٢٠٠ 
 

 تايجيتارتسا لضفأ لوح ررقملا مدقي يذلا صصختلا يق سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب شاقنلاو راوحلا *

 .سيردتلا

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .١٨

 متيس مهل ةببحملا سيردتلا قرط يف مÊراشتساو ةعبتملا سيردتلا قرط نع بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع ءانب

 سيردتلا ريوطت

 ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم ( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .١٩

 نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم سيردت

  :)ىرخأ ةسسؤم

 ةعومجمو هئالمز مييقتو يتاذلا مييقتلا نيب قافتالا لالخ نم بالطلا تازاجنا ريدقت ةقد ىلع مكحلا متي

 .ررقملا سيردت هب طونملا صصختلا يف سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص .٢٠

 هريوطت ةيفيك يف ررقملا سيردت ىلع نيمئاقلا سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةراشتسا -

 .ررقملا اهنمضتي يتلا تاعوضوملا يف ةثيدحلا ريراقتلاو بتكلاو ثوحبلا ةعباتم -

 .صصختلÜ صاخلا روحملا يف ةاروتكدلا ةلحرمل لماشلا رابتخالا يف بالطلا ءادأ ةعباتم -

 .ررقملا يف ةدراولا تامولعملا بالطلا اهيف مدختسي ثوحبلا دادعأ ةعباتم - 

 

   :جمgربلا قسنم مسا

 ١٤..../...../..... خيراتلا ................................................................ :عيقوتلا

  باهولا دبع دومحم دمحم /د دادعإ                                 :ةيسفنلا سيياقملا ررقم فيصوت      

 

  



 

٢٠١ 
 

 

 
 

 

 

 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

 يقيبطت ءاصحإ :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥٢٢-٣ سفن :ررقملا زمر  
 

 

 

 

  



 

٢٠٢ 
 

 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ـھ ١٤٤٠-٢-٨ :فيصوتلا خير 

  ةيبرتلا ةيلك- سفنلا ملع مسق :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .أ

 )٠٢٠٨٥٢٢-٣ سفن  (  يقيبطت ءاصحإ :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١

 تاعاس ثالث :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢

   داشرالاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣
 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

 يناثلا ىوتسملا :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤

  يملعلا ثحبلا قرطو جهانم  :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥

 دجوي ال  :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦

  دجوي ال :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 ٪١٠٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .ش

 

   

 - :ةبسنلا - ينورتكلإلا ميلعتلا .ت

    

 - :ةبسنلا - )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .ث

    

 - :ةبسنلا - ةلسارملÜ .خ

    

 - :ةبسنلا - ركذت ىرخأ .ذ

 



 

٢٠٣ 
 

 :تاقيلعت

 

 فادهألا .ب

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -٢

 يقيبطتلا ءاصحإلÉ ةصاخلا ةيبوساحلا تايجمربلاو ةيقيبطتلا تاراهملاو ةيرظنلا رطألا ةبلطلا باسكإ

 ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو

 .ةيسفنلاو ةيوبرتلا مولعلا لاجم يف ءاصحإلل ةيقيبطتلا بناوجلا ىلع زيكرتلا -

 .صصختلا اذه يف لصاحلا روطتلا ةبكاومل ررقملا تاعوضوم ثيدحت نأشب ةفلتخملا تامولعملا رداصم ةعباتم -

 .يقيبطتلا ءاصحإلÉ ةقلعتملا ثوحبلاو تاساردلاو بتكلا ىلع عالطالل ةينورتكلإلا تgايبلا دعاوق مادختسا -

 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ لبق نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةيملعلا تاروطتلا ءوض يف اهليدعتو ررقملا ةطخل ةيرودلاو ةمظتنملا ةعجارملا -

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 ليلد وأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .د

  .)جمêربلا

 :ررقملل ماع فصو

 سيياقمو ،ةيلادتعالا تارابتخاو يعيبطلا عيزوتلاو ،ةيئاصحإلا تgايبلا بيوبتو عمجو ،ءاصحإلا ملعب بلاطلا فيرعت ىلإ ررقملا اذه فدهي -

 ،اهرابتخاو ةيئاصحإلا ضورفلاو ،يلالدتسالا ءاصحإلاو ،ةينيئملا ةبترلاو ةيرايعملا ةجردلاو ،ةقالعلا سيياقمو تتشتلا سيياقمو ةيزكرملا ةعزنلا

  .همادختسا تايضرفو " ت" رابتخاو ،يئاصحإلا رابتخالا ةوقو ةيئاصحإلا ةلالدلاو

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .١

  سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

 ٣ ١  ءاصحإلا ملع يف ةمدقم

 ٣ ١ ةيئاصحإلا تgايبلا بيوبتو عمج

 حجرملا طسوتملا – يقفاوتلا طسوتملا – يسدنهلا طسوتملا – لاونملا – طيسولا – طسوتملا ( ةيزكرملا ةعزنلا سيياقم

 )"نوزوملا"

٣ ١ 

 ٦ ٢  )تانيئملا – ت–راشعالا – تايعÉرالا –فالتخالا لماعم – نيابتلا – يرايعلا فارحنالا –ىدملا( تتشتلا سيياقم



 

٢٠٤ 
 

 ٦ ٢  )ددعتملا طبترالا –ليصألا يئانثلا طابترالا – يئزجلا طابترالا -يبترلا طابترالا – يعبتتلا طابترالا( ةقالعلا سيياقم

 ٣ ١ ةيلادتعالا تارابتخاو يعيبطلا عيزوتلا

 ٣ ١  ةينيئملا ةبترلاو ) ةيئاتلا – ةيئازلا ( ةيرايعملا ةجردلا

 ٣ ١ يلالدتسالا ءاصحإلاو يفصولا ءاصحإلا

 ٣ ١   اهرابتخاو ةيئاصحإلا ضورفلا

 ٣ ١ يئاصحإلا رابتخالا ةوقو ةيئاصحإلا ةلالدلا

 ٣ ١ همادختسا تايضرفو " ت" رابتخا

 ٣ ١ ةدحاو ةنيعل " ت" رابتخا

 ٣ ١ نيتلقتسم نيتنيعل " ت "رابتخا

 ٣ ١ نيتطبترم نيتنيعل " ت " رابتخا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٢

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٤٨ - - - - ٤٨ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٣ - - - - ٣ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 دجوي ال :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٣

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي
 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو اهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 .ملعتلا تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ
 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م



 

٢٠٥ 
 

 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م

  :ىلع ةردقلا بلاطلا نم عقوتي ررقملا اذه ةسارد نم ءاهتنالا دعب 

 ةفرعملا ١

 يلالدتسالاو يفصولا ءاصحالا ىلع فرعتي نأ ١-١

 ضورعلا مادختسÉ ةرضاحملا -

 .ةيمدقتلا
 .فداهلا ةهجوملا ةشقانملاو راوحلا -
 .ءادألا ماهمو ةيقيبطتلا ةطشنألا-
 

 - ةريصقلا تارابتخالا -
 ةيفصنلا تارابتخالا
 ةيئاهنلا تارابتخالا -

 ةيفصو ءادأ ةدعاق -
(Rubric) ميوقتل 

 .ءادألا ماهمو ةطشنألا

 يئاصحإلا رابتخالا ةوقو ةيئاصحإلا ةلالدلا ىلع فرعتي نأ ٢-١

 ةساردلا عوضوم ةيئاصحإلا بيلاسألل ةيملعلا سسألا ركذي نأ ٣-١

 ةساردلا عوضوم ةيئاصحإلا بيلاسألا مادختسال ةمزاللا طورشلا ددحي نأ ٤-١

 اهرابتخا ةيفيكو ةيئاصحإلا ضورفلا ضرعتسي نأ ٥-١

  .بسانملا يئاصحإلا بولسألا رايتخا طورشو ريياعم ددحي نأ ٦-١

 يئاصحإلا بولسألا ىلإ لوصولل ًايقطنم ةلسلستملا تاوطخلا ددحي نأ ٧-١
 .تgايبلا ليلحتل بسانملا

 ةيفرعملا تاراهملا ٢

 لثمألا يئاصحإلا بولسألا ديدحتل تايلمعلا ريسل ططخم ممصي نأ ١-٢
 . .اهعاونأ فالتخا ىلع تgايبلا ليلحتل

  ينهذلا فصعلا -

 يفاشكتسالا ملعتلا ةيجيتارتسا -
 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ -
 ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم
 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا

 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

 ةيفصو ءادأ ةدعاق
(Rubric) ميوقتل 

 ءادألا ماهمو ةطشنألا

 حيحصلا رايتخالل ةيساسألا ةيئاصحإلا تاراهملاو ت–افكلا ددحي نأ ٢-٢
 .ةمئالم رثكألا يئاصحإلا بولسألل

  .اهرسفيو يئاصحإلا ليلحتلا تاجرخمو تاجلاعملا جئاتن شقاني نأ ٣-٢

 هتابجاوو هتطشن¨ ةصاخلا زاجنإلا ةبيقحل ريياعملا نم اددع حرتقي نأ ٤-٢
  .هعيراشمو

 ةدقعم تالكشم لحل ،لاعف وحن ىلع ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لمعلا مظني نأ ٥-٢
 .اهلحل ةلماكتم ةيجهنم حرتقيو ،ةاطعملا ءادألا ةمهم اهرفوت

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 .ًايباجيإ اهرامثتسال هيعسو هتاردقو هفاده¨ يعولاو سفنلÉ ةقثلا مزتلي نأ ١-٣

  يتاذلا ملعتلا -
 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ -

 ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم
 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا
 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

  ةيدرف تافيلكت -

 ةيعامج تافيلكت -

 ةيثحبلا عيراشملا(
 )ةيلمعلاو

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -
 ذاتسألا موقتو نارقألا

Éمادختس: 

 ةيفصو ءادأ ةدعاق
(Rubric) لك ميوقتل 

 ماهمو ةطشنألا( نم

 تاراهم – ءادألا
 تاراهم – لاصتالا

 – ةيصخشلا تاقالعلا

 ًاماكحأ ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا –اضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي نأ ٢-٣
 .ةحيحصو ةلداع

 ددحملا تقولا يف اهميلستو ررقملا تابلطتمو ةعماجلا نيناوقب مزتلي نأ ٣-٣

 سراميو ،ىرخألا تاعوم≈او هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا لبقتي نأ ٤-٣
 .زيمتو ةءافكب هيلإ تدنسأ اذإ ةدايقلا رود

 ةيفصو ءادأ ةدعاق ءوض يف ىرخألا ملعتلا تاعومجم يف هنارقأ ءادأ موقي نأ ٥-٣
 .ءادألا ماهم ميوقتل اهميمصت متي

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت ميدقتو ،شاقنلا يف ةكراشملا يف ردابي نأ ٦-٣
 .اهضرع ءانثأ ىرخألا تاعوم≈ا

 لمعي يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي نأ ٧-٣
 .ددحملا تقولا يف هزجنيو ،هعم

 ،بسانم بولس¨ ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لعافتي نأ ٨-٣

 .ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصويو



 

٢٠٦ 
 

 ميوقتلا قرط ررقملل سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم م

 لمعلاو ،ةيلوؤسملا لمحت
 )قيرف نمض

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 يتلا ةيئاصحإلا بيلاسألا نم يئاصحإ بولسأ لكل ةدلوم تgايب جلاعي نأ ١-٤
 ً–ودي اهتسارد مت

  يتاذلا ملعتلا -
 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ-
 ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم

 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا
 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

 يملع ريرقت ميدقت -

 بولسأ قيبطت تاءارجإل

 هجئاتن ةشقانمو يئاصحإ
 .اهريسفتو

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -

 ذاتسألا موقتو نارقألا
Éمادختس: 

 ةيفصو ءادأ ةدعاق -

(Rubric) ميوقتل 
 ةطشنألا ( نم لك

 – ءادألا ماهمو
 – لاصتالا تاراهم

 ةينقت تاراهم

 تاراهملاو تامولعملا
 ) ةيددعلا

 يئاصحإ بولسأ لكل ةيبوساحلا تايجمربلا مادختسÉ ةدلوم تgايب للحي نأ ٢-٤

  اهتسارد مت يتلا ةيئاصحإلا بيلاسألا نم

 تايجمربلل تاجرخمك اهيلع لصحتملا جئاتنلا نع ًايفاو اريرقت دعُي نأ ٣-٤
 ً–ودي ا⁄اسح مت يتلÉ اهتنراقمو يئاصحإ بولسأ لكل ةيبوساحلا

 )ةنابتسا( سايقم تgايب ليلحتل هتعومجم عم نواعتلÉ ايثحب ًاعورشم زجني نأ ٤-٤
 ،ةرضاحملا يف هضرعيو ،عورشملا نع ًايفاو ًاريرقت بتكيو ،ًايلعف هقيبطت متي

 .هنارقأو ةداملا ذاتسأ نم ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتيو

 ٍدقg لكشب اهميوقتو اهليلحتو تgايبلاو تامولعملا عمج تاراهم بستكي نأ ٥-٤

 .تاجاتنتسالاو جئاتنلا ءارقتساو

 ثحبو ،يملعلا ثحبلا يف ةينورتكلإلا تامولعملا دعاوقو ةينقتلا مدختسي نأ ٦-٤
 تايصوتلاو جئاتنلا حاضيإو –اضقلا

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

١-٥  
 بيلاسألا نم بولسأ لك ةجلاعمل ةيبوساحلا تايجمربلا بلاطلا مدختسي نأ

 اهتسارد مت يتلا ةيئاصحإلا

 ىلع ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ
 وأ ،ينواعتلا ملعتلا لثم ملعتملا ةيزكرم
 ميمصت ىلع ةدمتعملا ،طشنلا ملعتلا

 .ةايحلا قايسل اقفو ءادألا ماهم

 ةيفصو ءادأ ةدعاق
(Rubric) ميوقتل 

 مادختسا تاراهم

 ةيبوساحلا تايجمربلا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٥
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 مييقتلا نم هتبسن هميلستل ددحملا عوبسألا

 يئاهنلا

 ٪١٠ يساردلا لصفلا رادم ىلع ةيدرف ةطشنأو تافيلكت ١

 ٪١٠ ١٤ كرتشم تاعورشم لمعو ةيعامج تافيلكت ٢



 

٢٠٧ 
 

 ٪٥ ١٥ اهريسفتو هجئاتن ةشقانمو يئاصحإ بولسأ قيبطت تاءارجإل يملع ريرقت ميدقت ٣

 ٪٢٠ ١٢ ، ٤ يساردلا لصفلا ءانثأ ةريصق تارابتخا ٤

 ٪١٥ ٨ يساردلا لصفلا فصتنم  رابتخا ٥

 ٪٤٠ ةيئاهنلا تارابتخالا عوبسأ يساردلا لصفلا ةيا4 رابتخا ٦

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ص

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 .مهل يميداكألا داشرإلا ميدقتو مÏاراسفتساو مÏاشاقن عم لعافتلاو بالطلا ةلباقمل صصخت سيردت ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -
 ..هنوجاتحي تقو يأ يف بالطلا عم لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعل يعامتجالا لصاوتلا عقاومو لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÉ بالطلا ديوزت -

 مّلعتلا رداصم .ض

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ .١

 .نوعزومو نورشg ةيادبلا راد :ندرألا .ءاصحإلا ئدابم .)٢٠٠٨( عيمسلادبع دمحأ ،ةبيط -
   .تاعماجلل رشنلا راد :ةرهاقلا .)٣ط(  SPSS جمgرب مادختسÉ تgايبلل يئاصحإلا ليلحتلا .)٢٠٠٩( دومحم ءاجر ،مالع وبأ -

 .ةيرصملا ولجنألا ةبتكم : ةرهاقلا . ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيسفنلا مولعلا يف ةيئاصحإلا بيلاسألا .)٢٠٠٠ ( دمحأ حالص ،دارم -
   ةيرتمارابلا :ةيعامتجالاو ةيوبرتلاو ةيسفنلا ثوحبلا تgايب ليلحت يف ةيلالدتسالا ةيئاصحإلا بيلاسألا . )٢٠١٠ ( دومحم نيدلا حالص ،مالع -

 .يبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا .)٢ ط( ةيرتمارÉاللاو

 .)٤ط( ةيعامتجالا مولعلل ةيئاصحإلا مزرلا مادختسÉ تاقيبطت يوبرتلا ءاصحإلا .)٢٠١٠( ىسوم شياع ،ةيبارغ ، حالف هللادبع ،لزينملا -
 .ةعابطلاو عيزوتلاو رشنلل ةريسملا راد :ندرألا

 راد :ةيردنكسإلا . SPSS جمgرب مادختسÉ تgايبلل يئاصحإلا ليلحتلا .)٢٠١٤( نسح دلاخ ،فيرشلا ، ميلحلادبع دومحم ،يسنم -

 .ةديدجلا ةعماجلا

-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 
Estimation. London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications.   
 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 
German:  John Wiley & Sons. 

