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مكدمة:

ارتبطت رصاي ١داَع ١إؾزٜكٝا ايعامل ١ٝبٓغز اإلصالّ ٚتعًي ِٝايًػي ١ايعزبٝيٚ ١املضيتٗفؾٖ ٕٛيِ أبٓيا ٤املضيًُ
يف اجملتُعييات اإلؾزٜكٝييٚ ١ذيييو ألْٗييا دييا٤ت تًبٝيي ١سبادييات ؾعًٝيي ١سٝييح نييإ احملتيياد ٕٛيييتعًِ ايًػيي ١ايعزبٝيي١
ٚايعًيي ّٛاإلصييالَٜ ١ٝؿ يف ٕٚإىل َؤصضييات تعًيي ِٝايكييز ٕ احملًٝيي ١يف َٓييا ل عفٜييفَ ٠يئ صييٛنإ ٚان ٟايٓٝييٌ ؾٓغ ي ت
داَع ١إؾزٜكٝا ممتجً ١يف املزنش اإلصالَ ٞاإلؾزٜك ٞيتًبٖ ١ٝذ ٙاسباد ١بصٛر ٠عًُ ١ٝأنانمي.١ٝ
َٓييذ ْغ ي تٗا يف ٛرٖييا ازبفٜييف نذاَعيي ١مل ٜتذيياٚس عُزٖييا ايعغييز ٠صييٓٛات سٗٓٝييا ؾاقييت مسعتٗييا
ٚاْتغزت يف ايعفٜف َٔ اييف .ٍٚبيٌ أْٗيا اربيذت َٛقعيا يف ايصيفار ٠ييف ٣بعيا اييفٚ ٍٚاملؤصضيات مميا دعًيٗا
قبً ١يهجري َٔ ايبٗٝا ٚاملؤصضات األنانمي ١ٝايزاع ١ٝيًتعً.ِٝ
ٜعييف ذيييو يف سييف ذاتيي٘ َؤعييزاً ٚاضييشاً زبييٛن ٠األناٚ ٤االظبيياس ٚايتُٝييش يف ٖييذ ٙازباَعيي ١األَييز ايييذٟ
ٜٛديي نراص يي ١دبزبتٗ ييا باعتبارٖ ييا منٛذديياً َتؿ ييزناً ٜض ييتؿان َ يئ دبارب يي٘ اي ييي ميه يئ إٔ تتخ ييذٖا املؤصض ييات
األنانمي ١ٝايٓاع ١٦قف ً٠ٚصاسب ١يف املضري ٠األنانمي.١ٝ
تٗفف ٖذ ٙايٛرق ١إلبزاس نٚر ٖذ ٙازباَع ١يف َزاسٌ تطٛرٖا املختًؿ ١يف ايتعًي ِٝايعياّ ٚتعًي ِٝايًػي١
ايعزب َٔ ١ٝخالٍ َغزٚع ايغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعامل ١ٝباعتبارٖا َغزٚعاً بيفٜالً يتذزبي ١املزنيش اإلصيالَ ٞاييذٟ
نإ ٜزنش عً ٢ايتعً ِٝايعاّ يف َزسًي املتٛصط ٚايجاْ.ٟٛ

تتياول الورقة موضوعَا مً خالل احملاور التالية:
)1
)2
)3
)4
)5
)6

َ :فخٌ (ايغٗان ٠ايعامل ١ٝايؿهزٚ ٠ايٓغ .)٠
 :ايؿ٦ات ايي اصتٗفؾتٗا ايغٗان ٠ايعامل.١ٝ
 :نراص ١إسصا ١ٝ٥ملخزدات ايغٗان ٠ايعامل.١ٝ
 :اصتكزا ٤ملف ٣ذبكٝل أٖفاف ايغٗان ٠ايعامل َٔ ١ٝخالٍ املخزدات.
 :ؾام األَاْ ١ايعاَ ١يًغٗان ٠ايعامل ١ٝاملضتكبً.١ٝ
 :تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف خفَ ١ايغٗان ٠ايعامل.١ٝ

أهداف الورقة:
تشعى الورقة إىل حتكيل األٍداف التالية :

)1
)2
)3
)4

تكَ ِٜٛفٚ ٣ص ٍٛايغٗان ٠ايعامل ١ٝملضتٗفؾٗٝا َٚف ٣اصتؿانتِٗ َٔ املغزٚع.
ايتشكل َٔ دٛن ٠خفَات ايغٗان ٠ايعامل ١ٝيف األنا ٤ايؿعً ٞملخزداتٗا املضتٗفؾ.١
ايتعزف عً ٢األُٖ ١ٝايٓضب ١ٝألبعان دٛن ٠تكٓ ١ٝاملعًَٛات يف اْتغار ايغٗان ٠ايعامل.١ٝ
ايهغـ عٔ عالق ١دٛن ٠ايغٗان ٠ايعامل ١ٝجبٛن ٠طبزدٗا ايهً ٞبازباَعات املضتكبً ١يًطالب.
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 )5ايتٛصٌ ملكرتسات ايي ميهٔ االصتؿانَٗٓ ٠ا يف صباٍ ذبض ٚتطٜٛز خفَات ايغٗان ٠ايعامل.١ٝ

أوالً :مدخل (الشَادة العاملية الفهرة واليشأة):
"يكف اٖتِ نٜٓٓا اسبٓٝـ برتب ١ٝايعًُا ٤اٖتُاَاً نبرياً ٚدعٌ ًي ايعًيِ ؾز ٜي ١عًي ٢نيٌ َضيًِ
بييذيو ؾييملٕ املضييًُ َطييايب ٕٛبتييٛؾري ايعًييِ ايٓيياؾء ألبٓييا ٤األَيي ١اإلصييالَٚ ١ٝؾييت ؾاقيي٘ أَيياَِٗ إلْغييا٤
املؤصضات ايتعًٚ ١ُٝٝبٓآَ ٤اٖذٗا عًٖ ٢يفَ ٣ئ او ٚرصيٛي٘ ٚإعيفان املعًيِ املضيًِ ٚاملٛدي٘ ايرتبي ٟٛاملضيًِ
ٚغييري ذيييو َيئ َضييتًشَات ايرتبٝييٚ ١ايتعًيي ِٝاإلصييالَٜٛ( "١ٝصييـ اشبًٝؿييٖ )3 :ّ2004 ١هييذا بييفأ ايييفنتٛر/
عبييفاو ايرتٜهيي ٞر ٥ييٝط داَعيي ١اإلَيياّ ضبُ ييف بيئ صييعٛن اإلص ييالََ ١ٝكفَيي ١نيٝييٌ اذب ييان ايغييٗان ٠ايعامل ٝيي١
يًُفارظ ايعزب ١ٝاإلصالَ ١ٝيف ايعامل ٚايذ ٟأْغ ٧بػيز ذبكٝيل ْٗ ي ١تعًُٝٝي ١ناًَي ١يف تًيو امليفارظ
ٜٚضِٗ يف سٌ َغهالتٗا ٚتٛدٗٗٝا ايٛدٗ ١اإلصالَ.١ٝ
ؾهز ٠اذبان ايغٗان ٠ايعامل ١ٝصعٛنٜاً املٓغ سٝيح رعيت داَعي ١اإلَياّ ضبُيف بئ صيعٛن املغيزٚع ٚبيفأ ايت صيٝط
بييفع ٠ٛاملؤصضييات ٚازباَعييات يًُغييارن ١يف تهيي ٜٔٛاالذبييان َٚيئ ايييفاعُ األصاصيي ٝرابطيي ١ايعييامل اإلصييالَٞ
ٚايز٥اصيي ١ايعاَيي ١إلنار ٠ايبشييٛخ ٚاإلؾتييا ٤ايضييعٛن ١ٜإىل داْ ي َضيياِٖ نييٌ َيئ داَعيي ١األسٖييز ٚداَعيي ١ايشٜتْٛيي١
ٚازباَعات ايضٛناْٚٚ ١ٝسار ٠ايرتبٚ ١ٝايتعً ِٝايضٛناْٜٛ( ١ٝصـ اشبًٝؿ.)5 :ّ2004 ١
ناْت رؤ ١ٜاملؤصض هلذا االذبان عامل ١ٝايغٗان ٠ايجاْٚ ١ٜٛإٔ ٜه ٕٛايضٛنإ َكزاً هليا يكيار ٠إؾزٜكٝيا
ٚته ٕٛبانضتإ َكزًا هلا زبٓٛب عزم صٝا.
يف عاّ  ّ1986نَ ٕٛيؤرز ٚسرا ٤خاردٝي ١اييف ٍٚاإلصيالَ ١ٝيف َيؤرز ٙايضيانظ عغيز بياملػزب صبًيط
اَتشاْييات ايغييٗان ٠ايجاْٜٛييٚ ١تيزأظ إنارتيي٘ يف ذاى ايٛقييت مسيي ٛاألَييري ضبُييف ايؿٝصييٌ ٚع ي ايربٚؾٝضييٛر/
ٜٛصـ اشبًٝؿ ١أبٛبهز أَٓٝاً عاَاً يًُذًط َئ ايضيٛنإ َٚضياعف ٜ٘نيٌ َئ اييفنتٛر تٛؾٝيل املٓغياَ ٟٚئ
َصييز ٚاألصييتاذ /عبييف ايييزلٔ ايعبٝييف ر٥ييٝط زبٓيي ١ايكبيي ٍٛجباَعيي ١اشبز يي ّٛصييابكاً ٚاألصييتاذ /سضيئ صييز
اشبييتِ َيئ ايكٝييانات ايرتبٜٛيي ١بييٛسار ٠ايرتبٝييٚ ١ايتعًيي ِٝايضييٛناْ ١ٝأْغييَ ٧هت ي اَتشاْييات املييفارظ ايعزبٝيي١
ال َٓتييفب َيئ داَعيي ١أّ ايكييز .٣مل ٜييتُهٔ اجملً يط َيئ اظبيياس َٗاَيي٘ بايصييٛر٠
اإلصييالَٚ ١ٝع ي ييي٘ َضييؤً ٚ
املطًٛب ١يعزٚف نجري ٠نإ خزٖا سزب اشبًٝر.
يف عاّ  ّ1996سار َضيَ ٍٛ٦هتي اَتشاْيات امليفارظ ايعزبٝي ١اإلصيالَ ١ٝيًضيٛنإ ٚايتكي ٢بايربٚؾٝضيٛر
ٜٛصـ اشبًٝؿ ١األَ ايعاّ جملًط اَتشاْات ايغيٗان ٠ايجاْٜٛيٚ ١يف ضباٚيتي٘ إلسٝيا ٤املغيزٚع ايكيف ِٜاقيرت
ب ي ٕ ٜييؤَ ٍٚغييزٚع ايغييٗان ٠إىل داَعيي ١إؾزٜكٝييا ايعاملٝييٚ ١ايييي ناْييت سفٜجيي ١ايتهييٚ ٜٔٛإٔ تهيي ٕٛازباَعيي١
َزنشاً يًغٗان ٠ايعامل ١ٝيف إؾزٜكٝا ٚإٔ ته ٕٛداَع ١ايعالَ ١إقباٍ يف إصالّ أبان ببانضتإ َزنشًا زبٓيٛب
عييزم صييٝا ذنييز (ٜٛصييـ اشبًٝؿيي" :)ّ2006 ١يف سٜييار ٠يألَييري ضبُييف ايؿٝصييٌ يًضييٛنإ َييء َييفٜز أعُاييي٘ يف
ايضييٛنإ األصييتاذ /عًيي ٢عبييف او ٜعكييٛب ٚبٓييا ٤عًيي ٢تٛدٝيي٘ األَييري يألصييتاذ /عًيي ٢عبييف او ٚيغخصيي ٞب ي ٕ
ْذٖ إىل داَع ١إؾزٜكٝا ايعامل ١ٝيالتؿام َء إنار ٠ازباَع ١عً ٢أًٜٛي ١املغزٚع يًذاَعيٚ ١قعيت اتؿاقٝيَ ١يء
َفٜز ازباَع ١ب ٕ تتبٓي ٢ازباَعيٖ ١يذا املغيزٚع عًي ٢إٔ تٛاصيٌ يف تٓؿٝيذ األٖيفاف اييي ٚضيعت يي٘ ٚاصيتالّ
املبٓ ٢ايذ ٟنإ ٜفار َٓ٘ املغزٚع بايضٛنإ.
تٛي ٞنٌ َئ ايربٚؾٝضيٛر /أليف عُيز عبٝيفاو ٚاييفنتٛر /عبيفايعشٜش صيعف عُيز ايعُيٌ يف إعيفان
عٗان ٠عًْ ٢عاّ ايتعً ِٝعٔ بعف َضيتؿٝفَ ٜٔئ ايتذيارب اإلْضياْ ١ٝيف ٖيذا اجملياٍ َجيٌ عيٗان( ٠أنضيؿٛرن
ٚعٗان ٠يٓفٕ ٚايبهايٛرٜا ايعاملٚ )١ٝغريٖا َٔ ايغٗانات سٝح مت اظباس َؿزنات املٓاٖر.
يف عاّ  ّ1999قزرت إنار ٠داَع ١إؾزٜكٝا يف ؾرت ٠تٛي ٞايربٚؾٝضٛر /عُز ايضُاْ ٞإنار ٠ازباَع ١امل ٞ
قفَاً يف إخزاز املغزٚع إىل أر ايٛاقء ؾكاَت بملدزا ٤تزتٝبات إنار ١ٜق ت بتٛي ٞايفنتٛر /نُياٍ ضبُيف
عبٝف عُان ٠املزنش اإلصالَ ٞايذ ٟاْطًكت َٓ٘ إنارَ ٠غزٚع ايغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعامل.١ٝ
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يف ايؿييرت َ ٠يئ ع يياّ  ّ2000إىل ع يياّ  ّ2002رهيئ املزن ييش اإلص ييالَ ٞع ييرب ؾزٜييل ت ييٛاؾزت يف ٜيي٘ ايك ييفر٠
ٚايهؿاٚ ٠٤اهلُ ١ايعايٚ ١ٝاإلميإ بزصاي ١املغزٚع َٔ ت صيٝط بٓٝاتي٘ األصاصيَ ١ٝئ اييٓعِ ٚايًيٛاٚ ٥صبًيط
ايغييٗانٚ ٠األَاْيي ١ايعاَييٚ ١اْطًكييت سزن ي ١ايت ي يٝـ يًهت ي بعييف إٔ أدٝييش املييٓٗر َٚؿزناتيي٘ َيئ َؤصضييات
ازباَعييٚ ١بعييف إٔ ْيياٍ اعييرتاف ٚسار ٠ايرتبٝييٚ ١ايتعًيي ِٝايضييٛناْ ١ٝأُْتذييت تضييع ١نتي نؾعيٚ ً١اسييف ٠يف ايعيياّ
 ّ2001ثِ سبكيت بٗيا أربعي ١نتي يف ايعياّ  ّ2002مت االتصياٍ باملؤصضيات ٚاألعيخا يف نيجري َئ اييفٍٚ
اإلؾزٜك ١ٝبػز إْغا ٤املزانش يبف ٤تٓؿٝذ أ ٍٚاَتشإ.
يف ٜٓاٜز  ّ 2003اْطًل املغزٚع بعكف أ ٚاَتشيإ يي٘ يف َزنيش ٜٔبهيٌ َئ اشبز ي( ّٛداَعي ١إؾزٜكٝيا)
ٚأظبُٓٝا عاصُ ١تغيان بعيفن ( )10يالب ؾكيط ٖيذا ايٓيٛر اييذ ٟغيٝا او يي٘ إٔ ؽبيزز َئ داَعي ١إؾزٜكٝيا
اْتغز َتٛصعاً عًٖ ٢فٚ ٣بصريٚ ٠صؿا ١ْٝ ٤يٝعِ أنجز َٔ ( )14نٚي ١إؾزٜك ١ٝألنجز َٔ ( )35دٓض.١ٝ

ثاىياً :الفئات اليت استَدفتَا الشَادة العاملية:
إٕ داَع ١إؾزٜكٝا ايعاملٝي ١يف بيذرتٗا األٚىل املزنيش اإلصيالَ ٞاْطًكيت عئ سادي ١عيربت عٓٗيا قٛاؾيٌ
ايٛاؾف ٜٔيًضٛنإ بػز ذبص ٌٝايعًيِ ايغيزع ٞؾهيإ عيػـ اجملتُعيات اإلؾزٜكٝي ١املضيًُ ١يتعًي ِٝأبٓاٗ٥يا
عًيي ّٛايييف ٜٔاإلصييالَ ٞإٔ أٚؾييفت إىل ايضييٛنإ ييالب عًييِ َييِٓٗ اسبيياؾغ يهتيياب او (اسبؿعيي )١أ ٚدييا ٤هلييذا
اهلفف َٚيِٓٗ َئ تًكي ٢ايعًيِ ايغيزع ٞعًيَ ٢غياٜه يف بًيف ( ٙيالب اسبًكيات) ٚٚؾيف يالصيتشان ٠عًي ٢أٜيفٟ
عًُييا ٤ذاع صييٝتِٗ يف ذاى ايشَييإ أن ٣املزنييش اإلصييالَ ٞرصييايت٘ عًيي ٢ايٛديي٘ األنُييٌ يف قبيي ٍٛييالب يف
َضت ٣ٛايتعً ِٝايعاّ ٚملا ذب ٍٛاملزنش ملؤصض ١تعًي ِٝعياي ٞنيإ َغيزٚع ايغيٗان ٠ايعاملٝي ١بكصيف احملاؾعي١
عً ٢أٖفاف املزنش اإلصالََٛ ٞاصً ١يًُغٛار َضتٗفؾًا ْؿط ايؿ٦ات.

