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فتٓ المغتبٜد الزبلٕتخ: اٜعزمتتبعٓ   ٘كَاهٌتب عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل المؾلتٓأكاء  كهعتخ رؾلٔتلاٍتزٍل  الجؾتش  :انًهخص 

َاٜقزٖبكْ  َالٖؾٓ  َؽمبٔخ الجٕئخ  َالزعلٕمٓ َالتُعٓ الضاتبفٓ  َالزىمٕتخ اليهاعٕتخ  ث ؽتلِ قتوْ مؾبفرتخ الْتوقٕخ مته 

َفٖتتب ٔ المَتتزفٕلٔه   كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتبَرؾلٔتتل العٝقتتخ ثتتٕه   ورتتو المَتتزفٕلٔه َعٍتتخ

للهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ المورجيتتخ فتتٓ رفَتتٕو الزجتتبٔه ال لتتٓ رؾلٔتتل اٍٜتتٍبن الىَتتجٓ َ

قزٖتبكْ  َالٖتؾٓ  َؽمبٔتخ الجٕئتخ  َالزعلٕمتٓ َالتُعٓ الضاتبفٓ  َالزىمٕتخ فتٓ المغتبٜد الزبلٕتخ: اٜعزمتبعٓ  َاٜ٘كَاهٌب 

َرؾلٔتل أٌتم   ثمىياتخ اللهاٍتخ كهعتخ أكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل المؾلتٓ ٘كَاهٌتباليهاعٕخ  كل علٓ ؽلي َاللهعتخ ال لٕتخ 

رتم افزٕتبه عٕىتخ قُامٍتب   الزؾلٕلتٓ الُٕتفٓارجعذ اللهاٍخ المىٍظ  ؛للزغلت علٍٕب ٍمالمْ ٝد الزٓ رُاعً الغمعٕخ َمازوؽبر

مته فتلمبد رىمٕتخ المغزمتل  ( مَتزفٕل645مته ؽغتم الْتبملخ   %23رمضتل  ثيؤاخ المعبٔىخ العْتُا ٕخ المىزرمتخ مَزفٕل 153

   َرم عمل الجٕبوبد مه فٝل اٍزمبهح اٍزجٕبن ثبلمابثلتخ الْقٖتٕخ صبمجَُنٍزٕفه ثبٍزقلان معبكلخ   َملك  المؾلٓ الملهٍَخ

ؽزتّ أفتو  ُٔلٕتُثلأتخ ّتٍو فتٝل الفزتوح مته  موكتي اليقتبىٔقالزبثعتخ دكاهٔتبل لعمعٕخ رىمٕخ المغزمل ثاؤخ ّٕجخ الى بهٔخ مه 

  كمتب دؽٖتب ٕخ َٕتفٕخ أٍتبلٕتَالمزٍُتٜ المتوعؼ ك َرتم اٍتزقلان الىَتت المئُٔتخ َالز تواهاد  2021ٍّو اغَتيٌ عتبن 

َافزجتتبه كتتب   Pearsonاٍتتزقلن معبمتتل اهرجتتبٛ ثٕوٍتتُن
2

 Step Wiseالٖتتبعل المزتتلهط المزعتتلك معبمتتل اٜوؾتتلاه كتتنا َ  

كهعتخ أكاء عمعٕتخ رىمٕتخ أكتلَا علتّ اهرفتبع  المجؾتُصٕهمته % 5336أن وَتجخ َرُٕتلذ الىزتب ظ   كأٍبلٕت دؽٖب ٕخ رؾلٕلٕتخ

كهعتخ أكاء أن ٔؤكتلَن  المجؾتُصٕهمته % 49أن وَتجخ الىزتب ظ كمتب ثٕىتذ   اٜقزٖتبكْ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب فتٓ المغتبل

َثٕىتذ الىزتب ظ َعتُك عٝقتخ اهرجبٕٛتخ مُعجتخ ثتٕه   خمزٍُتي اٜعزمتبعٓ عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب فتٓ المغتبل

َثتٕه كهعتخ كفتبءح َفعبلٕتخ المتلٔو  َالضاتخ َالز بمتل متل أفتواك المغزمتل   كهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلتٓ ٘كَاهٌتب

لهعتخ أكاء مزغٕتواد أٍتٍمذ معىُٔتبل فتٓ رفَتٕو اللهعتخ ال لٕتخ لصٝصتخ لُمبد  َأكلد الىزتب ظ أن َاٜرٖبل َالجؾش عه المع

ٌٓ: اٜرٖبل َالجؾش عه المعلُمبد  كهعخ فعبلٕخ َكفبءح الملٔو  التلفل الْتٍوْ   عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب

 ٙتع  المتُاهكالزتٓ رُاعتً الغمعٕتبد لمْت ٝد أٌتم ا% علٓ الزورٕت  َكبوذ 231  234%  1334%  3038ثىَجخ دٍٍبن 

 %1003  َأٌم المازوؽبد َٙل مْوَعبد رىمُٔخ رابثل اؽزٕبعبد أٌبلٓ المىياخ ثىَجخ 7430المبلٕخ للمىرمخ ثمزٍُٜ موعؼ 

 3مل المؾلٓعمعٕخ رىمٕخ المغز  الْوقٕخ  القلمبد الزىمُٔخ  مىرمبد المغزمل الملوٓ  ؽٕبح كؤمخ مجبكهحاالعتششبدٚخ: انكهًبد 

 ٔانًشكهخ انجذخٛخ انًمذيخ

مٖتتيلؼ المغزمتتل المتتلوٓ ثْتت ل َاٍتتل فتتٝل  اوزْتتو

  َرتتتٝىن ٌتتتنا اٜوزْتتتبه اٌٜزمتتتبن ثاٚتتتبٔب العاتتتُك ا٘فٕتتتوح

الزىمٕخ َالزالن فٓ كل ثللان العبلم  َثبلزبلٓ ٔعزجتو مٖتيلؼ 

علتّ ال ضٕتو  خعبثتدالمغزمل الملوٓ فتٓ الُقتذ الؾتبلٓ ٔاتلن 

  فٍتتتُ ثمضبثتتخ التتوك علتتّ ٍتتتليبد زمعٕتتخالمغ متته الاٚتتبٔب

ا٘ؽتتتتياة فتتتتٓ كضٕتتتتو متتتته التتتتلَل  َكتتتتنلك التتتتوك علتتتتّ 

ثٕوَقوإٛخ عملٕخ ارقبم الاواهاد فٓ كَل آفوْ  َأٔٚتبل 

ٔعزجتتتو التتتوك علتتتّ ٍتتتٕيوح اقزٖتتتبك الَتتتُ  علتتتّ الؾٕتتتبح 

 وك ـــــاٜعزمبعٕخ َالضابفٕخ َالٖؾخ َالفه  ثبٚٙبفخ دلّ ال

و متته التتلَل الىبمٕتتخ  َعلتتّ  زبرُهٔتتخ فتتٓ ال ضٕتتٔعلتتّ الل

َفتتٓ   (8991 )ثشصصبسح  ا٘ورمتخ الزالٕلٔتتخ متته عٍتتخ أفتتوْ

مؤٍَتبد  الََٕٓالو ٌٕ عجلالفزبػ  كعب 2019ميلل عبن 

زىَتتٕق متتل مؤٍَتتبد المغزمتتل لل المقزلفتتخ َأعٍتتيح اللَلتتخ

ْتتزو  ٚٛتتٝ   المتتلوٓ لزُؽٕتتل الغٍتتُك ثٕىٍمتتب َالزىَتتٕق المال

زتتُفٕو ؽٕتتبح كؤمتتخ مجتتبكهح َٛىٕتتخ علتتّ مَتتزُِ اللَلتتخ ل

فتتُه اٛتتٝ  التتتو ٌٕ   للفئتتبد المغزمعٕتتخ ا٘كضتتو اؽزٕبعتتتبل 

لمجتتبكهح ؽٕتتبح كؤمتتخ رؾوكتتذ كتتل اعٍتتيح اللَلتتخ فتتٓ ارغتتبي 

رىفٕن رلك المجبكهح لزؾإتق اٌتلافٍب َالُقتُ  ثغبوتت الفئتبد 

 3(2228)إثشاْٛى  اٜكضو اؽزٕبعب فٓ كل المغبٜد
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ثٕه  خ الٍُٕٜثمضبثمىرمبد المغزمل الملوٓ ٌٓ رعزجو َ