 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تالÿا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 



 

٢٠٨ 
 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading
all/resources/statistics-for-agenda/education 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 
Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

  : جايتحالا بسح ىلع ةيئاصحإلا جماربلاو ،ررقملا تاعوضوم ىلع ةلمتشملا ةطوغضملا صارقألا نم هاقتنم ةعومجم -

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 

trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 



 

٢٠٩ 
 

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 ةبولطملا قفارملا .ط

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 بلاط لكل يلآ بساح زاهج ،لماكتم يتوص ماظن ،ةيداعو ةيكذ ةروبس ، ضرع زاهج ، كرحتم دعقم ٢٠ -

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٢٥

  بلاط ٢٠ ـل عستي يلآ بساح لمعم ،بلاط ٢٠ ـل عستت ةيسارد ةعاق -

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تêايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٢٦

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrel : لثم ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا جماربلا -

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذا ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٢٧

  يمقرلا سفنلا ملع لمعم -

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .صص

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا .ضض

 .ررقملا ميوقت ةرامتسا -

 .يلمعلا قيبطتلا تاقاطب -
 .نيهاجتÉ ةعيرسلاو ةعجارلا ةيذغتلا -

 Plus/Delta. ةعجارلا ةيذغتلا ةادأ -

 .LEARN جذومن -
 .)CIQ( دقانلا يرحتلا سايقم -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .طط

 . بالطلل ةيلصفلا ريراقتلاو عيراشملاو ةيعامجلاو ةيدرفلا تافيلكتلا مييقت يف ةكراشملل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأل لمع ةشرو – .ظظ

 .ًاميلقإو ًايلحم ةفلتخملا تاعماجلÉ تايلكلاو ماسقألÉ ررقملا سيردت يف )نارقألا( ءارظنلا نيب تاراشتسالاو تاربخلاو تار–زلا لدابت - .عع

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .غغ

 ءارظنلا نيب تاراشتسالاو تاربخلاو تار–زلا لدابت يف لثمتت ةمهم تاسرامم نمضتي جمgرب وهو :سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت - .فف
 .اهريوطتو سيردتلا تاءارجإ نع ةيرثو ةعجار ةيذغت مدقت يتلاو ،سيردتلا يف )نارقألا(

 .ةيملعلا تارمتؤملاو تاودنلا يف ةكراشملا  لالخ نم سيردتلا ةئيه ءاضعأل يثحبلاو يميداكألا ريوطتلل صرف داجيإ - .قق

 .اهنم ةدافتسالل سيردتلا ىف ةثيدحلا تايجيتارتسالاو قرطلا مادختسا لوانتت لمع شروو سيردتلا ةئيه ءاضعأل ةيبيردت تارود روضح - .كك

 ررقملا يوتحم يف تاليدعت ثادحإ عم خلا.....، ينواعتلا ملعتلاو ، طشنلا ملعتلا لثم ،ةمولعملا لاصيا يف ةرصاعملا ةسيردتلا قرطلا ثدحأ مادختسا - .لل
     .لا≈ا اذه يف ةيملعلا ثوحبلاو تاساردلا جئاتن ىلع ءانب
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 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم ( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .مم

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 .مسقلÉ ملعتلا تاعمتجم جمgرب نمض ةيفصولا ريدقتلا سيياقمو زاجنإلا بئاقح ريياعم ةعجارم - .نن
 .صصختلا يوذ نم مسقلÉ نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب مهعراشمو ةبلطلا ثوحب نم ةنيع حيحصت قيقدت - .هه

 .ىرخأ تاعماجب ررقملا سيردت يف )نارقألا( ءارظنلا عم ةيئاهنلا تارابتخالا نم ةنيع حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلا - .وو

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص .يي

 ثيدحتلاو ريوطتلل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ررقملا ةيلاعف ميوقتل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ررقملا يف نيصصختملا نم زيكرتلا تاعومجم نيوكت - .أأأ
 .ةيلبقتسملا نيسحتلا ططخ عضوو

 ةدامعل ةيلخادلا ةعجارملا ريرقت كلذكو ،ةعماجلاو ةيلكلاو مسقلÉ ررقملا سيردت يف )نارقألا( ءارظنلا لبق نم هريوطت تاءارجإو ررقملا مييقت ةعجارم - .ببب
  .ا⁄ ذخألاو ةيعونلا ةدوجلاو ريوطتلا

 جئاتنل ةيرودلا ةعجارملا  عم ،ةثيدحلا تايطعملل ًاقفو رارمتسÉ لا≈ا يف ةدجتسملا تاروطتلل اهتبكاوم نم دكأتلل ررقملÉ ةصاخلا ملعتلا رداصم ثيدحت - .تتت

 .جمgربلاو ررقملا ريرقت
 SWOT نهارلا عضولا ليلحت عم ،اهتئبعتب نوموقي يتلا تgابتسالا يف بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ءارآ ىلع ءانب رارمتسÉ ررقملا ريوطت -

Analysis ريياعمل ًادانتسا ، ةلمتحملا تاديدهتلا/ ةحاتملا صرفلا ، فعضلا طاقن /ةوقلا طاقن NAQAAE يجيتارتسالا طيطختلا سسأل 

 .ينطولا دامتعالل
 

 ................................................................................................ :جمgربلا قسنم مسا

 ١٤....-.....-..... خيراتلا ................................................................ :عيقوتلا

 

        يقيبطت ءاصحإ : ررقم فيصوت

 :دادعإ

 نسح ينفح هللادبع رس– .د        يكلاملا ضوع ضياع ب–ذ .د       ىلع هط ديعس عيبر / د.أ
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 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

 مهداشراو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيجولوكيس :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥٢١-٢ داشرا :ررقملا زمر  
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 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ١٤٤٠-٢-٢٥  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع -ةيبرتلا :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .أ

 ) ٠٢٠٨٥٢١-٢ داشرا  ( مهداشراو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيجولوكيس :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١

 نيتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢

 داشرالاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣
 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

  :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤

 دجوي ال )١ :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦

 رقم يف تابلاطلاو ،ةيدباعلا يف ةعماجلا رقم يف بالطلا :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧

 .رهازلا يف ةعماجلا

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨
 ٪٨٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .ض

 ٪٢٠ :ةبسنلا √ ينورتكلإلا ميلعتلا .ظ

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .غ

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .أأ

  :ةبسنلا  ركذت ىرخأ .بب

 

 دجوي ال  :تاقيلعت
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 فادهألا .ب

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -١

 هذه نع فشكلا قرطو ،اهفينصتو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ تائفو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ موهفمب ةبلطلا فيرعت

 نكمي يتلا ةيداشرالا تامدخلاو جماربلاو ،اهل ةبسانملا ميلعتلا بيلاسأو ،ةصاخلا تائفلا نم ةئف لكب ةصاخلا تالكشملاو تائفلا

 .مهتياعرل اهميدقت

 ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو

 .لاÿا اذه يف لصاحلا روطتلا ةبكاومل ررقملا تاعوضوم يف ةيبرعلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللÜ ءاوس ةصصختم ةيملع ثاحبأو بتك نم ردص ام رخآ ةعباتم §

 ةيذغت ىلع لوصحلاو ررقملÜ نيينعملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب ةقمعم تاشقانم ءارجإل يسارد لصف لك ةياY زيكرتلا تاعومجم بولسأ مادختسا §

 .ةبسانملا تاليدعتلا ءارجإل ررقملا لوح مهنم ةعجار

 .يتاذلا ملعتلل بلاطلل ةصرفلا ةحÓإو ةعماجلل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةيميلعتلا ةداملا جاردإ §

 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةيملعلا تاروطتلا ءوض يف اهليدعتو ررقملا ةطخل ةيرودلاو ةمظتنملا ةعجارملا §

 تاراهمو فراعم ريوطت يف هرثأو ررقملل فعضلاو ةوقلا يحاون ةفرعمل ةيبيرجت ةيميوقت تاسارد ءارجإل نيصصختملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيجشت §

 .ريوطتلل تاءارجإ حارتقاو ايلعلا تاساردلا بالط

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

  .)جمêربلا ليلدوأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ذ

 :ررقملل ماع فصو

 ،مهنع فشكلا قرطو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ تائف فينصتو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيجولوكيس ررقملا لوانتي

 ةبسانملا يسفنلا داشرالا قرطو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم ةئف لكب ةصاخلا تالكشملا و ةيصخشلا مهصئاصخو مÏامسو

 .اهعم لماعتلل

 

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .١

  سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق
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 قرطو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ تائف فينصتو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ موهفم

 .مهنع فشكلا
٢ ١ 

 ٤ ٢ .ةيصخشلا مهصئاصخو مÏامس – مهصيخشت قرط :ملعتلا تÉوعص يوذ

 ةغللا بارطضا يوذو ،طاشنلا طرفو دحوتلا :لثم ةيكولسلا تÉارطضالا يوذ

 ةيصخشلا مهصئاصخو مÏامس – مهصيخشت قرط ،لصاوتلاو
٤ ٢ 

 مهصئاصخو مÏامس – مهصيخشت قرط  - تائفلا – موهفملا :ايلقع نيرخأتملا تائف

 .ةيصخشلا
٤ ٢ 

 ةقاعإلا بابسأ – فينصتلا– موهفملا :)نيفوفكملاو مصلا( ةيسحلا تاقاعإلا يوذ

 .ةيصخشلا مهصئاصخو مÏامس – مهصيخشت قرط  - ةيسحلا
٤ ٢ 

 قرط - بابسألا – موهفملا :يحصلاو يمسجلا زجعلاو ةيندبلا تاقاعإلا يوذ

 ةيصخشلا مهصئاصخو مÏامس – مهصيخشت
٢ ١ 

 مÏامس – مهصيخشت قرط - عاونألا – م⁄ فيرعتلا :نيقوفتملاو نيبوهوملا ةئف

 ةيصخشلا مهصئاصخو
٤ ٢ 

 يسفنلا داشرالا قرطو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم ةئف لكب ةصاخلا تالكشملا

 تامدخلا عاونأ –داشرإلا فادهأ –ةيداشرإلا تاجايتحالا :اهعم لماعتلل ةبسانملا

 .كلذ ىلع تاقيبطتو ،ةصاخلا تائفلا نم ةئف لكل ةيداشرإلا

٦ ٣ 

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٢

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠  ٤   ٢٦ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢  ٢   ٢ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٣
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 .ايعوبسأ ناتعاس •

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو
 .ملعتلا

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١

 :ىلع فرعتي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 ءاقلإلاو ةرضاحملا -

Éضراع زاهج مادختس 

 راوحلاو ،تgايبلا

 ةهجوملا ةشقانملاو

 ةطشنألاو ،فداهلا

 ءادألا ماهمو ةيقيبطتلا

 .ةايحلا قايس قفو

 .ينهذلا فصعلا -

 ميلعتلا بولسأ مادختسا -

 ينواعتلاو يعامجلا

 ةريصقلا تارابتخالا -

 .ةيماتخلاو ةيفصنلاو

 .ةيلزنملا تابجاولا -

 

 يوذ تائف فينصتو ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ موهفم ١-١

 .مهنع فشكلا قرطو ةصاخلا تاجايتحالا
٢-١ . 

  مهصئاصخو ملعتلا تÉوعص يوذ موهفم ٣-١
  مهصئاصخو ةيكولسلا تÉارطضالا يوذ موهفم ٤-١
  مهصئاصخو ايلقع نيرخأتملا تائفو يلقعلا رخأتلا موهفم ٥-١
 )نيفوفكملاو مصلا( اÏائفو ةيسحلا تاقاعإلا موهفم ٦-١

 مهصئاصخو
 اÏائفو يحصلاو يمسجلا زجعلاو ةيندبلا تاقاعالا موهفم ٧-١

  مهصئاصخو
 ،نيقوفتملا موهفمو نيبوهوملا تائفو ةبهوملا موهفم ٨-١

  مهصئاصخو
 ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم ةئف لكب ةصاخلا تالكشملا ٩-١

 اهعم لماعتلل ةبسانملا يسفنلا داشرالا قرطو
 ةيفرعملا تاراهملا ٢
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 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

   :نأ ىلع ةردقلا بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 قرطو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ تائف فينصت ةيفيك نيبي نأ ١-٢

 .مهنع فشكلا

 ملعتلا قئارط ىدحإ -

 ةيزكرم ىلع ةمئاقلا

 ملعتلا لثم ملعتملا

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا

 .طشنلا

 .جاتنتسالاو ثحبلا -

 .ةشقانملاو راوحلا -

 

 ماهملاو ةطشنألا ميوقت -

 .تافيلكتلاو

  . ةظحالملا -

 .لامعألاو ثاحبألا -

 .تارابتخالا -

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم ةفلتخملا تائفلا نيب زيمي نأ ٢-٢

 تاجايتحالا يوذ تائف نم ةئف لك داشرا ةيفيك حضوي نأ ٣-٢

 .ةصاخلا

  ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ىلع ةيسفنلا تالكشملا رثا نيبي نأ ٤-٢

 ةياعرل اهميدقت نكمي يتلا ةيداشرالا تامدخلاو جماربلا حرشي نأ ٥-٢

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ

 نم ةئف لكل مدقت يتلا ةيداشرالا تامدخلاو جماربلا نيب زيمي نأ ٦-٢

  ةصاخلا تاجايتحالا يوذ تائف

 ءانثأ ةصاخلا تاجايتحالا يوذ عم لماعتلا قرط حضوي نأ ٧-٢
  .يسفنلا داشرالا ةيلمع

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذل يسفنلا داشرإلا قرط قبطي نأ ٨-٢

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا –اضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي ١-٣

 .ةحيحصو ةلداع اماكحأ

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ

 لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا

 ذاتسألا موقتو نارقألا

 و ،ءادألا ماهمو ةطشنألل

 تاقالعلا تاراهم

 تاراهم و ،ةيصخشلا

 لمعلاو ،ةيلوؤسملا لمحت

  .قيرف نمض

 تاعوم≈او هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا هيلع لهسي ٢-٣

 هيلإ تدنسأ اذإ رثؤملا ةدايقلا رود سراميو ،ىرخألا

 لمعلا ةعومجم يف هنارقأ ىلإ ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصوي ٣-٣

٤-٣ Uةصاخلا ةيلاحلا ريياعملا ليدعت يف ةردابملا مامز ذخ Éملعتل 

 .كلذل جيتحا اذإ ميوقتلاو

 ءادأ ةدعاق ءوض يف ىرخألا ملعتلا تاعومجم يف هنارقأ ءادأ موقي ٥-٣

 .ءادألا ةمهم ميوقتل اهميمصت متي ةيفصو

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت مدقيو ،شاقنلا يف كراشي ٦-٣

 .ىرخألا تاعوم≈ا

 يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي ٧-٣

 .ددحملا هتقو يف هزجنيو ،هعم لمعي



 

٢١٧ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 بولس¨ ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لعافتي ٨-٣

 .بسانم

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 ٠تامولعملا ةيعوأ يف ثحبلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ١-٤

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ

 لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 يف يلآلا بساحلا مادختساو

 كلذل ةدعملا جماربلا

 بلطي ةيبيردت فقاوم -

 اهدادعإ بلاطلا نم

 قيرط نع ،اهضرعو

 تامولعملا عمج

Éةينقتلا مادختس 

 ةرفوتملا لاصتالاو

Éةعماجل. 