خلفية عً تركيبة جمتنعات املشتَدفني:
نييإ االٖتُيياّ بييايتعً ِٝاإلصييالَ ٞيف إؾزٜكٝييا قييف ِٜقييفّ اإلصييالّ ؾٗٝييا إذا نييإ َيئ ع ي ٕ املضييًُ
االعتٓا ٤بتعً ِٝايًػ ١ايعزبٚ ١ٝايف ٜٔاإلصالَ ٞيًبالن املؿتٛس ١أ ٚايي ٜفخٌ أًٖٗا ٛعا يف اإلصالّ.
ٚقف سار ايزساي ١املغيٗٛر ابئ بط ٛي ١ممًهيَ ١ياي ٞعياّ (ٖ752ييٚ )ّ1352 /نتي عٓٗياٚ .مميا ْكيٌ عٓي٘
قٛي٘( :يكف عذبت بغف ٠عٓاٜتِٗ حبؿغ ايكز ٕ  ِٖٚػبعًي ٕٛألٚالنٖيِ ايكٝيٛن إذا ظٗيز يف سكٗيِ ايتكصيري
يف سؿع٘ ؾال تؿو عِٓٗ ست ٢ؼبؿعٚ ٙٛيكيف نخًيت عًي ٢ايكاضيٜ ٞي ّٛايعٝيف ٚأٚالنَ ٙكٝيف .ٕٚؾكًيت :أال
تضي ي ي ي ي ي ييزسِٗ ؾكي ي ي ي ي ي يياٍ :ال أؾعي ي ي ي ي ي ييٌ ستي ي ي ي ي ي يي ٢ؼبؿعي ي ي ي ي ي ييٛا ايكي ي ي ي ي ي ييز ٕ)
.) http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3LuJ9kiJf

ٚأْتغييز ايتعًيي ِٝاإلصييالَ ٞيف من طي صييانا َععييِ اجملتُعييات املضييًُ ١يف إؾزٜكٝييا دٓييٛب ايصييشزا٤
ُٖٚا (ناٚن إًٜٝػا :) 6002
 )1منط (ايهتات ٖٞٚ :) ٝاملفارظ ايكز ْ ١ٝيأل ؿاٍ ٚايصػار  ٖٞٚأ ٍّٚأمناط ايتّعًٚ ِٝأعٗزٖا.
 )2من ييط (اسبًك ييات) ٖ :ييَ ٞعاٖ ييف عًُ ٝيي ١يًغ ييباب ٚايهٗ ييٚ ٍٛايغّ يي ٛٝايهب ييارٜٚ .ك يي ّٛؾ ٗٝييا َعًُّ ييٕٛ
َتخصصٜ ٕٛك َٕٛٛبتفرٜط طبتًـ املٛانٚ .يًطّالب سز ١ٜاختٝار املٛان ٚسز ١ٜاختٝار املعًِ.
قاٍ املضتغزم اإلظبًٝيش ٟتزميٓٝذٗياّ ( )Triminghamيف نتابي٘" :تيارٜه اإلصيالّ يف غيزب إؾزٜكٝيا":
"إٕ َيئ أبييزس خصييا٥

اْتغييار اإلصييالّ ٚثكاؾتيي٘ يف غييزب إؾزٜكٝييا ٚايعييامل أمجييء ٖيي ٞايتعًيي ِٝاملضييذف ٟأٚ

ايتعًيي ِٝيف املضييادف ٚذيييو يف اشبطييٛات األٚىل ايييي ٜكيي ّٛبٗييا أْصييار ايييفع ٠ٛاإلصييالَٖٚ ١ٝييذا ايٓييٛع َيئ
ايتعًي ي ي يي ِٝاتبعي ي ي يي٘ صي ي ي ييهإ ني ي ي ييام َٓي ي ي ييذ اعتٓي ي ي يياقِٗ هلي ي ي ييذا ايي ي ي ييف("ٜٔايعباصي ي ي يي)ٞ
.) http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3LuIvzAy5
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املفارظ ايعزبٚ ١ٝاإلصالَ:١ٝ
َ ٖٞٚفارظ تعٓ ٢بتعً ِٝايًػ ١ايعزبٚ ١ٝايعً ّٛايغزعٚ ١ٝقف ت يٝـ بعيا املكيزرات ايٝضيريٚ ٠خباصي١
يف ايًػ ١اإلظبًٝش ١ٜأ ٚايؿزْض ١ٝسض ايًػ ١ايضا٥ف ٠يف ايفٚي .١يكف ْغ ٖذا ايتعً ِٝعًٜ ٢ف عفن ممٔ ًُٜيط
َِٓٗ ايػريٚ ٠ايصفم ٚايزغب ١يف إؾان ٠املضًُ إال أِْٗ مل ٜهْٛيٛا ميًهي ٕٛايزؤٜي ١ايٛاضيشٚ ١ايؿًضيؿ ١احمليفن٠
هلذا ايعٌُٜ .كي ٍٛاألصيتاذ أ بي ٛبهيز ؾٛؾاْيا":مل ٜهئ َؤصضيٖ ٛيذ ٙامليفارظ عًيَ ٢ضيت ٣ٛؾٗيِ املغيانٌ ايرتبٜٛي١
ايييي ناْييت تٛاديي٘ املضييًُ يف تًييو ايؿييرت ٠االْتكايٝيي ١بي ْعيياّ اسبهييِ االصييتعُارْٚ ٟعيياّ اسبهييِ ايييٛ
إضاؾ ١إىل دًٗيِٗ عئ ٚاقيء بالنٖيِ ٚادباٖاتي٘ ايضٝاصيٚ ١ٝايجكاؾي ١ايضيا٥ف ٠ؾٗٝيا"( .باَبيا)
http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3LuI0r9BO

ازبٛاْ امل  ١٦ٝيف ايتعً ِٝاإلصالَ ٞيف إؾزٜكٝا:
ْ )1غز ايًػ ١ايعزب.١ٝ
ْ )2غز ايعً ّٛايغزع.١ٝ
 )3اسبؿاظ عً ٢اهل ١ٜٛاإلصالَ.١ٝ
 )4إعفان ا٥ؿ َٔ ١أبٓا ٤املضًُ يًفراصات ايغزع.١ٝ
 )5صع ١االْتغار :يكيف سكيل ايتعًي ِٝاإلصيالَ ٞرغيِ ضيعـ إَهاْاتي٘ ٚقفراتي٘ اْتغياراً ٖيا٥الً يف
صبتُعات املضًُ األؾارق.١
ٚتتُجٌ أبزس َغهالت ايتعً ِٝاإلصالَ ٞيف إؾزٜكٝا ؾُٝا :ًٜٞ
 )1قً يي ١ازبٗ ييات اي ييي تت يي ٝهل ييِ َٛاص ييً ١ايتعً يي ِٝؾُعع ييِ داَع ييات اي ييف ٍٚاألؾزٜك ٝيي ١ال تكب ييٌ ٖ ييؤال٤
اشبزػب ٚيٝط أَاّ َععِ اشبزػب إال االْتعار عً ٢أٌَ إٔ تتا ألسفِٖ َٓشي ١نراصي ١ٝيف إسيف٣
ايف ٍٚايعزبٖٚ ١ٝذ ٙاملٓ ال تضتٛع إال ايٓشر ايٝضري َٔ ٖؤال ٤اشبزػب .
 )2قً ١ؾز ايعٌُ املتاس ١أَاَِٗ ؾُععِ ايٛظا٥ـ املتاسي ١يف املؤصضيات ٚايغيزنات تتطًي إتكيإ ايًػي١
ايؿزْضي ١ٝأ ٚاإلظبًٝشٜي ١نُييا تتطًي إتكيإ َٗييارات ٚقيفرات ال تٛدييف يف ايػايي ييفٖ ٣ييؤالَٚ ٤ئ ٖٓييا
ٜتذ٘ ٖؤال ٤يًعٌُ يف املفارظ اإلصالَ ١ٝبزٚات ض ١ًٝ٦أٜ ٚعًُي ٕٛيف أعُياٍ سزؾٝيٜ ١تضيا ٕٚٚؾٗٝيا َيء
األَ ٝبٌ رمبا ؾاقِٗ األَ ٕٛٝيف ذيو يط ٍٛخربتِٗ يف ٖذ ٙاألعُاٍ.
ٚقف ٚاد٘ ايتعً ِٝاإلصالَ ٞيف إؾزٜكٝا َعاْاَ ٠ء ايضًطات ايزمسٝي ١يف اييبالن األؾزٜكٝيٚ ١بياألخ
يف ؾرتات االصتعُار ايذ ٟمل تتخً َٓ٘ تًو ايف ٍٚإال َٓذ عكٛن قً.١ًٝ
يكييف اصييطبؼ ايتعًيي ِٝيف إؾزٜكٝييا بصييبػ ١تػزٜبٝيي ١تضييع ٢يطُييط ٖٜٛيي ١األؾارقييٚ ١ذبًٜٛييِٗ إىل إظبًٝييش أٚ
ؾزْضييٜٚ ٝضييذٌ أسييف ايزؤصييا ٤األؾارقييٖٚ- ١يي ٛايييزٝ٥ط ألييف صييٝهٛتٛرٖ- ٟييذ ٙايغييٗان ٠بكٛييي٘" :نييإ ايتعًييِٝ
ايذ ٟقفّ يٓا ٜضع ٢أصاصا الصتٝعابٓا ٚايك ا ٤عًي ٢عخصيٝتٓا ٚصيبػٓا بايصيبػ ١ايػزبٝي ..١ذييو ايتعًي ِٝقيفّ يٓيا
س ييارتٓا ٚثكاؾتٓييا َٚؿآُٖٝييا االدتُاعٝييٚ ١ايؿًضييؿ ١ٝباعتبارٖييا َعيياٖز سبٝيياُٖ ٠ذٝييٚ ١بفاٝ٥يي ١ال تعيي ٞنييجرياً
ٚذيو يهي ٞؽبًكيٛا ؾٓٝيا نيجرياً َئ ايعكيف اييي تيؤن ٟبٓيا إىل إٔ ْصيب ؾزْضي ٝأنجيز َئ ايؿزْضي( " ٝعيٜٛط)
http://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3LuI0r9BO

يييذيو نييإ َيئ أٖييفاف ٖييذا املغييزٚع عٓييف أصييشاب ؾهزتيي٘ ٖيي ٛاملضيياُٖ ١يف أصييال َٓيياٖر ايتعًيي ِٝايعيياّ يف
إؾزٜكٝييا تكييفٜزاً َييِٓٗ أْيي٘ إذا ظبشييت ايؿهييزٚ ٠صييً َييٓٗر ايغييٗان ٠ايجاْٜٛيي ١يف إؾزٜكٝييا ميهيئ َيئ خالييي٘ إٔ تتطييٛر
َٓاٖر َزسً ١ايتعً ِٝايجاْٚ ٟٛبايتايٜ ٞغٌُ اإلصال َٓاٖر املضتٜٛات ايفْٝا َٔ ايتعً.ِٝ