الفوك َاللَلخ  دم ٌتٓ الزتٓ راتُن ثبٜهراتبء ثْقٖتٕخ الفتوك 

ثبعزجبهي الابعلح اٍ٘بٍٕخ فٓ ثىبء المغزمل عته ٛؤتق ثتش 

الُعٓ َوْو المعوفخ َالضابفخ المَزملح مه المغزمتل  َمته 

صم روثٕخ المُاٛه علّ صابفخ اللٔماوإٛخ َالزُافق فٓ دٛبه 

فوكٔتتخ َالغمبعٕتتخ ٚؽتتلاس ؽتتُاه ثىتتبء  َرعجئتتخ الغٍتتُك ال

مئل مه الزىمٕخ اٜعزمبعٕخ َاٜقزٖتبكٔخ  معتب َرعمتل ٌتني 

المىرمبد ث تل الٍُتب ل المْتوَعخ علتّ ٙتمبن الْتفبفٕخ  

َروٍتتٕـ قٕمتتخ ؽومتتخ المتتبل العتتبن  َالزتتأصٕو فتتٓ الَٕبٍتتبد 

العبمتتخ  َرعمٕتتق مفٍتتُن الزٚتتبمه اٜعزمتتبعٓ  َمَتتبعلح 

خ َالمْتتتوَعبد الؾ ُمتتتخ عتتته ٛؤتتتق القجتتتواد المجنَلتتت

الزيُعٕتتخ علتتّ أكاء أفٚتتل للقتتلمبد العبمتتخ َالؾتتش علتتّ 

ؽَه رُىٔل المُاهك َرُعٍٍٕب َعلّ روّٕل اٚوفب  العتبن  

َدثتتواى كَه الاتتلَح  َرزؾتتلك المَتتئُلٕخ ث تتل ٕتتُهٌب فتتٝ 

رْتتٕل َٜ رزَتتل  َٔزؾاتتق العتتلل َالىٖتتفخ  َرزىتتبغم قتتُْ 

 ٍتتُٗ ثتتًالمغزمتتل الفبعلتتخ  َرتتزٝؽم علتتّ هفعتتخ ّتتأوً َالى

 (2282 )ػجذ انًجٛذ 

َكْفذ كهاٍخ للموكي المٖوْ للف تو َاللهاٍتبد أن 

 دلتٓ رٚتبفو مجبكهح ؽٕبح كؤمتخاللَلخ كعذ مه فٝل ٌني 

متته أعٍتتيح اللَلتتخ َعمعٕتتبد َمؤٍَتتبد المجنَلتتخ الغٍتتُك 

عمتتبل َغٕتتوٌم  للُقتتُ  علتتّ العمتتل اٌ٘لتتٓ َهعتتبل ا٘

المُعتتتُكح  اٜؽزٕبعتتتبد اٍ٘بٍتتتٕخ ٌ٘تتتبلٓ الاتتتوْ الؤفٕتتتخ

ٙمه مجبكهح ؽٕتبح كؤمتخ  َكتنلك المىتبٛق العْتُا ٕخ فتٓ 

ملٕبه عىٕخ لزىفٕن المجبكهح  فتٓ  103الملن  َكوٍذ اللَلخ 

قؤتتخ رزعتتلْ  377مؾبفرتتخ  َّتتملذ الموؽلتتخ اَ٘لتتٓ  11

عمعٕتتتخ  16%  َملتتتك ثبلزىَتتتٕق متتتل 70وَتتتجخ الفاتتتو فٍٕتتتب 

ن ثتأن عتٝرتم اٚ 2020أٌلٕخ  َربثعذ اللهاٍخ أوً فٓ عبن 

ؽٕبي كؤمتخ مؤٍَتخ أٌلٕتخ غٕتو ٌبكفتخ للتوثؼ مٍمزٍتب رىفٕتن 

أٌلا  مجتبكهح ؽٕتبح كؤمتخ الزتٓ أعلىٍتب الَتٕل التو ٌٕ فتٓ 

ؽُالٓ معٍب   َرٚبفود عٍُك اللَلخ َرعبَوذ 2019عبن 

مؤٍَتتخ مغزمتتل متتلوٓ فتتٓ العمتتل علتتّ رىفٕتتن أٌتتلا   23

 أعله الَٕل التو ٌٕ رٍُتٕل 2021المجبكهح  َفٓ ثلأخ عبن 

ويتتب  مْتتوَع ؽٕتتبح كؤمتتخ لْٕتتمل كبفتتخ الاتتوْ َالمواكتتي 

الؤفٕتتخ  فرٍتتود مجتتبكهح ريتتُٔو الؤتت  المٖتتوْ  َالزتتٓ 

اعلتته ه تتٌٕ مغلتتٌ التتُىهاء أن اللَلتتخ هٕتتلد لزىفٕيٌتتب 

قؤتتتخ فتتتٓ  1500ملٕتتتبه عىٕتتتخ  َأن العمتتتل ٍْٕتتتمل  515

 3 (2228)انؼًش٘   الموؽلخ اَ٘لٓ

المتلوٓ للعمتل  َدما كبوذ الؾبعخ دلّ مىرمبد المغزمتل

عىجتتتبل دلتتتٓ عىتتتت المؤٍَتتتبد الؾ ُمٕتتتخ ٚؽتتتلاس رغٕتتتواد 

اعزمبعٕخ ٍَٕبٍٕخ كافتل المغزمتل المٖتوْ  دٜ أن ا٘متو 

إٔجؼ أكضو أٌمٕخ فٓ الؤ   فبلؾبعتخ دلتٓ ٌتني المىرمتبد 

فٓ الؤ  أكضو دلؾبؽتبل َملتك لمتب رزمٕتي ثتً ٌتني المىرمتبد 

اٜؽزٕبعتبد مه الموَوخ ثبٚٙتبفخ دلتّ أوٍتب راتُن علتّ ٍتل 

الفعلٕتخ للمغزمتل التنْ رُعتل فٕتً  ثبٚٙتبفخ دلتّ الضاتخ الزتتٓ 

رزمٕتتي ثٍتتب َالزتتٓ ٔفزاتتلٌب ال ضٕتتو متته الىتتبً فتتٓ المىرمتتبد 

الؾ ُمٕتتخ  كمتتب أوٍتتب رمضتتل مازوؽتتبل ؽإإتتبل َإٔتتٕٝل لزمضٕتتل 

الغمبعتتبد المٍمْتتخ  َأوٍتتب رمزلتتك أٍتتبلٕت أكضتتو فعبلٕتتخ فتتٓ 

مزتتل ثمٍتتبهاد أكضتتو لمتتب الُٕتتُل دلتتّ الفاتتواء  كمتتب أوٍتتب رز

رالمً مه فتلمبد  َالاتلهح علتّ عتنة الزمُٔتل  َرمبّتٍٕب 

مل الىبً ثيؤاخ مجبّتوح مته فتٝل رجىتٓ متىٍظ قتب م علتّ 

 المْبهكخ الابعلٔخ3

 جذخٛخانًشكهخ ان

إٔتتتجؾذ عمعٕتتتبد رىمٕتتتخ المغزمتتتل المؾلتتتٓ أؽتتتل أٌتتتم 

أّتتت بل مىرمتتتبد المغزمتتتل المتتتلوٓ فتتتٓ الؤتتت  المٖتتتوْ 

  مجتبكهح ؽٕتبح كؤمتخٝ  الَتٕل التو ٌٕ َثب٘فٔ ثعتل اٛت

ؽٕش رغَل ٌني الغمعٕبد مجلأ ٌبن مه مجتبك  الزىمٕتخ ٌَتُ 

مجلأ المْبهكخ الْتعجٕخ ٘فتواك المغزمتل فتٓ فيتٜ َثتوامظ 

الزىمٕخ  فٍتٓ راتُن علتٓ الزيتُع َرَتعّ دلتٓ دّتوا  أكجتو 

علك مم ه مه الَ بن فٓ ا٘وْيخ الزىمُٔخ  ٌتنا ثبٚٙتبفخ 

معٕتتبد أكضتتو اٍزْتتعبهال ثبؽزٕبعتتبد الَتت بن دلتتٓ أن ٌتتني الغ

فٍتتتٓ رمتتتضلٍم َراتتتُن علتتتٓ فتتتلمزٍم  َغبلجتتتبل متتتب رٚتتتوة 

ثغتتتنَهٌب فتتتٓ فئتتتبد ٍتتت بوٕخ رعتتتبوٓ متتته واتتتٔ القتتتلمبد 

َٖٔعت الُُٕل دلٍٕب عه ٛؤق الاىُاد الؾ ُمٕخ  فٍٓ 

رَزيٕل رُفٕو ال ضٕو مه المُاهك الزٓ ٔزم رعجئزٍب َرُظٕفٍتب 

ٔقفتتت  العتتتتء الُاقتتتل علتتتٓ  فتتتٓ ا٘وْتتتيخ الزىمُٔتتتخ ممتتتب

وروال ٌٜزمتبن اللَلتخ   َ(2229)اإليبو  ا٘عٍيح الؾ ُمٕخ 

ثزىمٕخ المغزمعبد الؤفٕخ ََٙل القيٜ َالتوىِ المىبٍتجخ 

ثبلزتبلٓ ٘ثتل َل ل مغزمل َملك ٙمه مجبكهح ؽٕتبح كؤمتخ  

مه رُؽٕل كبفخ الغٍُك المجنَلخ مته قجتل مىرمتبد المغزمتل 

خ لٚتمبن الزُىٔتل العتبكل لضمتبه الملوٓ َالؾ ُمتخ المٖتؤ

الزىمٕتتخ الزتتٓ رَتتزٍلفٍب ٌتتني المجتتبكهح  َثىتتبءل علتتٓ متتب ٍتتجق 

ا٘كَاه ٛجٕعتتخ متتب ٌتتٓ عتتبءد ٌتتني اللهاٍتتخ للزعتتو  علتتّ 

  ؟الإتتبن ثٍتتب لغمعٕتتبد رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓالزتتٓ ٔم تته 

لززُاكتتت متتل  عتته المبٙتتٓٔغتتت أن ٔقزلتت  كَهٌتتب  الزتتَٓ

َثتتبلىرو   بى ٌتتني المجتتبكهحالموعتُ مىٍتتب للمْتتبهكخ فتتٓ اوغت

فٓ قٕتبن ٙع  ّلٔل ٌىب   للُاقل الؾبلٓ ٔم ه مٝؽرخ أن

عمعٕبد رىمٕخ المغزمل المؾلٓ فٓ الإبن ثتب٘كَاه المىُٛتخ 

رَتتتعٓ اللَلتتتخ  لزؾإتتتق اٌ٘تتتلا  الزتتتٓ َقلتتتخ دوغبىٌتتتبثٍتتتب 

  َمتته فتتٝل ٌتتني اللهاٍتتخ وؾتتبَل الُٕتتُل دلتتّ وغبىٌتتبٚ

كهعتتخ اكاء عمعٕتتخ  ٓمتتب ٌتت أعبثتتً علتتٓ الزَتتبىٜد الزبلٕتتخ:

فتتتٓ المغتتتبٜد الزبلٕتتتخ  رىمٕتتتخ المغزمتتتل المؾلتتتٓ ٘كَاهٌتتتب

 اٜعزمتتتبعٓ  َاٜقزٖتتتبكْ  َالٖتتتؾٓ  َؽمبٔتتتخ الجٕئتتتخ  

َالزعلٕمٓ َالُعٓ الضاتبفٓ  َالزىمٕتخ اليهاعٕتخ( مته َعٍتخ 

ثتٕه المزغٕتواد  خورو ا٘فواك المَزفٕلٔه؟  ٌل ُٔعتل عٝقت

اء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل كهعتخ اكالمَزالخ الملهٍَخ َثٕه 

 اٜعزمتتتتبعٓ  المؾلتتتتٓ ٘كَاهٌتتتتب فتتتتٓ المغتتتتبٜد الزبلٕتتتتخ 

َاٜقزٖتتبكْ  َالٖتتؾٓ  َمغتتبل ؽمبٔتتخ الجٕئتتخ  َالزعلٕمتتٓ 

َالُعٓ الضابفٓ  َالزىمٕخ اليهاعٕتخ( ثمىياتخ اللهاٍتخ؟  متب 

ٌتتٓ أٌتتم المْتت ٝد الزتتٓ رُاعتتً عمعٕتتبد رىمٕتتخ المغزمتتل 

ٌتم مازوؽتبد الزغلتت المؾلٓ ثمىياتخ اللهاٍتخ؟  َمتب ٌتٓ أ

 علٓ ٌني المْ ٝد؟3 
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رؾلٔتل  ٔم تهرمْٕبل مل مْ لخ اللهاٍخ الَتبثق عوٙتٍب 

 :ٔلٓأٌلا  اللهاٍخ فٕمب 

عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل المؾلتٓ  اكاء كهعخالزعو  علّ  -1

  اٜعزمتتتتتتبعٓ: فتتتتتتٓ المغتتتتتتبٜد الزبلٕتتتتتتخ٘كَاهٌتتتتتتب 

متتتٓ َالزعلٕ  َؽمبٔتتتخ الجٕئتتتخ  َالٖتتتؾٓ  َاٜقزٖتتتبكْ

  ث ؽتتتلِ قتتتوْ َالزىمٕتتتخ اليهاعٕتتتخ  َالتتتُعٓ الضاتتتبفٓ

 3مه َعٍخ ورو المَزفٕلٔهمؾبفرخ الْوقٕخ 

المزغٕتواد الملهٍَتخ َثتٕه ثعت٘ العٝقتبد ثتٕه  رؾلٔل -2

فتٓ ٘كَاهٌتب عمعٕخ رىمٕخ المغزمتل المؾلتٓ  كهعخ اكاء

  َالٖتؾٓ  َاٜقزٖبكْ  اٜعزمبعٓالمغبٜد الزبلٕخ: 

  الزعلٕمتتتٓ َالتتتُعٓ الضاتتتبفَٓ  َمغتتتبل ؽمبٔتتتخ الجٕئتتتخ

  كٝل علٓ ؽلي  َكنلك اللهعخ ال لٕخ َالزىمٕخ اليهاعٕخ

فتٓ  للهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌتب

 3مىياخ اللهاٍخ

رؾلٔل اٍٍٜبن الىَجٓ للمزغٕواد المَزالخ المورجيتخ فتٓ  -3

عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ  فتتتٓ كهعتتتخ اكاءرفَتتتٕو الزجتتتبٔه ال لتتتٓ 

فتتتتٓ المغتتتتبٜد الزبلٕتتتتخ: ٘كَاهٌتتتتب ٓ المغزمتتتتل المؾلتتتت

اٜعزمتتبعٓ  َاٜقزٖتتبكْ  َالٖتتؾٓ  َؽمبٔتتخ الجٕئتتخ  

كل علٓ   َالزعلٕمٓ َالُعٓ الضابفٓ  َالزىمٕخ اليهاعٕخ

للهعتخ أكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل  ال لٕتخؽلي َاللهعخ 

 ثمىياخ اللهاٍخ3 المؾلٓ ٘كَاهٌب

خ رؾلٔتتتل أٌتتتم المْتتت ٝد الزتتتٓ رُاعتتتً عمعٕتتتبد رىمٕتتت -4
المغزمتتل المؾلتتٓ ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  َمازوؽتتبد الزغلتتت 

 علٍٕب3 

 انذساعبد انغبثمخ اإلغبس انُظش٘ ٔ

 ش٘ــانُظ اإلغـبس

تؼشٚصصصل انًجتًصصصغ انًصصصذَٙ ٔمًؼٛصصصبد تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ 
 انًذهٙ

رؾرتتّ مىرمتتبد المغزمتتل المتتلوٓ فتتٓ اَ٘وتتً ا٘فٕتتوح 
ُٔوُٕ ثبٌزمبن كجٕو مته  30ٔىبٔو  َ 25َفبٕخ ثعل صُهرٓ 

ل الجتتتبؽضٕه َفبٕتتتخ فتتتٓ العلتتتُن اٜعزمبعٕتتتخ  َاوٖتتتت قجتت
كُوً ٔمضل آلًٕ مته آلٕتبد الفعتل اٜعزمتبعٓ  اٌٜزمبن  ؽبلٕبل 