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -

  ذاتسألا موقتو نارقألا

 عيمج عمجت زاجنإ ةبيقح -

 ةطشنألا

-  

 ةيتامولعملا ةينقتلا عم لماعتلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ٢-٤

 نيلوئسملاو ثحبلا زكارمب لاصتالا بيلاسأ بلاطلا نقتي نأ ٣-٤

 ٠تامولعملا ىلع لوصحلل

 ةثيدحلا قرطلا قيبطت يف يلآلا بساحلا بلاطلا مدختسي نأ ٤-٤

 جماربلا يأ ديدحتل ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نع فشكلل

 .اهل ةبسانم ةيداشرالا

 قرط هتعومجم عم نواعتلÉ ايثحب اعورشم بلاطلا زجني نأ ٥-٤

 ،ةصاخلا تاجايتحالا يوذ نم ةئفل ةبسانملا يسفنلا داشرالا

 ،ةيساردلا ةعاقلا يف هضرعيو ،عورشملا نع ايفاو اريرقت بتكيو

 ةهجو نع عفاديو ،هنارقأو هذاتسا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتيو

 .ةلوبقم ةيقطنم ججحب هرظن

 ديري يتلا ةلاسرلا ةيلاعف نم ديزت ةقيرطب هراكفأ بلاطلا مظني�نأ ٦-٤

 .اهليصوت

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

   دجوي ال 
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٥
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

 ٪١٠ ١٢ و ٣ ةريصق تارابتخا  ١
 ٪٢٠ ٨  يفصن رابتخا ٢
 ٪٤٠ ١٦ يئا4 رابتخا ٣
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٤ 

 ميوقتل ةمدختسملا ميوقتلا تاودأو عيراشملاو تاجاتنلاو ةطشنألا عيمجل زاجنالا ةبيقح

 تاراهمو لاصتالا تاراهمو ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهمو ةطشنألا

 نارقألاو تاذلا لبق نم اهميوقتل ةمدختسملا ءادألا دعاوق ريدقت طسوتم( تامولعملا ةينقت

 .)ذاتسألاو

 ٪٣٠ عيباسألا عيمج

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ظ

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 داشرإلا ميدقتو مÏاراسفتساو مÏابلط عم لعافتلاو بالطلا ءاقلل صصخت سيردت ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -

 .مهل يميداكألا

 داشرإلا ميدقتو تاشاقنلل سيردتلا ةئيه وضع عم ررقملا يف بالطلا عيمج اهل فاضي ررقم لكل باستاو ةعومجم نيوكت -

 .هنوجاتحي تقو يأ يف بالطلل يميداكألا

 .يميداكألا داشرالا ميدقتو لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعب صاخلا لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÉ بالطلا ديوزت -

 مّلعتلا رداصم .ر

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ .١

 يملعلا راصعإلا راد :نامع .ةصاخلا تاجاحلا يوذ سفن ملع .)٢٠١٤(فيس دمحأ ،نيهاش و ؛فيطللا دبع  ،راذآ -

 .ةصاخلا تاجايتحالا يوذل يجالعلا ملعتلا يف تاعوضوملا ضعب :)٢٠٠٧( يربص دمحم ناميإو، زيزعلا دبع يماهلإ ،مامإ -

 .مزمز ةعبطم :ةرهاقلا

 ةصاخلا تاجاحلا يوذ داشرا .)٢٠١٣( جرف هللا دبع ميهارب ،تاقيرزلا جروج لداع ،سونط ؛ةمعط ناميلس ، يناحيرلا -

  .ركفلا راد :نامع .مهرسأو

 . قرشلا ءارهز ةبتكم :ةرهاقلا ، لوألا ءزجلا .ةصاخلا تاجاحلا ىوذ ةيجولوكيس :)٢٠٠١( ديس نمحرلا دبع ،ناميلس -

 .قورشلا راد :نامع .مهرسأو ةصاخلا تاجاحلا يوذ داشرإ .)٢٠١١(   ميلحلا دبع دمحأ ،تايبرع -

 .ىبرعلا ركفلا راد :ةرهاقلا ، ١ط .مـهتيبرتو ةصاـخلا تاجايتحالا ىوذ ةيجولوكيس :)٢٠١٢( نيمأ بلطملا دبع ،ىطيرقلا -

 .بتكلا ملاع :ةرهاقلا .مهرسأو ةصاخلا تاجايتحالا ىوذ داشرإ .)٢٠١٤(   نيمأ بلطملا دبع ،يطيرقلا -
 

 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تال≈ا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

 يسفنلا داشرالاو يباجيالا سفنلا ملع ةصاخو سفنلا ملع لاجم يف ةصصختملا ةيملعلا ت–رودلاو تال≈ا ضعب ىلإ عوجرلا -

 .مهنم ةئف لك داشرا قرطو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيجولوكيسب طبترت يتلاو ،



 

٢١٩ 
 

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

WWW.apa.org  ةیكیرمألا ةیسفنلا ةیعمجلا عقوم  

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 

www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 

ةصاخلا تاجایتحالا يوذل جیلخلا ةكبش  
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=news 

 

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 ةبولطملا قفارملا .رر

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٢٨

 .ابلاط ٢٠ ل عستت تارضاحم ةعاق
 

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تgايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٢٩

 Data Show تgايبلا ضراع زاهج

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذإ ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٣٠

 دجوي ال

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ثثث

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا



 

٢٢٠ 
 

 :يف ةلثمتملاو سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا بيلاسأ مادختسا

 .ةدحاولا ةقيقدلا ةقرو -

 .باستاو ةلاسر وأ ينورتكلا ديرب -

 .اضومغ رثكألا ةطقنلا -

 .ةدحاو ةلمج يف زجوم -

 .نيهاجتÉ ةعيرسلاو ةعجارلا ةيذغتلا -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .ججج

  .سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب تاربخلاو تار–زلا لدابت -

 .سيردتلا يف ءارظنلا لبق نم سيردتلا يف ةراشتسالا -

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .ححح

 تاربخلاو تار–زلا لدابت يف لثمتت ةمهم تاسرامم نمضتي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 سيردتلا تاءارجإ نع ةيرثو ةعجار ةيذغت مدقت يتلاو سيردتلا يف ةراشتسالاو ،سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب

 .اهريوطتو

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .خخخ

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 زاجنإلا بئاقح ريياعم ةعجارم كلذكو ،نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت -

 .مسقلا يف سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم جمgرب نمض ةيفصولا ريدقتلا سيياقمو

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص

 ررقملا يف نيصصختملا نم زيكرتلا تاعومجم نيوكتب متهي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 ءارجإ لالخ نم ثيدحتلاو ريوطتلل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ررقملا ةيلاعف ميوقتل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم

 .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاساردلاو ثاحبألا
 

 

 

       :جمgربلا قسنم مسا

 ٢٥/٢/١٤٤٠ خيراتلا نسح ديعس يناه /.د :عيقوتلا
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  :ةيساردلا تاررقملا فيصوت ٤ /١ /٤

 
 

 

 

 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

  يرسألا داشرإلا :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥٢٢-٢ داشرا :ررقملا زمر  

 

 

 

 

 

 



 

٢٢٢ 
 

 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ١٤٤٠-٢-٢٣  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع -ةيبرتلا :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .أ

 ٠٢٠٨٥٢٢-٢ داشرا  / يرسألا داشرإلا :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١
 

 نيتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢

 داشرالاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣
 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(

  :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤

 دجوي ال )١ :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦

 يف تابلاطلاو ،ةيدباعلا يف ةعماجلا رقم يف بالطلا :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧

 .رهازلا يف ةعماجلا رقم

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨
 ٪٨٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .جج

 ٪٢٠ :ةبسنلا √ ينورتكلإلا ميلعتلا .دد

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .هه

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .وو

  :ةبسنلا  ركذت ىرخأ .زز

 

 دجوي ال  :تاقيلعت
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 فادهألا .ب

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -١ -
 زييمتلاو  ،ةيساسألا هميهافمو هفادهأو ةيخيراتلا هتيفلخو يرسألا داشرإلا ةيهامب نييسرادلا فيرعت ىلا ررقملا اذه فدهي

 ىلا ةفاضإلÉ .يرسألا دشرملا لمع ةيفيكل روصتو مهف ًاضيأ ررقملا مدقيو ،يرسألا داشرإلا يف ةيسيئرلا جذامنلاو ت–رظنلا نيب

 ةرسألا قايس نمض ةعونتم –اضق عم لماعتلا يف ةيلمعلاو ةينهملا ةسرامملاو ةمزاللا تاراهملاو ةفرعملا نم ررقملا اذه همدقي ام

  .ةلئاعلاو

 ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو

 لصاحلا روطتلا ةبكاومل ررقملا تاعوضوم يف ةيزيلجنإلا ةغللÉو ةيبرعلا ةغللÉ ءاوس ةصصختمو ةثيدح ةيملع ثاحبأو بتك نم ردصي ام ةعباتم §

 .لا≈ا اذه يف

 .ةيلودلاو ةيلحملا ةيملعلا تارمتؤملا يف ةثدحتسملا –اضقلاو يرسألا جالعلاو داشرإلÉ ةقلعتملا ةيملعلا تايصوتلا ةعباتم §

 ماسقأ يف مدقت يتلا ة⁄اشتملا تاررقملاو جماربلا يف ةلصاحلا ةيملعلا تافاضإلاو روطتلا ءوض يف ةيلودو ةيلحم تاعماج عم يملعلا لصاوتلا §

 .يسفنلا داشرإلاو سفنلا ملع

 ىلع لوصحلاو ررقملÉ نيينعملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب ةقمعم تاشقانم ءارجإل يسارد لصف لك ةيا4 زيكرتلا تاعومجم بولسأ مادختسا §

 .ةبسانملا تاليدعتلا ءارجإل ررقملا لوح مهنم ةعجار ةيذغت

 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةيملعلا تاروطتلا ءوض يف اهليدعتو ررقملا ةطخل ةيرودلاو ةمظتنملا ةعجارملا §

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

  .)جمêربلا ليلدوأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ز

 :ررقملل ماع فصو

 جذامنلاو ت–رظنلا ًاضيأ قاسملا لوانتيو .هتارربمو هفادهأو ،يرسألا داشرإلل ةيساسألا ميهافملاو ةيخيراتلا ةيفلخلا ررقملا ررقملا لوانتي

 اضرع قاسملا مدقيو اذه .يرسألا داشرإلا جماربو تاسلج ةرادإ يف يرسألا دشرملا رودو ،يرسألا داشرإلا يف ةرسفملا

 –اضقلاو تاهاجتالا قاسملا لوانتيو .درفلل يعامتجالاو يسفنلا فيكتلا يف ةرسألا رودو ةيرسألا ةمظنألاو تاقالعلا ةيجولوكيسل

 صيخشتلا تاودأ ىلع فرعتلا ىلإ ةفاضإلÉ ،ةيرسألا تالكشملا زربأل اضرع قاسملا مدقيو .يرسألا داشرإلا لاجم يف ةثيدحلا



 

٢٢٤ 
 

 .يجاوزلاو يرسألا داشرإلا لاجم يف سايقلاو

 

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .١

  سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

 مهأو .تارربملاو فادهألاو ،ةيخيراتلا ةيفلخلا ،يرسألا داشرإلا يف ةمدقم .١

 لاكشأ ،اهطامنأو ةرسألا فيرعت .يرسألا داشرإلÉ ةقلعتملا ةماعلا ميهافملا

 .ةأرملاو لجرلا راودأ ،جاوزلا

 

1 2 

 :سأ ،لافWأZ ة:سألا ،د2#لا ن+جو>95لا ،ةGp=لا :ة:سألا ر+Gت لحا:م .٢

 .)oلاGمو تال*Jمو ãئا<خ ،aی2عاق95لا :سأ ،a,غلاpلا :سأ ،a,قها:9لا

 

1 2 

 6,هاف9لا :C|6لا :|ن ةهجو aم ةE+Uلا :,غ ة:سألاو ةE+Uلا ة:سألا .٣

 لا*شأ ،pw^لاو ةعجا:لا ةhOغ5لا ،:,,غ5لا لا*شأ ،ة:سألا a,نا+ق ،ة,ساسألا

 .هدو2حو ما|Cلا

 

1 2 

 ،يض:9لا لا<تالا êا9نأ ،ة,فق+9لاو ة,ئاC9لا تامزألا ::سألا لJف :ها|م .٤

 íسا59لا ،Q:سألا فCعلاو دو2(لا با:Gضا ،ءا2فلا Vpë ،ة,ئاغ+غلاو لا>عنالا

 .يل*Jلا فال5خالاو ،بذاYلا
 

1 2 

 داشرإلاو C|6لا ةU:|نو يEفCلا ل,ل(5لا رود :Q:سألا جالعلا ر+Gتو ةأJن .٥

 تاE5,Cلاو تا9E,C=لا لالخ ر+5Gلا ،يع9#لا جالعلاو لفGلا داشرîو يجاو>لا

 .تا,C,ناï9لاو تا,C,عEpلا
 )o,لاسألاو تاراه9لاو تا,Cفلا(

 

٤ ٢ 

  .يجالعلا لخ52لا o,لسأ ،ما:غ+C,#لا ،ة:سألا ما|ن :Ua+ب جذ+9ن .٦
 )o,لاسألاو تاراه9لاو تا,Cفلا(

 

٤ ٢ 



 

٢٢٥ 
 

 جالعلا ،)راYتو( يلئاعلا Q>م:لا جالعلا :ة,تا:p=لاو ة,ناEنإلا جذاC9لا .٧

 .):,تاس( لا<تالا ة,ل9ع جذ+9ن ،):لpماك( ي5لاJG#لا
 )o,لاسألاو تاراه9لاو تا,Cفلا(

 

2 ٤ 

 ،دو2(لا ،ة,ع:فلا ة9|نألا ،ة:سألا ءاCب :)aش+C,م( يئاpCلا جذ+C9لا .٨

 .ة,جالعلا o,لاسألا ،اpCلا ةداعا ،تافلا(5لاو تادا(تالا
 )o,لاسألاو تاراه9لاو تا,Cفلا(

 

2 ٤ 

 .تا9ه9لا :,,غت ،ة,م:هلا :)يلاه( ي#,تا:5سإلا يجالعلا جذ+C9لا .٩
 )o,لاسألاو تاراه9لاو تا,Cفلا(

 

1 2 

 اOا^ق ،ءاهنإلا ،ىGس+لا ةلح:9لا ،ة,لوألا ةلباق9لا :Q:سألا جالعلا لحا:م .١٠

 .Q:سألا جالعلا يف ة,قالخأ

1 ٢ 

 o,ت:5لا G,w=ت ،ة,|فللا :,غ o,لاسألا :Q:سألا جالعلا يف ة,عا2بإ o,لاسأ .١١

 جالعلا ،ةp,:Uع5لاو ة,Wاقسالا o,لاسألا ،يئ:9لا ل,#5Eلا ةعجا:م،Q:سألا

 ،ةد2ع95لا تالئاعلا جالع ،قالGلا جالع ،تامزألا جالع ،:<5=9لا يلئاعلا

 .يعا59جالا جالعلا

 .Q:سألا جالعلل يقالخألا ر+5س2لا

2 ٤ 
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    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٢

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠  ٤   ٢٦ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢  ٢   ٢ ةدمتعملا تاعاسلا
 



 

٢٢٦ 
 

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٣

 .ايعوبسأ ناتعاس •

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٤

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -

- Aةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Aاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 .ملعتلا تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١

 :ىلع فرعتي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 ءاقلإلاو ةرضاحملا -

Éضراع زاهج مادختس 

 راوحلاو ،تgايبلا

 ةهجوملا ةشقانملاو

 ةطشنألاو ،فداهلا

 ءادألا ماهمو ةيقيبطتلا

 .ةايحلا قايس قفو

 .ينهذلا فصعلا -

 ميلعتلا بولسأ مادختسا -

 ينواعتلاو يعامجلا

 ةريصقلا تارابتخالا -

 .ةيماتخلاو ةيفصنلاو

 .ةيلزنملا تابجاولا -

 

 يجاوزلاو يرسالا داشرالÉ ةصاخلا جذامنلاو ت–رظنلا مهف ١-١
 .هماهمو هتابجاو ثيح نم يرسألا دشرملا رود ىلع فرعتلا ٢-١

 .يجاوزلاو يرسالا داشرالا يف ةيساسألا تاراهملا قيبطت ٣-١

 .يرسألا دشرملل ةيساسألا تافصلا ىلع فرعتلا ٤-١

 .يرسالا داشرالا يف ةيقالخالا بناوجلا مهف ٥-١

 ةفرعملا ىلع ءانب يرسالا داشرالا يف ةصاخ ةيرظن ريوطت ٦-١

 .هيدل ةيقيبطتلاو ةيرظنلا

   .يرسالا داشرالا يف سايقلاو مييقتلا تاودا قيبطت ٧-١

 ةيفرعملا تاراهملا ٢



 

٢٢٧ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

   :ىلع ةردقلا بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 يرسالا داشرالÉ ةصاخلا جذامنلاو ت–رظنلا مهفي نأ ١-٢

 يجاوزلاو

 ملعتلا قئارط ىدحإ -

 ةيزكرم ىلع ةمئاقلا

 ملعتلا لثم ملعتملا

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا

 .طشنلا

 .جاتنتسالاو ثحبلا -

 .ةشقانملاو راوحلا -

 

 ماهملاو ةطشنألا ميوقت -

 .تافيلكتلاو

  . ةظحالملا -

 .لامعألاو ثاحبألا -

 .تارابتخالا -

 هتابجاو ثيح نم يرسألا دشرملا رود ىلع فرعتي نأ ٢-٢

 .هماهمو

 .يجاوزلاو يرسالا داشرالا يف ةيساسألا تاراهملا قبطي نأ ٣-٢

 .يرسألا دشرملل ةيساسألا تافصلا ىلع فرعتي نأ ٤-٢

 .يرسالا داشرالا يف ةيقالخالا بناوجلا مهفي نأ ٥-٢

 ءانب يرسالا داشرالا يف ةصاخ ةيرظن ريوطت نم نكمتي نأ ٦-٢

 .هيدل ةيقيبطتلاو ةيرظنلا ةفرعملا ىلع

 داشرالا يف سايقلاو مييقتلا تاودا قيبطت عيطتسي نأ ٧-١

 .يرسالا

  

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا –اضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي ١-٣

 .ةحيحصو ةلداع اماكحأ

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ

 لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا

 ذاتسألا موقتو نارقألا

 و ،ءادألا ماهمو ةطشنألل

 تاقالعلا تاراهم

 تاراهم و ،ةيصخشلا

 لمعلاو ،ةيلوؤسملا لمحت

  .قيرف نمض

 تاعوم≈او هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا هيلع لهسي ٢-٣

 هيلإ تدنسأ اذإ رثؤملا ةدايقلا رود سراميو ،ىرخألا

 لمعلا ةعومجم يف هنارقأ ىلإ ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصوي ٣-٣

٤-٣ Uةصاخلا ةيلاحلا ريياعملا ليدعت يف ةردابملا مامز ذخ Éملعتل 

 .كلذل جيتحا اذإ ميوقتلاو

 ءادأ ةدعاق ءوض يف ىرخألا ملعتلا تاعومجم يف هنارقأ ءادأ موقي ٥-٣

 .ءادألا ةمهم ميوقتل اهميمصت متي ةيفصو

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت مدقيو ،شاقنلا يف كراشي ٦-٣



 

٢٢٨ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 .ىرخألا تاعوم≈ا

 يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي ٧-٣

 .ددحملا هتقو يف هزجنيو ،هعم لمعي

 

 بولس¨ ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لعافتي ٨-٣

 .بسانم

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 .تامولعملا ةيعوأ يف ثحبلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ١-٤

 

 ةمئاقلا ملعتلا قئارط ىدحإ

 لثم ملعتملا ةيزكرم ىلع

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 يف يلآلا بساحلا مادختساو

 كلذل ةدعملا جماربلا

 يثحب عورشم لمع -

 بلاطلا نم بلطي

 ،هضرعو هدادعإ

 عمج قيرط نع

 تامولعملا

Éةينقتلا مادختس 

 ةرفوتملا لاصتالاو

Éةعماجل. 