ثالجاً :دراسة إحصائية ملدرجات الشَادة العاملية:
إٕ املٓيياٖر ْٚعييِ ٚإع ييفان االَتشاْييات ٚازبًييٛظ يًغ ييٗان( ٠ايغييٗان ٠ايجاْٜٛيي َ )١يئ عُييٌ ايكُيي ١يًض ييًِ
ايتعًٚ ُٞٝيهٔ ٚعٓفَا ٜعزف ايٓياظ املضيت ٣ٛيف ايكُي ١ؾيملِْٗ صيٛف ٜكَٛي ٕٛبملصيال املزسًي ١ايجاْٜٛي ١نًيٗا
ٚبايتيايٜ ٞصيًش ٕٛقاعييف ٠ايضيًِ ايتعًُٝييٖٚ ٞيَ ٛزسًي ١األصيياظ ٚايؿهيز ٠ايييي ٜزَي ٞإيٗٝيا ٖييذا املغيزٚع ٖيي ٛإٔ
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طبزد٘ صبُيٛعت أْ ٚيٛع َئ ايطيالب ايٓيٛع األ ٍٚػبيف زٜكي٘ ييفخ ٍٛازباَعيات ٚايٓيٛع ايجياْ ٞيالب
يًشٝيياٖٚ ٠ييِ ايييذ ٜٔال ٜزغبيي ٕٛيف َٛاصييً ١ايتعًيي ِٝازبيياَعٖٚ ٞييِ األغًبٝييٜ ١ضييتطٝعَ ٕٛيئ خييالٍ سصييٛهلِ
عًييٖ ٢يذ ٙايغييٗان ٠تٛصيٝء َييفارنِٗ ٚإٔ ػبيفٚا ؾييز ايتٛظٝيـ يٝهْٛيٛا ؾيياعً يف صبييتُعِٗ َغييارن يف
تُٓٝتٗا ٚتطٜٛزٖا ٚذيو بفالً َٔ إٔ ؼبصًٛا عً ٢عٗان ٠ثاَْ ١ٜٛئ َعٗيف أَ ٚفرصي ١غيري َعيرتف بٗيا َئ أٟ
دٜٗٛ( ١صـ اشبًٝؿ.)ّ2006 ١
ذنز (عبف ايباق ٞعبف ايػ  " :)ّ2006إٔ ٖٓياى َعياٜري ٚعيزٚط ػبي إٔ تتيٛاؾز يف َجيٌ ٖيذا ايربْياَر َئ
أدٌ ايت نف َٔ دٛن ٠املخزدات ست ٢ميهٔ إصفار قزار س ٍٛدٛن ٠ايٓٛاتر ٚاالعرتاف بايربْاَر ٚايغزٚط ٖ:ٞ
 )1ايت نف َٔ عزٚط ايكبٚ ٍٛااليتشام َٚف ٣اصتؿا ٤ايطالب هلا يف أ ٟبزْاَر نراص.ٞ
 )2خصا ٥ضبت ٣ٛايربْاَر َٓٚاٖذ٘ َٚكزرات٘ املكفَ.١
 )3املٛارن املاي ١ٝايٛاد تٛاؾزٖا يًربْاَر.
 )4املييٛارن ايبغييز ١ٜايٛاد ي تٛاؾزٖييا ي يُٓط ايتعًيي ِٝبعييف ٚخصا٥ص يِٗ (أصيياتذ ٠ايتعًيي ِٝعيئ بعييف ٚيييٝط
أصاتذ ٠تعً ِٝؾكط).
 )5أصاي ٝايتعًٚ ِٝايتعًِ ٚايتفر ٜمبا يف ذيو اصتخفاّ ايتكٓٝات اسبفٜجٚ ١تطبٝكاتٗا ايعًُ.١ٝ
 )6أصاي ٝتك ِٜٛايطالب املتبع.١
ٖٚذ ٙايٛرق ٖٞ ١ضباٚي ١يًٛقٛف عًيَ ٢يف ٣ديٛن ٠بزْياَر ايغيٗان ٠ايعاملٝي ١يف ذبكٝيل أٖفاؾي٘ ايتعًُٝٝيَ ١ئ
خييالٍ اصييتذاب ١املضييتٗفؾ يالغبييزاط يف ايربْيياَر ٚاالصييتؿانَ ٠يئ َٓٗذيي٘ ٚذيييو عييرب نراصيي ١ايُٓيي ٛامل ييطزن
يًًُتشك بايربْاَر ٚاملخزز ايتعً ُٞٝايٓاتر.
إٕ َٓٗر ايغٗان ٠ايعاملٝيٜ ١تضيِ مبزْٚي ١ايتصيُٚ ِٝصيزع ١االصيتذاب ١سباديات ايفارصي ٚايؿعايٝي ١يف اربياذ
ايتفابري املٓاصب ١يف األٚقات املٓاصب ١ؾذا ٤يف عزٚط َٓ ايغٗانَ ٠ا :ًٜٞ
 )1يًشص ٍٛعً ٢ايغيٗان ٠البُيفّ إٔ ػبًيط ايطايي الَتشاْيات امليٛان اإلدبارٜيٚ ١عيفنٖا ثيالخ َيٛان إضياؾ ١إىل أربيء َيٛان
اختٝار ١ٜيف اسبف األنْ ٢عً ٢إٔ ال ٜشٜف عفن املٛان عٔ تضء َٛان.
 )2رٓ ايغٗان ٠يًطاي اييذٜ ٟيٓذ يف ثيالخ َيٛان إدبارٜيَٚ ١يانت اختٝيارٜت عًي ٢األقيٌ ٚإ ذبضي ايٓضيب ١املٜٛ٦ي١
َٔ صبء َٛان عً ٢إال تكٌ ٖذ ٙايٓضب ١عٔ (.)%05
 )3ػبٛس اسبص ٍٛعً ٢ايغٗان ٠بايتذُٝء ٚايتهُ ٌٝيف اَتشاْ َتتاي. ٝ

ٚاصتذاب ١سبادات ايفراصَٚ ٝشٜفاً َٔ املز ١ْٚأنخًت ايبٓٛن ايتاي ١ٝبايال٥ش:ٖٞٚ ١
 )4رٓ ايغٗان ٠عً ٢سض أنا ٤ايطاي يف االَتشإ:

أ /بعد اجللْس للجالخ مْاد اإلدبازٓ٘  +أزبع أّ ضت مْاد اختٔازٓ٘ .
ب /بعد اليذاح يف الجالخ مْاد اإلدبازٓ٘  +مادتني مً املْاد االختٔازٓ٘ .
ز /أٌ تهٌْ ىطب٘ اليذاح ( )%05فنا فْم ّ ،حتطب مً ضبع٘ مْاد .
د /عدو إظَاز اليطب٘ ألٖ طالب زاضب بالصَادٗ.

 )5ايطاي ايذ ٟدًط الَتشإ نيٌ امليٛان املؤًٖي ١يًشصي ٍٛعًي ٢ايغيٗانَ ٠يزٚ ٠اسيفٚ ٠ظبي ؾٗٝيا ٚسصيٌ عًي ٢عيٗان٠
ظبا ال ؼبل ي٘ ازبًٛظ َز ٠أخز ٣إال بزص ّٛدفٜف.٠
 )6ػبييٛس يًطاي ي ايييذ ٟدًييط يًُييٛان املؤًٖيي ١يًشصيي ٍٛعًييٖ ٢ييذ ٙايغييٗان ٠يف ؾزصييت ٚظب ي ؾٗٝييا عييفا َييان ٠ايًػيي١
األدٓب( ١ٝاإلظبًٝش ٟأ ٚايؿزْض )ٞازبًٛظ يؿزصت أخز ٜبزص ٖٞٚ ّٛناآلت:ٞ

أ -اجللْس للفسص٘ الجالج٘ بسضْو.
ب -اجللْس للفسص٘ السابع٘ بسضْو.
 )7ػبٛس يًطاي ايذ ٟدًط يضت َٛان ٚظب ؾٗٝا ٚتػ ٝعٔ املان ٠ايضابع ١بعذر َكبي ٍٛيألَاْي ١ايعاَيٚ ١قيفّ
ٚثا٥ل تؿٝف بذيو ازبًٛظ الَتشإ املان ٠ايضابع.١
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ٚايعز اإلسصا ٞ٥ايتاي ٞصٝب ٚتري ٠ايُٓ ٛاملتشاٜيف اييذ ٟصياس ايغيٗان ٠ايعاملٝيَٓ ١يذ اْطالقٗيا يف ٜٓياٜز
 ّ2003س بفأت بي ( )10الب ؾكط يف َزنش.ٜٔ

خمرجات الشَادة العاملية للفرتة (3002و – 3002و).
ب ييفأت ايغي يٗان ٠مبزن ييش ُٖ ٜٔييا اشبز ييٚ ّٛأظبُ ٓٝييا يف  ٜٓيياٜز ٚ ّ2003يف ْؿ ييط ايع يياّ اْ ييُت ايص ييَٛاٍ
(مبزنش ٖزدٝضا) ٚظٌ ايتطٛر ٚايشٜانَ ٠ضتُز ٜٔسض َا َٖٛ ٛض يف ازبف ٍٚأنْا:ٙ
و

1
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21
22
23

دورة االمتخاٌ

ٜٓاٜز ّ2003
ٜٛيّ2003 ٛٝ
ؾرباٜز ّ2004
ٜٛيّ2004 ٛٝ
ٜٓاٜز ّ2005
ٜٛيّ2005 ٛٝ
ؾرباٜز ّ2006
ٜٛيّ2006 ٛٝ
ٜٓاٜز ّ2007
ٜٛيّ2007 ٛٝ
ٜٓاٜز ّ2008
أغضطط ّ2008
ؾرباٜز ّ2009
أغضطط ّ2009
ؾرباٜز ّ2010
صبتُرب ّ2010
َارظ ّ2011
صبتُرب ّ2011
َارظ ّ2012
صبتُرب ّ2012
َارظ ّ2013
صبتُرب ّ2013
َارظ ّ2014
اجملنـــــوع

اجلالشوٌ
10
29
51
93
199
328
225
137
118
286
335
214
317
776
603
1,067
778
1,054
816
1,087
1,184
1,101
1,444

عـدد الطالب
ىشبة احلاصلني
ىشبة
املؤٍلوٌ احلاصلوٌ الفرصة على شَادة مً
الراسبوٌ
حلصول على على
الثاىية
املؤٍلني
شَادة
الشَادة
100.0%
1
9
1
16.7% 83.3%
18
11
15
50.0% 50.0%
6
45
3
20.0% 80.0%
45
48
36
20.4% 79.6%
54
145
43
11.7% 88.3%
163
165
144
31.0% 69.0%
113
112
78
17.1% 82.9%
70
67
58
42.9% 57.1%
28
90
16
42.4% 57.6%
99
187
57
15.1% 84.9%
199
136
169
12.5% 87.5%
120
94
105
23.8% 76.2%
84
233
64
17.1% 82.9%
298
478
247
18.2% 81.8%
280
323
229
25.2% 74.8%
603
464
451
37.8% 62.2%
370
408
230
26.6% 73.4%
631
423
463
27.3% 72.7%
629
187
457
17.5% 82.5%
617
470
509
39.6% 60.4%
629
555
380
41.3% 58.7%
612
489
359
18.5% 81.5%
874
570
712

6,543 21,151

5709 4,616

ىشبة
الفرصة
الجاىية

عدد
اجليشيات

90.0%
37.9%
88.2%
51.6%
72.9%
50.3%
49.8%
48.9%
76.3%
65.4%
40.6%
43.9%
73.5%
61.6%
53.6%
43.5%
52.4%
40.1%
22.9%
43.2%
46.9%
44.4%
39.5%

10
6
6
9
9
12
13
13
10
12
14
19
16
15
22
22
19
19
19
31
28
27
28

46.6% 26.2% 73.8%

المصار :نقارير األمانة العامة للشفااة الثاندية العالمية للفنرة من ( ، ) 6002 – 6002المركز اإلسالمي اإل ريقي،
جامعة إ ريقيا العالمية6002،
جدوي ( :)1يىضح إحصاء املطتفًديّ ًّ اهػٔادة اهعاملًة ًِر اهدوزة األوىل يف يِايس  َ2003وحتى اهدوزة اهجاهجة واهعػسوْ يف
ًازع  ،َ2014واملخسج اهتعوًٌٌ وطالب اهفسصة اهجاًُة وعدد اجلِطًات يف كى دوزة
(*) ٓرا اهعٌىد يعرب عّ عدد اهطالب اهريّ اضتىفىا فسصتٍٔ هوخصىي عوى اهػٔادة يف اهدوزة املعًِةة ،وًةٍِٔ ًةّ وةح وحصةى عوةى اهػةٔادة
ؤًٍِ ًّ مل حيصى عوى اهػٔادة بطبب اهسضىب.
(**) بدأت اهدوزة األوىل بعدد ( )10طالب تطع ًٍِٔ جوظ بِظاَ اهفسصتني هًلٌى يف اًتخاْ اهدوزة اهجاًُة ،بًٌِةا جوةظ طاهةب واحةد هلةى
املىاد املؤٓوة هوخصىي عوى اهػٔادة ووح وًّ ثٍ حصى عوى غٔادة.
(***) ٍٓ اهطالب اجلاهطني هعدد أقى ًّ عدد املىاد املؤٓوة هوػةٔادة يف اهةدوزة املعًِةة كفسصةة أوىل وضةًلٌوىْ يف اهةدوزة اهتاهًةة ًباغةسة
كفسصة ثاًُة هوطاهب وذهم حطب غسوط اجلوىع هلره اهػٔادة بالئخة االًتخاُات.
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ازبيف )1( ٍٚبي ّٔٝايُٓيي ٛاملتُاثييٌ َييء سذييِ نيٌ نٚر ٠ؾشي نييإ عييفن املضييتؿٝف ٜٔيف ايييفٚر ٠األٚىل يف ٜٓيياٜز
 )10( ّ2003ييالب نييإ اسباصييً عًيي ٢عييٗان )1( ٠ايي بٓضييبْ )%100( ١ضييب ١طبييزز ظبييا ٚمل ٜهيئ بٗييذ ٙايييفٚر٠
رصٛب ألٕ بكٝي ١ازبايضي اختيارٚا ايؿزصي ١ايجاْٝي ١بُٓٝيا نيإ عيفن املضيتؿٝف ٜٔيف اييفٚر ٠ايضانصيٜٛ( ١يٝي)ّ2005 ٛ
( )316الب ٚنيإ اسباصيً عًي ٢عيٗان )144( ٠ايي بٓضيبَ )%8883( ١ئ مجًي ١امليؤًٖ يًشصي ٍٛعًي ٢ايغيٗان٠
ٚعفنِٖ ( )163اي ٚناْت أعًْ ٢ضب ١طبزز ظبا أْتذتٗيا ايغيٗان ٠ايعاملٝيٚ ١نيإ أنيرب عيفن َئ املضيتؿٝفٜٔ
( )18444اي يف ايفٚر ٠ايجايجٚ ١ايعغزَ( ٕٚارظ  )2014بٓضب ١طبزز ظبا (.)%8185
نُا ب ازبف ٍٚأ ٜياً ايٓضيب ١ايعاَي ١ملخيزز بزْياَر ايغيٗان )%73 8( ٠يؿيرت ٠ايعغيز صيٓٛات اييي َ يت َئ
بفا ١ٜاْطالم ايغٗان ٠يف ٜٓاٜز َ ّ2003كابٌ ْضب ١ايزصٛب ايعاََ )%2682( ١ئ مجًي ١ازبايضي يًعغيز صيٓٛات اييي
َ ييت ٚإذا ْعزْ ييا ي ييألنا ٤ايع يياّ هل ييذ ٙايؿ ييرتٜ ٠ت ييب إٔ ع ييفن ازبايضيي ست يي َ ٢ييارظ  ّ2014ن ييإ ( )128252اييي
 ٚايب ١تٛسع األنا ٤ايعاّ بٓض نُا :ًٜٞ
 )%7388( يًُخزز (.)ّ2014- ّ2003
 )%2683( يًزصٛب (.)ّ2014- ّ2003

منو خمرجات الشَادة العاملية للفرتة (3002و – 3002و):
خمطط ( :)1منو الشَادة العاملية عرب الشيوات العشرة 2003و 2014 -و
1600
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دورات امتحاىات الشَادة العاملية