علتّ مَتتزُِ الُاقتل المعتتبُ  َالؾإاتتخ الزتٓ ٜ رغٕتتت عتته 
المٍزمٕه ان اىكٔتبك اٌٜزمتبن ثبلمىرمتبد َفبٕتخ عمعٕتبد 
 رىمٕخ المغزمل المؾلٓ اهرجيذ ثْ ل أَ آفو ثئبكح اٌزمتبن

ؽٕتتتش إتتتجؼ قيتتتبع   المغزمتتتل التتتلَلٓ ثٍتتتنا المُٙتتتُع
المغزمتتل المتتلوٓ ٜ ٔجتتوى فاتتٜ كاتتُح فبعلتتً علتتّ المَتتزُِ 
الاُمٓ ثتل ارَتم ثتبلزىُع فتٓ ٛجٕعزتً َروكٕجزتً َرتأصٕوي فتٓ 
الؾٕتتبح اٜعزمبعٕتتخ َالَٕبٍتتٕخ فتتٓ أعتتياء كضٕتتوي متته ثلتتلان 
العتتتبلم فبٕتتتخ متتتل الزيتتتُه ال جٕتتتو فتتتٓ صتتتُهح المعلُمتتتبد 

 3(2222)ػجذ انْٕبة   َاٜرٖبٜد

عجتبهح ثأوتً المغزمتل المتلوٓ  (2222إثصشاْٛى ) ٔعو َ

عتتتهج مغمُعتتتخ الزىرٕمتتتبد الزيُعٕتتتخ الؾتتتوح الزتتتٓ رمتتتٙ 

المغبل العبن ثٕه اٍ٘توح َاللَلتخ لزؾإتق مٖتبلؼ أفواكٌتب  

ملزيمخ فٓ ملك ثإم َمعبٕٔو اٜؽزوان َالزواٙٓ َالزَبمؼ 

   َاٚكاهح الَلٕمخ للزىُع َالقٝ ج3

أن المغزمتتل المتتلوٓ جٌتتُ  (2288أثصصٕ انؼصصضو )َٔتتنكو 

مغزمتتل المؤٍَتتبد اٌ٘لٕتتخ المواكفتتخ للمؤٍَتتبد الوٍتتمٕخ  

 َرْمل المٕبكٔه الَٕبٍٕخ َالمٍىٕخ َالضابفٕخ َاٜعزمبعٕخ ج3 

دلتتّ المغزمتتل  (2282انذٕعصصُٙ ٔانمطبغشصصخ )َْٔتتٕو 

ٌتتُ مغمُعتتخ متته المؤٍَتتبد َالفعبلٕتتبد  المتتلوٓ علتتّ أوتتً

لزٓ رؾزل موكتيال ٍَتٕيبل ثتٕه العب لتخ مته وبؽٕتخ َا٘وْيخ ا

َاللَلتتخ َمؤٍَتتبرٍب َأعٍيرٍتتب ماد الٖتتجغخ الوٍتتمٕخ متته 

وبؽٕتتخ أفتتوِ  فٍتتٓ ثتتنلك هاثيتتخ افزٕبهٔتتخ ٔتتلفلٍب ا٘فتتواك 

 3ُٛاعٕخ

مىرمبد المغزمل  (2282األدًش٘ ٔانذػجخ )َٔعو  

المتتلوٓ علتتّ أوٍتتبج ٌتتٓ مغمُعتتخ المؤٍَتتبد َالزىرٕمتتبد 

رٍل  دلتّ فلمتخ المغزمتل كَن مابثتل هثؾتٓ  المَزالخ الزٓ

َرىْأ لزؾإتق الْتفبفٕخ َالىياٌتخ فتٓ المغزمتل َالتلفبع عته 

 مٖبلؾخ َؽاُقً َم زَجبرًج3

ٌتتتُ  أن المغزمتتتل المتتتلوٓ (2282يُصصصصٕس )َُٔٙتتتؼ 

مغمُعخ مته المىرمتبد الزتٓ راتل ثتٕه الؾ ُمتخ عجبهح عه 

 َالايتتبع القتتبٓ  َالمَتتزالخ وَتتجٕبل عتته اللَلتتخ َٜ رٍتتل 

دلّ الوثؼ  َرىرم ثُاٍيخ مغمُعخ مه ا٘فواك َلٍب ٌٕ تل 

رىرٕمٓ َّقٖٕخ اعزجبهٔتخ َرزجىتّ أٌتلافبل مزىُعتخ مزٖتلخ 

ثأٌتتلا  عبمتتخ  َرمزلتتك هىٔتتخ َرٖتتُهال َاٙتتؾبل للزغٕٕتتو 

اٜعزمبعٓ  َرزمٕي ثبلْفبفٕخ َالمَألخ فٓ ممبهٍتخ ا٘كَاه 

 لللَلخ3 الزٓ راُن ثٍب  َرَعّ للزأصٕو علّ الَٕبٍبد العبمخ 

ان مىرمتتبد المغزمتتل المتتلوٓ  (2281تٕفٛصصك )َٔتتنكو 

ٌتٓ عجتبهح عتته جمغمُعتخ مته المؤٍَتتبد الملوٕتخ الزتتٓ ٜ 

رمتتتبهً الَتتتليخ َٜ رَتتتزٍل  رؾإتتتق أهثبؽتتتبل اقزٖتتتبكٔخ 

َرَعّ دلّ رؾإق أٌلا  اعزمبعٕتخ َاقزٖتبكٔخ أَ ٍٕبٍتٕخ 

 أَ صابفٕخج3 

متل عمعٕتخ رىمٕتخ المغز( أٌ 2222ػجصذانهطٛل )َٔعزجو 

المؾلتتٓ ٌتتٓ أؽتتل أّتت بل الغمعٕتتبد اٌ٘لٕتتخ  َرعتتو  ثأوٍتتب 

مىرمخ ٜ رَعّ دلّ الوثؼ  ٌَٓ غٕو ؽ ُمٕتخ َرعمتل فتٓ 

مغتتتبل القتتتلمبد اٚوَتتتبوٕخ  َرٍتتتل  دلتتتّ راتتتلٔم القتتتلمبد 

لَتت بن المغزمتتل لمابثلتتخ اؽزٕبعتتبقم المعْٕتتٕخ  َمَتتبعلٌم 

 علّ هفل مَزُِ معْٕزٍم3

خ المغزمتتتل عمعٕتتتخ رىمٕتتت (2224أثٕانُصصصصش )َٔعتتتو  

ثأوٍب رىرٕم ريُعٓ غٕو ؽ ُمٓ  غٕتو ٌتبك  دلتّ  المؾلٓ

التتوثؼ  ثغتتوٗ رؾإتتق مىفعتتخ فبٕتتخ ثأعٚتتب ٍب أَ مىفعتتخ 

 عبمخ للمغزمل3

عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل ثأوٍتتب  (2284ػفٛفصصٙ )َٔعتتو  

عمعٕخ ريُعٕخ ارقند مه رىمٕتخ المغزمتل ٌتلفب رَتعّ دلتّ 

متته الىتتبً رؾإاتتً َالغمعٕتتخ الزيُعٕتتخ متتب ٌتتٓ دٜ عمبعتتخ 

رغمعتتتُا ثْتتت ل رلاتتتب ٓ َورمتتتُا أوفَتتتٍم متتته أعتتتل رؾإتتتق 
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غوٗ مه أغواٗ الوعبٔخ اٜعزمبعٕتخ ٔزمْتّ متل قتٕمٍم 

َاٌزمبمبرٍم القبٕخ ٜ ٔؾوكٍم فٓ ملك َظٕفتخ أَ مىٖتت 

ؽ ُم3ٓ 
 

عمعٕتتتتخ رىمٕتتتتخ أن  (2289أدًصصصصذ ٔن صصصصشٌٔ )َٔتتتتنكو 

ٌتتٓ عجتتبهح عتتهج مىرمتتبد غٕتتو هثؾٕتتخ  المغزمتتل المؾلتتٓ

َرَعٓ دلتّ أٌتلا  مزعتلكح َمزىُعتخ َمىٍتب  َغٕو ؽ ُمٕخ

 القلمبد الزعلٕمٕخ ثٍل  اٜهرابء ثبلعملٕخ الزعلٕمٕخج3

عمعٕخ رىمٕخ المغزمتل المؾلتٓ  (2228) يبظَٙٔعو  

الزتٓ قتبن ٍتت بن أؽتل أوتتُاع مىرمتبد المغزمتل المتتلوٓ ثأوٍتب 

لَتىخ  149المغزمل المؾلٓ الؤفٓ ث ّتٍبهٌب ٛجاتب للاتبوُن 

عٕتتتبد َالمؤٍَتتتبد القبٕتتتخ ثٍتتتل  القتتتبٓ ثبلغم2019

رتتُفٕو فتتلمبد اعزمبعٕتتخ رقتتلن ّتتوا ؼ علٔتتلح متته ٍتت بن 

الؤ  َرعمل علتّ الىٍتُٗ ثمَتزُِ الؾٕتبح مته الىتُاؽٓ 

اٜعزمبعٕتتخ َاٜقزٖتتبكٔخ َالضابفٕتتخ َالزؤَؾٕتتخ َالٖتتؾٕخ 

 َالجٕئٕخ3

 َٙانًذانًجتًغ  صبئ  

رعزجتتتو مىرمتتتبد المغزمتتتل المتتتلوٓ دؽتتتلِ الزىرٕمتتتبد 

خ اٌ٘لٕتتتخ الزتتتٓ ٖٔتتتت فٍٕتتتب مغمتتتُع الغٍتتتُك اٜعزمبعٕتتت

  الؾ ُمٕخ َاٌ٘لٕخ معب مه أعل الىٍُٗ ثبلمغزمل المؾلٓ

قٕبكارٍتب فتٓ رؾإتق أٌتلافٍب  علتٌَّٓ رعزمل ثْ ل أٍبٍتٓ 

َأكا ٍب للَهٌب المىُٛ ثٍب  ؽٕش أوٍتب رقزلت  عته مضٕٝرٍتب 

الؾ ُمٕتتتتخ ثاتتتتلهرٍب علتتتتٓ دّتتتتجبع اٜؽزٕبعتتتتبد َمُاعٍتتتتخ 

ٍتتٍُلخ الؾٖتتُل علتتٓ فتتلمبرٍب فٚتتٝل المْتت ٝد َكتتنلك 

 رزمزل ثل مه صاخ أفواك المغزمل فتٓ فتلمبرٍب َثوامغٍتب عمب

 3(2222)انغكش٘  

 انٕكبنصصخ األيشٚكٛصصخ نهتًُٛصصخ انذٔنٛصصخ َقتتل أرفتتق كتتل متته

أن اٌتتتم فٖتتتب ٔ  (2282) ثٕنٛفصصصخ ٔا صصصشٌٔٔ (2282)

 : ٌٓ الملوٓالمغزمل 

 رلعتت المؤٍَتبد مغمُعتخ المتلوٓ المغزمتل ٔٚتم  -1

 اٜعزمتبعٓ َالَٕبٍتٓ الزغٕٕتو عملٕتخ فتٓ فعتبل كَه

 المتتلوٓ المغزمتتل مؤٍَتتبد َالضاتتبفٓ  َثبلزتتبلٓ فتت ن

 هىٔخ3 َرملك ََاعٕخ مزيُه

 َالمجتبكهح اليُعٕتخ فعتل المتلوٓ علتّ المغزمتل ٔاُن -2

 ٌتُ مْتبهكخ مىرمتخ دٛبه فٓ اليُعٓ للعمل َالىيَع

 المؤٍَبد3  ثىبء صابفخ فٓ أٍبٍٓ هكه

 راتل الُٛىٕتخ َالمْت ٝد ؾلتٓالم المغزمتل مْت ٝد -3

 َاللَلٕتخ  اٚقلٕمٕتخ المْت ٝد متل مزتواثٜ فتٓ كتل

ٌتني  مته كتل فتٓ كَه لٍتب المتلوٓ المغزمتل َمؤٍَتبد

 .المَزُٔبد

بلٍُتب ل الَتلمٕخ َكَن ثٔمبهً َظب فتً َٔؾاتق أٌلافتً  -4

 3اللغُء دلّ الٍُب ل غٕو المْوَعخ

مَتتزال عتته اللَلتتخ  المتتلوٓالمغزمتتل ٔفزتتوٗ أن ٔ تتُن  -5

 ن ثجع٘ أكَاهٌب فبٕخ اٜعزمبعٕخ َالضابفٕخ3ٔاَُ

أدٔاس ٔٔظبئل يُظًبد انًجتًغ انًذَٙ ٔمًؼٛبد 

 ٙتًُٛخ انًجتًغ انًذه

ٍتتبٌمذ عمعٕتتبد رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ الؤفتتٓ مىتتن 