 ،يتاذلا ميوقتلا -
 نارقألا ميوقتو

  ذاتسألا موقتو

 عمجت زاجنإ ةبيقح -

 ةطشنألا عيمج

-  

 ةيتامولعملا ةينقتلا عم لماعتلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ٢-٤

 

 نيلوئسملاو ثحبلا زكارمب لاصتالا بيلاسأ بلاطلا نقتي نأ ٣-٤

 .تامولعملا ىلع لوصحلل

 داشرالا بيلاسا ةفرعمل يلآلا بساحلا بلاطلا مدختسي نأ ٤-٤

 . ةثيدحلا يجاوزلاو يرسالا

 ديري يتلا ةلاسرلا ةيلاعف نم ديزت ةقيرطب هراكفأ بلاطلا مظني�نأ ٦-٤

 .اهليصوت

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

   دجوي ال 
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٥
 مييقتلا نم هتبسن ددحملا عوبسألا ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م



 

٢٢٩ 
 

 يئاهنلا هميلستل )خلا......ةظحالم

 ٪١٠ ١٢ و ٣ ةريصق تارابتخا ١
 ٪٢٠ ٨  يفصن رابتخا ٢
 ٪٤٠ ١٦ يئا4 رابتخا ٣

٤ 

 ميوقتل ةمدختسملا ميوقتلا تاودأو عيراشملاو تافيلكتلاو ةطشنألا عيمجل زاجنالا ةبيقح

 تاراهمو لاصتالا تاراهمو ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهمو ةطشنألا

 نارقألاو تاذلا لبق نم اهميوقتل ةمدختسملا ءادألا دعاوق ريدقت طسوتم( تامولعملا ةينقت

 .)ذاتسألاو

 ٪٣٠ عيباسألا عيمج

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ع

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 داشرإلا ميدقتو مÏاراسفتساو مÏابلط عم لعافتلاو بالطلا ءاقلل صصخت سيردت ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -

 .مهل يميداكألا

 داشرإلا ميدقتو تاشاقنلل سيردتلا ةئيه وضع عم ررقملا يف بالطلا عيمج اهل فاضي ررقم لكل باستاو ةعومجم نيوكت -

 .هنوجاتحي تقو يأ يف بالطلل يميداكألا

 .يميداكألا داشرالا ميدقتو لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعب صاخلا لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÉ بالطلا ديوزت -

 مّلعتلا رداصم .غ

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ .١

 .نا/ع .قو2+لا راد .2mسألاو يجاوyلا داشرإلا .)٢٠١٤( 0/حأ ،0عسأ Fبأ

 .نا/ع ،عGزF`لاو 2+'لاو ةعاtBلل ءافص راد .يجاوyلاو 2mسألا داشرإلا .)٢٠٠٩( لالد ،ي/لعلا ؛هللااtع ،0mلا6لا

 .W2م ،ة4عماRلا ةف2ع/لا راد .ة2Gسألا تاقالعلاو جاوyلا .)١٩٨٣( ءا'س ،يل6Fلا

 £ل/لا ةعماج :ضا2Gلا .)45ل0لا 0هف ة/ج2ت(.2mسألا يTف'لا جالعلاو داشرإلا .)٢٠٠٦(ا+2Gتا4v، f/س و ،تn2ور ،4v/س
 .دFعس

 .ةGرí'0سإلا ،ة4عماRلا ةف2ع/لا راد .ة2Gسألا تاقالعلا ة4جFل4íFس .)١٩٩٢( 2هام ،2/ع

 .ة2هاقلا ،ي2nعلا à2فلا راد .2mسألا يTف'لا جالعلاو داشرإلا .)١٩٩٩( Vی0لا ءالع ،يفافك
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 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تالÿا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

-  British Journal of Psychology  

- American Journal of Counselling. 

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

 http://www.ApA.org. سفنلا ملعل ةیكیرمألا ةیعمجلا    -
 http://www.bps.org.uk. سفنلا ملعل  ةیناطیربلا ةیعمجلا  - 
 http://www.am.org/iupsys سفنلا ملعل يلودلا داحتالا- 

--www.questia.com 
 

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 

 ةبولطملا قفارملا .ف

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٣١

 .ابلاط ٢٠ ل عستت تارضاحم ةعاق
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 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تgايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٣٢

 Data Show تgايبلا ضراع زاهج .٣٣

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا .٣٤

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذإ ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٣٥

 دجوي ال

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ق

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا

 :يف ةلثمتملاو سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا بيلاسأ مادختسا

 .ةدحاولا ةقيقدلا ةقرو -

 .باستاو ةلاسر وأ ينورتكلا ديرب -

 .اضومغ رثكألا ةطقنلا -

 .ةدحاو ةلمج يف زجوم -

 .نيهاجتÉ ةعيرسلاو ةعجارلا ةيذغتلا -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا

  .سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب تاربخلاو تار–زلا لدابت -

 .سيردتلا يف ءارظنلا لبق نم سيردتلا يف ةراشتسالا -

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ

 تاربخلاو تار–زلا لدابت يف لثمتت ةمهم تاسرامم نمضتي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 سيردتلا تاءارجإ نع ةيرثو ةعجار ةيذغت مدقت يتلاو سيردتلا يف ةراشتسالاو ،سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب

 .اهريوطتو

 ،نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو

 زاجنإلا بئاقح ريياعم ةعجارم كلذكو ،نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت -

 .مسقلا يف سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم جمgرب نمض ةيفصولا ريدقتلا سيياقمو

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص

 ررقملا يف نيصصختملا نم زيكرتلا تاعومجم نيوكتب متهي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 ءارجإ لالخ نم ثيدحتلاو ريوطتلل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ررقملا ةيلاعف ميوقتل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم
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 .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاساردلاو ثاحبألا
 

 ررقملا فيصوت دعا

 يناروحلا لماك دمحأ /.د

 

 

 
 

       :جمgربلا قسنم مسا

 ٢٣/٢/١٤٤٠ خيراتلا  :عيقوتلا
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 يسارد ررقم فيصوت جذومن

 يرقلا ما ھعماج. :ةیمیلعتلا ةسسؤملا مسإ ١٤٤٠./.٣./١  :فیصوتلا خیرات
 .سفنلا ملع – ةیبرتلا ھیلك :مسقلا /ةیلكلا

 
 ھنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملاب فیرعتلا .أ

 ٠٢٠٨٥٢٤-٢ داشرا يسفنلا داشرالا يف صیخشتلا قرط :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١ .٤٨
  تاعاس ثالث :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .٤٩
  داشرالاو ھیجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا ھنمض مدقی يذلا )جماربلا وأ( جمانربلا .٣ .٥٠

 )جماربلا هذھ لكب ةمئاق دادعإ نمً الدب اذھ ّنیب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف(
  يناثلا يوتسملا :يساردلا ررقملا ھیف ىطعی يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .٥١
  :)تدجو نإ( ررقملا اذھل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٥٢
  :)تدجو نإ( ررقملا اذھ عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٥٣
 – ةیدابعلا يف ةعماجلا رقم يف بالطلا :ةیمیلعتلا ةسسؤملل سیئرلا رقملا يف نكی مل نإ ،ررقملا میدقت عقوم .٧ .٥٤

  رھازلا يف ةعماجلا رقم يف تابلاطلا
 :)قبطنی ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨

 ٪١٠٠ :ةبسنلا Ö ةیدیلقتلا تارضاحملا تاعاق .حح

    

  :ةبسنلا  ينورتكلإلا میلعتلا .طط

    

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قیرط نعو يدیلقت( جمدم میلعت .يي

    

  :ةبسنلا  ةلسارملاب .كك

    

   :ةبسنلا  ىرخأ .لل

 دجوی ال :تاقیلعت

 

 فادھألا .ب
 ؟سیئرلا ررقملا فدھ ام -١

 ةیداشرإلا ةیلمعلا يف اھئادأ قرطو يسفنلا داشرالا يف ةعبتملا صیخشتلا قرط تاقیبطتب ةبلطلا فیرعت
 ةیداشرإلا ةلباقملا ھیمھاو دشرتسملاو دشرملا ينعمل اریسفت تمدق يتلا ةفلتخملا ةیرظنلا رطألا يلع فرعتلاو
 ةلاحلا ةساردو , ةظحالملاو , ةلباقملاك داشرالا يف صیخشتلا لئاسوب ماملالا. ةیساسألا صیخشتلا قرط  يدحأك
 تاینف نم ھینف لكل  يلمعلا قیبطتلا يلع ةبلطلا بیردت اریخأو ةیتاذلا ةریسلاو , سییاقملاو تارابتخالا,
  .يعامجلاو يدرفلا طاشنلا لالخ نم صیخشتلا

 ةینقتل دیازتملا مادختسالا لثم( . يساردلا ررقملا  نیسحتو ریوطتل - اھذیفنت متی - ططخ يأ زاجیإب ركذا -٢
    .)ةساردلا لاجم يف ةدیدجلا ثاحبألل ةجیتنك ىوتحملا  يف تارییغتلاو ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا

 يف ةیزیلجنإلا ةغللابو ةیبرعلا ةغللاب ءاوس ةصصختم ھیملع ثاحباو بتك نم رداصم رخا ھعباتم •

 .لاجملا اذھ يف لصاحلا روطتلا ھبكاومل ررقملا تاعوضوم
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 مادختساب كلذو ،ررقملا سیردت ءانثا ررقملا صوصخب بالطلا لبق نم ةعجارلا ةیذغتلا ىلع لوصحلا •

 .ةعجارلا ةیذغتلا

 ریوطتلا ھبكاومل ررقملاب نیینعملا سیردتلا ھئیھ ءاضعأ نیب يسارد لصف لك ةیاھن تاشقانم ءارجا •

 .لاجملا اذھ يف لصاحلا

 

 لیلدوأ ةیفیرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اھسفن ةقیرطلاب ماع ٌفصو انھ بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .ذ
  .)جمانربلا

 :ررقملل ماع فصو
 تاراھمل يلمع قیبطت عم ھحاجن لماوعو ھتاینفو ھتاوطخو ھطامناو ھتیمھاو ھفادھأ صیخشتلا فیرعت ررقملا لوانتی

 تارابتخالاو ةلاحلا ةساردو ھظحالمو ھلباقم نم صیخشتلا بیلاسأب ةبلطلا فرعت ررقملا لوانتی امك .صیخشتلا

 .يعامجو يدرف طاشنب هدح يلع تاینفلا نم ھینف لكل يلمع بیردت عم سییاقملاو

 

 

 :اھلوانت يغبنی يتلا تاعوضوملا .٦
  سیردتلا تاعاس عیباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق
 يلمع قیبطت ,ھتاینفو ھئارجا تاوطخ ،ھتیمھأ ،ھفادھأ ،ھفیرعت :صیخشتلا موھفم

 . صیخشتلا تاراھمل

٢ ١ 

 -ةلاحلا ةسارد -ةظحالملا-ةلباقملا( :صیخشتلا قرطو لئاسو نع ھمدقم

 )تالجسلا - ةیتاذلا ةریسلا - ةیسفنلا سییاقملاو تارابتخالا

٢ ١ 

 :صیخشتلا ءانثا دشرملا ھجاوی دق يتلا تایدحتلا نع ھمدقم
 مھصقنی نیذلا نیدشرتسملا عم لماعتلا – لامكلا يلا يعسلا -قلقلا -ةقثلا مدع(

 )سابتلالاو ضومغلا – مازتلالا

  ةماعلا تاینفلاو تاراھملا :ةماعلا صیخشتلا تاینفو تاراھم

 ةیذغتلا ,ءاحیإلا ,ریسفتلا ,حاضیإلا ,تاصنإلا ,تمصلا ,ةھجاوملا ,لؤاستلا(

 ) ةعجارلا

 لبقت -يرسالا داشرالا نم فدھلا -ةلكشملا دیدحت(:ةقیقدلا تاینفلاو تاراھملا

 )ةفلتخملا تافاقثلا ىلع علطتلا -فالتخالا

٤ ٢ 

 :ةلباقملا -ا
 ةیداشرإلا ةلباقملا يف دشرتسملاو دشرملا رود -اھصئاصخ-اھتیمھأ -اھفیرعت(

 .اھبویع -اھایازم-اھتاینف -اھئارجا تاوطخ -اھحاجن لماوع-اھعاونأ

 )امارد وكیس( ةلباقملا ھینفل يلمع قیبطت 

٤ ٢ 

 :ةظحالملا-٢
 -اھئارجا تاوطخ -اھحاجن لماوع -ةظحالملا عاونأ -اھتیمھأ -اھفادھأ -اھفیرعت(

 بویعو ایازم -ةظحالملا نیسحت ھیفیك -ةظحالملا ھفرغ تافصاوم-اھتاودا

 .ةظحالملا

 )امارد وكیس( ھلاح ھظحالمل جذومن 

٢ ١ 

 :ةلاحلا ھسارد-٣
 ایازم -اھتاینف -اھئارجا تاوطخ -اھحاجن لماوع -اھفادھأ -اھتیمھأ -اھموھفم(
 .ریرقتلا ھباتك -بویعو

٤ ٢ 
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  ھلاح ةساردل يقیبطت جذومن 
 :ةیسفنلا ترابتخالا-٤
 تارابتخالا حاجنإل ھمھم تارابتعا -اھتامادختسا -اھفادھأ – اھتیمھأ -اھفیرعت

 تارابتخالا جئاتن يف ةرثؤملا لماوعلا -ةیسفنلا تارابتخالا قیبطت – ةیسفنلا

 .ةیسفنلا تارابتخالا فینصت -دیجلا يسفنلا رابتخالا تافص -ةیسفنلا

  يسفن رابتخال يلمع قیبطت

٤ ٢ 

 :ةیتاذلا ةریسلا -٥
 .بویعو ایازم - اھتاءارجإ -اھحاجن لماوع -اھرداصم – اھعاونأ -اھموھفم

٢ ١ 

  :تالجسلا -٦
 .بویعو ایازم -اھتاءارجإ -اھحاجن لماوع -اھرداصم – اھعاونأ -اھموھفم

٢ ١ 

  ةیسفنلا تالكشملا ىدحإ ىلع صیخشتلا تاءارجإ قیبطت

 ھیعامج-ھیدرف عیراشمل ضورع

٤ ٢ 

 

    :اھعیزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٧

 وأ لماعم ةیفاضإ سورد تارضاحم 
 عومجملا ىرخأ قیبطت  ویدتسا

 ٣٠  ٦   ٢٤ ةیلعفلا سیردتلا تاعاس

 ٢  ٢   ٢ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 ً:ایعوبسأ لالخ بلاطلا اھب موقی يتلا )يفاضإلا( يدرفلا ملعتلا / ةساردلا تاعاس ددع .٨
  ایعوبسأ نیتعاس

 