ٜالسغ يف املخطيط ( )1ايصيعٛن املتيفرز املتٓياَ ٞألعيفان ازبايضي هليذ ٙايغيٗان( ٠املضيتؿٝف )ٜٔؾؿيٞ
ايييفٚرات َيئ ( )6- 1عييٗفت منييٛاً َتييٛاتزاً َتشْيًا صيياِٖ يف ذيييو ايبفاٜيي ١ايكٜٛيي ١يًغييٗان ٠سٝييح أظبييش املييٓٗر
ٚت يٝـ ايهت ٚإعفان ايٓعِ ٚايًٛا ٥يف ٚقت قصري مل ٜتذاٚس ايعاَ (َ )ّ2002- ّ2001ء إعفان إدزا٤ات
ؾت املزانش ٚتٓؿٝذ االَتشاْات ٚاي ٛابط املصاسب ١هلا صياِٖ ذييو يف اْطيالم املغيزٚع عًي ٢أرضي ١ٝثابتي١
ملف ٠ثالث ١صٓٛات َتٛاصً )ّ2005- ّ2003( ١نُا إٔ ٖذ ٙايؿرت ٠عٗفت أعًي ٢طبزديًا هليذ ٙايغيٗان ٠بًػيت
ْضييبت٘ ( .)%8883أَييا تزادييء ايُٓيي ٛيف ايييفٚرات َيئ (ٜ )9- 7عييش ٣إىل ايييتػريات ايييي سييفثت يف إنار ٠ايغييٗان٠
ٚاالْتكاٍ ب املزنش اإلصالَ ٞصابكاً ٚنً ١ٝايرتب ٚ ١ٝاملزنش اإلصالََ ٞز ٠أخيزٚ ٣تٛقيـ بعيا املزانيش
ألصباب أََٓ ١ٝجٌ َزانش ايصَٛاٍ ايي ٚصًت إىل صتَ ١زانش يف ذيو ايٛقت.
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ثِ اصتعان ايُٓٚ ٛتريت٘ ايطبٝعٝيَ ١ئ اييفٚر ٠رقيِ ( )10بعيف إٔ اصيتكزت اهلٝانيٌ  ْٚيذت ايتذزبيٚ ١اتضيعت
قاعف ٠املضتؿٝف ٜٔبشٜان ٠عفن املزانش سٝح أصبشت تزن يألَاْ ١ايعاًَ ١بات يؿت َزانيش ًبياً شبفَي ١ايغيٗان٠
ثِ َٔ أق ٣ٛاألصباب َضاُٖ ١يف ٖذا االصتكزار سضي رأ ٟايباسجيإ إٔ اربيذت األَاْي ١ايعاَي ١قيزارات َُٗي ١أداسٖيا
صبًط ايغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعامل ١ٝأصبشت َٓعطؿاً دفٜفاً ملضريٖ ٠ذ ٙايغٗان:ٖٞٚ ٠
ال عٔ ( )100نٚالر (رحب ١ٝادتُاع.)١ٝ
 )1ربؿٝا ايزص ّٛايفراص ١ٝبٓضب )%50( ١يتصب ( )50نٚالرًا بف ً
 )2تٛسٜييء إٜييزانات ايزصيي ّٛايفراصيي ١ٝب ي املزنييش ٚاألَاْيي ١ايعاَيي ١بٓضييب )%80( ١يألَاْيي ١ايعاَيي)%20(ٚ ١
يًُزنش يتع ٘ٓٝيف األعُاٍ اإلنار ١ٜيًُزنش.
 )3سييٌ َغييهًْ ١ضييب ١ايزصييٛب املٓخؿ يي ١يف نييٌ نٚر ٠يف َييان ٠ايًػيي ١اإلدبارٜيي( ١اإلظبًٝييشٚ ٟايؿزْضيي)ٞ
ٚايييي رجييٌ إسييف ٣املييٛان املؤًٖيي ١ملييٓ ايغييٗانٚ ٠ايييي صييارت عا٥ك يًا الدتٝيياس ايغييٗان ٠ايعاملٝيي ١يف ذيييو
ايٛقت بازبًٛظ يؿزصت أخز ٜبزص ٖٞٚ ّٛناآلت:ٞ
أ  -اجللْس للفسص٘ الجالج٘ مببلؼ ( 10دّالز) ،أّ ما ٓعادهلا بالعنالت األديبٔ٘ أّ احمللٔ٘.
ب -اجللْس للفسص٘ السابع٘ مببلؼ ( 15دّالز) ،أّ ما ٓعادهلا بالعنالت األديبٔ٘ أّ احمللٔ٘.
 )4االصتذاب ١يًُزانش يف ع ٕ تػٝري َٛاقٝت عكف االَتشإ يتتٛاَ ّ٤ء ايعزٚف احملً.١ٝ
 )5نراص ١ظاٖز ٠دًٛظ ايهجري َٔ ايطالب يضت َٛان ٜٓٚذش ٕٛؾٗٝا ٚايتػ ٝعٔ امليان ٠ايضيابع ١ألصيباب
ناْييت غييري َعًَٛيي ١يف ذيييو ايٛقييت ٚناْييت ْتٝذييٖ ١ييذ ٙايفراصيي ١إٔ تييب إٔ غايبٝييٖ ١ييؤال ٤ايطييالب
ٜتػٝبي ٕٛبعييذر َكبي ٍٛإْٗييِ ال ؽبطيز ٕٚاملزانييش بٗيذ ٙاألصييباب ْٚتٝذي ١يييذيو قيزرت األَاْيي ١ايعاَيي١
إتاس ١ايؿزص ١يًطاي يًذًٛظ الَتشإ املان ٠ايضابع ١بعف إٔ ٜكفّ ٚثا٥ل تؿٝف بضب ايتػ. ٝ
َ )6صييانقٚ ١سار ٠اشباردٝيي ١ايضييٛناْ ١ٝعًيي ٢تٛثييل ايغييٗانٚ ٠اصتصييفار قييزار بييذيو ممييا أًٖ يت ساًَييٗا
يًكب ٍٛيف طبتًـ ازباَعات احملًٚ ١ٝايعامل.١ٝ
 )7اصييتخزاز اصييتُار ٠ايغييٗان ٠عًييٚ ٢رم عييٗانات ايتعًيي ِٝايعيياي ٞايضييٛناْٚ ١ٝاشباصيي ١جباَعيي ١إؾزٜكٝييا
ايعاملٚ ١ٝاملؤَٓ ١ضف عًُٝات ايتشٜٚز.
إىل داْ ٖذ ٙاألصباب ؾكف عٗفت ايؿرت َٔ ٠ايعاّ ْ ّ2008غيا اً سبزني ١اييفعِ َئ قبيٌ َؤصضيات
قفَت نعُٗا يًغٗان ٠ايعامل ١ٝيف صباالت (ايزص ّٛايفراص ١ٝيعفن نبري َٔ املضتؿٝف ٜٔيف عفن َٔ املزانش
ٚيف صباٍ باع ١ايهتاب).
خالصيي ١ايكيي ٍٛإٔ ٚتييري ٠ايُٓيي ٛيف أعييفان املضييتؿٝف ٜٔناْييت ذات نالييي ١إػبابٝيي ١عبيي ٛتطييٛر ايغييٗان٠
ٚاحملاؾعي ١عًي ٢ديٛن ٠طبزدٗيا اييذ ٟأًٖتي٘ ٖيذ ٙايغييٗانٚ ٠ؾتشيت يي٘ اآلؾيام عبيَ ٛؤصضيات ايتعًي ِٝايعييايٞ
ٚاملضاُٖ ١يف تُٓٚ ١ٝتطٜٛز صبتُع٘ ؾُفخالت ٖيذ ٙايغيٗان ٠بيفأت ب ي ( )10يالب ٚٚصيًت بعيف عغيز ٠أعيٛاّ
َٓذ االْطالم إىل ( )128252اي  ٚايبَ )35( َٔ ١زنشًا تٛسعت دٓضيٝاتِٗ بي ( )52دٓضيَ )%70( ١ٝيِٓٗ
ٚدفٚا ؾزصتِٗ يف َؤصضات ايتعً ِٝايعايٚ ٞايبك ١ٝاغبز ت يف صٛم ايعٌُ.

رابعاً :استكراء ملدى حتكيل أٍداف الشَادة العاملية مً خالل املدرجات:
دا ٤يف ايٓعاّ األصاص ٞهلذ ٙايغٗان ٠إٔ أٖفاف ايغٗان:ٖٞ ٠
ْ )1غز ايًػ ١ايعزبٚ ١ٝايجكاؾ ١اإلصالَٚ ١ٝاالرتكا ٤مبؤصضات ايتعً ِٝايعزب ٞاإلصالَ.ٞ
 )2تٛدَٓ ٘ٝياٖر ايتعًي ِٝايعياّ ٚتطيٜٛز ْعُي٘ يف إؾزٜكٝيا ٚبكٝي ١أعبيا ٤ايعيامل ٚتغيذٝء االٖتُياّ
بايًػ ١ايعزبٚ ١ٝايجكاؾ ١اإلصالَ.١ٝ
 )3تٛاؾز ؾز ايت ٖ ٌٝاألنانمي ٞيًغباب يتُهَٛ َٔ ِٗٓٝاصً ١ايفراصٚ ١االيتشام بازباَعيات
ٚاملغارن ١ايؿاعً ١يف تُٓ ١ٝصبتُعاتِٗ.
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ٖذ ٙاألٖفاف احملفن ايٛاضش ١ايصٝاغ ١ناْيت ْصي عي األَاْي ١ايعاَي ١يًغيٗان ٠ايعاملٝي ١ؾاهليفؾ
األٚ ٍٚايجايييح دييز ٣ايعُييٌ عًيي ٢ذبكٝكُٗييا ييٛاٍ َضييري ٠ايعغييز ٠صييٓٛات يًغييٗان ٠ايعاملٝيي ١ؾٓعيياّ َييٓ ٖييذٙ
ايغييٗانٜ ٠عتُييف باألصيياظ عًيي ٢ايٓذييا يف َييانت ٞايًػيي ١ايعزبٝييٚ ١ايرتبٝيي ١اإلصييالَ ١ٝجباْ ي ايًػيي ١األدٓبٝيي١
(اإلظبًٝش ٜي ١أ ٚايؿزْضيي ٚ )١ٝتييفعُُٗا يف ذبكٝييل ٖييذ ٜٔاهلييفؾ َييانت ٞايًػيي ١ايعزبٝيي ١ربص ي ٚايرتبٝيي١
اإلصالَ ١ٝربص .
ٚيف ضباٚيي ١ايباسجيإ َيئ ذبكييل اهلييفؾ ؾكييف قاَيا حبصييز ْضي ظبييا َيٛان ايًػيي ١ايعزبٝييٚ ١ايرتبٝيي١
اإلصالَٚ ١ٝايًػ ١األدٓب ١ٝيجالخ ٚعغز ٕٚنٚر َ ٠ت يف ايعغز ٠ايضٓٛات َٔ عُز ٖذ ٙايغٗان.٠
دراسة األثر:
يًتشكييل َيئ ؾعايٝيي ١ايغييٗان ٠ايعاملٝيي ١يف َييف ٣االصييتؿان ٠اسباصييًَ ١يئ املييٛان اإلدبارٜيي ١هلييذ ٙايغييٗان٠
(ايًػ ١ايعزبٝيٚ ١ايرتبٝي ١اإلصيالَٚ ١ٝايًػي ١األدٓبٝي )١ؾكيف قياّ ايباسجيإ بفراصي ١األثيز ايٓياتر عئ األنا ٤يف
امليٛان اإلدبارٜيي ١خيالٍ ايعغييز ٠صيٓٛات َيئ َيٝالن ٖييذ ٙايغيٗانٚ ٠يييتًُط ٖيذا األثييز اصيتخفّ ايباسييح ذبًٝييٌ
ايتبا ٜٔبٛاصط ١االعبفار يهٌ َان ٠عً ٢سفا.

 )0حتليل التبايً بواسطة االحندار ملادة الرتبية اإلسالمية:
درجات
احلرية

دلنوع
املربعات

df

SS

قينة االحندار

1

105.31

قينة البواقي

21

149.13

املوجوع Total

22

254.43

مصدر التبايً
Source of Variation

Regression
Residual

متوسط دلنوع
F Stat
املربعات MS

Significance

F

105.31
14.83

الداللة

ندجا ردق
ذا /االلة
إاصائية

0.001

7.10

جدوي ( :)2يىضح حتوًى األثس ملادة اهرتبًة اإلضالًًة بىاضطة االحنداز

بي ي ّٔٝازب ييف )2( ٍٚايؿ ييزٚم ايفاي يي ١إسص يياٝ٥اً س ٝييح إٔ ق ُٝيي )F( ١احملض ييٛب )14.83( ١أن ييرب َ يئ
قُٝتٗييا ازبفٚيٝييٖٚ )0.001( ١ييذا ٜييفٍ عًيي ٢األثييز اإلػبيياب ٞمليان ٠ايرتبٝيي ١اإلصييالَ ١ٝيف ذبكٝييل ٖييفف
ايغٗان ٠األ ٍٚعرب ( )23نٚر ٠اَتشإ دزت يف األعٛاّ (.)ّ2014- ّ2003
 )3حتليل التبايً بواسطة االحندار ملادة اللغة العربية:
درجات احلرية دلنوع املربعات متوسط دلنوع
مصدر التبايً
املربعات MS
SS
df
Source of Variation

قينة االحندار

1

85.60

قينة البواقي

21

168.84

املوجوع Total

22

254.43

Regression
Residual

F Stat

Significance

F

85.60

الداللة
ندجا ردق

10.65

0.004

8.04

ذا /االلة
إاصائية

جدوي ( :)3يىضح حتوًى األثس ملادة اهوغة اهعسبًة بىاضطة االحنداز

أٚض ي ازبييف )3( ٍٚايؿييزٚم ايفاييي ١إسصيياًٝ٥ا سٝييح إٔ قُٝيي )F( ١احملضييٛب )10.65( ١أنييرب َيئ
قُٝتٗا ازبفٚيٖٚ )0.004( ١ٝذا ٜفٍ عً ٢األثز اإلػباب ٞملان ٠ايًػ ١ايعزب ١ٝيف ذبكٝل ٖيفف ايغيٗان٠
األ ٍٚعرب ( )23نٚر ٠اَتشإ دزت يف األعٛاّ (.)ّ2014- ّ2003
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 )2حتليل التبايً بواسطة االحندار ملادة اللغة اإلجنليزية:
درجات احلرية دلنوع املربعات متوسط دلنوع
مصدر التبايً
املربعات MS
SS
df
Source of Variation

قينة االحندار

1

18.30

قينة البواقي

21

236.13

املوجوع Total

22

254.43

Regression
Residual

F Stat

Significance

F

18.30
1.63

الداللة
ندجا ردق
ذا /االلة
إاصائية

0.216

11.24

جدوي ( :)3يىضح حتوًى األثس ملادة اهوغة اإلووًصية بىاضطة االحنداز

ازبف )3( ٍٚأٚض إٔ ٖٓاى ؾزٚم ناي ١إسصاٝ٥اً سٝح إٔ قُٝي )F( ١احملضيٛب )1.63( ١أنيرب َئ
قُٝتٗييا ازبفٚيٝييٖٚ )0.216( ١ييذا ٜييفٍ عًيي ٢األثييز اإلػبيياب ٞملييان ٠ايًػيي ١اإلظبًٝشٜيي ١يف ذبكٝييل ٖييفف
ايغي ييٗان ٠األ ٍٚعي ييرب ( )23نٚر ٠اَتشي ييإ دي ييزت يف األعي ييٛاّ ( )ّ2014- ّ2003بي ييايزغِ َي يئ إٔ غايبٝي يي١
املضتؿٝف ٜٔناْٛا َٔ ؾ٦ي( ١سؿعي ١ايكيز ٕ ايهيز ِٜأ ٚخزػبي ٞاسبًكيات ايعًُٝي )١بيف ٍٚعيزم ٚدٓيٛب
إؾزٜكٝييا ايٓا كيي ١بٗييا ٚايييي مل تُشعيي ٢ب ي  ٟؾزصيي ١يفراصيي ١ايًػيي ١اإلظبًٝشٜيي ١يييذيو ناْييت ؾًضييؿ١
دعٌ ٖذ ٙاملان ٠إدبار ١ٜألْٗا يػ ١عامل ١ٝس ١ٝؾٗ ٞبيذيو يػي ١نعيَٚ ٠ٛئ ٖيذا املٓطًيل ُأٖيتِ بٗيا ٚسُيح
ايطالب عً ٢ذبصَ ٌٝانتٗا.
 )2حتليل التبايً بواسطة االحندار ملادة اللغة الفرىشية:
درجات دلنوع املربعات متوسط دلنوع
مصدر التبايً
املربعات MS
SS
 Source of Variationاحلرية df