دوْتتب ٍب فتتٓ ؽتتل المْتت ٝد اٜقزٖتتبكٔخ َاٜعزمبعٕتتخ فتتٓ 

الؤتتت  المٖتتتوْ كمتتتب أوٍتتتب ٍتتتبٌمذ فتتتٓ راتتتلٔم القتتتلمبد 

علٕمٕتتخ َفتتلمبد الوعبٔتتخ اٜعزمبعٕتتخ لٍٙتتو الٖتتؾٕخ َالز

الفإتتتوح  ثبٚٙتتتبفخ ٌٜزمبمٍتتتتب ثىْتتتو الٖتتتىبعبد الجٕئٕتتتتخ 

الؤفٕتتتخ  َفتتتٓ الضمبوٕتتتبد َثلأتتتخ الزَتتتعٕىبد لعجتتتذ ثعتتت٘ 

عمعٕتتتتبد رىمٕتتتتخ المغزمتتتتل الؤفتتتتٓ كَها ٌبمتتتتب فتتتتٓ دكاهح 

ا٘ىمتتتبد اٜقزٖتتتبكٔخ َاٜعزمبعٕتتتخ الىبرغتتتخ عتتته روافتتتٓ 

د ثبلمغبن َدلغبء التلعم المتورجٜ الؾ ُمخ عه رالٔم القلمب

ثَٕبٍتتخ الزؾتتُل دلتتّ الايتتبع القتتبٓ  ؽٕتتش وْتتيذ فتتٓ 

مغبل القلمبد الٖتؾٕخ َالزعلتٕم َمَتبعلح الفاتواء َرىمٕتخ 

الٖىبعبد الٖتغٕوح  َا٘كضتو مته ملتك أن الؾ ُمتخ ثتلأد 

ثزْتتتغٕل َكعتتتم ٌتتتني الغمعٕتتتبد َالزتتتٓ مىٍتتتب آلٕتتتخ ٚكاهح 

 لمزفبقمتتخ فتتٓ الؤتت 3ا٘ىمتتبد اٜقزٖتتبكٔخ َاٜعزمبعٕتتخ ا

 3 (2222)ػجذ انهطٛل  

ثٕنٛفصخ ٔا صشٌٔ   (2288) أثصٕ انؼصضو كل مه أٙب َ

أن (  2282)دغصصٍ ٔ (2284)أَصصٛظ ٔن صصشٌٔ   (2282)

أكَاه ََظب   مىرمتبد المغزمتل المتلوٓ َعمعٕتبد رىمٕتخ 

 :اٜرٓ فٓرزلقٔ  المغزمل المؾلٓ

 تذمٛك انُظبو ٔاالَعجبغ فٗ انًجتًغ

فتتوٗ الوقبثتتخ علتتّ ٍتتليخ الؾ ُمتتخ أكاي لؽٕتتش رمضتتل 

َٙجٜ ٍلُ  ا٘فواك َالغمبعبد رغتبي ثعٚتٍم التجع٘ دٜ 

ان كتتتل مىرمتتتخ رٚتتتل مغمُعتتتخ متتته الاُاعتتتل ثقٖتتتُٓ 

الؾاُ  َالُاعجبد الزّ رورجذ علّ الفتوك وزٕغتخ اوٚتمبمً 

دلّ عٚتُٔزٍب  ؽٕتش ٔعزجتو الزتيان ا٘عٚتبء ثٍتني الاُاعتل 

 3ل المىرمخّوٛبل مه ّوَٛ قجُلٍم َاٍزمواهٌم كاف

 ذمٛك انذًٚمشاغٛخت

قىتتتتُاد المْتتتتبهكخ  ؽٕتتتتش رتتتتُفو المىرمتتتتبد اٌ٘لٕتتتتخ

اٜفزٕبهٔتتتخ فتتتّ المغتتتبٜد الؾٕبرٕتتتخ المقزلفتتتخ  كمتتتب رعتتتل 

مىرمتتبد المغزمتتل المتتلوّ أكاح مجتتبكهح فوكٔتتخ معجتتوح عتته 

 اٚهاكح الؾوح َالمْبهكخ اٚٔغبثٕخ الىبثعخ مه الزيُع3

 انتُشئخ االمتًبػٛخ ٔانغٛبعٛخ

اٍٚتتٍبن فتتّ عملٕتتخ ثىتتبء المغزمتتل أَ  متته فتتٝلَملتتك 

دعبكح ثىب ً مه علٔل مته فتٝل غوٍتً لمغمُعتخ مته الاتٕم 

َالمجبك  فّ وفًُ ا٘فواك مه أعٚبء عمبعبرتً َمىرمبرتً 

َأعلّ ٌني الاتٕم قتٕم التُٜء َاٜوزمتبء َالزعتبَن َالزٚتبمه 

َاٍٜتتزعلاك لزؾمتتل المَتتؤَلٕخ َالمجتتبكهح ثبلعمتتل أٜغتتبثٓ 

 3مبن َالزؾمٌ للْئُن العبمخ للمغزمل ك لَاٌٜز

 انٕفبء ثذبمبد األفشاد ٔدًبٚخ انذمٕق

َعلّ هأً رلك الؾبعبد الؾبعخ للؾمبٔتخ َللتلفبع عته 

َمىٍتتب ؽؤتتخ الزعجٕتتو َالزغمتتل َالزىرتتٕم  :ؽاتتُ  اٚوَتتبن
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َرأٍتتتٌٕ المؤٍَتتتبد َالؾتتتق فتتتّ معبملتتتخ مزَتتتبَٔخ أمتتتبن 