 تایجیتارتساو اھسایق قرط عم اھقاستاو تالھؤملل ينطولا راطإلا تالاجملً اقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٩
 اھسیردت

 تالھؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحی
 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سایقلل ةلباق نوكت ثیحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق ً:الوأ -
 .ةفدھتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اھعم قستت و مییقتلا قرط بسانت يتلا سیردتلا تایجیتارتسا عض ً:ایناث -
 ملعت تاجرخم قستت نأ بجیو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم میوقتو سایق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مییقتلا قرط عض ً:اثلاث -

 ال ھنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم میلعتو ملعت ةیلمعً اعم لكشتل اھسیردت تایجیتارتساو اھمییقت قرطو ةفدھتسملا ررقملا
 .ملعتلا تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتی نأ مزلی

 
 

 
 ررقملل ملعتلا تاجرخم لودج

 م
 ينطولا راطإلا تالاجملً اقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم
 تالھؤملل

 تایجیتارتسا
 ررقملل سیردتلا

 میوقتلا قرط

 ةفرعملا ١



 

٢٣٦ 
 

 :بلاطلا نم عقوتی يساردلا لصفلا ةیاھنب ١-١

-صیخشتلا قرطو -صیخشتلا فیرعت بلاطلا فرعی نا

 ھتاینفو ھئارجا تاوطخو

 – ءاقلالا – ةرضاحملا

 -ةشقانملاو راوحلا

 ةیقیبطتلا ةطشنألا

  ةریصقلا تارابتخالا

  ةیماتخلاو ةیفصنلاو

  ةیلزنملا تابجاولا

 طاشنلا لالخ میوقتلا

  يعامجلاو يدرفلا

 ھجاوت دق يتلا تایدحتلاو تالكشملا نع بلاطلا فرعتی نا ٢-١

  صیخشتلا ءانثا

 ةقیقدلاو ةماعلا صیخشتلا تاینفو تاراھم بلاطلا ددعی نا ٣-١

 ةیفرعملا تاراھملا ٢
 :بلاطلا نم عقوتی يساردلا لصفلا ةیاھنب ١-٢

 طورش صختسیو صیخشتلا قرط نیب بلاطلا نراقی

 صیخشتلا يف ھقیرط لك تاءارجإو

 – ءاقلالا – ةرضاحملا

 -ةشقانملاو راوحلا

 ةیقیبطتلا ةطشنألا

 میوقتو -يتاذلا میوقتلا

 بیردتلا ءانثا نارقالا

 صیخشتلا قرط يلع

 ءادألا هدعاق مادختساب

 ءادألا میوقتل ةیفصولا

 

 ھیفیك ھفرعم لالخ نم صیخشتلا قرط نم ھقیرط لك للحی ٢-٢

  اھئادأ طورشو

 نم صیخشتلا قرط نم ھقیرط لك ةیاھنب ھنارقا عم لمعی ٣-٢

 يلمعلا قیبطتلا ھلواحمو )اماردوكیس( ھجذمنب میلعتلا لالخ

  صیخشتلا ھقیرطل

  ةیلوؤسملا لمحتو ةیصخشلا تاقالعلا تاراھم ٣
 :بلاطلا نم عقوتی يساردلا لصفلا ةیاھنب ١-٣

 صیخشتلاو تامولعملا عمج لئاسو ھیمھا بلاطلا كردی نا

 ةیداشرإلا ةیلمعلا يف اھؤردو

 – ءاقلالا – ةرضاحملا

 -ةشقانملاو راوحلا

 ةیقیبطتلا ةطشنألا

 میوقتو -يتاذلا میوقتلا

 بیردتلا ءانثا نارقالا

 صیخشتلا قرط يلع

 ءادألا هدعاق مادختساب

 میوقتل ةیفصولا

 :ءادألا

Rubric 

 رایتخا ةیفیكو ةفلتخملا صیخشتلا قرط نیب بلاطلا زیمی نا ٢-٣

  ھلاح لك تابلطتم بسح ةیداشرإلا ةیلمعلل بسنألا

  ةیددعلا تاراھملاو تامولعملا ةینقت تاراھمو لاصتالا تاراھم ٤
 :نیرخالا عم ةیصخشلا تاقالعلا تاراھم بلاطلا ملعتی نا ١-٤

 لمحتو لماعتلا يف ةیفافشلاو لدابتملا مارتحالاو لبقتلا

  ةیلوؤسملا

 ينواعتلا ملعتلا

 تاعومجم يف لمعلا

 عیزوتو ةریغص

 دادعاو راودألا

 اھمیدقتو ضورعلا

 میوقتو -يتاذلا میوقتلا

 بیردتلا ءانثا نارقالا

 صیخشتلا قرط ىلع

 ءادألا هدعاق مادختساب

 میوقتل ةیفصولا

 :ءادألا

Rubric 

 ھطبرو صیخشتلا لاجم يف دیدج وھ ام ىلع عالطالا ٢-٤

  حجانلا دشرملا يدل ةیدرفلا تاراھملا ھیمنتل

 )تدجو نإ( ةیكرحلا ةیسفنلا تاراھملا ٥
  اھریوطت بولطملا ةیكرحلا تاراھملل فصو ١-٥

  دجوی ال
  

٢-٥    

 
 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا میوقت ماھم لودج .١٠



 

٢٣٧ 
 

 ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا میوقتلا ماھم م
 )خلا......ةظحالم ،يھفش میدقت

 عوبسألا
 ھمیلستل ددحملا

 مییقتلا نم ھتبسن
 يئاھنلا

 ٪١٠ ٤ ھیدرف ھطشنا ١

 ٪١٠ ٤  ھیعامج ھطشنا ٢

 ٪٢٠ ٦  يفصنلا میوقتلا ٣

 ٪١٠ ٤  صیخشتلا لئاسو يلع بیردتلا ٤

٥ 
 بسح يلع  يئاھنلا میوقتلا

 ةعماجلا ةحئال

٥٠٪ 

١٠٠   ٦٪ 

 

 مھمعدو بالطلل يمیداكألا داشرإلا .ك
 ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يمیداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةیمیلعتلا ةئیھلاو سیردتلا ةئیھ ءاضعأ ةحاتإ تابیترت
   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذھل سیردتلا ةئیھ ءاضعأ ھلالخ دجاوتی نأ عقوتی يذلا تقولا رادقم
 مھتاراسفتساو مھتالبط عم لعافتلاو بالطلا ءاقلل صصخت سیردت ھئیھ وضع لك لودج يف ھیبتكم تاعاس دوجو
  مھل يمیداكألا داشرالا میدقتو
 میدقتو تاشاقنلل سیردتلا ھئیھ وضع عم ررقملا يف بالطلا عیمج اھیف فاضی ررقم لكل باستاو ھعومجم نیوكت
  ھنوجاتحی تقو يأ يف يمیداكألا داشرالا
  يمیداكألا داشرالا میدقتو لصاوتتل سیردتلا ھئیھ وضعب صاخلا لاوجلا مقرو ينورتكلالا دیربلاب بالطلا دیوذت

 
 ّملعتلا رداصم .ل

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا - ةمئاق يف – جردأ .١

 افای راد :نامع .قیبطتلا و ةیرظنلا نیب يوبرتلاو يسفنلا داشرإلا تایسایس .)٢٠٠٩( هللا دبع عزیعز وبأ -

 .جھانملا راد :نامع .ةیداشرإلا ةیلمعلا بیلاسأو تاینف .)٢٠١٤( لیعامسا نمحرلا دبع حلاص -

  حالفلا ھبتكم  :تیوكلا .ھتاینفو ھبیلاسا يسفنلا داشرالا.)٢٠٠٣( نماضلا ،رذنم -

- Robert Gibson (2007)Introduction to counselling and guidance.   

 :)اھریغو ریراقتلاو ةیملعلا تالجملا( ةیساسألا ةیعجرملا داوملا - ةمئاق يف – جردأ .٢ 

 ١ ،ةیملعلا ءالبرك ةلجم .ةیداشرالا ةلباقملا تاینف )٢٠٠٦( .دمحم مساق ،مساجو كوزرم بحاص ،يبانجلا -

)١٢٣ -١٠٦ ،)٢. 

 ضعبب اھتقالعو ةیداشرإلا تاراھملا .)٢٠١٢( .دمحم ىسیع ،بستحملاو زیزعلا دبع رونأ ،ةسدابعلا -

 .٩١ - ٦١ ،)٣٦( ١ ،ةیبرتلا ةیلك ةلجم .ةزغ عاطق يف تادشرملاو نیدشرملا ىدل تاریغتملا

 ينھملا ءادألا يوتسمب اھتقالعو ةیداشرإلا ةلباقملا تاینف ضعب .)٢٠١٤( .دمحم ىسیع ،بستحملا -

 .١١٥ - ٨٧ ،)١٤٩( ،ةفرعملاو ةءارقلا ةلجم .ةزغ تاظفاحمب ةیموكحلا سرادملا يف نییوبرتلا نیدشرملل

 

-  Bent Flyvbjerg. (2011 . )  "Case Study" in Norman K. Denzin and Yvonna S. 
Lincoln, eds., The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th Edition 
(Thousand Oaks, CA: Sage,( 2011), Chapter 17, pp. 301-316.[PDF].Retrieved 
from 

https://www.researchgate.net/publication/235953309_Case_Study 

 :اھریغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةینورتكلإلا داوملا جردأ .٣

  سفنلا ملعل ھیكیرمالا ھیعمجلا



 

٢٣٨ 
 

  سفنلا ملعل ھیناطیربلا ھیعمجلا

 

 :ةجمدملا تاناوطسألاو ،تایجمربلا ،ةیبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةیمیلعت داوم يأ جردأ .٤

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library ىرقلا مأ ةعماجب هللا دبع كلملا ةبتكمب ةيمقرلا ةبتكملا -

 /http://www.abegs.org/Aportal جيلخلا لودل يبرعلا ةيبرتلا بتكم -

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx ةيدوعسلا ةيمقرلا ةبتكملا -

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspx  ةينطولا دهف كلملا ةبتكم -

  .يساردلا ررقملا عوضوم يف تادجتسملا ثدحأ ىلع لوصحلل ةيتوبكنعلا ةكبشلا مادختسا -

  سفنلا ملع ھلجم

  يسفنلا داشرالا ھلجم

  ةیسفنلا تاساردلا ھلجم
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 ةبولطملا قفارملا .م
 لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةیساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنیب
 :)اھریغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزھجأ ددعو ،تاربتخملاو ةیساردلا تاعاقلا

 :)اھریغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٣٦
  ابلاط ٢٠ ل عستت ينابم تاعاق

  بلاط ٢٠ ل عستی سفن ملع لمعم

 :)اھریغو تایجمربلاو ،ةیكذلا تاحوللاو ،تانایبلا ضرع تاودأ( ةینقت رداصم  .٣٧

 .ةيصخشلا ةصاخلا يلآلا بساحلا ةزهجأ مادختسا -

 .ررقملÜ ةطبترم ةيميلعت رداصم يأ وأ ةيميدقتلا ضورعلل وش Óادلا ةزهجأ مادختسا -

 .)Smart Board( ةيكذلا تاروبسلا -

 

 :)اھب ةمئاق قفرأ وأ ،اھركذاف ،ةصاخ ةیربخم تازیھجت ىلإ ةجاح كانھ ناك اذاً الثم :اھددح( ىرخأ رداصم .٣٨

 .ةيسيردتلا تاعاقلا يف تنرتنا ةكبش ريفوت -

 

  هریوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا میوقت .ن
 :سیردتلا ةیلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةیذغتلا ىلع لوصحلا تایجیتارتسا .٢١

  ةدحاولا ةقیقدلا ھقرو

 باستاو ةلاسر وا ينورتكلا دیرب

  ةعجارلا ةیذغتلا

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سیردتلا ةیلمع میوقتل ىرخأ تایجیتارتسا .٢٢
  سیردتلا لئاسو يف ةراشتسالاو سیردتلاو نارقالا نیب تاربخلا لدابت

 



 

٢٣٩ 
 

 :سیردتلا ریوطت تاءارجإ .٢٣
 . ررقملا لاجم يف دجتسی ام ةعباتم -

 .سیردتلا قرط عونت -

 .ررقملا سیردت يف ةینقتلا مادختسا -

 .سیردتلا ةئیھ وضع ةراھم ةیمنتل ةیبیردتلا شرولا ضعب روضح -

 

 ةئیھ ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنیع حیحصت قیقدت :لثم ( بلاطلا زاجنإ رییاعم نم ققحتلا تاءارجإ .٢٤
 سیردت ةئیھ ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنیع وأ تارابتخالا حیحصتل ٍةیرود ةروصب لدابتلاو ،نیلقتسم سیردت
 :)ىرخأ ةسسؤم نم

 قرط قیبطت رییاعم ھعجارم كلذكو ،نیلقتسم سیردتلا ھئیھ ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعا نم ھنیع حیحصت قیقدت

  مسقلا يف سیردتلا ھئیھ راطا يف ملعتلا تاعمتجم جمانرب نمض ةیفصولا ریدقتلا سییاقمو صیخشتلا

 

 :هریوطتل طیطختلاو يساردلا ررقملا ةیلاعف ىدمل ةیرودلا ةعجارملل طیطختلا تاءارجإ فِص .٢٥
 نییصخملا نم زیكرتلا تاعومجم نیوكتب متھی جمانرب وھو سیردتلا ھئیھ راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نیوكت لالخ نم

 نم ثیدحتلاو ریوطتل ةمزاللا تالیدعتلا ءارجاو ررقملا ةیلاعف میوقتل مسقلاب سیردتلا ھئیھ ءاضعأ نم ررقملا يف

  ةیمسرلا ریغو ةیمسرلا تاساردلاو ثاحبألا ءارجا لالخ

 

 

 ................................................................................................ :جمانربلا قسنم مسا

 ١٤..../...../..... خیراتلا ................................................................ :عیقوتلا

 ررقملا فیصوتب ماق

 يراصنألا ةلوخ /د
  



 

٢٤٠ 
 

 

  :ةيساردلا تاررقملا فيصوت ٤ /١ /٤

 
 

 

 

 جذومن

 يساردلا ررقملا فيصوت
 

 

 

 )٢( داشرالا يف يلمع بيردت :ررقملا مسا  

 ٠٢٠٨٥٢٥-٢ داشرا :ررقملا زمر  

 

 

 

 

 



 

٢٤١ 
 

 

 يسارد ررقم فيصوت جذومن

wىرقلا مأ ةعماج :ةيميلعتلا ةسسؤملا مسا ١٤٤٠-٢-٢٥  :فيصوتلا خير 

 سفنلا ملع -ةيبرتلا :مسقلا -ةيلكلا

 

 هنع ةماع تامولعمو يساردلا ررقملÉ فيرعتلا .ز

 ٠٢٠٨٥٢٥-٢ داشرا - )٢( داشرالا يف يناديم بيردت :هزمرو يساردلا ررقملا مسا .١

 نيتعاس :ةدمتعملا تاعاسلا ددع .٢ .٥٥

  داشرالاو هيجوتلا يف يلاعلا مولبدلا :يساردلا ررقملا هنمض مدقي يذلا )جماربلا وأ( جمêربلا .٣ .٥٦
 )جماربلا هذه لكب ةمئاق دادعإ نم ًالدب اذه ّنيب ،جمارب ةدع يف ماع ررقم دوجو لاح يف( 

 يناثلا :يساردلا ررقملا هيف ىطعي يذلا يساردلا ىوتسملا وأ ةنسلا .٤ .٥٧

 دجوي ال )١ :)تدجو نإ( ررقملا اذهل ةقباسلا تابلطتملا .٥ .٥٨

 دجوي ال :)تدجو نإ( ررقملا اذه عم ةنمازتملا تابلطتملا .٦ .٥٩

 يف تابلاطلاو ،ةيدباعلا يف ةعماجلا رقم يف بالطلا :ةيميلعتلا ةسسؤملل سيئرلا رقملا يف نكي مل نإ ،ررقملا ميدقت عورف وأ عرف .٧ .٦٠

 .رهازلا يف ةعماجلا رقم

 :)قبطني ام لك رتخا( عبتملا ةساردلا طمن .٨
 ٪٢٠ :ةبسنلا √ ةيديلقتلا تارضاحملا تاعاق .مم

  :ةبسنلا  ينورتكلإلا ميلعتلا .نن

  :ةبسنلا  )تنرتنإلا قيرط نعو يديلقت( جمدم ميلعت .سس

  :ةبسنلا  ةلسارملÜ .عع

 ٪٨٠ :ةبسنلا √ )يناديم قيبطت( ركذت ىرخأ .فف

 



 

٢٤٢ 
 

 دجوي ال  :تاقيلعت

 