قينة االحندار

1

17.58

قينة البواقي

21

236.86

املوجوع Total

22

254.43

Regression
Residual

F Stat

Significance

F

17.58
1.56

0.226

11.28

الداللة
ندجا ردق
ذا /االلة
إاصائية

جدوي ( :)4يىضح حتوًى األثس ملادة اهوغة اهفسُطًة بىاضطة االحنداز

ازب ييف )4( ٍٚأٚضيي إٔ ٖٓ يياى ؾ ييزٚم ناي يي ١إسص يياٝ٥اً س ٝييح إٔ ق ُٝيي )F( ١احملض ييٛب )1.56( ١أن ييرب َ يئ
قُٝتٗييا ازبفٚيٝييٖٚ )0.226( ١ييذا ٜييفٍ عًيي ٢األثييز اإلػبيياب ٞملييان ٠ايًػيي ١ايؿزْضيي ١ٝيف ذبكٝييل ٖييفف ايغييٗان٠
األ ٍٚع ييرب ( )23نٚر ٠اَتش ييإ اي ييي د ييزت يف األع ييٛاّ ( )ّ2014- ّ2003ب ييايزغِ َ يئ إٔ غايب ٝيي ١املض ييتؿٝفٜٔ
ناْٛا َٔ ؾ( ١٦سؿع ١ايكز ٕ ايهز ِٜأ ٚخزػب ٞاسبًكات ايعًُ )١ٝبف ٍٚغزب إؾزٜكٝا ايٓا ك ١بٗا ٚاييي مل
تُشع ٢ب  ٟؾزص ١يفراص ١ايًػي ١ايؿزْضي ١ٝييذيو ن اْيت ؾًضيؿ ١دعيٌ ٖيذ ٙامليان ٠إدبارٜي ١ألْٗيا يػي ١عاملٝي١
س ١ٝؾٗ ٞبذيو يػ ١نعٖ َٔٚ ٠ٛذا املٓطًل أُٖتِ بٗا ٚسُح ايطالب عً ٢ذبصَ ٌٝانتٗا.
ٚغبًيي َ يئ نراص يي ١األث ييز إٔ ايغ ييٗان ٠ايجاْ ٜٛيي ١ايعامل ٝيي ١يف خ ييالٍ ايعغ ييز ٠ص ييٓٛات اي ييي َ ييت َٓ ييذ
ايت صٝط ٚبفا ١ٜأ ٍٚنٚر ٠اَتشإ يف ٜٓاٜز  ّ2003نإ هلا أثز نبري ٚصط اجملتُعات ايي اصيتٗفؾتٗا ؾيملذا
نإ ذبً ٌٝايتبا ٜٔبٛاصط ١االعبفار ايذ ٟمت عزض٘ قف ب أثيزاً ناالً إسصياًٝ٥ا َئ امليٛان اإلدبارٜي ١املؤًٖي١
يًشص يي ٍٛعً يي ٖ ٢ييذ ٙايغ ييٗانٚ ٠ضبككييًا ب ييذيو اهلييفف األ ٍٚهل ييذ ٙايغ ييٗانْ( ٠غ ييز ايًػ يي ١ايعزب ٝييٚ ١ايجكاؾ يي١
اإلصييالَٚ ١ٝاالرتكييا ٤مبؤصضييات ايتعًيي ِٝايعزبيي ٞاإلصييالَ )ٞؾييملٕ ْتٝذييٖ ١ييذا األثييز اإلػبيياب ٞيًٗييفف األٍٚ
ٚبييذات ايتشًٝييٌ ايضييابل يًٗييفف األ ٍٚؾملْيي٘ ٜؿضييز ذبكييل اهلييفف ايجايييح (تييٛاؾز ؾييز ايت ٖٝييٌ األنييانميٞ
يًغباب يتُهَٛ َٔ ِٗٓٝاصً ١ايفراصٚ ١االيتشام بازباَعات ٚاملغارن ١ايؿاعً ١يف تُٓ ١ٝصبتُعياتِٗ) ألٕ
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ٖذ ٙاملٛان اإلدبارٖ ١ٜي ٞعيزط اسبصي ٍٛعًيٖ ٢يذ ٙايغيٗانٚ ٠قيف سككيت ٖيذ ٙايغيٗان ٠طبزديًا بًػيت ْضيبت٘
( )%73 8يف ايؿ ييرت َ ٠يئ ( )ّ2014- ّ2003س ٝييح سص ييٌ يف ٖ ييذ ٙايؿ ييرت ٠ع ييفن ( )4 826اييي عً يي ٢ايغ ييٗان٠
ايعاملٝييٚ ١إٔ (َ )% 70ييِٓٗ ايتشكييٛا مبؤصضييات ايتعًيي ِٝايعيياي ٞمبييا ؾٗٝييا داَعيي ١إؾزٜكٝييا ايعاملٝيي ١ايييي أقييزت
اسبص ٍٛعًٖ ٢يذ ٙايغيٗان ٠عيز ا ييفخ ٍٛداَعي ١إؾزٜكٝيا نٛاسيفَ ٠ئ صٝاصيات ايكبي ٍٛيف ٖيذ ٙازباَعي١
ٚايٓض ايعاَ ١ايتاي ٖٞ ١ٝخالص ١سصان ايغٗان ٠يؿرت ٠عغز ٠صٓٛات تب إٔ َتٛصط ْضيب ١ايٓذيا ايعاَي١
يف نٌ َان َٔ ٠املٛان اإلدبار ١ٜايجالخ ناْت عاي ١ٝيف املضت ٣ٛتؤنف ذبكٝل ايغٗان ٠ايعامل ١ٝألٖفاؾٗا:
املادة اإلجبارية
1
2
3
4

اهرتبًة اإلضالًًة
اهوغة اهعسبًة
اهوغة اإلووًصية
اهوغة اهفسُطًة

متوسط نسبة النجاح العامة

()َ2014 - َ2003
84.8%
76.6%
79.1%
75.6%

خامشاً :آفام األماىة العامة للشَادة العاملية املشتكبلية:
أصٌ ؾهزت أًٜٛيَ ١غزٚع ايغٗان ٠ايعاملٝي ١زباَعي ١إؾزٜكٝيا عٓيف املؤصضي إٔ تهي ٕٛازباَعي ١ساضيٓٚ ١راعٝي١
بذرتٗا األٚىل ستٜ ٢غتف بٓٝاْٗا ثِ بعف إٔ تهتٌُ ٖٝانًٗا ْٚعُٗا ٚثكاؾتٗيا تضيتكٌ يف عيهٌ أَاْي ١عاَيَٓ ١ؿصيً١
عٔ ازباَع ١ؾكف بٓٝت ٖٝانٌ ْٚعِ ايغٗان ٠ايعامل ١ٝبطزٜك ١طبتًؿ ١عئ ٚسيفات ازباَعي ١ايعًُٝيٚ ١ذييو نُيا
ٖيَ ٛعًيي ّٛإٔ تهي ٜٔٛايٛسييفات ايعًُٝي ١جباَعيي ١إؾزٜكٝيا ايعاملٝييٖ ١يي ٞإَيا نًٝيي ١عًي ٢رأصييٗا عُٝيف أَ ٚزنييش أَ ٚعٗييف
رأصيي٘ َييفٜز أ ٚإنارات عًُٝيي ١عًيي ٢رأصييٗا ر٥ييٝط تتبييء يٓا ٥ي املييفٜز يًغيي ٕٛ٦ايعًُٝييٚ ١إنارات ٚٚسييفات ناعُيي ١يًعًُٝيي١
األنانمي ١ٝتتبء يٓا ٥املفٜز يًغ ٕٛ٦اإلنارٜيٚ ١املايٝيٚ ١أعًي ٢صيًطٖ ١ي ٞمليفٜز ازباَعيٚ ١ؼبهيِ عُيٌ ٖيذ ٙايٛسيفات
بازباَعييْ ١عيياّ أصاصييٜٛ ٞضي املٗيياّ ٚاالختصاصييات َيئ خييالٍ أٖييفاف ضبييفن ٚيًذاَعيي ١يييٛا ٥نييجري َيئ أُٖٗييا
ال٥ش ١االَتشاْات.
أَا بٓا ٤ايغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعامل ١ٝؾكاّ عًْ ٢عاّ أصاص ٞطبتًـ ب ٖفاف خاصَ ١تطابكَ ١ء أٖيفاف
ازباَعيي ١ايزٝ٥ض يي ١يف ْغ ييز ايًػ يي ١ايعزبٝييٚ ١ايجكاؾ يي ١اإلص ييالَ ١ٝؾايٓع يياّ األصاصيي ٞيًغ ييٗان ٠ايعامل ٝييٜ ١غ ييٌُ
اهلٝانٌ ايتاي:١ٝ
)1
)2
)3
)4

صبًط ايغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعايٚ ١ٝرٝ٥ط َفٜز ازباَع.١
األَاْ ١ايعاَٚ ١أَٗٓٝا عُٝفَ/فٜز ايٛسف ٠ايعًُ ١ٝايي بٗا ايغٗان ٠ايعامل.١ٝ
إنار / ٠قضِ طبت بايٛسف ٠ايعًُ ١ٝإلنار ٠املزانش ٚتٓؿٝذ االَتشاْات.
َغزيف َزانش االَتشإ بايبًفإ املختًؿ.١

ٖذ ٙاهلٝهً ١ٝرنبت نصباً يف ٚسفات عًُٝي ١تتيٛا ّ٤بزاصبٗيا َيء بزْياَر ايغيٗان ٠ايعاملٝي ١ؾٗي ٞبيفأت
َييء املزنييش اإلصييالَ ٞاألصييٌ ايييذ ٟمت دبؿٝؿيي٘ عكي اْغي ازباَعيي ١يتغيياب٘ أٖفاؾيي٘ َييء أٖييفاف ايغييٗان ٠يف
تكييف ِٜخفَيي ١ايتعًيي ِٝايعيياّ ٚتطيٜٛز َٓاٖذيي٘ يف إؾزٜكٝييا ثييِ عٓييفَا ذبيي ٍٛإىل نًٝيي ١تزبٝيي ١ظًييت ايغييٗان٠
باق ١ٝبايهً ١ٝيذات ايتكارب يف األٖفاف ٚعٓفَا عُفٍ ايٓعاّ األصاصي ٞيًذاَعي ١يف عياّ  ّ2010أعٝيف املزنيش
اإلصييالَٚ ٞاقت يي ٢األَييز إٔ ٜييفَر يف َزنييش ايييفعٚ ٠ٛتُٓٝيي ١اجملتُييء  ْٚي عًيي ٢ايغييٗان ٠ايعاملٝيي ١يف ٖييذا
ايٓعاّ األصاص ٞنذضِ َٓفَر ٜعٌُ ذبت َعً ١املزنيش اإلصيالَ ٞازبفٜيف سضي امليانَ )26( ٠ئ ايؿصيٌ
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ايجايييح ايبٓييف ( /1ب)) :إنار ٠ايتعًيي ِٝايعيياّ بػييز تييفر ٜاملعًُ ي ٚتطييٜٛز َٓيياٖر ايتعًييٚ ِٝاإلعييزاف عًيي٢
ايغٗان ٠ايعامل ١ٝيف إؾزٜكٝا) ؾٗذا ايٓ يف ايٓعاّ األصاصٜ ٞعرب بٛض عٔ نْٛٓٝي ١ايغيٗان ٠ايعاملٝي ١اييي
ال نٝاْاً َضتكالً قاُ٥اً بذات٘.
صتصب َضتكب ً
ٚيهٔ يف ذات ايٛقت ؾملٕ َجٌ ٖذ ٙايغيٗانات ٖي ٞدبيارب عاملٝي ١زباَعيات عاملٝي ١راصيخَ ١يا ساييت قاُ٥ي١
َجييٌ داَعييات (يٓييفٕ ٚأنضييؿٛرن) ألٕ َجييٌ ٖييذ ٙاملغييزٚعات البييف هلييا َيئ رعاٜييَ ١ؤصضييات رتًييو قييفرات
تعًٚ ١ُٝٝمسعٚ ١اصع.١
ٚإٕ ن ييإ ق ييف ب ٓٝييت ٖ ييذ ٙايٛرق يي ١بايفراص يي ١د ييٛن ٠ايربْ يياَر ٚطبزد يي٘ ٚايتط ييٛر ايُٓ يي ٛايٓض ييي
ٚاصتكزار اهلٝانٌ نٌ ذييو َيا نيإ يٝتي ت ٢ييٛال رعاٜي ١داَعي ١إؾزٜكٝيا ايعاملٝي ١يعزاقتٗيا ٚمسعتٗيا
ٚاتضاع قاعف ٠املضتؿٝفٚ ٜٔصبتُعاتِٗ ٚي ٛاعتربْا ؾرت ٠ايعغيز ٠صيٓٛات َئ عُيز ٖيذ ٙايغيٗان ٠مبجابي١
املزسً يي ١األٚىل يف زٜي ي ل اص ييتكالٍ ايغ ييٗان ٠ايعامل ٝيي ١ؾايباسج ييإ ٜٓع ييزإ يًُزسً يي ١ايجاْ ٝيي ١نُزسً يي١
اْتكاي ١ٝيٝتِ ؾٗٝا اظباس اآلت:ٞ
 )1إعفان اشبط ١اإلصرتادب ١ٝيًغٗان ٠ايعامل ١ٝيًعغز ٠صٓٛات ايكانَ ١يتبفأ َٔ عاّ ٜٚ ّ2016هي ٕٛضئُ ٖيذٙ
اشبط ١اشبطٛات ايعًُ ١ٝيالْتكاٍ املتفرز يًُزسً ١ايجايج( ١األَاْ ١ايعاَ ١يًغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعامل.)١ٝ
 )2اختبييار ظبييا املزسًيي ١األٚىل ٚقييفر ٠ايغييٗان ٠عًيي ٢االْتكيياٍ يًُزسًيي ١ايجايجيي ١مبٓشٗييا دييشَ ٤يئ االصييتكالي١ٝ
اإلنارٜيٚ ١املايٝي ١بييتع أَي عيياّ َٓؿصيٌ ال ميجييٌ أٚ ٟسيف ٠عًُٝييٜ ١تبيء َباعييز ٠مليفٜز ازباَعيي ١يؿيرت ٠ثالثيي١
صٓٛات عً ٢إٔ ٜتِ يف بفاٖ ١ٜذ ٙايؿرت ٠اظباس اشبط ١اإلصرتاتٝذٚ ١ٝايبف ٤يف تٓؿٝذٖا.
 )3ؾصٌ سضابات ايغٗان ٠عٔ سضابات ازباَعٚ ١اْغ ْعاًَا َايٝاً َضتكٌ بٗا ته ٕٛراغب ١املفٜز اإلنارٜي١
ٚاملاي ١ٝضُاًْا يضالَٖ ١ذا ايٓعاّ.