ٔتلافل عته  بمٓمؾتالابوُن  فإٔجؼ المغزمتل المتلوّ ثمضبثتخ 

المُاٛىٕه  َملك ٘ن ا٘فواك ٔلغبىَن دلٕخ لمُاعٍخ اللَلتخ 

 3َؽ ُمزٍب مه وبؽٕخ َقُِ الَُ  مه وبؽٕخ أفوِ

 انٕعبغخ ٔانتٕفٛك

َٔعىّ الزٍُٜ ثٕه الؾ ُمخ َالمغزمل مه فتٝل رتُفٕو 

قىتتتتتُاد لٝرٖتتتتتبل َواتتتتتل أٌتتتتتلا  َهغجتتتتتبد الؾ ُمتتتتتخ 

ّتتوح للزتتأصٕو َالمتتُاٛىٕه ثيؤاتتخ ٍتتلٕمخ  فٍتتّ رزؾتتو  مجب

علّ عملٕخ رْتؤل ََٙتل الاتُاوٕه َرٍتل  للُٕتُل دلتّ 

 وايخ ارفب  ثٕه اٖهاء المزعلكح كأٍبً لٍٝزاواه3 

 تمذٚى  ذيبد ٔيغبػذح انًٕاغٍُٛ ٔانًذتبمٍٛ

اللفبع عه المٖبلؼ القبٕخ المْتزوكخ َملك مه فٝل 

لفئتتبد ثعٕىٍتتب َمتتلِ ٔتتل العتتُن للمؾزتتبعٕه َمَتتبعلرٍم متتل 

د لٙفتتتتواك َالغمبعتتتتبد المٍمْتتتتخ َالفئتتتتبد راتتتتلٔم فتتتتلمب

 الٚعٕفخ الزّ رُعل علّ ٌبمِ المغزمل3 

 انتًُٛخ انشبيهخ

َالزىَتٕق متل ثبلمْتبهكخ َملك مه فٝل عملٕخ الزىمٕتخ 

ثبٍٜتزغٝل ا٘مضتل للمتُاهك  الغٍبد المعىٕخ ثبلزىمٕتخ َملتك 

ٍتتب ثبٍ٘تتلُة العلمتتٓ الَتتلٕم التتنْ ٔٚتتمه ٍٕالمزبؽتتخ َرُع

ٌَتني ال ٕفٕتخ رزُقت  ثتلَهٌب  ٍتزفبكح مم ىتخ رؾإق أعلتٓ ا

َملتتك متته فتتٝل المىرمتتبد علتتّ ٛجٕعتتخ َوُعٕتتخ الجْتتو 

الإبن ثٍنا الىُع مه اٍ٘زضمبه ؽٕتش ٔتزم  اٌ٘لٕخ المىُٛ ثٍب

متته فتتٝل مىرمبرتتً رىمٕتتتخ َريتتُٔو المٍتتبهاد َالاتتتلهاد 

الفوكٔتتخ لٙعٚتتبء ثْتت ل ٔالتتل متته العتتتء علتتّ الؾ ُمتتخ  

متل الؾ ُمتخ فتّ رىفٕتن  خّتؤ  متبدرلتك المىرؽٕش رٖجؼ 

ثوامظ َفيٜ الزىمٕخ الْبملخ ثمقزلت  عُاوجٍتب اٜقزٖتبكٔخ 

 َاٜعزمبعٕخ َالضابفٕخ َالجْؤخ3 

انتٕمٓصصصبد انُظشٚصصصخ فصصصٙ دساعصصصخ يُظًصصصبد انًجتًصصصغ 

 هٙانًذانًذَٙ ٔمًؼٛبد تًُٛخ انًجتًغ 

َالزتتٓ  مىرمتتبد المغزمتتل المتتلوٓرعتتلكد ٛتتو  كهاٍتتخ 

   مىٍب:ورؤخ د مه علح عُاوت رزٚمه كهاٍخ المىرمب

 انجُبئٛخ انٕظٛفٛخ انُظشٚخ

فتتٓ مالمتتخ العلمتتبء التتنٔه اٌزمتتُا ثٍتتنا اٜرغتتبي ٍْٕتتُه 

Seashore  َفٕجوWeber  َثبهٍتُويParsons 3 دم أوٍتم

ٔىرتتوَن دلتتّ المىرمتتخ علتتّ أوٍتتب رغمتتل ثْتتوْ ٔىْتتأ ثىٕتتخ 

اٍٜزمواه مته أعتل رؾإتق أٌتلا  معٕىتخ  َمته ٌىتب ٔم ته 

المىرمخ مه صٝس ىَأتب مقزلفتخ  فتبلجع٘ ٔتوْ  الىرو دلّ

أن المىرمتتخ أكاح لزؾإتتق أٌتتلا  معٕىتتخ َمؾتتلكح  َالتتجع٘ 

ٔىرو دلٍٕب علّ أوٍب ثىٕتبن ٌتبك   َفؤتق صبلتش ٔىرتو دلتّ 

المىرمتتخ علتتّ أوٍتتب وَتتق اعزمتتبعٓ ٔز تتُن متته مغمُعتتخ 

 ا٘فواك َالغمبعبد ٔغزمعُن علتٓ رؾإتق أٌتلا  مْتزوكخ

ٔعتُك ثتتبلىفل علتٓ المىرمتتخ مته عٍتتخ  لٖتبلؼ المىرمتخ ممتتب 

ممب ٔعيى مه ىٔبكح  َدّجبع هغجبد ا٘فواك مه عٍخ أفوِ

 َالمغزمتتتتتتتتل وزمتتتتتتتتبء للمىرمتتتتتتتتخمعتتتتتتتتلٜد التتتتتتتتُعٓ َاٜ

(Ehrenberg, 1990)3 

 انغهٕكٛخ انُظشٚخ

 Herbertمه أٍّو هَاك ٌنا اٜرغبي ٌوثود ٍتٕمُن 

Simon  ََأتتتتذWhyte ؽٕتتتتش ٔتتتتوِ إٔتتتتؾبة ٌتتتتني  

اٜوَتتبن فتتٓ دٛتتبه المىرمتتبد ٔىتتزظ عتته  الىرؤتتخ أن ٍتتلُ 

صٝس مغمُعبد مه المزغٕواد  اَ٘لّ مىٍب ٌٓ مغمُعتخ 

العُامتتتتل الفوكٔتتتتخ الزتتتتٓ رزعلتتتتق ثتتتتبلفوك  َالضبوٕتتتتخ رتتتتورجٜ 

ثبلغمبعبد الٖغٕوح الزٓ رز ُن ثٖتفخ غٕتو هٍتمٕخ كافتل 

المىرمخ الوٍمٕخ َر ُن ٍججبل فٓ ر ُٔه متب َٔتمّ ثتبلزىرٕم 

لضتتخ متته المزغٕتتواد ف وٍتتب رزٚتتمه غٕتتو الوٍتتمٓ  أمتتب الضب

 خعُامل رزٖل ارٖبٜل مجبّوال ثتبلزىرٕم الوٍتم3ٓ أمتب الضبلضت

فٕزمضل فٓ إٔؾبة الىروح الجٕئٕخ  َأٍّو هَاكٌتب ٍتليوٕك 

Selzniek  َلٕجوٍتتُنLiberson ؽٕتتش رىتتبَلُا كهاٍتتخ  

المىرمبد اٜعزمبعٕخ مه ؽٕش الزأصٕو المزجبكل للمىرمخ فٓ 

ّ المىرمتخ علتٓ أوٍتب كٕتبن كافتل كٕتبن الجٕئخ  َٔىروَن دلت

أكجو َأٍَل  َلال عجوَا عه كل ٌنا فٓ ثؾُصٍم َكزبثتبرٍم 

ؽٕش اٌزمُا ثزؾلٕتل العٝقتخ ثتٕه المىرمتخ َاٚٛتبه الضاتبفٓ 

 3(8992)مْٕش  أَ الجٕئخ الضابفٕخ 

 َظشٚخ انذٔس االمتًبػٙ

َرمضتتل كلمتتخ التتلَه أٍتتبً الىرؤتتخ اٜعزمبعٕتتخ  فزلاتتٓ 

لزُقعتتتبد َاٖمتتتبل اٜعزمبعٕتتتخ المورجيتتتخ ثبلٚتتتُء علتتتّ ا

ثتتبلمُاقل اٜعزمبعٕتتخ مؾتتلكح َملتتك مضتتل: اليمُؽتتبد  َقتتل 

اوزْتتود ورؤتتخ التتلَه فتتٝل مىزٖتت  الاتتون العْتتؤه  

َٔجاتتتتّ مفٍتتتتُن التتتتلَه أكاح أٍبٍتتتتٕخ للزفتتتتبٌم اٜعزمتتتتبعٓ 

(Scott, 2009.) 

ورؤتتخ التتلَه متته الىرؤتتبد المٍمتتخ فتتٓ فلمتتخ فزعزجتتو 

ب رفَتتتو الزفبعتتتل ثتتتٕه ا٘فتتتواك َثٕئتتتزٍم الفتتتوك  َملتتتك ٘وٍتتت

اٜعزمبعٕتتخ َالعٝقتتخ المزجبكلتتخ ثٕىٍمتتب ؽٕتتش أن ال ضٕتتو متته 

مْ ٝد ا٘فواك ررٍتو فتٓ عتلن قتلهرٍم علتّ أكاء ا٘كَاه 

اٜعزمبعٕخ ثىغبػ فيجٕعخ الؾٕبح المعالح َكضوح اٜؽزٕبعتبد 

رغعتتل اٚوَتتبن ٔلعتتت أكضتتو متته كَه فتتٓ المغزمتتل  َمتته 

الزىتتبغم ثتتٕه ٌتتني ا٘كَاه ل تتٓ َٔتتزيٕل الٚتتوَهْ أؽتتلاس 

اٚوَبن أن ٔؾاق قلهال مه الز ٕ  مل المغزمتل التنْ ٔعتِٕ 

 .((Lemay, 1999 فًٕ َالمؾٕيٕه ثً

 َظشٚخ األػًذح انًتٕاصٚخ

التتنْ أّتتبه متته فتتٝل « Grayمصصشا٘»َأؽتتل هَاكٌتتب 

مٝؽرزً أن كضٕوال مه الؾ ُمبد رزعٍل أمبن ّتعُثٍب ثزىفٕتن 

  صتتم ٜ رَتتزيٕل أن رفتتٓ ثعٍُكٌتتب فيتتٜ َ ثتتوامظ ٙتتقمخ

ٍ٘تتجبة مقزلفتتخ  َلٍتتنا ف وتتً ٜ ٔم تته قٕتتبن مغزمتتل َٔتتعّ 

لزؾإتتق الوفبٌٕتتخ اٜعزمبعٕتتخ ثغٕتتو َعتتُك ّتتواكخ َرعتتبَن 

َرٚبمه ثٕه ا٘عٍيح الؾ ُمٕخ َالٍٕئبد اٌ٘لٕخ  ف ٌٝمتب 

مزمم لٗفو  ّوٛ أن ٜ رز توه القتلمبد الزتٓ راتلن للىتبً 

ُمٕخ َاٌ٘لٕخ(  َأن ٜ رزعبهٗ متل مه كٝ الغٍزٕه  الؾ 
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ثعٚتتٍب التتجع٘؛ فتت ما أفتتند اللَلتتخ علتتّ عبراٍتتب مَتتؤَلٕخ 

الزعلتتٕم اٜثزتتلا ٓ متتضٝ  فاتتل ٜ رَتتزيٕل رغيٕتتخ اؽزٕبعتتبد 

الىبً عمٕعب َرتُفٕو م تبن ل تل رلمٕتن  َمته ٌىتب رجتوى فتٓ 

المٕلان عٍُك الٍٕئبد اٌ٘لٕتخ َالؾلتُل النارٕتخ الزتٓ ٔاتلمٍب 

فٕىْتتئُن المتتلاهً القبٕتتخ  فتتبلمٍم أن ٜ الىتتبً ُٛاعٕتتخ 

ٔز وه العمل فٓ عجٍخ َ اؽلح  َلتنلك ٍتمٕذ ٌتني الىرؤتخ 

فٍني الغٍُك المزُاىٔخ ٜ رزعتبهٗ َٜ  ثب٘عملح المزُاىٔخ 

 (.2222)انًهٛجصصصٙ   رزاتتتبٛل فٕؾتتتلس الزتتتلافل أَ الز تتتواه

َرؤكتتتل فَتتتلفخ ٌتتتني الىرؤتتتخ علتتتّ العٝقتتتخ ثتتتٕه الؾ ُمتتتخ 

ٕتتخ علتتٓ أوٍتتب عٝقتتخ رعتتبَن َرْتتبه  فتتٓ َالمىرمتتبد اٌ٘ل

مقزل  مغبٜد الوعبٔخ اٜعزمبعٕخ3 ٌَتني الىرؤتخ رَتمؼ 

ثزلهٔت العتبملٕه ففتٓ مغتبٜد الوعبٔتخ اٜعزمبعٕتخ  ؽٕتش 

رعمل كل مه المىرمبد الؾ ُمٕتخ َاٌ٘لٕتخ عىجتب دلتّ عىتت 

 (.8992)فًٓٙ  

 انغبثمخ انذساعبد

ٍٕب فٓ ٌنا علمه اللهاٍبد الَبثاخ الزٓ رم اٜٛٝع 

 :المغبل رجٕه مب ٔلٓ

أن  (2282ػجصصصذانُجٙ ٔأ صصصشٌٔ )كهاٍتتتخ  ارٚتتتؼ متتته

كهعتخ الؾُٕٔتخ المىرمٕتخ ال لٕتتخ دلتٓ المىرمتبد اٜعزمبعٕتتخ 

ا٘هثعتتتخ الملهٍَتتتخ ماد ؽُٕٔتتتتخ مىرمٕتتتً مزٍُتتتيخ دلتتتتٓ 

مىقفٚتتخ  ؽٕتتش ثلغتتذ وَتتجخ الفغتتُح ثتتٕه المَتتزُِ الفعلتتٓ 

%  4233 % 3432للؾُٕٔتتخ المىرمٕتتخ َالمَتتزُِ ا٘مضتتتل 

% ل تتتل المىرمتتتبد الزعلٕمٕتتتخ َالغمعٕتتتبد %3238  3630

الزعبَوٕتتتتخ اليهاعٕتتتتخ َعمعٕتتتتبد رىمٕتتتتخ المغزمتتتتل لمؾلتتتتٓ 

َالُؽلح المؾلٕخ الاؤَخ علٓ الزورٕت  كمب أّتبهد الىزتب ظ 

علتتٓ َعتتُك أهثعتتخ مزغٕتتواد صجتتذ معىُٔتتخ رأصٕوٌتتب علتتٓ 

ؽُٕٔتخ المىرمتتبد اٜعزمبعٕتتخ الؤفٕتخ مورجتتخ رىبىلٕتتبل ؽَتتت 

ٌمٕزٍب: اٜوغمبً الُظٕفٓ  علك ٍ بن الاوِ الزٓ رقلمٍب أ

المىرمخ  اٜرٖبل اللافلٓ  كهعخ المعبوبح مته المْت ٝد  

% متتتته الزجتتتتبٔه فتتتتٓ كهعتتتتخ الؾُٕٔتتتتخ 5332فتتتتٓ ؽتتتتٕه أن 

 المىرمٕخ ٔوعل دلٓ مزغٕواد أفوِ ّملزٍب ٌني اللهاٍخ3

َعتتُك عٝقتتخ  (2282لُٛجصصش ٔشصصبٍْٛ ) كهاٍتتخَأكتتلد 
ٔخ مُعجخ ثٕه كهعخ فعبلٕخ الغمعٕخ َثٕه كتل اهرجبٕٛخ معىُ

المزغٕتتتواد المَتتتزالخ ثبلىَتتتجخ للمجؾتتتُصٕه أعٚتتتبء مغلتتتٌ 
اٚكاهح َالزتتٓ رتتتم رورٕجٍتتتب كمتتتب ٔلتتتٓ: اٚم بوٕتتتبد اٚكاهٔتتتخ 
َالَتتتلُ  الزىرٕمتتتٓ  كهعتتتخ هٙتتتب اٌ٘تتتبلٓ عتتته وْتتتبٛ 

َاٚم بوٕتتتتبد الغمعٕتتتتخ  َالعٝقتتتتبد الزفبعلٕتتتتخ للمىرمتتتتخ  
افعٕخ لٝوغبى لعُٚ مغلتٌ اٚكاهح  الزغٍٕئخ  َكهعخ الل

َاٚم بوٕتبد المبلٕتخ  َقتلهح الغمعٕتتخ علتٓ رلجٕتخ اؽزٕبعتتبد 
المغزمتتتل  َاٚم بوٕتتتبد الم بوٕتتتخ  َاٚم بوٕتتتبد الجْتتتؤخ  
َالعمو  ََعُك عٝقخ اهرجبٕٛتخ معىُٔتخ ثتٕه كهعتخ فعبلٕتخ 
الغمعٕتتخ َفجتتوح عٚتتُ مغلتتٌ اٚكاهح ثبلعمتتل الزيتتُعٓ 

 ظ رؾلٕتتل اٜهرجتتبٛ أٔٚتتب َعتتُك ثبلغمعٕتتخ  َأٙتتؾذ وزتتب
عٝقتتتخ معىُٔتتتخ مُعجتتتخ ثتتتٕه كهعتتتخ فعبلٕتتتخ عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ 
المغزمتتل َثتتٕه كتتل المزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ ثبلىَتتجخ 
للمَتزفٕلٔه مته فتلمبد الغمعٕتخ َالزتٓ رتم رورٕجٍتب رىبىلٕتتبل: 

كهعتتتتخ الزعتتتتوٗ لمٖتتتتبكه المعوفتتتتخ ثأوْتتتتيخ الغمعٕتتتتخ  
كهعتتخ هٙتتب اٌ٘تتبلٓ َالعٚتتُٔخ فتتٓ المىرمتتبد الؤفٕتتخ  َ