 فادهألا .س

 ؟سيئرلا ررقملا فده ام -١

 هل نوضرعتي ام لالخ نم كلذو هتامدخو يسفنلا داشرالا تالاجم يف يناديملاو يقيبطتلا بناجلÉ ةبلطلا ديوزتو بيردت

 امك ةربخلا هذهل هتسرامم يفو جرختلا دعب لبقتسملا يف هتفيظو ماهم ذيفنت يف ةمزاللا تاراهملا نيوكت يف مهست فقاومو تاربخ نم

 . عقاولا يف يه

 

 ،تنرتنإلا عجارم وأ تامولعملا ةينقتل ديازتملا مادختسالا لثم( .يساردلا ررقملا نيسحتو ريوطتل - اهذيفنت متي - ططخ يأ زاجي@ ركذا -٢

    .)ةساردلا لاجم يف ةديدجلا ثاحبألل ةجيتنك ىوتحملا يف تارييغتلاو

 اذه يف لصاحلا روطتلا ةبكاومل ررقملا تاعوضوم يف ةيبرعلا وأ ةيزيلجنإلا ةغللÉ ءاوس ةصصختم ةيملع ثاحبأو بتك نم ردص ام رخآ ةعباتم §

 .لا≈ا

 ىلع لوصحلاو ررقملÉ نيينعملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ نيب ةقمعم تاشقانم ءارجإل يسارد لصف لك ةيا4 زيكرتلا تاعومجم بولسأ مادختسا §

 .ةبسانملا تاليدعتلا ءارجإل ررقملا لوح مهنم ةعجار ةيذغت

 .يتاذلا ملعتلل بلاطلل ةصرفلا ةحwإو ةعماجلل ينورتكلالا عقوملا ىلع ةيميلعتلا ةداملا جاردإ §

 .بالطلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم ةعجارلا ةيذغتلاو ةيملعلا تاروطتلا ءوض يف اهليدعتو ررقملا ةطخل ةيرودلاو ةمظتنملا ةعجارملا §

 فراعم ريوطت يف هرثأو ررقملل فعضلاو ةوقلا يحاون ةفرعمل ةيبيرجت ةيميوقت تاسارد ءارجإل نيصصختملا سيردتلا ةئيه ءاضعأ عيجشت §

 .ريوطتلل تاءارجإ حارتقاو ايلعلا تاساردلا بالط تاراهمو

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

  .)جمêربلا ليلدوأ ةيفيرعتلا ةرشنلا يف ةمدختسملا اهسفن ةقيرطلÜ ماع ٌفصو انه بولطملا :ةظحالم( يساردلا ررقملا فصو .س

 :ررقملل ماع فصو

 ميلعتلا سرادمل ةيناديملا تار–زلا لالخ نم ةيقيبطتلا ةيحانلا نم يسفنلا داشرإلا تاراهم ىلإ ساردلا ناقتا ىلا ررقملا اذه ىعسي



 

٢٤٣ 
 

 ةئيه ءاضعأ دحأ فارشا تحت ةيصيخشتلاو ةيسفنلا ريراقتلا ةباتكو يساردلا لصفلا لالخ يوناثلاو طسوتملاو يئادتبالا ماعلا

 .بيردتلا ا⁄ متيس يتلا ةسردملÉ نيدشرملا دحأو مسقلا نم سيردتلا
 

 

 :اهلوانت يغبني يتلا تاعوضوملا .٣٦

  سيردتلا تاعاس عيباسألا ددع تاعوضوملا ةمئاق

 بيردتلا ةطخب فيرعتلل لمع شروو سيردتلا ةئيه وضعل ةيسارد تاءاقل ةثالث دقع

 .يناديملا
٦ ٣ 

 يف ميهافمو دعاوقو سساو ت–رظنلا نم هتسارد مت ام قيبطتل ةيناديم تار–ز

 .اهيف بيردتلا متي يتلا تاسسؤملا
٢ ١ 

 يمنيل يعقاولا هراطا يفو هبناوج لكب يناديملا لمعلا ةسراممل بيردتلل ةيناديم تار–ز

 جرختلا دعب لمعلل ةبسانملا تاربخلا مهيدل
٤ ٢ 

 تاراهم يف ةمدختسملا تاودألاو بيلاسألاو قرطلا مهأ ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 ددع ىلع بيردتلاو ةلاحلا ةساردو ةظحالملاو ةيداشرالاو ةيصخشتلاو ةيلوألا ةلباقملا

 رمتؤم ذيفنتو طيطختو داشرالاو هيجوتلا يف مدختست يتلا سيياقملاو تارابتخالا نم
 ةلاحلا

٤ ٢ 

 هرصانعو هبناوج عيمجب ماملالاو ةيسفنلا ريراقتلا ةباتك ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 .ةحاتملا تامولعملاو تgايبلا ءوض يف اهريسفتو
٢ ١ 

 لالخ نم ةلاحلل لماكتملا صيخشتلاو لماشلا مهفلا ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 يف ةيلومشلاو قمعلا ىلإ يدؤي امب اهعم لماعتلاو فقاوملا ةهجاوم يف ةتورملا باستكا

 .تالكشملا ىلع فرعتلا

٤ ٢ 

 ينبتو )Team work( لمع قيرف لالخ نم لمعلا ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 .ةدوشنملا فادهألا قيقحت ىلا لوصولل قيرفلا حورو نواعتلا تاراهم
٢ ١ 

 تالكشملا عم لماعتلا يف ةيعقاولا ةردقلا باستكا ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 ..ةسسؤملا لخاد ةرفوتملاو ةحاتملا تgاكمالا ءوض يف فقاوملاو
٢ ١ 

 اهيف بيردتلا متي يتلا تاسسؤملا نيب ةلصلا ةقثلا قيثوت ىلع بيردتلل ةيناديم تار–ز

 باستكا ىلع بيردتلاو ،ىرقلا مأ ةعماجب ةيبرتلا ةيلكب سفنلا ملع مسق نيبو

 مارتحاو م⁄ ةصاخلا تgايبلاو نيدشرتسملا رارسا ىلع ةظفاحملا نم ةنهملا تايقالخا

 نيدشرتسملا ةفاك عم لماعتلا يف ةلادعلاو ةيعوضوملاو هقوقحو دشرتسملا

٤ ٢ 

 



 

٢٤٤ 
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 

 

    :اهعيزوتو ررقملا تاعاس ددع يلامجإ .٣٧

 
 ةيفاضإ سورد تارضاحم

 وأ لماعم

 ويدتسا
 عوم≈ا ىرخأ قيبطت 

 ٣٠  ٢٤   ٦ ةيلعفلا سيردتلا تاعاس

 ٢  ٣   ٣ ةدمتعملا تاعاسلا
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :ًايعوبسأ لالخ بلاطلا ا⁄ موقي يتلا )يفاضالا يتاذلا( يدرفلا ملعتلا - ةساردلا تاعاس ددع .٣٨

 .ايعوبسأ ناتعاس •

 

 اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرط عم اهقاستاو تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم .٣٩

 تالهؤملل ينطولا راطإلا يف ةدراولا ةسمخلا ملعتلا تاجرخم تالاجم يلاتلا لودجلا ددحي

 .ةبسانملا ملعتلا تالاجم يف بولطملا بسح سايقلل ةلباق نوكت ثيحب ،ررقملا ملعت تاجرخمب لودجلا ءلمب مق :ًالوأ -
- Lةفدهتسملا ملعتلا تاجرخم عمو اهعم قستت و مييقتلا قرط بسانت يتلا سيردتلا تايجيتارتسا عض :ًاين. 

- Lاهمييقت قرطو ةفدهتسملا ررقملا ملعت تاجرخم قستت نأ بجيو ،ةقدب ملعتلا تاجرخم ميوقتو سايق ىلع دعاست يتلا ةبسانملا مييقتلا قرط عض :ًاثل 

 تالاجم نم لاجم لك يف ملعت تاجرخم ررقم لك نمضتي نأ مزلي ال هنأ ةظحالم عم ،ةلماكتم ميلعتو ملعت ةيلمع ًاعم لكشتل اهسيردت تايجيتارتساو

 .ملعتلا

 Curriculum Map ررقملل جهنملا ةطيرخ

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ةفرعملا ١

 ءاقلإلاو ةرضاحملا - :ىلع فرعتي نأ بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

Éضراع زاهج مادختس 

 راوحلاو ،تgايبلا

 ةهجوملا ةشقانملاو

 ةطشنألاو ،فداهلا

 يف بلاطلا ءادأ ةعباتم -

 يداشرإلا لمعلا

 ريراقتب بلاطلا فيلكت

 تاوطخلا نع ةيعوبسأ

  اهسرامي يتلا ةيداشرإلا

 ..يعقاولا هراطا يفو هبناوج لكب يناديملا لمعلا ةسرامم قرط ١-١
 تاراهم يف ةمدختسملا تاودألاو بيلاسألاو قرطلا مهأ ٢-١

 ةساردو ةظحالملاو ةيداشرالاو ةيصخشتلاو ةيلوألا ةلباقملا

 .ةلاحلا



 

٢٤٥ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 قيبطتلا( ةيقيبطتلا .داشرالاو هيجوتلا يف مدختست يتلا سيياقملاو تارابتخالا ٣-١

 )يلمعلا

 .ينهذلا فصعلا -

 

  نيديفتسملا عم

 هرصانعو هبناوج عيمجب ماملالاو ةيسفنلا ريراقتلا ةباتك قرط ٤-١

 ةحاتملا تامولعملاو تgايبلا ءوض يف اهريسفتو
 ةلاحلل لماكتملا صيخشتلاو لماشلا مهفلا ةقيرط ٥-١
 تgاكمالا ءوض يف فقاوملاو تالكشملا عم لماعتلا قرط ٦-١

 ةسسؤملا لخاد ةرفوتملاو ةحاتملا
 نيدشرتسملا رارسا ىلع ةظفاحملا نم ةنهملا تايقالخا ٧-١

 دشرتسملا مارتحاو م⁄ ةصاخلا تgايبلاو
 ةيفرعملا تاراهملا ٢

 يلمعلا قيبطتلا - :نأ ىلع ةردقلا بلاطلا نم عقوتي ررقملا ةياهنب 

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا -

 .طشنلا

 .جاتنتسالاو ثحبلا -

 .ةشقانملاو راوحلا -

 

 ماهملاو ةطشنألا ميوقت -

 .تافيلكتلاو

  . ةظحالملا -

 يف بلاطلا ءادأ ةعباتم -

 يداشرإلا لمعلا

 ريراقتب بلاطلا فيلكت -

 تاوطخلا نع ةيعوبسأ

  اهسرامي يتلا ةيداشرإلا

 . نيديفتسملا عم

 .هبناوج لكب يناديملا لمعلا ةسرامم ةفلتخملا قرطلا نيب زيمي نأ ١-٢

 يف ةمدختسملا تاودألاو بيلاسألاو قرطلا مهأ حضوي نأ ٢-٢

 ةظحالملاو ةيداشرالاو ةيصخشتلاو ةيلوألا ةلباقملا تاراهم

 .ةلاحلا ةساردو
 داشرالا يف مدختست يتلا سيياقملاو تارابتخالا نيب زيمي نأ ٣-٢

 ..ةفلتخملا تالاحلا عم يسفنلا
 يسفنلا داشرإلل جاتحت ةلاح صيخشت ىلع رداق نوكي نأ ٤-٢

 .ةيسفنلا تاسسؤملا يف دارفألا ةياعر قرط قبطي نأ ٥-٢

 ًايسارد نيقوفتملا بالطلا ةياعرل ةفلتخملا قرطلا حضوي نأ ٦-٢

 ءوض يف فقاوملاو تالكشملا عم لماعتلا قرط نيبي نأ ٧-٢

 ةسسؤملا لخاد ةرفوتملاو ةحاتملا تgاكمالا
 ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا ضعب قبطي نأ ٨-٢

 ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 ردصيو ةدقعملا ةيقالخألا –اضقلا عم ةيساسحو تابثب لماعتي ١-٣

 .ةحيحصو ةلداع اماكحأ
 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 .ةيلمعلا تاقيبطتلا

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -

 ذاتسألا موقتو نارقألا

 ماهمو ةطشنألل

 تاراهم و ،ءادألا
 تاعوم≈او هتعومجم يف هنارقأ عم فداهلا لعافتلا هيلع لهسي ٢-٣

 هيلإ تدنسأ اذإ رثؤملا ةدايقلا رود سراميو ،ىرخألا



 

٢٤٦ 
 

 م
 سيردتلا تايجيتارتسا تالهؤملل ينطولا راطإلا تالا≈ ًاقفو ررقملل ملعتلا تاجرخم

 ررقملل

 ميوقتلا قرط

 ،ةيصخشلا تاقالعلا لمعلا ةعومجم يف هنارقأ ىلإ ةيكذ ةقيرطب هتاجاتنتسا لصوي ٣-٣

 لمحت تاراهم و

 لمعلاو ،ةيلوؤسملا

  .قيرف نمض

 يعامجلا ءادألا ميوقت -

 مايقلا ءانتأ يدرفلاو

 بيردتلا ماهمب

 بالطلا ءادأ ةظحالم -

 . يداشرإلا فقوملا يف

٤-٣ Uعم ةيداشرالا ةلباقملا تاينف ضعب قيبطت يف ةردابملا مامز ذخ 

 .ةيسفنلا تالاحلا ضعب

 عيراشمو ةطشنأل ةديج ةعجار ةيذغت مدقيو ،شاقنلا يف كراشي ٥-٣

 .ىرخألا تاعوم≈ا

 يذلا قيرفلا نمض هب فلكملا لمعلا ءادأ يف ةيلوؤسملا لمحتي ٦-٣

 .ددحملا هتقو يف هزجنيو ،هعم لمعي

 بولس¨ ةفداه ءارآ حرتقيو ،ةعوم≈ا يف هنارقأ عم لعافتي ٧-٣

 .بسانم

٨-٣  

 ةيددعلا تاراهملاو تامولعملا ةينقت تاراهمو لاصتالا تاراهم ٤

 ٠تامولعملا ةيعوأ يف ثحبلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ١-٤

 ملعتلا وأ ،ينواعتلا ملعتلا

 ىلع ةدمتعملا ،طشنلا

 اقفو ءادألا ماهم ميمصت

 .ةايحلا قايسل

 يف يلآلا بساحلا مادختساو

 كلذل ةدعملا جماربلا

 بلطي ةيبيردت فقاوم -

 اهدادعإ بلاطلا نم

 قيرط نع ،اهضرعو

 تامولعملا عمج

Éةينقتلا مادختس 

 ةرفوتملا لاصتالاو

Éةعماجل. 