سادساً :تهيولوجيا املعلومات يف خدمة الشَادة العاملية:
أصبشت عبه ١اإلْرتْت ٚصٖ ١ًٝاَٚ َٔ ١صيا ٌ٥اجملتُعيات ايعصيزٚ ١ٜأخيذت تطبٝكاتٗيا تػيش ٚنيٌ َزاؾيل
اسبٝياٚ ٠تعيف عيبه ١ايٜٛي ايعاملٝيَ )The world wide web www( ١ئ أنجيز خيفَات اإلْرتْيت اْتغياراً يف صبياٍ
اسبص ٍٛعً ٢املعًَٛات ٚذبكٝل عًُ ١ٝاالتصاٍ ب املضتخفَ ٚقف أن ٣اصتخفاّ عيبه ١ايٜٛي يف ايتعًي ِٝإىل
إػبان ْعز ٠دفٜف ٠إي َٔ ٘ٝسٝح تٓعٚ ُ٘ٝتكفمي٘ إىل ايطالب ؾًِ ٜعف ايتعً ِٝقاصزاً عًَ ٢ا ٜتِ ناخيٌ سذيز٠
ايفراص ١ذبت إعزاف املعًُ ٚإمنا ٚؾزت عبه ١اي ٜٛؾز ايتعًِ يف أَ ٟهيإ خيارز املؤصضي ١ايتعًُٝي ١حبٝيح
ػبف املتعًُ ٕٛضبت ٣ٛايتعًِ ايذٜٓ ٟاصبِٗ ٚبايطزٜك ١ايي ٜؿ يًْٗٛا َيء اصيتخفاّ عيز ٚايٛصيا ٌ٥املتعيفن٠
ايي تشٜف َٔ ؾعاي ١ٝعًُ ١ٝايتعًِ ٚعٓف اتصاٍ املؤصض ١ايتعًُٝي ١بغيبه ١اإلْرتْيت ميهئ تكيف ِٜأْغيطَ ١تٓٛعي١
يف خطط نرٚظ َٚكزرات نراص ١ٝناًَ ١باإلضاؾ ١إىل ذبُ ٌٝاملٛان ايتعًٚ ١ُٝٝبزاَر ايتعً ِٝايؿزن.ٟ
ْٚتٝذ ١هلذا ايتكفّ ظٗيز َؿٗي ّٛاييتعًِ اإليهرتْٚي )E-learning( ٞاييذٜ ٟكي ّٛعًي ٢اصيتخفاّ ايتهٓٛيٛدٝيا
يف ايتعًيي ِٝعيئ بعييف أ ٚتصييَُٛ ِٝاقييء اي ٜٛي ايتعًُٝٝيي ١ايييي ذبكييل إثييزا ٤عًُٝيي ١ايييتعًِ ناخييٌ سذييز ٠ايفراصيي١
ٚصيتتٓا ٍٚايٛرقيي ١اسبايٝييَٛ ١ضييٛع ايييتعًِ اإليهرتْٚيي ٞيف تطييٜٛز ايعًُٝيي ١ايتعًُٝٝيي ١يًغييٗان ٠ايعاملٝيي ١ألْيي٘ ايٓعيياّ
اي ييذ ٟذب يياَ ٍٚعع ييِ اي ييف ٍٚتطبٝك يي٘ يف َؤصض يياتٗا ايتعً ُٝيي ;١يت ييٛؾري االتص يياٍ اي ييفا ِ٥بي ي عٓاص ييز ايعًُ ٝيي١
ايتعًٚ ١ُٝٝتفر ٜايطالب عًَٗ ٢ارات ايتعًِ ايذات.ٞ
إٕ ايتعً ِٝاألصاصيٜ ٞضيع ٢إىل إنضياب امليتعًِ املٗيارات ايالسَي ١يًشٝياٚ ٠ذييو بتُٓٝي ١نؿاٜيات االتصياٍ
ٚايييتعًِ ايييذاتٚ ٞايكييفر ٠عًيي ٢اصييتخفاّ أصييًٛب ايييتؿهري ايعًُيي ٞايٓاقييف ٚايتعاَييٌ َييء ايعًييٚ ّٛايتكاْييات املعاصييز. ٠
إضاؾ ١إىل ذيو ٜٗفف ٖذا ايتعً ِٝإىل إنضاب املتعًِ ق ِٝايعٌُ ٚاإلْتاز ٚاإلتكيإ ٚاملغيارن ١يف اسبٝيا ٠ايعاَي١
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ٚايكفر ٠عً ٢ايتهٝـ َء َضتذفات ايعصز ٚايتعاَيٌ َيء َغيهالت٘ بيٛعٚ ٞنراٜيٚ ١احملاؾعي ١عًي ٢ايب٦ٝيٚ ١اصيتجُار
َٛارنٖا ٚسضٔ اصتػالٍ ٚقت ايؿزاؽ.
ناْت ايغٗان ٠ايعامل ١ٝيف بفاٜتٗا يف عاّ  ّ2003تتٛاصٌ َء َزانشٖا عرب ايؿيانط ٚايتًؿي ٕٛايجابيت ٚعٓيف
اْتغار اسباصيٛب ًَٚشكاتي٘ ٚتعيفن اصيتخفَت٘ خصٛصياً عٓيف تٛصيٝء ٚاْتغيار خفَي ١االْرتْيت أصيب ايتٛاصيٌ عيرب
ايربٜييف اإليهرتْٚي ٞأَييزاً ٜضيرياً ٚنييـ ٤يف إنار ٠ايتٛاصييٌ َييء املزانييش ٚاآلٕ صييار اهليياتـ ايٓكيياٍ ٜعُييٌ ناسباصييٛب
راَاً ؾُٝا ٜعزف بتطبٝكات اهلانف ايذنٖٚ ٞذا ًٜك ٞعً ٢عياتل ايغيٗان ٠عي  ٤سٝيح ال بيف هليا َئ خيالٍ املزسًي١
ايجاْ ١ٝإٔ ت تبٓ ٢سٛصيب ١ايغيٗان ٠ايعاملٝي ١بايهاَيٌ ٚاييذٜ ٟضياعف يف ذييو ٖي ٛإٔ ايغيٗان ٠يعاملٝي ١تتبيء ْعياّ ايتعًيِٝ
عٔ بعف ايذ ٟؽبتصز ايهجري َٔ ايعًُٝات األنانميٚ ١ٝاإلنارٖٚ ١ٜذا بايت نٝف ٜضٌٗ َُٗ ١اسبٛصب.١
مميزات ىظاو إدارة التعليه اإللكرتوىي:
بضييب ٚدييٛن ايهييجري َيئ أْعُيي ١إنار ٠ايييتعًِ االيهرتْٚييٚ ٞأْٛاعٗييا ؾييإ يهييٌ ْعيياّ ممٝييشات خاصيي ١بيي٘ ٚيهيئ
ميهٔ إػباس املُٝشات بغهٌ عاّ نُا :ًٜٞ
 )1صٗٛي ١تٓص ٝايٓعاّ ٚايتعاٌَ َء َؿزنات٘ ٚتتبع٘.
 )2تٛؾري ب ١٦ٝتؿاعًَ ١ٝغذع٘ َٗٚاّ طبتًؿَٛ ١دٗ ١يًُعًِ ٚايطاي تعٌُ عًي ٢تطيٜٛز ايتعًي ِٝاييذاتٞ
يف ٣ايطالب.
 )3ايكفر ٠عً ٢ايتطٛر َٚال ١ُ٥املتطًبات املعزؾٚ ١ٝايتكٓ ١ٝاسبفٜج.١
 )4االستٛا ٤عًٚ ٢سفات ْغاط ناعُ ١يًعًُ ١ٝايتعًَ ١ُٝٝجٌ املٓتفٜات ٚاملصانر ٚاالختبارات.
 )5قفر ٠ايٓعاّ عً ٢ايتعاٌَ َء عزؼبٚ ١اصع َٔ ١أنٚات ايتعًِ االيهرتٚ ْٞٚايٛصا٥ط املتعفن.٠
 )6صٗٛي ١ذبُ ٌٝاملًؿات ٚتزابطٗا َء ايربصبٝات املضاعف ٠ايي تعٌُ َء عبهات االْرتْت.
ٚ )7دٛن قٛاي داٖشَ ٠عفَ ٠ضبكاً يالصتخفاّ َٚتٓٛع ١ايغهٌ ايعًُٚ ٞايغهٌ املعزيف.
 )8تٛؾري ايبٓ ١ٝايربصب ١ٝايضً ١ُٝيعز املكزرات االيهرت ١ْٝٚضُٔ مناذز َتعفنٚ ٠طبتًؿ.١
 )9دٛن ٠ايتصُ ِٝايتعًٚ ُٞٝنؿا٤ت٘ ٚتعفن أصاي ٝعز املعً.١َٛ
 )10تٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا اسبفٜجٚ ١اصتخفاَٗا نٛص ١ًٝتعً.١ُٝٝ
 )11صٗٛي ١املتابعٚ ١اإلنار ٠ازبٝف ٠يًعًُ ١ٝايتعً.١ُٝ
تصور مكرتح منوذج ىظاو إدارة التعليه االلهرتوىي للشَادة العاملية:
إٕ ْعاّ إنار ٠ايتعً ِٝااليهرت ْٞٚاملكرت يف ٖيذ ٙايٛرقي ١مت ايتٛصيٌ إيٝي٘ بعيف نراصي ١عيفن َئ اييٓعِ ايعاملٝيَٚ ١ئ
ٚ Blackboardاييي تيٛؾز يًطيالب ٚاملعًُي ب٦ٝي ١تعًُٝٝيَ ١تهاًَي١
ْٚعاّ
أعٗزٖا ْعاّ
ٚتتيي ٝهلييِ ايؿزصيي ١يًُغييارن ١يف أْغييط ١طبتًؿيي ١ناملٓتييفٚ ٣احملانثيي ١نُييا ٜتيي ٝهلييِ االتصيياٍ ٚايتٛاصييٌ
ٚذيو عئ زٜيل إنار ٠ايعفٜيف َئ ايٛسيفات ٖٚيذ ٙايفراصي ١تكيرت ْعياّ (ٚ )Smart LearnTMاييذ ٟصيٛٝؾز ب٦ٝي١
تؿاعً َٔ ١ٝخالٍ ايعٓاصز ( :احملت ٣ٛأنٚات ايتٛاصٌ اإلنار ٠ايتكارٜز اإلنار ٠ايعًٝا).
أٍداف التعله يف منوذج ىظاو إدارة التعليه اإللكرتوىي املكرتح:
ٜتٛقء عٓف تٓؿٝذ منٛذز ايتعًِ اإليهرت ْٞٚيف ْعاّ ايغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعامل ١ٝذبكل األٖفاف ايتاي:١ٝ
 )1تكفٚ ِٜصا ٌ٥تعً ِٝأؾ ٌ  ٚزم تفرٜط أنجز ؾعاي.١ٝ
 )2ذبكٝل ايتٛاصٌ ب َعًُ ٞاملٛان ٚايطالب.
 )3تٛؾري َصانر املعًَٛات َتعفن زبُٝء َكزرات ايغٗان ٠ايعامل.١ٝ
 )4ايتفر ٜعً ٢ايتؿاعٌ اإلػبابَ ٞء َضتذفات ايتكٓٝات يف املضتكبٌ.
 )5االْؿتا عً ٢ايعامل اشبارد ٞيٝصٌ َغزٚع ايغٗان ٠ايعامل ١ٝيهٌ املٓا ل ٚايؿ٦ات املضتٗفؾ.١
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خمطط عياصر التصور املكرتح:
و

الوحدات

احملتوى

أدوات التواصل

عنليات إدارتُ

وصف العنلية

ٜتْ ٝعاّ  Smart LearnTMإَهاْ ١ٝاصت اؾ ١أْٛاع طبتًؿ َٔ ١احملت ٣ٛاإليٝهرت ْٞٚاييذ ٟصيريا ٙامليتعًِ أ ٚاملعًيِ ؾُئ
املُهٔ إٔ ٜه ٕٛاحملت ٣ٛيف صٛر ْ ٠ثابت أَ ْ ٚتشزى أ ٚتضذ ٌٝصٛت ٞأ ٚؾٝف ٜٛأ ٚست ٢رصَ ّٛتشزن.١
ٓطتطٔع املتعله أّ املعله أٌ ٓسّ ٚصف امليَر يف أٖ ّقت .
ٚ صـ املٓٗر Syllabus
ٓظَس ددّل احملتْ ٚعل ٙشهل ٍسميٕ ٓطيتطٔع اليدازس أّ املعليه
 ايتٓكٌ يف احملتNavigation ٣ٛ

أٌ ٓس ٚاملْضْع أّ الصفش٘ الي ٓسٓيدٍا بطيَْل٘ ّ ٓطيس عيً طسٓيل
اليكس علَٔا أّ عً طسٓل أضَه التيكل بني الصفشات.
ٓطتطٔع املتعله أّ املعله أٌ ٓبشح يف مادتُ العلنٔ٘ ّذليو باضيتدداو
 ايبشح Search
أٖ مً خٔازات البشح (بهلن٘ ،باملسادف أّ ظنل٘).
ٓطييتطٔع املييتعله أّ املعلييه أٌ ٓضييع عالميي٘ مسدعٔيي٘ عليي ٙأٖ صييفش٘
 عالََ ١زدعBookmark ١ٝ
ٓفضييلَا فريدييع إلَٔييا ّقتنييا ٓصييا ٛنييرلو ٓطييتطٔع سييرف أٖ مييً
العالمات املسدعٔ٘ ّقتنا ٓصا.ٛ
ٓطيييتطٔع امليييتعله أّ املعليييه أٌ ظيييتفم بي ي ٖ مالسظيييات علييي ٙأٖ
 املالسع ١ايغخص١ٝ
 Personnel notesصفش٘ ناىت فٔته سفظَا يف قاعدٗ البٔاىات اخلاص٘ بُ.
إمهاىٔيي٘ املطييتددو (املييتعله أّ املعلييه) الكٔيياو بإضيياف٘ قييامْس
 قاَٛظ َصطًشات Glossary
مصطلشات عً طسٓل ملف( :ىصٕ ،أّ  ،)XMLمع إمهاىٔي٘
املطيييييتددو البشيييييح عيييييً املصيييييطلشاتّ ،إضييييياف٘ قيييييامْس
مصطلشات إىل مادٗ.
ٓصنل ٍرا التطبٔل قطنني:
 االختبارات Quizzes
قطييه املعلييه :إمهاىٔيي٘ للنعلييه يف اضييتدداو أىييْاع األضييٝل٘ مييً:
(صْاب ّخط  ،اختٔاز مً متعدد ،أننل ،صل ،زتب أّ األضٝل٘
اإلىصيياّّ ،)ٜ٘ٔضييع ضٔاضيي٘ معٔييي٘ لالختبيياز مجييل الطييناح بييدخْل
االختباز أنجس مً مسٗ أّ ميح تازٓذ اىتَا ٛلالختبازّّ ،ضع صيْز
تْضٔشٔ٘ للطؤالّ ،حتدٓد ىكيا خمتلفي٘ لهيل ضيؤالّ ،اليسبط
ظييدّل احملتْٓيياتّ ،االستفيياظ بيطييد٘ مييً االختبيياز يف قاعييدٗ
البٔاىاتّ ،مصاٍدٗ إدابات الطالب ّىتاٜذَه.
قطه املتعله :مصاٍدٗ الطالب لالختبازاتّ ،األضٝلّ٘ ،اليتاٜر.
 ايؿز( ٚايٛادبات) ٓ Assignmentsصنل ٍرا التطبٔل قطنني:
قطه املعله :إمهاىٔ٘ للنعله ّضع ضٔاض٘ معٔي٘ للفسض مجيل مييح
تييازٓذ اىتَييا ٛللفييسضّ ،نيييرلو إضيياف٘ أٖ ملشكييات للفيييسض،
ّمصيياٍدٗ أدْبيي٘ الفييسّض املسضييل٘ مييً الطييالب ّأدييْبتَه ،مييع
إضاف٘ املعله ملالسظ٘ عل ٙإدابات الطالب.
ًَ ؿات يًتشُ Download Centerٌٝإمهاىٔ٘ للنعله إضاف٘ املعله للنلفاتّ ،تيصٓل الطالب للنلفات.
ٓيْفس ىظيياو  Smart LearnTMمتعيي٘ خاصي٘ للطييالب ّاملعلنيني سٔييح ٓيْفس هلييه بٔٝيي٘ تعلٔنٔي٘ متهامليي٘ ّٓتيئح هلييه
الفسص٘ للنصازن٘ يف أىصط٘ خمتلف٘ نامليتدّ ٚاحملادث٘ ننيا تتئح هليه االتصيال ّالتْاصيل ميً خيالل الربٓيد
اإللهرتّىٕ الداخلّٕ ،حمتْٓات ٍرا التطبٔل ٍٕ:
 ايربٜف اإليهرت ْٞٚايفاخً Mail ٞإمهاىٔ٘ تهًْٓ زضال٘ ّميهً أٌ حتتْٖ عل ٙملشكياتّ ،اختٔياز
املسضل إلُّٔ ،جملد للصادز.
ٓييْفس إمهاىٔيي٘ ميتييد ٚلهييل مييادٗ ،مييع عييسض أىييْاع امليتييدٓات،
 املٓتفForum ٣
ّمْاضٔع امليتدّ ،ٚإزضال املْاضٔعّ ،مصياٍدٗ املْاضئعّ ،البشيح
يف امليتيييييدّ ،ٚملعليييييه امليييييادٗ حتدٓيييييد سكيييييْم اضيييييتدداو امليتيييييدٚ
(للنتعلنني،للنعلنني ،أّ دعلُ ميتد ٚعاماً).
إمهاىٔيي٘ اختٔيياز غسفيي٘ احملادثيي٘ ّإدازتَييا (دعييْٗ /طييسد مطييتددو)،
 احملانثChat ١
ننا تتٔح إمهاىٔ٘ للنعله اضيتدداو لْسي٘ الصيسح التدٔلٔي٘ للتفاعيل
مع الطالب مع إضاف٘ الصْز إىل لْس٘ الصسح التدٔلٔ٘.
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و

الوحدات

عنليات إدارتُ

 أص ١ً٦عا٥ع١
 األدٓفCalendar ٠

Frequently asked questions

اإلدارة

وصف العنلية
إمهاىٔ٘ البشح يف األضٝل٘ الصاٜع٘.
ٓييْفس التطبٔييل بسجمٔيي٘ أديييدٗ هييً مييً إضيياف٘ سييدخ شدصييٕ،
ّىصس سدخّ ،اختٔاز مطتددمني.