 خ اٜوفزبػ الضابف3ٓععه أوْيخ الغمعٕخ  َكه

أن كهعتتخ اٍتتزفبكح  (2282يذًصصذ )َأَٙتتؾذ كهاٍتتخ 

الغمٍُه المَتزٍل  مته فتلمبد الغمعٕتبد اٌ٘لٕتخ ثؤت  

% متته فتتلمبرٍب  أمتتب ثبلىَتتجخ لزاتتلٔو 8035مؾبفرتتخ الفٕتتُن 

ؽغتتتتم الفغتتتتُح ثتتتتٕه المَتتتتزُِ ا٘مضتتتتل للفعبلٕتتتتخ المىرمٕتتتتخ 

%  َأن وَتتجخ 4230التتواٌه للفعبلٕتتخ قتتل ثلغتتذ َالمَتتزُِ 

الفغتتُح ثتتٕه المَتتزُِ التتواٌه َالمَتتزُِ ا٘مضتتل لٛوزبعٕتتخ 

%  َأن وَجخ الفغُح ثٕه المَزُِ 7437المىرمٕخ قل ثلغذ 

التتتواٌه َالمَتتتزُِ ا٘مضتتتل للوٙتتتب التتتُظٕفٓ قتتتل ثلغتتتذ 

%  َأن وَتتتتتتجخ الفغتتتتتتُح ثتتتتتتٕه المَتتتتتتزُِ التتتتتتواٌه 3138

لمىرمتتتٓ للغمعٕتتتبد اٌ٘لٕتتتخ َالمَتتتزُِ ا٘مضتتتل للز بمتتتل ا

%  َأفٕتتوال وَتتجخ الفغتتُح ثتتٕه 4332الملهٍَتتخ قتتل ثلغتتذ 

المَزُِ الواٌه َالمَزُِ ا٘مضل للهعخ اٍزفبكح الغمٍُه 

 3%3930المَزٍل  قل ثلغذ 

أن  (2289شصصصبكش ٔن صصصشٌٔ )َأّتتتبهد وزتتتب ظ كهاٍتتتخ 
ٌىتتب  ثعتت٘ المْتت ٝد الزتتٓ رعٕتتق عمتتل المىرمتتبد عتته 

متته َعٍتتخ ورتتو المجؾتتُصٕه ٌَتتٓ الإتتبن ثتتلَهٌب الزىمتتُْ 
كبلزتتتتبلٓ: عتتتتلن اٜوزرتتتتبن فتتتتٓ عاتتتتل الىتتتتلَاد ثبلمىرمتتتتخ  
اؽزٕبعبد مىياخ الجؾش أكجو مه ام بوٕتبد المىرمتخ  كضتوح 
الٚتتمبوبد الزتتٓ رأفتتنٌب المىرمتتخ علتتّ المَتتزفٕلٔه  َعتتُك 
ثعتتت٘ الَتتتلجٕبد فتتتٓ الغمعٕتتتخ عىتتتل راتتتلٔم القلمتتتخ مضتتتل 

خ لتجع٘ العتبملٕه  الُاٍيخ(  وأ القجوح فٓ مغبل الزىمٕ
فٓ المىرمتخ  عتلن الزىَتٕق ثتٕه المىرمتخ َثتبقٓ المىرمتبد 
فتتتٓ مىياتتتخ الجؾتتتش  غٕتتتبة كَه اٚعتتتٝن ثتتتلَه المىرمتتتخ 

 الزىمُْ فٓ مىياخ الجؾش3

َعتُك  (2289ػطٛخ ٔػجصذ انذًٛصذ )َأَٙؾذ كهاٍخ 
عٝقتتتخ اهرجبٕٛتتتخ معىُٔتتتخ مُعجتتتخ ثتتتٕه المَتتتزُِ الزضإفتتتٓ 

مزغٕواد الزبلٕخ: علك العبملٕه للمىرمخ كمزغٕو ربثل  َثٕه ال
ثبلمىرمتتخ  عتتلك العتتبملٕه المَتتزلٔم  اٚم بوٕتتبد الجْتتؤخ(  
اٚم بوٕتتتتتبد الم بوٕتتتتتخ للمىرمتتتتتخ  اٚم بوٕتتتتتبد الزغٍٕئتتتتتخ 
للمىرمتتخ  الزىَتتٕق ثتتٕه المىرمتتبد المؾلٕتتخ  قتتلهح المىرمتتخ 
علتتّ رلجٕتتخ اؽزٕبعتتبد المغزمتتل  كهعتتخ الاجتتُل اٜعزمتتبعٓ 

أّتتتبهد الىزتتتب ظ أن رَتتتعخ الخ3 َللمىرمتتتخ كمزغٕتتتواد مَتتتز
مزغٕواد فاتٜ أٍتٍمذ دٍتٍبمبال معىُٔتبل فتٓ رفَتٕو عتيء مته 
الزجتتبٔه ال لتتٓ للمَتتزُِ الزضإفتتٓ للمىرمتتبد مورجتتخ رىبىلٕتتبل 
ٌَٓ: مزغٕتو اٚم بوٕتبد الم بوٕتخ ؽٕتش ٔفَتو ثمفتوكي وؾتُ 

%  ٔلًٕ مزغٕتو عتلك العتبملٕه ثبلمىرمتخ ثىَتجخ دٍتٍبن 3734
%  1134الزغٍٕئتخ ثىَتجخ دٍتٍبن  %  صم اٚم بوٕتبد1432

ٔلٕتتً مزغٕتتو قتتلهح المىرمتتخ علتتٓ رلجٕتتخ اؽزٕبعتتبد المغزمتتل 
%  ٔلٕتتً مزغٕتتو الزىَتتٕق ثتتٕه المىرمتتبد 338ثىَتتجخ دٍتتٍبن 

%  ٔلٕتتتً مزغٕتتتو كهعتتتخ الاجتتتُل 333المؾلٕتتخ ثىَتتتجخ دٍتتتٍبن 
%  ٔلٕتتتً مزغٕتتتو 232اٜعزمتتتبعٓ للمىرمتتتخ ثىَتتتجخ دٍتتتٍبن 

% َأفٕتوا مزغٕتو متلِ 036الَلُ  الزىرٕمٓ ثىَتجخ دٍتٍبن 
رتتُفو الٍُتتب ل الَتتمعٕخ َالجٖتتؤخ ثبلمىرمتتخ ثىَتتجخ دٍتتٍبن 

035% 3 
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( لُعتُك راتبهة كجٕتو 2228يبظصٙ )رُٕلذ كهاٍخ َ

ؽتتُل اٍتتزغبثبد عٕىتتخ الجؾتتش المزعلاتتخ ثتتلَه عمعٕتتخ رىمٕتتخ 

المغزمل المؾلٓ فتٓ رىمٕتخ الاؤتخ  ففتٓ قؤتخ مىٕتخ ٍتىلَة 

رىمٕتتتخ المغزمتتتل أكتتتل أغلتتتت عٕىتتتخ الجؾتتتش أن كَه عمعٕتتتخ 

%  أمتب فتٓ قؤتخ وٍُتب 6133المؾلٓ مزٍُتٜ َملتك ثىَتجخ 

الجؾو فال أقو أكضو مه وٖت  عٕىتخ الجؾتش أن كَه عمعٕتخ 

رىمٕتتتخ المغزمتتتل المؾلتتتٓ فتتتٓ رىمٕتتتخ الاؤتتتخ مزٍُتتتٜ ثىَتتتجخ 

% متته عٕىتتخ الجؾتتش ثاؤتتخ وٍُتتب الجؾتتو3 َقتتل ثٕىتتذ 5637

زعلٕمٕتخ  أٔٚبل أن ٌىب  عٝقخ معىُٔخ ثٕه الىُع  َالؾبلتخ ال

َالُظٕفخ  َمَزُِ اللفل  الؾبلخ اليَاعٕخ فتٓ قؤتخ مىٕتخ 

ٍتتىلَة  أمتتب فتتٓ قؤتتخ وٍُتتب الجؾتتو أظٍتتود الىزتتب ظ عتتلن 

َعتتتُك عٝقتتتخ معىُٔتتتخ ثتتتٕه كَه عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل 

 َالمزغٕواد المَزالخ الملهٍَخ3  

 نهذساعخانفشٔض انجذخٛخ 

 ٌ٘تتتلا  الجؾتتتش  رتتتم الضبلتتتشَ وٓرؾإاتتتبل للٍتتتل  الضتتتب

 الزبلٕخ:  لجؾضٕخٕٕبغخ الفوَٗ ا

 األٔل جذخٙانفشض ان

عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل  كهعتتتخ اكاءثتتتٕه رُعتتتل عٝقتتتخ 

اٜعزمتتتتبعٓ  فتتتتٓ المغتتتتبٜد الزبلٕتتتتخ: ٘كَاهٌتتتتب المؾلتتتتٓ 

َاٜقزٖتتبكْ  َالٖتتؾٓ  َمغتتبل ؽمبٔتتخ الجٕئتتخ  َالزعلٕمتتٓ 

مغمُعتتتتخ ثتتتتٕه َ  َالتتتتُعٓ الضاتتتتبفٓ  َالزىمٕتتتتخ اليهاعٕتتتتخ

الىتتتُع  الؾبلتتتخ اليَاعٕتتتخ  ٍَتتتخ  الَتتته  الملهمزغٕتتتواد ال

علك أفتواك اٍ٘توح  الؾبلخ الزعلٕمٕخ  الؾبلخ العملٕخ  الىْأح  

قٕمخ اللفل الٍْوْ  المَزُِ اليمُؽٓ للمجؾُس  كهعتخ 

العبلم القبهعٓ  كهعتخ  علّكفبءح َفعبلٕخ الملٔو  اٜوفزبػ 

 اللافعٕخ لٝوغتبى  الم بوتخ الإبكٔتخ كافتل الاؤتخ  المْتبهكخ

غٕو الوٍمٕخ  الضاخ َالز بمل متل أفتواك المغزمتل  اٜرٖتبل 

 َالجؾش عه المعلُمبد3

 انخبَٙانجذخٙ انفشض 

: قٕمتتتخ التتتلفل المزغٕتتتواد الملهٍَتتتخمغمُعتتتخ رَتتتٍم 

  المَتتزُِ اليمتتُؽٓ للمجؾتتُس  كهعتتخ لٍٙتتوح الْتتٍوْ

كفبءح َفعبلٕخ الملٔو  اٜوفزبػ علّ العبلم القبهعٓ  كهعتخ 

  الم بوتخ الإبكٔتخ كافتل الاؤتخ  المْتبهكخ اللافعٕخ لٝوغتبى

غٕو الوٍمٕخ  الضاخ َالز بمل متل أفتواك المغزمتل  اٜرٖتبل 

فتٓ كهعتخ فٓ رفَتٕو الزجتبٔه ال لتٓ َالجؾش عه المعلُمبد 

فتٓ المغتبٜد ٘كَاهٌتب عمعٕخ رىمٕخ المغزمتل المؾلتٓ  اكاء

َمغبل ؽمبٔخ   َالٖؾٓ  َاٜقزٖبكْ  اٜعزمبعٓالزبلٕخ: 

َالزىمٕتتتخ اليهاعٕتتتخ   َالزعلٕمتتتٓ َالتتتُعٓ الضاتتتبفٓ  خالجٕئتتت

 ثمىياخ اللهاٍخ3

 يُٓجٛخ انذساعخ ٔأدٔاتٓب

 خـــيُٓج انذساع

علّ المىٍظ الُٕفٓ الزؾلٕلٓ لزُٕتٕ   رعزمل اللهاٍخ

الرُاٌو َقٕبٍٍب  فزم اٍزقلان اٍ٘تلُة الُٕتفٓ للزعتو  

للمَتتزفٕلٔه متته فتتلمبد عمعٕتتخ علتتّ القٖتتب ٔ الممٕتتيح 

ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  َأٌتتم المْتت ٝد  مغزمتتل المؾلتتٓرىمٕتتخ ال

الزتتتٓ رُاعتتتتً عمعٕتتتتبد رىمٕتتتخ المغزمتتتتل المؾلتتتتٓ ثمىياتتتتخ 

اللهاٍتتخ  َمازوؽتتبد المجؾتتُصٕه للزغلتتت علٍٕتتب  َاٍتتزقلن 

اٍ٘لُة الزؾلٕلٓ ٜفزجتبه فتوَٗ اللهاٍتخ َالزتٓ رقتزٔ 

َثتتتتٕه للمَتتتتزفٕلٔه ثبلعٝقتتتتخ ثتتتتٕه القٖتتتتب ٔ الْقٖتتتتٕخ 

ٓ كتتل متته فتتلمغزمتتل المؾلتتٓ عمعٕتتخ رىمٕتتخ ا كَهمَتتزُْ 

  َالٖتتتؾٓ  َاٜقزٖتتتبكْ  اٜعزمتتتبعٓ: المغتتبٜد الزبلٕتتتخ

َالزىمٕتخ   َالزعلٕمتٓ َالتُعٓ الضاتبفٓ  َمغبل ؽمبٔخ الجٕئتخ

 ثمىياخ اللهاٍخ3 خربثع اداليهاعٕخ( كمزغٕو

 انًجبل انجغشافٙ نهذساعخ

مؾبفرتتخ الْتتوقٕخ  ث ؽتتلِ قتتوِأعؤتتذ ٌتتني اللهاٍتتخ 
 ٔىتخ مل 19ؽتٓ  َ 2ي دكاهْ  َموكت 13مته رز ُن َالزٓ 