 ميوقتو ،يتاذلا ميوقتلا -

  ذاتسألا موقتو نارقألا

 عيمج عمجت زاجنإ ةبيقح -

 ةطشنألا

-  

 ةيتامولعملا ةينقتلا عم لماعتلا تاراهم بلاطلا نقتي نأ ٢-٤

 ا⁄ قبطي يتلا تاسسؤملÉ لاصتالا بيلاسأ بلاطلا نقتي نأ ٣-٤

 ٠تامولعملا ىلع لوصحلل نيلوئسملاو يناديملا هبيردت

 يف ةثيدحلا قرطلا قيبطت يف يلآلا بساحلا بلاطلا مدختسي نأ ٤-٤

 ساردملÉ بالطلل ةيداشرالا تامدخلا ميدقتل داشرالا

 قيبطتل هتعومجم عم نواعتلÉ ايثحب اعورشم بلاطلا زجني نأ ٥-٤

 ةيسفنلا تاسسؤملا ىدحأ يف ةيداشرالا تاراهملاو تاينفلا ضعب

 اريرقت بتكيو ،ةيصيخشتلا ةيسفنلا تارابتخالا ضعب قيبطتو

 ةعجارلا ةيذغتلا ىقلتيو ،فصلا يف هضرعيو ،عورشملا نع ايفاو

 ةيقطنم ججحب هرظن ةهجو نع عفاديو ،هنارقأو هذاتسا نم

 .ةلوبقم

 ديري يتلا ةلاسرلا ةيلاعف نم ديزت ةقيرطب هراكفأ بلاطلا مظني�نأ ٦-٤

 .اهليصوت

 )تدجو نإ( ةيكرحلا ةيسفنلا تاراهملا ٥

   دجوي ال 
 



 

٢٤٧ 
 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 :يساردلا لصفلا لالخ ةبلطلا ميوقت ماهم لودج .٤٠
 ،يهفش ميدقت ،ةباطخ ،لاقم ةباتك ،يعامج عورشم ،رابتخا :لاثم( ةبولطملا ميوقتلا ماهم م

 )خلا......ةظحالم

 ددحملا عوبسألا

 هميلستل

 مييقتلا نم هتبسن

 يئاهنلا

١ 
 ةشقانملاو نيبردتملا ضورعو ،ةيلمعلا تاقيبطتلاو عيراشملاو ةطشنألا عيمجل زاجنالا ةبيقح

 .ةيعامجلا

 عيباسألا عيمج

 لصفلا لاوط

 يساردلا

٤٠٪ 

٢ 
 لصفلا ةياهنب نيديفتسملل يداشرإلاو يسفنلا ريرقتلا

 يساردلا

٦٠٪ 

 مهمعدو بالطلل يميداكألا داشرإلا .ه

 يذلا تقولا رادقم ركذ عم( بلاط لكل صاخلا يميداكألا داشرإلاو تاراشتسالل ةيميلعتلا ةئيهلاو سيردتلا ةئيه ءاضعأ ةحÓإ تابيترت

   .)عوبسأ لك يف ضرغلا اذهل سيردتلا ةئيه ءاضعأ هلالخ دجاوتي نأ عقوتي

 داشرإلا ميدقتو مÏاراسفتساو مÏابلط عم لعافتلاو بالطلا ءاقلل صصخت سيردت ةئيه وضع لودج يف ةيبتكم تاعاس دوجو -

 .مهل يميداكألا

 داشرإلا ميدقتو تاشاقنلا  عم لعافتلاو ناديملا يف بالطلا عيمجل سيردتلا ةئيه وضع ةعباتمل باستاو ةعومجم نيوكت -

 .هنوجاتحي تقو يأ يف مهل يميداكألا

 .يميداكألا داشرالا ميدقتو لصاوتلل سيردتلا ةئيه وضعب صاخلا لاوجلا مقرو ينورتكلإلا ديربلÉ بالطلا ديوزت -

 مّلعتلا رداصم .زز

 :ةبولطملا ةررقملا بتكلا جردأ 

 .ةريسملا راد :نامع .ةيداشرالا ةيلمعلا .)٢٠١٧( فيطللا دبع دمحأ ،دعسا وبأ -

 ونوبيد راد :نامع .١ط .ةيوبرتلاو ةيسفنلا تارابتخالاو سيياقملا ليلد.)٢٠٠٩( فيطللا دبع دمحا ،دعس وبأ -

 . نامزلا سيلج راد :نامع .يعمجلا هيجوتلا و داشرإلا صصح ليلد  .)٢٠١٠( ميلحلا دبع   ،يسيبلبلا -

 .بابشلا عم نيلماعلاو نيدشرملل يلمعلا يداشرالا ليلدلا- داشرالاو هيجوتلا.)٢٠١٧( دومح ملاس ،ةشحارحلا -

 .جيلخلا راد :نامع

 .ةريسملا راد :نامع .هتاقيبطتو هت–رظنو هسسأ ةسردملا يف يسفنلا داشرإلا .)٢٠١٦( .دمحأ حلاص ،بيطخلا -

 .ركفلا راد :نامع .نييوبرتلاو نيسفنلا نيدشرملل يلمعلا ليلدلا ،)٢٠٠٧( ،ردg ،دويزلا -

 .جهانملا راد :نامع .ةيداشرإلا ةيلمعلا بيلاسأو تاينف .)٢٠١٠( .ليعامسإ نمحرلا دبع ،حلاص -

 .ةيرصملا ولجنالا :ةرهاقلا .يسفنلا جالعلاو داشرالا يف ةلباقملا .)٢٠١٠( رهام دمحم ،رمع -



 

٢٤٨ 
 

 . مولعلا راد ةبتكم: ةرهاقلا ،) قيبطتلاو ةيرظنلا ( يسفنلا داشرالا جمارب.)٢٠٠٩( دمحم ليبن ، لحفلا  -

 .بتكلا ملاع :ةرهاقلا .مهرسأو ةصاخلا تاجايتحالا ىوذ داشرإ .)٢٠١٤(  نيمأ بلطملا دبع ،يطيرقلا -

 .قرشلا راد . نامع .١ط . ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةلاحلا ةسارد )٢٠١٧( دلاخ ، يجبلدلا ، يركف ، يلوتم -

 :)اهريغو ريراقتلاو ةيملعلا تال≈ا( ةيساسألا ةيعجرملا داوملا جردأ .٢ 

 سفنلا ملعو يسفنلا داشرالا لوح تاسارد ىلع يوتحت يتلاو ، سفنلا ملع لاجم يف ةصصختملا تال≈ا ضعب ىلإ عوجرلا -

 لوانتت يتلا ةيبيرجتلا هبش تاساردلاو مهنم ةئف لك داشرا قرطو ةصاخلا تاجايتحالا يوذ ةيجولوكيسب طبترت يتلاو يباجيالا

 .داشرالا يف ةثيدحلا ت–رظنلا قفو ةصاخلا تاجايتحالا يوذل ةيداشرالا جماربلا ءانبو ميمصت

 :اهريغو يعامتجالا لصاوتلا عقاومو تنرتنإلا عقاومو ةينورتكلإلا داوملا .٣

WWW.apa.org  ةیكیرمألا ةیسفنلا ةیعمجلا عقوم  

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 

www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 

 
 

 :ةجمدملا تêاوطسألاو ،تايجمربلا ،ةيبوساحلا جماربلا لثم ىرخأ ةيميلعت داوم .٤

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 

 .................................................... .................... ميكحتلا ةهج تاظحالم

 

 ةبولطملا قفارملا .سس

 ةيساردلا تاعاقلا لخاد دعاقملا ددع يأ( تاربتخملاو ةيساردلا تاعاقلا مجح كلذ يف امب قفارملا نم يساردلا ررقملا تابلطتم ّنيب

 :)اهريغو ،ةحاتملا يلآلا بساحلا ةزهجأ ددعو ،تاربتخملاو

 :)اهريغو ،لماعملاو ،ضرعلا تاعاقو ،تاربتخملاو ،تارضاحملا تاعاق( ينابملا .٣٩

 .ابلاط ٢٠ ل عستت تارضاحم ةعاق
 



 

٢٤٩ 
 

 :)اهريغو تايجمربلاو ،ةيكذلا تاحوللاو ،تgايبلا ضرع تاودأ( ةينقت رداصم  .٤٠

 Data Show تgايبلا ضراع زاهج

 .ررقملا تاعوضوم يف ةروكذملا ةيبوساحلا تايجمربلا

 :)ا> ةمئاق قفرأ وأ ،اهركذاف ،ةصاخ ةيربخم تازيهجت ىلإ ةجاح كانه ناك اذإ ًالثم :اهددح( ىرخأ رداصم .٤١

 دجوي ال

  هريوطت تاءارجإو يساردلا ررقملا ميوقت .ددد

 :سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا تايجيتارتسا

 :يف ةلثمتملاو سيردتلا ةيلاعف صوصخب بالطلا نم ةعجارلا ةيذغتلا ىلع لوصحلا بيلاسأ مادختسا

 .ةدحاولا ةقيقدلا ةقرو -

 .باستاو ةلاسر وأ ينورتكلا ديرب -

 .اضومغ رثكألا ةطقنلا -

 .ةدحاو ةلمج يف زجوم -

 .نيهاجتÉ ةعيرسلاو ةعجارلا ةيذغتلا -

 :مسقلا وأ ذاتسألا لبق نم سيردتلا ةيلمع ميوقتل ىرخأ تايجيتارتسا .ذذذ

  .سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب تاربخلاو تار–زلا لدابت -

 .سيردتلا يف ءارظنلا لبق نم سيردتلا يف ةراشتسالا -

 :سيردتلا ريوطت تاءارجإ .ررر

 تاربخلاو تار–زلا لدابت يف لثمتت ةمهم تاسرامم نمضتي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 سيردتلا تاءارجإ نع ةيرثو ةعجار ةيذغت مدقت يتلاو سيردتلا يف ةراشتسالاو ،سيردتلا يف )نارقألا( ءارظنلا نيب

 .اهريوطتو

 سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت :لثم( بلاطلا زاجنإ ريياعم نم ققحتلا تاءارجإ .ززز

 :)ىرخأ ةسسؤم نم سيردت ةئيه ءاضعأ عم تابجاولا نم ةنيع وأ تارابتخالا حيحصتل ٍةيرود ةروصب لدابتلاو ،نيلقتسم

 زاجنإلا بئاقح ريياعم ةعجارم كلذكو ،نيلقتسم سيردت ةئيه ءاضعأ ةطساوب ةبلطلا لامعأ نم ةنيع حيحصت قيقدت -

 .مسقلا يف سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم جمgرب نمض ةيفصولا ريدقتلا سيياقمو

 :هريوطتل طيطختلاو يساردلا ررقملا ةيلاعف ىدمل ةيرودلا ةعجارملل طيطختلا تاءارجإ فِص

 ررقملا يف نيصصختملا نم زيكرتلا تاعومجم نيوكتب متهي جمgرب وهو سيردتلا ةئيه راطإ يف ملعتلا تاعمتجم نيوكت -

 ءارجإ لالخ نم ثيدحتلاو ريوطتلل ةمزاللا تاليدعتلا ءارجإو ررقملا ةيلاعف ميوقتل مسقلÉ سيردتلا ةئيه ءاضعأ نم

 .ةيمسرلا ريغو ةيمسرلا تاساردلاو ثاحبألا
 



 

٢٥٠ 
 

 دادعإ ررقملا فيصوت

     رميخم دمحم ماشه /د.أ

              نسح ديعس يناه /د

 
 

  

 يجرفملا دمحم ملاس /د :جمgربلا قسنم مسا

 ٢٥/٢/١٤٤٠ خيراتلا  :عيقوتلا



 

٢٥١ 
 

 :اهسيردت تايجيتارتساو اهسايق قرطو ةفلتخملا ةيميلعتلا تالا≈ا يف جمgربلل ملعتلا تاجرخم ٥ /١ /٤

 :سيردتلا تايجيتارتساو سايقلا قرطو ملعتلا تاجرخم ةفوفصم ١ /٥ /١ /٤
 سايقلا قرط سيردتلا تايجيتارتسا ينطولا راطإلا يف ملعتلا تالا≈ ًاقفو ملعتلا تاجرخم 

 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا( ةيفرعملا تاراهملا ١

١-١ 

 يسفنلا داشرالا ت–رظنب قيمعو لماش مهف هيدل -

 هيجوتلا يف ةيساسالا تاحلصملاو ميهافملاو ئدابملاو

 .يسفنلا داشرالاو

  -ءاصقتسالاو ثحبلا -

 ملعتلا -يتاذلا ملعتلا

 ةشقانملا  -.ينواعتلا

 ميلعتلا - .راوحلاو

  .رغصملا

 ضعبل ميهافملا طئارخ -

 شرو - ررقملا ميهافم
  لمعلا

 ةيفصنلاو – ةيرودلا تارابتخالا -

 ةيئاهنلاو

 تافيلكتلاو تابجاولا -

 .شاقنلا تاقلح- -
 ضورعلÉ بالطلا فيلكت - -

power point Data 

show ررقملا تاعوضوم ضعبل 

٢-١ 

 يسفنلا داشرالاو هيجوتلا قرطو تالاجمب ةفرعم هيدل -

 يتلاو يسفنلا داشرالا هيجوتلا تاينفو تاراهمو

 اينهم هدادعإ ىلع دعاست

 ينواعتلا ملعتلا -

 راوحلاو ةشقانملا -

 طشنلا ملعتلا -

 ينهذلا فصعلا -

 ةيفصنلاو – ةيرودلا تارابتخالا -

 ةيئاهنلاو

 تافيلكتلاو تابجاولا -

 .شاقنلا تاقلح -
 ضورعلÉ بالطلا فيلكت - -

power point Data 

show ررقملا تاعوضوم ضعبل 

٣-١ 

 هيجوتلا لاجم يف ةثيدحلا ةيملعلا ت–رظنلÉ ةفرعم هيدل -

 لح يف مهست يتلا اÏاقيبطتو يسفنلا داشرالاو

 ةرصاعملا –اضقلاو تالكشملا

 طشنلا ملعتلا -

 ةيميلعتلا ةطشنألا -

 نيب طبرلا ىلع بيردتلا -

 يسفنلا داشرالا ت–رظن

 يف ةدجتسملا –اضقلاو

 يداشرالا لمعلا لاجم

 تافيلكتلاو ةطشنألا مييقت -

٤-١ 

 داشرالا يف تاروطتلا ثدح¨ لماش مهف هيدل -

 ت–دحتلاو ةدجتسملا –اضقلا كلذ يف امب يسفنلا

 اهيلع فراعتملا جئاتنلÉ ةصاخلا تاروطتلا يف ةلمتحملا

 . يسفنلا داشرالاو هيجوتلا لاجم يفو ةماع

 نيب طبرلا يلع بيردتلا - -

  ةدجتسملا –اضقلا

 ةمئاقلا ميهافملاو

 portfolio زاجنالا فلم -

 ثوحبلل ةديدج تاروصت ميدقت - ةعباتم يلع بيردتلا - داشرإلاو هيجوتلا نيب ةقالعلل كاردإ هيدل نوكي - ٥-١



 

٢٥٢ 
 

 سايقلا قرط سيردتلا تايجيتارتسا ينطولا راطإلا يف ملعتلا تالا≈ ًاقفو ملعتلا تاجرخم 

 اهل يتلاو ةينهملا ةيثحبلاو ةيملعلا تاروطتلاو يسفنلا

 داشرالاو هيجوتلا لاجم يف ةسرامملا يف لمتحم ريث.

 .يسفنلا

 ثوحبلا لاجم يف ديدجلا

 . تنرتنالا لالخ نم

 صصختلا لاجم يف ةثيدحلا

٦-١ 
 داشرإلÉ ةصاخلا جذامنلاو ت–رظنلÉ لماش مهف هيدل -

 يرسالا

 ءاصقتسالاو ثحبلا -

 يتاذلا ملعتلا -

 ينواعتلا ملعتلا -

 .راوحلاو ةشقانملا -

 طشنلا ملعتلا -

 ةيفصنلاو – ةيرودلا تارابتخالا -

 ةيئاهنلاو

 تافيلكتلاو ةطشنألا مييقت -

٧-١ 

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صئاصخل لماشلا مهفلا -

 هيجوتلا يف ت–رظنلا ىلع ءانب مهداشرا قرطو

 يسفنلا داشرالاو

 طشنلا ملعتلا -

 نيب طبرلا ىلع بيردتلا -

 يسفنلا داشرالا ت–رظن

 يف ةدجتسملا –اضقلاو

 يداشرالا لمعلا لاجم

 portfolio زاجنالا فلم -

 تافيلكتلاو ةطشنألا مييقت -

 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا( :ةيكاردالا تاراهملا ٢

 بيلاسأو ةمدقتم ةيرظن ىؤر قيبطت يلع رداق نوكي - ١-٢

 –اضقلل يعادبالا ليلحتلا يف ثحبلاو ءاصقتسالا

 داشرالاو هيجوتلا لاجم يف ةيسيئرلا تالكشملاو

 . اهل ةركتبم لولح ريوطت يلعو يسفنلا

 – ءاصقتسالاو ثحبلا -

 ليلحتلا يلع بيردتلا

 –اضقلل يعادبالا

  تالكشملاو

 طشنلا ملعتلا -

 ةيبرعلا  تالاقملا ضعبل ليلحت -

 لاجم يف ت–رودلا نم ةيبنجألاو

 يسفنلا داشرالا

 تÉاتكلا نمو ثاحبالا نم صلختسي نأ عيطتسي - ٢-٢

 يلع ةينبم ةديدج ىؤرو اراكفأ روطي نأو ةيرظنلا

 داشرالاو هيجوتلا لاجم لخاد نم راكفالا جمد

  . ةينهملا ةسرامملا يف يسفنلا

 ريكفتلا يلع بيردتلا -

 يراكتبالا ريكفتلاو دقانلا

 لوصولاو راكفالا ريوطتو

 .ةديدج يؤرل

 ريتسجاملا لئاسر ضعب دقن -

 هاروتكدلاو

 ةيريوطت ةيداشرا بيلاسأو قرط ممصي نأ عيطتسي - ٣-٢

 يف مهم ريوطتب ةقالع اهل يتلا ةدقعملا –اضقلا ةجلاعمل

 . يسفنلا داشرالاو هيجوتلل ةينهملا ةسرامملا

 ذيفنت يلع بيردتلا. -

 يف ةيداشرالا جماربلا

 عيراشملا ءاجاو ناديملا

 ةيثحبلا

 مئاق يداشرا جمgربل روصت ميدقت -

 ةيداشرالا ت–رظنلا يدحأ ىلع

 لاجم يف ةرصتخم ةيثحب ةطخ ميدقت -

 هصصخت

 ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا قيبطت ىلع رداق - 

 يسفنلا داشرالاو هيجوتلا يف ةيصيخشتلا

 مادختسا ىلع بيردتلا -

 اهقيبطتو ةيسفنلا سيياقملا

 portfolio زاجنالا فلم -

 تافيلكتلاو ةطشنألا مييقت -



 