ٓعطٕ  Smart LearnTMإمهاىٔ٘ تيظٔه املتعلنني ّ بعيد أٌ ٓيته ئَيص حمتيْ ٚاملييَر بصيْزٗ إلٔهرتّىٔي٘ ٓكيْو املعليه بيإدازٗ
حمتْ ٚاملادٗ العلنٔ٘ بطَْل٘ ّٓطس سٔح ٓتٔح لُ اليظاو اضتدداو اخلٔازات التالٔ٘:

).

(

ّىرنس ٍيا أٌ احملتْ ٚالتعلٔنٕ اليرٖ ميهيً أٌ ٓطتضئفُ
ميَذُ التعلٔنٕ يف صْزٗ
نرلو عً طسٓل إدازٗ ددّل احملتْٓ ٚتٔح للنعله تيظئه امليادٗ بتكطئنَا سطيب زتٓتيُ .فٔعطيٕ املعليه اإلمهاىٔي٘ :إىصياٛ
االزتباطييات الفسعٔييي٘ أّ سيييرفَا.إخفا ٛأّ إظَيياز مْضيييْع معيييني اجليييدّل يف قاٜنيي٘ املْاضييئعّٓ ،صيييتنل التطبٔيييل عليييٙ
TM

Smart Learn

الْسدات التالٔ٘:


إنار ٠ايطالب Student Management

ميسٌ للػآي٘ ففيٕ اضيتطاع٘ املعليه أٌ ٓهيٌْ

ٓتيئح للنعلييه إمهاىٔيي٘ تيظيئه املييتعلننيّ ،ذلييو عييً طسٓييل إضيياف٘،
سرف ،ينٔد أّ تيصٔط الطالبّ ،تيظئه امليتعلنني يف جمنْعيات
ّإدازتَا (مساح /عدو مساح) .

 إنار ٠احملت Smart LearnTM Content Management ٣ٛمتْافل مع ىظاو  SCORMالرٖ ٓتٔح للنعله إعيداد املييَر
مطبكاً فٔيته ىصيسِ للنيتعلنني يف خطيْٗ ّاسيدٗ ميا ٓتئح للنعليه إمهاىٔي٘
تيظييئه احملتيييْ ٚااللٔهرتّىيييٕ ميييً خيييالل خٔيييازات امللفيييات ّاجملليييدات
تتضينً( :

) ،إىصا ٛديدّل احملتيْ ٚلٔتئح للنعليه

التكارير

اإلدارة العليا
Super User

إمهاىٔ٘ تيظٔه مادتُ بتكطٔنَا سطيب زتٓتيُ بإىصيا ٛاالزتباطيات الفسعٔي٘
أّ سرفَا أّ إخفا ٛأّ إظَاز مْضْع معني باجلدّل يف قاٜن٘ املْاضٔع .
ٜتْ ٝعاّ َٝ Smart LearnTMش ٠إعفان ايتكارٜز عٔ َتابعَ ١هْٛات ايٓعاّ نذيو َتابع ١ايصؿشات  ٚايطالب ٚاالختبارات
 ٚايؿزَ ٚ ٚا إىل ذيو َٔ ايتكارٜز املختًؿ ١ايي ٜضتؿٝف َٓٗا اإلنار.ٟ
ٓتٔح للنطتددو متابع٘ تطْزِ عً طسٓل عدد الصيفشات الي قياو بصٓازتَيا
َ تابع ١ايصؿشات Track pages
ّ الصمً الرٖ اضتػسقتُ نل شٓازٗ نرلو طباع٘ ّ تيصٓل ٍرا التكسٓس.
ٓتٔح للنطتددو إٌ ٓكازٌ شٓازاتُ خليدمات املْقيع املدتلفي٘ عيً طسٓيل
َ تابع ١تٛسٜء ايصؿشات
 Show distributionزضه بٔاىٕ ٓتابع تكدمُ يف عيدد الصٓيازات لصيفشات املْقيع السٜٔطئ٘،
ننيييا ٓتييئح للنعليييه أٌ ٓتيييابع تطيييْز طلبتيييُ عيييً طسٓيييل متابعييي٘ عيييدد
الصفشات ال قامْا بصٓازتَا.
ٓتٔح للنتعله متابع٘ ىكاطُ يف االختبازات نيرلو ىطيب٘ إداباتيُ الصيشٔش٘
َ تابع ١االختبارات Track Quiz
ّاخلاط ،٘ٝننا ٓتٔح للنعله متابع٘ ىكا املتعلنني.
ٜتي يي ٝيًُي ييتعًِ َتابعي ييْ ١كا ي يي٘ يف ايؿي ييز ٚني ييذيو ْضي ييبت٘ َي يئ
Track Assignments
َ تابع ١ايؿزٚ
ايفردات ايٓٗاٜٚ ١ٝ٥ت ٝيًُعًِ َتابعْ ١كاط املتعًُ َتابع ١سايي١
ايؿز ٚايي مت تضًُٗٝا يًُتعًُ .
ٜتْ ٝعاّ  Smart LearnTMملفٜز ايٓعاّ َٝش:٠
 تٓغٝط أ ٚدبُٝف أ ٚإضاؾ ١أ ٚسذف أ ٟاي يف أ ٟصٓ ١نراص.١ٝ
ْ غز أخبار األْغط ١زبُٝء َضتخفَ ٞايٓعاّ.
 إرصاٍ ايربٜف زبُٝء َضتخفَ ٞايٓعاّ.

البييات التكيية األساسية املطلوبة ملشروع التعليه اإللهرتوىي:

ٖٓاى بٓٝات أصاص ١ٝال ٜضتػ عٗٓا أَ ٟغزٚع تعً ِٝإيهرت ْٞٚظبًُٗا يف ايٓكاط ايتاي:١ٝ
ْ )1عاّ تعً ِٝإيهرت.Smart LearnTM ْٞٚ
 )2طبفّ  Serverبضع ١عايٝي ١يتغيػ ٌٝايٓعياّ َئ خاليي٘ ٚعًُٝيات ايٓضيه اإلسطٝيا ٖٚ Packcup ٞيَ ٛيا
تٛؾز ٙتكاْ ١املعًَٛات بازباَع.١
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 )3ؾزٜل عٌُ ػبٝف اصتخفاّ اسباصٛب بهؿا.٠٤
 )4خفَ ١اْرتْت َضتُز ٠تٛؾز ٙتكاْ ١املعًَٛات بازباَع.١
 )5تفرَُ ٜعًُ ٞاملٛان َٚغزيف املزانش مبا ميهٔ تضٗ ٌٝاصتخفاّ ٖذا ايٓعاّ ٚتكٓٝات٘.
 )6إْتاز املٛان ايتعً ١ُٝٝيًغٗان ٠ايعامل ١ٝإيهرتًْٝٚا يف صٛر ٠داذب.١
 )7تٛؾري َعاٌَ ساصٛب باملزانش عرب ر ٌٜٛايفاعُ .
التعديالت املطلوبة يف ىظه إدارة الشَادة العاملية ملالئنة التهيولوجيا املطلوبة:

ٜتطًي َيئ األَاْيي ١ايعاَيي ١يًتشيي ٍٛإىل ْعيياّ إنار ٠ايتعًيي ِٝااليهرتْٚيي ٞتعييفٜالت إنارٜييْٚ ١عييِ إنار ٠ايغييٗان٠
يتتٛاَ ّ٤ء ْعاّ إنار ٠ايتعً ِٝاإليهرت َٔٚ ْٞٚأِٖ ٖذ ٙايتعفٜالت َا :ًٜٞ
 )1ايتش ٍٛإىل قٝان ٠تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚاالتصاالت ني نا ٠تػيٝري أصاصي ١ٝيف صبياٍ ايتعًي ِٝيف ايتخطيٝط
ٚعًُٝيي ١اربيياذ ايكييزارات ٚرصييف َؤعييزات ايتكييفّ احملييزس ٚذبكٝييل األٖييفاف ايرتبٜٛيي ١ممييا ؼبتيياز يتُٓٝيي١
َٗارات ايكٝانٚ ٠ايتخطٝط يًتعً ِٝاإليهرت.ْٞٚ
 )2ايتش ٍٛإىل ْعِ اإلنارٚ ٠ايتٛاصٌ اإلنار ٟايفاخًٚ ٞاشبارد ٞاإليهرت ْٞٚعرب ْعاّ ضبٛص ٜتعُيف عًي٢
ايُٓٛذز املكرت نًٝاً.
 )3ايتشييَ ٍٛيئ إعييفان خط يط ايتعًيي ِٝعيئ بعييف ايتكًٝييف ٟإىل خطييط يًييتعًِ اإليهرتْٚيي ٞيف تصييُٚ ِٝبٓييا٤
ايربصبٝات ٚاملكزرات اإليهرتٚ ١ْٝٚعًُٝات إنارْ ٠عاّ إنار ٠ايتعً ِٝاإليهرت.ْٞٚ
 )4ايتش ٍٛيًعٌُ ٚؾل َعاٜري ازبٛن ٠ايغاًَ ١يهٌ َهْٛات ايتعًِ اإليهرت.ْٞٚ
اجلدوى الفيية واالقتصادية الستدداو تكاىة املعلومات يف املشروع.

ٜٓعييز إىل اقتصييانٜات ايتعًيي ِٝاإليهرتْٚييَ ٞيئ ساٜٚيي ١اقتصييانٜات اسبذييِ ٚايٓطييام ؾعٓييف ايتٛصييء يف اإلْتيياز
ٓ ٜخؿا َعفٍ ايٛسف ٠املٓتذٚ ١اقتصانٜات ايٓطام ته ٕٛعٓيف اصيتخفاّ ْؿيط امليٛارن يعيفَٓ ٠تذيات ؾعٓيف سٜيان٠
عفن ايطيالب املًيتشك بربْيا َر ايتعًي ِٝاإليهرتْٚي ٞيًغيٗان ٠ايعاملٝي ١ؾيملٕ ايتهيايٝـ صيتتٛسع عًي ٢أعيفان ايطيالب
مما ٜؤن ٟإىل اقتصانٜات اسبذِ نُا إٔ َؿٗ ّٛايتعًِ بايضيًٛى َئ ديزا ٤تهيزار اييتعًِ بضيب تيٛاؾز اشبيفَات
ايتعًُٝٝيي ١اإليهرتْٝٚيي ١ايييي ٜٛؾزٖييا ْعيياّ ايتعًيي ِٝاإليهرتْٚيي ٞعًيي ٢عييبه ١االْرتْييت ٜشٜييف َ ئ خييرب ٠املييتعًِ ٖييذٙ
اشبرب ٠صتٛيف زم سبً ٍٛاملغانٌ مميا ٜكًيٌ َئ ايٛقيت ٚازبٗيف ٚايهًؿي ١نُيا إٔ تكاصيِ ايتهٓٛيٛدٝيا بصيٛر٠
َغرتنٜ ١ؤن ٟإىل سٜيان ٠اشبيربات ٚاملٗيارات ٚتبانهليا ْتٝذي ١يتيٛاؾز املصيانر ٚنيٌ ٖيذا ٜضياِٖ بطبٝعي ١اسبياٍ يف
ربؿٝا تهايٝـ ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚمما ميٓش٘ دف ٣ٚاقتصان.١ٜ
ٚ َٔٚدْٗ ١عز َكارْ ١تهايٝـ ايتعً ِٝايتكًٝفٚ ٟاإليهرت ْٞٚؾكف ب ايهيجري َئ ايبياسج إٔ نًؿي ١ايتعًيِٝ
اإليهرت ْٞٚعٔ بعف ته ٕٛأقٌ بٓضبَ )%50( ١كارْ ١بايتعً ِٝايتكًٝف ٟمما ٜعٛن إىل خؿا تهايٝـ يًُتعًِ.
نُا إٔ عًُٝات إنار ٠ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚبٛاصيط ١نيٌ األ يزاف املغيارن ١يف تٓؿٝيذ ايعًُٝي ١ايتعًُٝٝي ١تعُيٌ
ذبييت ْعيياّ ٚاسييف ٜتيي ٝيهييٌ ييزف ٚادٗتيي٘ الظبيياس دييش ٤يف ايعًُٝيي ١ايتعًُٝيي ١نُييا ٜبٗٓٝييا ايُٓييٛذز املكييرت يف ٖييذٙ
ايفراصيي ١صييتٛؾز ايٛقييت ٚازبٗييف ٚايكيي ٣ٛايبغييز ١ٜباإلضيياؾ ١إال إٔ عًُٝييات االَتشييإ ْؿضييٗا ميهٓٗييا إٔ تتطييٛر إىل
اَتشاْات قصري ٠صبشأ عً ٢ؾيرتات يٛاٍ ؾيرت ٠نٚر ٠االَتشيإ ٚتيفار َئ ناخيٌ األَاْي ١ايعاَي ١صيتًػ ٞتهًؿي ١ايضيؿز
ٚإعفان االَتشإ نًٝاً ٚت ئُ ذبصيٝالً عايٝياً ٚتٛصيعاً أؾكٝياً ٚرأصيٝاً ٚدػزاؾٝياً مميا ٜضيِٗ ذييو يف ذبكٝيل أٖيفاف
ايغٗان ٠ب قٌ نًؿٚ ١دٗف ٚسَٔ.
ٚازبف ٣ٚايؿٓ ١ٝيٓعاّ ايتعً ِٝاإليهرت ْٞٚاملكرت تٓطًل َٔ بٓٝات ازباَع ١ايهيبري ٠يف تكاْي ١املعًَٛيات إذ أْٗيا
رتًييو عييبه ١أيٝيياف تػطييَ )%85( ٞيئ ازباَعييٚ ١غزؾيي ١طبييفَات  Data Centerتعُييٌ ب سييفخ ايتكٓٝييات تييزبط
عبه ١ايؿاٜرب بايغبهات ايفاخً ١ٝيًٛسفات نُا بٗا ثالث ١صريؾزات تعُيٌ بايٓعياّ االؾرتاضي ٞذات صيعات ربشٜٝٓي١
عايٝيي ١قابًيي ١يًشٜييانٚ ٠ايتٛصييء ٚتكاْيي ١املعًَٛييات بازباَعيي ١رتًييو ايغييزٚط ٚاملعيياٜري ايؿٓٝيي ١املطًٛبيي ١ألَ ٟغييزٚع
تعً ُٞٝإيهرت.ْٞٚ
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اخلامتة:
َيئ خييالٍ اإل ييار ايٓعييز ٟايكييا ِ٥عًييٚ ٢اقييء ايغييٗان ٠ايعاملٝييٚ ١ذبًٝييٌ املعًَٛييات املضتخًصييَ ١يئ دبزبيي١
ايغييٗان ٠يعغييز ٠صييٓٛات ميهيئ ايكيي ٍٛإٔ دييٛن ٠طبزدييات ٖييذ ٙايغييٗان ٠ايعاملٝيي ١املبشٛثيي ١يف ظييٌ ظييزٚف ايٛضييء
اسبايٚ َٔٚ ٞاقء أنا ٤ازبايض هلا ٖ ٞنُا :ًٜٞ
أوالً :ىتائج البخح:
َ ئ خييالٍ اإل ييار ايٓعييزٚ ٟنراصيي ١طبزدييات ايغييٗان ٠ايعاملٝييٚ ١ضباٚييي ١ايٓعييز يف ؾاقٗييا املضييتكبً ١ٝبييزست
ايٓتا٥ر ايتاي:١ٝ
 )1إٔ َغزٚع ايغٗان ٠ايعامل ١ٝنيإ ُٛسياً ٚرغبي ١قٜٛي ١ييف ٟقٝيانات ايعُيٌ اإلصيالََٓ ٞيذ بفاٜي١
ايجُاْٝٓٝييات مل ٜتضييٓ ٢هلييا إظبيياسٖٚ ٙيي ٞصبتُعيي ١إال عٓييف أًٜٛيتٗييا زباَعيي ١إؾزٜكٝييا ايعاملٝيي ١يف
ٚ ّ1996قف ٚيف املغزٚع يف رسِ ٖذ ٙازباَع ١يف عاّ .ّ2003
 )2إٔ َغييزٚع ايغييٗان ٠ايعاملٝييْ ١بعييت ؾهزتيي٘ عيئ سادييٚ ١اقعٝيي ١تالقييت أٖييفاؾٗا َييء أٖييفاف داَعيي١
إؾزٜكٝا ايعاملَ ١ٝء أٖفاف املزنش اإلصالَ ٞاإلؾزٜكَٛ ٞاصً ١يف َغزٚعُٗا ايفع.ٟٛ
 )3بٓٝت ايفراص ١إٔ ايغٗان ٠ايعامل ١ٝرهٓت َٔ ايٛص ٍٛإيَ ٞضتٗفؾٗٝا َٔ سؿع ١ايكز ٕ ايهيزِٜ
أ ٚالب اسب ًكات سٝح دًيط هليذ ٙايغيٗان ٠يف ؾيرت ٠ايعغيز ٠صيٓٛات املاضي)ّ2014- ّ2003( ١ٝ
) ايي ي  ٚايب يي ١عً يي ٢ع ييٗانات َؤًٖ يي ١ي ييفخٍٛ
) ايي ي  ٚايب ييٚ ١سص ييٌ (
(
َؤصضات ايتعً ِٝايعاي.ٞ
 )4أٚض ييشت ٖ ييذ ٙايفراص يي ١إٔ َغ ييزٚع ايغ ييٗان ٠ايعامل ٝيي ١تط ييٛر يف ٚت ييري ٠من يي ٛإػباب ٝيي ١عب يي ٛأع ييفان
املضتؿٝف ٜٔبضب املالٚ ١َ٤املز ١ْٚايي تتبعٗا ْعِ ايغٗان ٠يف ذبكٝل األٖفاف ٚاييي أنت إىل
احملاؾعيي ١عًيي ٢دييٛن ٠طبزدٗييا ايييذ ٟأًٖتيي٘ ٚؾتشييت ييي٘ اآلؾييام عبييَ ٛؤصضييات ايتعًيي ِٝايعييايٞ
ٚاملضاُٖ ١يف تُٓٝت٘ ٚتطٜٛز صبتُع٘.
 )5إٕ يًغٗان ٠ايعامل ١ٝت ثرياً ٚؾعاي ١ٝبَّٓٝت٘ نراص ١األثيز اييي اتبعتٗيا ايفراصي ١بي ٕ ٖٓياى ؾيزٚم ذات
نالييي ١إسصييا ١ٝ٥عًيي ٢أثييز َيٛان ايغييٗان ٠اإلدبارٜيي ١يف ذبكٝييل ٖييفيف ايغييٗان ٠األٚ ٍٚايجايييح عييرب
( )23نٚر ٠اَتشإ دزت يف األعٛاّ (ٚ )ّ2014- ّ2003ذيو َٔ ٚاقيء ذبًٝيٌ ْضي ايٓذيا
يف املٛان اإلدبار.١ٜ
 )6أثبتييت ايفراصيي ١إٔ ايغييٗان ٠ايعاملٝيي ١ادتيياست ؾييرت ٠ايعغييز ٠صييٓٛات ( )ّ2014- ّ2003بٓذييا
َك ييفر نٍ عً ٝيي٘ َ ييا سككتيي٘ َ يئ طبزدييًا بًػ ييت ْض ييبت٘ ( َ )%7383يئ مجً يي )68543( ١امل ييؤًٖ

يًشص ٍٛعً ٢ايغٗان.٠
ثاىياً :الوصيات:
)1

)2
)3
)4

تٛصيًت ايفراصيي ١إىل ضييزٚر ٠إعييفان اشبطيي ١اإلصييرتادب ١ٝيًغييٗان ٠ايعاملٝيي ١يًعغييز ٠صييٓٛات ايكانَيي١
يتبفأ َٔ عياّ  ّ2016يت يء اشبطيٛات ايعًُٝي ١يالْتكياٍ املتيفرز يًُزسًي ١ايجايجي( ١األَاْي ١ايعاَي١
يًغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعاملَ ٖٞٚ )١ٝزسً ١ايعامل ١ٝيف ايتذزب.١
TM
ضزٚر ٠االْتكاٍ يتطبٝل ْعاّ ايتعً ِٝاإليهرت ) Smart Learn ( ْٞٚاملكرت يف ايفراص. ١
ضزٚر ٠ايتخطٝط ازبٝف الصيتخفاّ ايتعًي ِٝاإليهرتْٚي ٞبيفأً َئ املزسًي ١ايجاْٝي ١اييي نخًيت ؾٗٝيا
اآلٕ ٚتٛؾري اإلَهاْات املانٚ ١ٜايبغز ١ٜي ُإ ايتطبٝل.
ضزٚر ٠تٗٚ ١٦ٝتٛع ١ٝاملعًُي ٚايطيالب سيَ ٍٛؿٗي ّٛايعًُٝي ١ايتعًُٝٝي ١يف ظيٌ اصيتخفاّ ايتعًيِٝ
اإليهرت ْٚيي ٞيف ايغ ييٗان ٠ايعامل ٝيي ١بعك ييف نٚرات تفرٜب ٝيي ١يًُعًُيي ٚامل ييتعًُ عً يي ٢ب ييزاَر ايتعً ييِٝ
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اإليهرت ْٞٚاملضتخفَ.١
 )5البف إٔ تتذ٘ األَاْ ١ايعاَ ١إىل ؾام ايعامل ١ٝايغاًَ ١ست ٢تًشل ايغٗان ٠بٓعرياتٗا ايعاملٝات.
مكرتحات الورم:

 )1ر ٌٜٛؾزٜل حبجٜ ٞتتبء طبزدات ايغٗان ٠ايعاملٚ ١ٝأثزٖا يف اجملتُعات املضتٗفؾ.١
 )2إدزا ٤حبح يتشفٜف االستٝادات ايي اقت تٗا ايتطٛرات االدتُاعٚ ١ٝاالقتصانٚ ١ٜايتكٓ ١ٝيف
املٓا ل املضتٗفؾ ١يتهٜٛز بزاَر ايغٗان ٠ست ٢تًي االستٝادات املضتشفث.١
 )3نارصَ ١ف ٣أثز ايغٗان ٠ايعامل ١ٝيف تٛسٝف املٓاٖر يف املٓا ل املضتٗفؾ.١
املراجع:












تكارٜز األَاْ ١ايعاَ ١يًغٗان ٠ايعامل ١ٝاملكفَ ١جملًط ايغٗان ٠ايجاْ ١ٜٛايعامل ١ٝيًؿرتٜٓ( َٔ ٠اٜز َ– ّ2003ارظ .)ّ2014
ٜٛصـ اشبًٝؿ ١أبيٛبهز :اجملًيط ايعيامل ٞالَتشاْيات ايغيٗان ٠ايعزبٝي ١اإلصيالَ ١ٝايفٚيٝي ١إصيفار ٠ايرتبٝي )1( ١ايعًي ِٝعئ
بعف :املاض ٞاسباضز ٚاملضتكبٌ أبز.ّ2004 ٌٜ
عبفايباق ٞعبفايػ  :تك ِٜٛعيٗانات ايتعًي ِٝعئ بعيف إصيفار ٠ايرتبٝي )1( ١ايعًي ِٝعئ بعيف :املاضي ٞاسباضيز ٚاملضيتكبٌ
أبز.ّ2004 ٌٜ
ألف سض بتاٍ ٚعً ٞبٔ صاحل :اقتصانٜات ايتعً ِٝاإليهرت :ْٞٚب املؿٗيَٚ ّٛؤعيزات ايكٝياظ صبًي ١نراصيات عزبٝي١
يف ايرتبٚ ١ٝعًِ ايٓؿط ( )ASEPايعفن  27زٜٛ 2ي.ّ2012 ٛٝ
إبزاٖ ِٝعٝض ٢عٝض ٢ضبُفٚ :رع ١عٌُ عٔ اإل يار ايتٓؿٝيذ ٟيتؿعٝيٌ ايتعًي ِٝاإليهرتْٚيَ ٞزنيش ايتعًي ِٝاإليهرتْٚيٞ
داَع ١دٓٛب ايٛانَ ٟصز.
صا٥ف ٠عؿٚ ١ْٛصاَ ٞسٚاٖز :ٙايتخطٝط االصيرتاتٝذ ٞيًيتعًِ االيهرتْٚي ٞتبعيا ييُٓط خيإ :نراصي ١سايي ١داَعي ١ايكيفظ
املؿتٛسييٚ ١رقيي ١يف املييؤرز ٚاملعييز ايييفٚي ٞايجايييح "نٚر ايييتعًِ االيهرتْٚيي ٞيف تعشٜييش صبتُعييات املعزؾييَ "١زنييش ايييتعًِ
االيهرت – ْٞٚداَع ١ايبشز ٜٔيف ايؿرت.ّ2010/4/8- 6 ٠
عبفايزلٔ ايكٛامس :ٞضباضز ٠أْعُ ١إنار ٠ايتعًِ االيهرتَ ْٞٚزنش اسباصٛب داَع ١ؾٝالنيؿٝا .ّ2011/5/15
ؾيياٜش بيئ إبييزاٖ ِٝايع ييا َ :عيياٜري ايتعًييٚ ِٝايييتعًِ اإليهرتْٚيي ٞايًكييا ٤األ ٍٚملغييزيف َٚغييزؾات ايييتعًِ اإليهرتْٚيي– ٞ
ايكص – ِٝبزٜف – ٠ضبزّ .ٙ1429
TM
تهٓٛيٛدٝا املعزؾْ :١عاّ إنار ٠ايتعً ِٝااليهرت.Smart Learn ْٞٚ
ْعِ ايتعً ِٝايعزب ٞاإلصالَ ٞيف إؾزٜكٝاَٛ :قء األيٛنhttp://www.alukah.net/world_muslims/0/60828/#ixzz3LuI0r9BO :١
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مالحل
ملحل ()0
ىطب اليذاح يف املْاد اإلدبازٓ٘ للصَادٗ العاملٔ٘ للفرتٗ مً (2003و 2014-و)
اللغة األجيبية

و

دورة االمتخاٌ

الرتبية اإلسالمية

اللغة العربية

0

يِايس َ2003

0.90

0.63

0.50

3

يىهًى َ2003

0.96

0.92

0.93

0.75

2

فربايس َ2004

0.79

0.80

0.83

0.83

2

يىهًى َ2004

0.80

0.93

0.76

0.56

5

يِايس َ2005

0.89

0.77

0.91

0.67

6

يىهًى َ2005

0.93

0.93

0.93

0.63

7

فربايس َ2006

0.94

0.91

0.72

0.73

8

يىهًى َ2006

0.93

0.84

0.68

0.97

9

يِايس َ2007

0.96

0.92

0.56

1.00

00

يىهًى َ2007

0.92

0.76

0.57

0.90

00

يِايس َ2008

0.96

0.82

0.94

0.84

03

أغططظ َ2008

0.94

0.86

0.80

0.81

02

فربايس َ2009

0.85

0.75

0.78

0.59

02

أغططظ َ2009

0.85

0.77

0.80

0.83

05

فربايس َ2010

0.81

0.65

0.71

0.81

06

ضبتٌرب َ2010

0.79

0.64

0.75

0.65

07

ًازع َ2011

0.74

0.64

0.86

0.54

08

ضبتٌرب َ2011

0.77

0.68

0.82

0.63

09

ًازع َ2012

0.82

0.76

0.90

0.59

30

ضبتٌرب َ2012

0.80

0.70

0.90

0.78

30

ًازع َ2013

0.66

0.53

0.83

0.74

33

ضبتٌرب َ2013

0.71

0.61

0.91

0.72

32

ًازع َ2014

0.82

0.81

0.79

0.79

0.85

0.77

0.79

0.76

املتوسط العاو

(اإلجنليزية)

(الفرىشية)
1.00

صفخة 21 ًّ 19

ملحل ()3
قاٜن٘ باجليطٔات ال اضتفادت مً خدمات الصَادٗ العاملٔ٘

 .1ازتسيا
 .5أثًىبًا
 .9كًًِا
 .13اهصىًاي
 .17جصز اهقٌس
 .20اهطِغاي
 .23جًبىتٌ
 .26اهلٌسوْ
 .29تػاد
ً .32اهٌ
 .35تِصاًُا
 .38بىزكًِا فاضى
 .41زواُدا
 .44أفسيقًا اهىضطى
 .47غاُا
 .50بِني

 .2اهعساق
 .6تىُظ
 .10بىز ُدى
ً .14ىزيتاًُا
 .18اهِسويج
 .21جِىب أفسيقًا
 .24غاًبًا
 .27تسكًا
 .30اهصني
 .33اجلصائس
 .36ضىزيا
 .39اهطعىدية
 .42غًًِا كىُا كسى
 .45فوططني
 .48شاًبًا
 .51اهلِغى اهدميىغساطًة

 .3بسيطاًُا
 .7إيساْ
ًُ .11باي
 .15اإلًازات
 .19ايطاهًا
 .22اهدمنازن
 .25أذزبًجاْ
 .28يامناز
 .31بِغالديؼ
 .34اهِسويج
 .37اهًٌّ
 .40بىزًا
ًُ .43جسيا
 .46أًسيلا
ً .49ىشًبًق
 .52هًطىتى

 .4اهلِد
 .8فسُطا
 .12اهًِجس
 .16اهبخسيّ
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ملحل ()2
قاٜن٘ بالدّل ال بَا مسانص للصَادٗ العاملٔ٘
و

املرنز

الدولة

و

املرنز

.1

اشبز ّٛ

ايضٛنإ

.2

نانار

.3

أظبُٓٝا

.4

ٛب٢

.5

أبغٞ

.6

دزٟٚ

.7

دٝذكا

.8

ممبضا

.9

أنٜط أبابا

.11

ْريٚبٞ

.11

عامش

.12

قارٜضا

.14

َكفٜغٛ
ٖزدٝضا

تغان

إثٛٝبٝا

الدولة

ايضٓػاٍ

نٝٓٝا

.13

يٛغٝا

.15

نٜزنٚا

.16

.17

ٖزر

.18

بٛصاصٛ

.19

ٚيفٜا

.21

بزٕ

.21

نْٛانزٟ

غٝٓٝا

.22

دايهعٛٝ

.23

سظببار

تٓشاْٝا

.24

َه١

ايضعٛن١ٜ

.25

نبٞ

األَارات

.26

ْٝاَٞ

ايٓٝذز

.27

أبٝذإ

صاسٌ ايعاز

.28

نُباال

ٜٛغٓفا

.29

ٜاْٚفٟ

ايهاَريٕٚ

.31

نٓغاصا

ايهٓػٛ

.31

باَانٛ

َايٞ

ايصَٛاٍ
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