٢٥٣ 
 

 سايقلا قرط سيردتلا تايجيتارتسا ينطولا راطإلا يف ملعتلا تالا≈ ًاقفو ملعتلا تاجرخم 

 طشنلا ملعتلا -

 يتاذلا ملعتلا -

 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا( ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم ٣

 حورو لالقتسالا نم يلاع يوتسمب رارمتسÉ لمعي - ١-٣

 لاجم يف ةينهملا وا ةيميداكالا ةطشنالا يف ةردابملا

 .يسفنلا داشرالاو هيجوتلا

  يتاذلا ملعتلا لمع شرو -
  ةيميدقتلا ضورعلا -

 ينواعتلا ملعتلا -

 ضورعلاو  لمعلا شرو مييقت -

 ةيميدقتلا

 ةيملعلا ةطشنألا مييقت -

 يلع موقيو ةيتاذلا هتطشنأل ةلماكلا ةيلوؤسملا لمحتي - ٢-٣

 تاذلل ةيعوضوم ةعجار ةيذغت لالخ نم اهنيسحت

   . ريوطتلاو نيسحتلل ءانبو فداه طيطختو

 ملعتلا يلع بيردتلا -

 جئاتنلا لمحتو يتاذلا

 .هيلع ةبترتملا

 ميوقتلا جئاتن يلع عالطضالا -

 ةرم مييقتلا ةداعاو هيرود ةروصب

 يرخأ

 سراميو ةيعامجلا ةطشنالا يف ءانبلا لعافتلا يف دعاسي - ٣-٣

 ةبكرملا ةيعامتجالاو ةينهملا ةئيبلا يف ةدايقلا رود

  يسفنلا داشرإلل

  – ينواعتلا ملعتلا -

 لدابت يلع بيردتلا

 ةيعبتلاو ةدايقلا يف راودالا

 دحا يف ينواعت ملعت ةسلجل ضرع -

 صصختلا تاعوضوم

 ةيقالخالا –اضقلا عم ةيساسحبو مئاد لكشب لماعتي - ٤-٣

 يلع ةينبمو ةلداعو ةميلس اماكحا ردصيو ةدقعملا

 ةيساسحو ةيكذ ةقيرطب اهلصويو هتاجاتنتسا عالطا

 يف نوردابيو –اضقلا هذه لثمب نورثأتي نيذلا كئلوأل

 ةسرامملا دعاوقو ريياعم يف روصقلا طاقن يلا ةراشالا

  . اهحالصإو اهتعجارم ةلواحمل ةيلاحلا

 رادصا يلع بيردتلا -

 ةلداعلا ةيقالخالا ماكحالا

 جئاتنو تامولعم يلع ءانب

 . ةيملع

  راودالا بعل -

 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا( ةيددعلا تاراهملاو ةينقتلا تاراهملاو لصاوتلا تاراهم ٤

 نيقلتملا عم مئالملا يوتسملÉو ةيلعافب لصاوتي - ١-٤

 ريراقت لالخ نم لكك عمت≈او نيينهملاو نييميداكالا

 تاروشنم نمو هيميدقت ضورعو ةيمسر ريغو ةيمسر

 ةينهملا تاقيبطتلا كلذ يف امب ةينهمو ةيميداكا

Éيسفنلا داشرالا لاجم يف تاسسؤمل 

 دادعا يلع بيردتلا -

– ةيملعلا ريراقتلا ةباتكو

 – ةيميدقت ضورع لمع

 ةباتك يلع بيردتلا

  ةيملعلا تاروشنملا

 ةباتكو ةيميدقت ضورع دادعا-  -

 ةيملعلا تاروشنملا

 ةيئاصحالا تgايبلا ليلحتب يدايتعا لكشب موقي - ٢-٤

 نم اعساو امك مدختسي امك ةءافكب اهمدختسيو

 ثحب يف ةمئالملا تالاصتالاو تامولعملا تاينقت

  تايصوتلاو جئاتنلا لاصيإو –اضقلا

 بيوبت يلع بيردتلا -

  ةيئاصحالا تgايبلا

 يلع بيردتلا-  اهمييقتو

 تاينقت مادختسا

 يف تالاصتالاو تامولعملا

 جئاتنلا يلع تاقيلعت  ميدقت -

 ةيئاصحالا



 

٢٥٤ 
 

 سايقلا قرط سيردتلا تايجيتارتسا ينطولا راطإلا يف ملعتلا تالا≈ ًاقفو ملعتلا تاجرخم 

 –اضقلا ثحبو لوانت

 . جئاتنلا لاصيإو

 ةيفارتحا ةقيرطب لماعتيو ةيلعافب لصاوتي نأ عيطتسي - 

 تامدخلل نيقلتملاو تالكشملا باحصا عم

 ءانثأ مهعم ةينهمو ةيداشرا ةقالع ةماقإو ةيداشرالا
 مهل ةيداشرالا تامدخلا ميدقت

 تاقيبطتو لمع شرو -

 تاسسؤملا يف ةينهم

 ةيحصلاو ةيوبرتلا

 ةيلمعلا ءانثأ لعافتلا ةقيرط مييقت -

 يناديملا قيبطتلا  يف ةيداشرالا

    

  ةيكرح-سفنلا تاراهملا ٥

 دجوت ال دجوت ال دجوت ال ١-٥

 دجوت ال دجوت ال دجوت ال ٢-٥

 



 

٢٥٥ 
 

 :ةمدقملا تاررقملا ىلع جم7ربلا ملعت تاجرخم عيزوت ٢ /٥ /١ /٤
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 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا( ةيفرعملا تاراهملا -١

١-١ 

 يسفنلا داشرالا تYرظنب قيمعو لماش مهف هيدل -

 هيجوتلا يف ةيساسالا تاحلصملاو ميهافملاو ئدابملاو

 .يسفنلا داشرالاو

√ √ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

 

٢-١ 

 يسفنلا داشرالاو هيجوتلا قرطو تالاجمب ةفرعم هيدل -

 دعاست يتلاو يسفنلا داشرالاو هيجوتلا تاينفو تاراهمو

 اينهم هدادعإ ىلع

√    √     √  √ √ 

 

٣-١ 

 هيجوتلا لاجم يف ةثيدحلا ةيملعلا تYرظنل{ ةفرعم هيدل -

 لح يف مهست يتلا اUاقيبطتو يسفنلا داشرالاو

 ةرصاعملا Yاضقلاو تالكشملا

√         √ √ √ 

  



 

٢٥٦ 
 

٤-١ 

 يسفنلا داشرالا يف تاروطتلا ثدحÑ لماش مهف هيدل -

 يف ةلمتحملا تYدحتلاو ةدجتسملا Yاضقلا كلذ يف امب

 لاجم يفو ةماع اهيلع فراعتملا جئاتنل{ ةصاخلا تاروطتلا

 . يسفنلا داشرالاو هيجوتلا

√  √ √ √     √ √  

  

٥-١ 

 يسفنلا داشرإلاو هيجوتلا نيب ةقالعلل كاردإ هيدل نوكي -

 لمتحم ريثë اهل يتلاو ةينهملا ةيثحبلاو ةيملعلا تاروطتلاو

 .يسفنلا داشرالاو هيجوتلا لاجم يف ةينهملا ةسرامملا يف

√   √ √    √ √ √ √ 

  

٦-١ 
 داشرإل{ ةصاخلا جذامنلاو تYرظنل{ لماش مهف هيدل -

 يرسالا
          √ √ 

  

٧-١ 

 ةصاخلا تاجايتحالا يوذ صئاصخل لماشلا مهفلا -

 داشرالاو هيجوتلا يف تYرظنلا ىلع ءانب مهداشرا قرطو

 يسفنلا

         √  √ 

  

 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا( :ةيكاردالا تاراهملا -٢

١-٢ 

 هيجوتلا يف ةمدقتم ةيرظن ىؤر قيبطت يلع رداق نوكي

 ليلحتلا يف ثحبلاو ءاصقتسالا بيلاسأو يسفنلا داشرالاو

 هيجوتلا لاجم يف ةيسيئرلا تالكشملاو Yاضقلل يعادبالا

 . اهل ةركتبم لولح ريوطت يلعو يسفنلا داشرالاو

√  √ √     √   √ 

  



 

٢٥٧ 
 

٢-٢ 

 ت{اتكلا نمو ثاحبالا نم صلختسي نأ عيطتسي -

 جمد يلع ةينبم ةديدج ىؤرو اراكفأ روطي نأو ةيرظنلا

 يف يسفنلا داشرالاو هيجوتلا لاجم لخاد نم راكفالا

  . ةينهملا ةسرامملا

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 

٣-٢ 

 ةيريوطت ةيداشرا بيلاسأو قرط ممصي نأ عيطتسي -

 يف مهم ريوطتب ةقالع اهل يتلا ةدقعملا Yاضقلا ةجلاعمل

 . يسفنلا داشرالاو هيجوتلل ةينهملا ةسرامملا

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

٤-٢ 
 ةيسفنلا سيياقملاو تارابتخالا قيبطت ىلع رداق -

 يسفنلا داشرالاو هيجوتلا يف ةيصيخشتلا
    √  √  √    √ √ 

 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا( ةيلوؤسملا لمحتو ةيصخشلا تاقالعلا تاراهم - ٣

١-٣ 
 يف ةردابملا حورو لالقتسالا نم يلاع يوتسمب رارمتس{ لمعي

 .يسفنلا داشرالا لاجم يف ةينهملا وا ةيميداكالا ةطشنالا
√  √ √ √ √ √   √ √ √  √ 

٢-٣ 

 يلع موقيو ةيتاذلا هتطشنأل ةلماكلا ةيلوؤسملا لمحتي

 طيطختو تاذلل ةيعوضوم ةعجار ةيذغت لالخ نم اهنيسحت

   . ريوطتلاو نيسحتلل ءانبو فداه

√  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 

٣-٣ 

 رود سراميو ةيعامجلا ةطشنالا يف ءانبلا لعافتلا يف دعاسي

 داشرإلاو هيجوتلل ةبكرملا ةيعامتجالاو ةينهملا ةئيبلا يف ةدايقلا

  يسفنلا

√  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 



 

٢٥٨ 
 

٤-٣ 

 ةدقعملا ةيقالخالا Yاضقلا عم ةيساسحبو مئاد لكشب لماعتي

 عالطا يلع ةينبمو ةلداعو ةميلس اماكحا ردصيو

 نيذلا كئلوأل ةيساسحو ةيكذ ةقيرطب اهلصويو هتاجاتنتسا

 طاقن يلا ةراشالا يف نوردابيو Yاضقلا هذه لثمب نورثأتي

 اهتعجارم ةلواحمل ةيلاحلا ةسرامملا دعاوقو ريياعم يف روصقلا

  . اهحالصإو

√  √ √ √ √ √   √ √ √  √ 

 
 تاررقملا لالخ نم عمتجملل ةديفملا تايصوتلا ضعب مدقي

 اهتسارد متي يتلا
√  √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ 

 )هاروتكدلا – ريتسجاملا – يلاعلا مولبدلا(   ةيددعلا تاراهملاو ةينقتلا تاراهملاو لصاوتلا تاراهم -٤

١-٤ 

 نييميداكالا نيقلتملا عم مئالملا يوتسمل{و ةيلعافب لصاوتي

 ةيمسر ريغو ةيمسر ريراقت لالخ نم لكك عمت4او نيينهملاو

 كلذ يف امب ةينهمو ةيميداكا تاروشنم نمو هيميدقت ضورعو

 داشرالا لاجم يف ةددحمو ةمهم ةيضق لوح ةيملعلا ةلاسرلا

 يسفنلا

    √  √  √  √   √ 

٢-٤ 

 ةيئاصحالا ت±ايبلا ليلحتب يدايتعا لكشب موقي

 تاينقت نم اعساو امك مدختسي امك ةءافكب اهمدختسيو

 لاصيإو Yاضقلا ثحب يف ةمئالملا تالاصتالاو تامولعملا

  تايصوتلاو جئاتنلا

      √ √ √     √ 



 

٢٥٩ 
 

  

٣-٤ 

 عم ةيفارتحا ةقيرطب لماعتيو ةيلعافب لصاوتي نأ عيطتسي

 ةماقإو ةيداشرالا تامدخلل نيقلتملاو تالكشملا باحصا

 ةيداشرالا تامدخلا ميدقت ءانثأ مهعم ةينهمو ةيداشرا ةقالع

 مهل

    √  √      √ √ 

 ةيكرح-سفنلا تاراهملا  -٥

               دجوي ال 



 

٢٦٠ 
 

 :بالطلا /٥

 :جمانربلاب لیجستلاو لوبقلا طورش ١ /٥

 :لوبقلل ةماعلا طورشلا -

 :يهو لوبقلا طورش ىلع ايلعلا تاساردلل ةدحوملا ةحئاللا نم )١٣( ةداملا تصن

 .نييدوعسلا ريغ نم ناك اذإ ايلعلا تاساردلل ةيمسر ةحنم ىلع وأ ،2ًدوعس مدقتملا نوكي نأ -١

 .اY فرتعم ىرخأ ةعماج نم وأ ةيدوعس ةعماج نم ةداهشلا ىلع لصاح مدقتملا نوكي نأ -٢

 .ةيعماجلا ةلحرملا يف لقألا ىلع "ديج" ريدقت ىلع مدقتملا لوصح" مولبدلا " ةلحرمب لوبقلل طرتشي -٣

 .اًيبط ًاقئالو كولسلاو ةريسلا نسح نوكي نأ -٤

 .هسيردت مهل قبس ةذتاسأ نم نيتيملع نيتيكزت مدقي نا -٥

 :)ةيلخادلا حنملا(نيميقملا ةبلطلا نم نيمدقتملا طورش -

 .ةكلمملا يف ةيماظن ةماقإ اًميقم ةــ /مدقتملا نوكي نأ -١

 .)لماع ،سراح ،قئاس( ةيفرحلا نهملا باحصا نم نوكي ال نأ -٢

 :سفنلا ملع مسقب ةصاخ طورش -

 .مولبدلل نيمدقتملل سفنلا ملع مسق اهدقعي يتلا ةيصخشلا ةلباقملا زايتجا        

  :تازيهجتلاو قفارملاو ملعتلا رداصم -٦

 ةرفوتملا تازیھجتلاو قفارملاو ملعتلا رداصم -١-٦

 مسقلاب

 ةحاتملا تازيهجتلا ةعسلا

 ةفلتخملا ميلعتلا تاينقتب لماك زيهجت ةزهجم ٢٠ ةيساردلا تاعاقلا

   شرولاو تاربتخملاو لماعملا

 زهجم ٢٠ ١ مقر لمعم

   ٢ مقر لمعم

   ٣ مقر لمعم



 

٢٦١ 
 

 ةرفوتملا تازیھجتلاو قفارملاو ملعتلا رداصم -١-٦

 مسقلاب

 ةحاتملا تازيهجتلا ةعسلا

   ٤ مقر لمعم

 تامولعملا رداصمو ةبتكملا

 ةعماجلاو ةيلكلا ةبتكمب ةرفوتم  عجارملاو بتكلا .١

 تامولعملا دعاوقو ةيمقرلا رداصملا .٢
 تامولعملا دعاوقو ةعماجلv هللا دبع كلملا ةبتكم 

 ةيملاعلاو ةيلحملا ،اw ةحاتملا

 

 :ةبولطملا تازیھجتلاو قفارملاو ملعتلا رداصم -٢-٦
 ةحاتملا تازيهجتلا ةعسلا

 ةيساردلا تاعاقلا
 ميلعتلا تاينقتب لماك زيهجت هزهجمو ةرفوتم ٢٠

 .ةفلتخملا

   شرولاو تاربتخملاو لماعملا

 سفنلا ملع لمعم زيهجت لامكتسا  ١ مقر لمعم

  تارابتخالv زهجم ٢٠ ٢ مقر لمعم

  - ٣ مقر لمعم

  - ٤ مقر لمعم

 تامولعملا رداصمو ةبتكملا

 ةعماجلاو ةيلكلا ةبتكمب ةرفوتم  عجارملاو بتكلا .١

 تامولعملا دعاوقو ةيمقرلا رداصملا .٢
 تامولعملا دعاوقو ةعماجلv هللا دبع كلملا ةبتكم 

 ةيملاعلاو ةيلحملا ،اw ةحاتملا

 

  



 

٢٦٢ 
 

 :عیراشملاو ةیملعلا ثوحبلا ٧

  :مسقلاب ةیسیئرلا ةیثحبلا تالاجملا ٧/١

 .يسفنلا داشرالا -١

 . ملعتلا سفن ملع -٢

 .ومنلا سفن ملع -٣

 .ينهملاو يوبرتلا داشرإلا -٤

 .يعامتجالا سفنلا ملعو ةيصخشلا -٥

 . ميوقتلاو سايقلا -٦

 . ثوحبلاو ءاصحالا -٧

  