عيثتتخ  3890قؤتتخ  َ 509َؽتتلح مؾلٕتتخ قؤَتتخ  َ 107َ
  َملٔىزٕه ٕىبعٕزٕه ٌمب العبّو مه همٚبن  َكفو َوغل

َرتتم رؾلٔتتل مؾبفرتتخ الْتتوقٕخ  3َملٔىتتخ الٖتتبلؾٕخ الغلٔتتلح
لمُقعٍتب الفؤتل َملتك   مغبٜ عغوافٕبل ٚعواء ٌني اللهاٍتخ

لزاتتتبء ٌ٘تتتم ٛتتتو  َرٍُتتتيٍب ّتتتو  التتتللزب فٍتتتٓ وايتتتخ ا
َرعتتتل مؾبفرتتتخ المُإتتتٝد لمؾبفرتتتبد الُعتتتً الجؾتتتوْ  

الغمٍُهٔتتخ متته ؽٕتتش عتتلك أكجتتو مؾبفرتتبد صبلتتش الْتتوقٕخ 
ؽٕتتش ثلتتم دعمتتبلٓ ثعتتل مؾتتبفرزٓ الاتتبٌوح َالغٕتتيح الَتت بن 

َرجلتتتم   ثتتتبلمغزوثٕهراؤجتتتبل وَتتتمخ ملٕتتتُن  8عتتتلك الَتتت بن 
كم4911المَبؽخ ال لٕخ للمؾبفرخ 

2
فتٓ ٔغيٓ الايتبع الؤ  

كتتتم 3857مىٍتتتب 
2
)انجٕاثصصصخ اإلنٛكتشَٔٛصصصخ  %7835ثىَتتتجخ  

ثبٚٙتبفخ دلتّ دكهاط مؾبفرتخ (  2228نًذبفظخ انششلٛخ  
َالزتتٓ ٔتتزم   الْتتوقٕخ ٙتتمه مؾبفرتتبد مجتتبكهح ؽٕتتبح كؤمتتخ

لزيجٕتتق معتتبٕٔو  افزٕتتبه المؾبفرتتبد َالمواكتتي فٍٕتتب ٛجاتتبل 
أَلُٔخ الزىمٕتخ الزتٓ رتم الزُافتق علٍٕتب َالزتٓ رٚتمىذ وَتجخ 

 بن هٔ  الموكي مه دعمبلٓ الَ بن  وَتجخ فاتواء هٔت  ٍ
متته دعمتتبلٓ ٍتتت بن هٔتت  الموكتتي  روكتتي عتتتلك  الموكتتي؛

% فتٓ الموكتي  وَتجخ 55النْ ٔئتل فٍٕتب الفاتو عته  الاوِ
معتتلٜد ا٘مٕتتخ َاٍ٘تتو وَتتجخ مواكتتت الىغتتبح   روكتتي قتتوِ

الزٓ رعُلٍب دوبس َالزغيٕخ ثقلمبد مٕبي الْتوة َالٖتو  
 3(2228)انذٚت   الٖؾٓ

 اعخنهذسش٘ ــانًجبل انجش

كُوتتً ٔمضتتل أكجتتو مواكتتي موكتتي اليقتتبىٔق رتتم افزٕتتبه 

العلٔتل مته  ْٔتزمل علتَٓ  المؾبفرخ مه ؽٕش عتلك الَت بن

رتم افزٕتبه عمعٕتخ رىمٕتخ َعمعٕبد رىمٕتخ المغزمتل المؾلتٓ  

ثعت٘ ثزُعٕتً َملتك   المغزمل المؾلٓ ثاؤخ ّٕجخ الى بهٔتخ

االتذصصبد  العمتتل اٌ٘لتتٓ القجتتواء َالمزقٖٖتتٕه فتتٓ مغتتبل 

  (2228  اإللهًٛصصصصٙ نهجًؼٛصصصصبد ٔانًلعغصصصصبد ثبنشصصصصشلٛخ

الغمعٕبد الزتٓ رعمتل علتٓ راتلٔم القتلمبد أؽل أٌم كُوٍب َ

ثبٚٙتتتبفخ دلتتتّ   كافتتتل الموكتتتي الزىمُٔتتتخ لَتتت بن المىياتتتخ

  خ الزٚتبمه اٜعزمتبعٓ ثبلْتوقٕخٔؤرُاعلٌب دلّ عُاه مل

 بد الغمعٕتتتخمتتته فتتتلم  الْتتتبملخ( َثلتتتم ؽغتتتم المَتتتزفٕلٔه

 َلمب كبن مه الٖعت عمل الجٕبوبد الجؾضٕخ مَزفٕل  (645 
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 153متته عمٕتتل أفتتواك المغزمتتل  رتتم افزٕتتبه عٕىتتخ قُامٍتتب 

متته فتتلمبد  ٔهمَتتزفٕل% متته دعمتتبلٓ ال23رمضتتل مَتتزفٕل 

ثيؤاتخ المعبٔىتخ العْتُا ٕخ المىزرمتخ ثبفزٕتتبه اَل  الغمعٕتخ

ٜوزربن فٓ مَزفٕل فٓ كُْ  الغمعٕخ ثيؤاخ عُْا ٕخ صم ا

( مفتتوكاد ثتتٕه كتتل 4افزٕتتبه المَتتزفٕلٔه ا٘فتتؤه ثُاقتتل  

معبكلتتخ ٍتتزٕفه صبمجَتتُن َملتتك ثبٍتتزقلان   مجؾتتُس َأفتتو

Stephen Thompson   الجٕبوتبد المٕلاوٕتخ  َلال رم عمتل

 اٍٜتتتتزجٕبناٍتتتزمبهح الٝىمتتتخ ٚعتتتتواء اللهاٍتتتخ ثُاٍتتتتيخ 

ٕتُ َملك فتٓ الفزتوح مته ثلأتخ ّتٍو ُٔل  ثبلمابثلخ الْقٖٕخ

  َرتم رفؤتم َعلَلتخ 2021ؽزّ أفو ّتٍو اغَتيٌ عتبن 

الجٕبوبد َرؾلٕلٍب ثُاٍيخ اٜفزجتبهاد اٚؽٖتب ٕخ المىبٍتجخ 

 3(SPSS)ليجٕعخ الجٕبوبد مه فٝل الجووبمظ اٚؽٖب ٓ 

 Stephen Thompsonمعبكلتتتتتخ ٍتتتتتزٕفه صبمجَتتتتتُن 

 :(2284 )ثشًبَٙ لزؾلٔل عٕىخ اللهاٍخ 

 

n ؽغم العٕىخ =  N غزمل= ؽغم الم 

p  قٕمتتخ اؽزمبلٕتتتخ رزتتواَػ قٕمزٍتتتب ثتتٕه الٖتتتفو َالُاؽتتتل =

أٔىمب َعلد لزضجٕذ الْوَٛ َثَجت عتلن  0350َرأفن قٕمخ 

فمعرم ا٘ؽٕبن ر تُن غٕتو مزبؽتخ لتنلك ٔتزم  p معوفخ رالٔو

 p (1-p) = 0.253 افن الإمخ العرمّ ٌَٓ

z َْعىتتتل معبمتتتل صاتتتخ  1396= اللهعتتتخ المعٕبهٔتتتخ َرَتتتب
03953 dالميلُثخ = اللقخ 

 تخذيخاالعبنٛت االدصبئٛخ انًغ

رتتتم اٍتتتزقلان ثعتتت٘ اٍ٘تتتبلٕت اٚؽٖتتتب ٕخ الُٕتتتفٕخ 

  المزٍُتتتتتٜ  الؾَتتتتتبثٓ  الز تتتتتواهاد  َالىَتتتتتت المئُٔتتتتتخ

(  لُٕتت  القٖتتب ٔ الْقٖتتٕخ للمَتتزفٕلٔه متته المتتوعؼ

فلمبد عمعٕخ رىمٕخ المغزمل ثمىياخ اللهاٍخ  َرؾلٔل أٌتم 

ؽتبد الزغلتت علٍٕتب  المْ ٝد الزتٓ رُاعتً الغمعٕتخ َمازو

َرم اٍزقلان ثع٘ اٍ٘بلٕت اٚؽٖب ٕتـخ الزؾلٕلٕتخ  معبمتل 

للزعو  علتٓ ٛجٕعتخ العٝقتبد اٜهرجبٕٛتخ  اٜهرجبٛ الجَٕٜ

افزجتبه موثتل كتبْ   َثٕه المزغٕواد ال مٕخ َالمزغٕو الزتبثل

 كتتتب
2

لزؾلٔتتتل ٛجٕعتتتخ العٝقتتتخ ثتتتٕه المزغٕتتتواد المَتتتزالخ ( 

ٚٙتتبفخ دلتتٓ اٍتتزقلان معبمتتل ثب اٍ٘تتمٕخ َالمزغٕتتو الزتتبثل 

لزاتتلٔو  Step Wise اٜوؾتتلاه المزعتتلك المزتتلهط الٖتتبعل

 وَتتتتتجخ اٍتتتتتٍبن َرتتتتتأصٕو المزغٕتتتتتواد المَتتتتتزالخ الملهٍَتتتتتخ

 3 الزبثل فٓ المزغٕو فٖب ٔ المَزفٕلٔه( 

انًتغٛشاد انًغتمهخ ) صبئ  انًغتفٛذٍٚ يٍ  لٛبط

  ذيبد انجًؼٛخ(

 ٍـــــانغ

أصىبء عمل  ىخ مٕٝكٔخ٘قوة ٍ ٍه المجؾُسٔاٖل ثً َ

 3الزعجٕو عىً ثب٘هقبن الميلاخ َرم  الجٕبوبد

 انُٕع

أَ  ال َٔاٖل ثً رؾلٔل عىٌ المجؾُس مب دما كبن مكو

 3 اٍمَٓرم قٕبًٍ كمزغٕو   أوضٓ

 ػذد أفشاد األعشح

ك الُؽلح المعْٕٕخ النٔه ٔعُْٕن َٔاٖل ثً علك أفوا

 اخ3 قٕبًٍ ثب٘هقبن الميلَرم  معب فٓ أٍوح َاؽلح 

 انذبنخ انتؼهًٛٛخ

  المجؾتتُصٕه ًَٕتتل دلٕت ْٔاٖتل ثتً مَتتزُِ الزعلتٕم التن

 علتتّبد ثىتتبءل ئتتن متته رَتتل فُكمزغٕتتو هرجتتٓ م تت ًَرتتم قٕبٍتت

َرم اٍتزقلان الزومٕتي الوقمتٓ ٍٜتزغبثبد   ٍىُاد اللهاٍخ

  (3  اثزتلا ٓ ( 2  ٔاوأ َٔ زتت  (1 المزغٕو كمب ٔلٓ: أمٓ 

  (7 عتتتتتبمعٓ   (6 صتتتتتبوُْ   (5 كثلتتتتتُن   (4 دعتتتتتلاكْ 

 3(9  ككزُهاح  (8مبعَزٕو  

 انذبنخ انضٔامٛخ

 أعية   اليَاعٕخ المجؾُصًٔاٖل ثٍب ؽبلخ المجؾُس/ 

 مزيَط  ميلق  أهمل(3

 نهًجذٕحٍٛ انذبنخ انؼًهٛخ

رم َ  ٔاٖل ثً الزعو  مب دما كبن المجؾُس ٔعمل أن ٜ

  Nominal Variable"قٕبً ٌنا المزغٕو ثمإبً دٍمٓج

المجؾُس كهعخ رزىبٍت مل َٙعً المٍىٓ كمب  َملك ثمىؼ

 (23=  ٜ ٔعمل   (1ٔعمل   ٔلٓ:

 انُشــأح

رلتتك الجٕئتتخ الزتتٓ وْتتأ فٍٕتتب المجؾتتُس الىْتتأح  ٔاٖتتل ثٍتتب

  رم قٕبً ٌنا المزغٕتو اَ٘لّ مب دما كبوذ هٔفٕخ أَ ؽٚؤخ

  َملتتتك ثمتتتىؼ Nominal Variable"ج ثمإتتتبً دٍتتتمٓ

لزٓ وْتأ ثٍتب: ثٕئتخ هٔفٕتخ المجؾُس كهعخ رزىبٍت مل الجٕئخ ا

 (23(  ثٕئخ ؽٚؤخ =  1 

 نألعشح لًٛخ انذ م انشٓش٘

فٝل  مه واُكمب ٔؾٖل علًٕ المجؾُس ٔاٖل ثً 

  3كوقم ميلق ًَرم قٕبٍ  لزلجٕخ اؽزٕبعبد اٍ٘وح الٍْو

 دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ انًذٚش

ملٔو عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ َٔاٖل ثٍب قلهح 

وغبى َمزبثعخ ا٘عمبل علٓ دؾُس(  مه َعٍخ ورو المج

الميلُثخ ثمٍبهح َاقزلاه َفابل للقيٜ اليمىٕخ المؾلكح 

ثغوٗ رؾإق أٌلا  الغمعٕخ فٓ دؽلاس الزأصٕو َالزغٕو 

مه َعٍخ ورو  الضابفٓ للمَزفٕلٔه مه فلمبد الغمعٕخ

َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا المزغٕو ثمغمُع   المجؾُصٕه

لٍٕب مه الجىُك الم ُوخ لً عاللهعبد الزٓ رم الؾُٖل 

رؾمٌ الملٔو ٘ف به ملْ  رزٚمهَعلكٌب أهثعخ ثىُك  

َملْ  الزغٕٕو الغلٔلح ٍُاء كافل الغمعٕخ أَ فبهعٍب 

مَبٌمخ الملٔو فٓ أوْبء ثىٕخ معلُمبرٕخ كافل الغمعٕخ 
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َامزٝ  الملٔو الالهح علّ   َفبهعٍب عه اوْيخ الغمعٕخ

ىً َرؾإاٍب فٓ الُقذ الزىَٕق ثٕه المٍبن الميلُثخ م

 =   أؽٕبوبل 4: كا مبل=َهميد اٍٜزغبثبد كمب ٔلٓالمؾلك  

  13  ٜ=2  وبكهال =3

 يغتٕٖ انطًٕح

ٔاٖل ثً ملِ هىٔخ المجؾُصٕه لمَزاجلٍم َمَزاجل 

أَٜكٌم َملِ ريلعٍم للؾٕبح  َرم قٕبً ٌنا المزغٕو 

كمإبً كمٓ  َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا المزغٕو ثمغمُع 

علٍٕب مه الجىُك الم ُوخ لً للهعبد الزٓ رم الؾُٖل ا

ام بوٕخ الزٚؾٕخ ثبلواؽخ َعلكٌب عْوح ثىُك رعجو عه 

الغَلٔخ فٓ ٍجٕل المْبهكخ فٓ عمل ٔىفل الاؤخ  رْغٕل 

أفواك العب لخ علٓ المْبهكخ فٓ ا٘عمبل الزىمُٔخ ثبلاؤخ  

ٔغت أن ٔاُن عمل الفوك كا مب علٓ الزقيٕٜ َالزىرٕم 

لزإٕم  اؽزوان الفوك لىفًَ ٔزُق  علٓ الإبن ثعمل ثبهى َا

   أؽٕبوبل 3ٔىفل الاؤخ  َهميد اٍٜزغبثبد كمب ٔلٓ: كا مبل=

 03  ٜ=1  وبكهال =2 =

 ػهٗ انؼبنى انخبسمٙاالَفتبح 

ٔاٖتتتتل ثتتتتً ممبهٍتتتتخ المجؾتتتتُصٕه لمغمُعتتتتخ ا٘وْتتتتيخ 

َالممبهٍتتبد الزتتٓ رم تتىٍم متته الؾٖتتُل علتتّ معلُمتتبد 

فٝلٍتب علتّ ظتوَ  َمغؤتبد ا٘متُه كافتل ٔزعو  مه 

َرتم قٕتبً ٌتنا المزغٕتو   المغزمل المؾلّ َالاُمٓ َاللَلٓ

َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا المزغٕو ثمغمُع  كمإبً كمٓ 

علٍٕتتب متته الجىتتُك الم ُوتتخ لتتً التتلهعبد الزتتٓ رتتم الؾٖتتُل 

التتلفُل علتتّ ّتتج خ ثىتتُك رعجتتو عتته كهعتتخ َعتتلكٌب ٍتتجل 

  َمتتلْ الزتتوكك ا٘فجتتبه العبلمٕتتخ ا٘وزووتتذ لٝٛتتٝع علتتّ

ؽٚتتُه المتتؤرمواد علتتٓ المواكتتي اٚكاهٔتتخ المغتتبَهح  َ

َهمتتتتتيد   َاٜعزمبعتتتتتبد َالىتتتتتلَاد المزعلاتتتتتخ ثبلزىمٕتتتتتخ

  1  وتتتبكهال =2  أؽٕبوتتتبل=3اٍٜتتتزغبثبد كمتتتب ٔلتتتٓ: كا متتتبل=

=ٜ0  3 

 دسمخ انذافؼٛخ نإلَجبص

َٔاٖتتتل ثتتتً ارغبٌتتتبد المجؾتتتُس اٚٔغبثٕتتتخ وؾتتتُ رىفٕتتتن 

دوغتتبى ا٘عمتبل الزتتٓ  علتّل ث فتتبءح َؽتش ا٘فتتؤه ا٘عمتب

  قٕتتتبً ٌتتتنا المزغٕتتتو كمإتتتبً كمتتتَٓرتتتم رقتتتلن المىياتتتخ  

َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا المزغٕو ثمغمُع اللهعبد الزتٓ 

 ٍجعخ ثىتُكعلٍٕب مه الجىُك الم ُوخ لً َعلكٌب رم الؾُٖل 

  َرؾمتل ؽت العمل اللٓ فًٕ مَؤَلٕخ كجٕوحملْ رعجو عه 

عمتتتبل كافتتتل َفتتتبهط المىتتتيل  َدم بوٕتتتخ رؾلٔتتتل كضتتتوح ا٘

اؽزتون  ٔؾاتقعمتل الىغتبػ فتٓ اٌ٘لا  المتواك رؾإاٍتب  َال

  3َهمتتتيد اٍٜتتتزغبثبد كمتتتب ٔلتتتٓ: كا متتتبل=  ًىفَتتتالفتتتوك ل

 03  ٜ=1  وبكهال =2= أؽٕبوبل 

 دا م انمشٚخخ انًكبَخ انمٛبدٚ

قتتلهح المجؾتتُس فتتٓ الزتتأصٕو علتتٓ أفتتواك متتب ٔاٖتتل ثٍتتب 

معً المؾلٓ َرالٔم الىٖب ؼ َالمُْهح لٍتم فتٓ الاؤخ َمغز

أمُه ؽٕبرٍم العبمخ  َكنلك ا٘مُه المزعلاخ ثبلمْتبهكخ فتٓ 

كمتتتٓ   مإتتتبًكقٕتتتبً ٌتتتنا المزغٕتتتو َرتتتم   ثتتتوامظ الزىمٕتتتخ

َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا المزغٕو ثمغمُع اللهعبد الزتٓ 

 علٍٕتتب متته اٍتتزغبثخ المجؾتتُصٕه علتتّ الجىتتُك رتتم الؾٖتتُل

متتلْ  ٌَتٓ رعجتتو عتهثىتُك  خرَتتع َكتتبن عتلكٌب الم ُوتخ لتً

فٓ أْ أمو مه روكك أٌل الاؤخ علٓ المجؾُس لٙفن ثوأًٔ 

ٌَل ٔاُمُا ثزىفٕتن هأٔتً  َمتلْ قتُح عٝقزتً ثأٌتل   ا٘مُه

: قؤزتتً  َمتتلْ راتتزٍم ثتتً  َهمتتيد اٍٜتتزغبثبد كمتتب ٔلتتٓ

 03  ٜ=1  وبكهال =2  أؽٕبوبل=3كا مبل=

 انًشبسكخ غٛش انشعًٛخ

ثً ملْ قتلهح المجؾتُس علتٓ المْتبهكخ الفعبلتخ  َٔاٖل

َاٚٔغبثٕتتخ فتتٓ أوْتتيخ َثتتوامظ الزىمٕتتخ ثبلاؤتتخ َالزتتٓ رفٕتتل 

مإتتبً كأٌتتل مغزمعتتً َرقتتلمٍم  َرتتم قٕتتبً ٌتتنا المزغٕتتو 

كمتتتٓ  َؽَتتتجذ اللهعتتتخ ال لٕتتتخ لٍتتتنا المزغٕتتتو ثمغمتتتُع 

اللهعبد الزتٓ رتم الؾٖتُل علٍٕتب مته اٍتزغبثخ المجؾتُصٕه 

رعجتو عته خ لتً َكتبن عتلكٌب رَتعخ ثىتُك علّ الجىتُك الم ُوت

ا٘فتتتواػ َالمٕتتتبرم القبٕتتتخ متتتلْ قٕبمتتتخ ثبّٜتتتزوا  فتتتٓ 

أٌتل الاؤتخ فتٓ  حَتبعل  َمثب٘قبهة َإ٘لقبء َالغٕتوان

 َهمتيد اٍٜتزغبثبد كمتب ٔلتٓ: كا متبل   ا٘ىمبد َال ُاهس

 3  1  ٜ=2  وبكهال =3  أؽٕبوبل=4 =

 انخمخ ٔانتكبيم يغ أفشاد انًجتًغ

علتّ دقبمتخ عٝقتبد رفبعلٕتخ  المجؾتُسً قتلهح َٔاٖل ثت

ً َثتتٕه أفتتواك المغزمتتل وزٕغتتخ اهرجبٛتتً ثبلعمتتل دٔغبثٕتتخ ثٕىتت

 مإتتتبً كمتتتٓ كَرتتتم قٕتتتبً ٌتتتنا المزغٕتتتو   كافتتتل الغمعٕتتتخ

َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا المزغٕو ثمغمُع اللهعبد الزتٓ 

 ثىُك صمبوٕخعلٍٕب مه الجىُك الم ُوخ لً َعلكٌب رم الؾُٖل 

أٌتتبلٓ  متتلْ صاتتخ المجؾتتُس/ المجؾُصتتً فتتٓو عتته ٌَتتٓ رعجتت

ثبلغمعٕتخ َمْتبهكزٍم خ عُٚٔالىاكد مه فٝل ٌل الاؤخ 

  َمتلْ مَتبٌمخ الزُإتل متل ا٘فتؤه كافتل فٓ ّؤَوٍم

للغمعٕتخ  الغمعٕخ فٓ الزقفٕ  مته اٜوعتيال  ٌَتل اٜوزمتبء

َهمتتتتيد   ععلتتتتك رْتتتتعو ثبلضاتتتتخ َالوٙتتتتب عتتتته وفَتتتتك

  2  وتتتبكهال =3  أؽٕبوتتتبل=4كا متتتبل=: اٍٜتتتزغبثبد كمتتتب ٔلتتتٓ

=ٜ13 

 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

ٌَُ ْٕٔو دلّ كهعخ ارٖبل المجؾُس ثغٕوي مته افتواك 

الاؤتتخ   َكتتنلك ثأعٚتتبء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ   

هغجخ مىً لئتبكح معبهفتً َرؾإاتب للزغٕٕتو َرؾَتٕه َٙتعً 

َؽَتتجذ مإتتبً كمتتٓ  كَرتتم قٕتتبً ٌتتنا المزغٕتتو   المعْٕتتٓ

اللهعتتخ ال لٕتتخ لٍتتنا المزغٕتتو ثمغمتتُع التتلهعبد الزتتٓ رتتم 

 علٍٕتب مته الجىتُك الم ُوتخ لتً َعتلكٌب رَتعخ ثىتُكالؾُٖل 

الغمعٕخ الؾُٖل علٓ معلُمبد عته رعجو عه ملْ رُفٕو 

  أٔٚبل فوٓ اٜٛتٝع علتٓ كتل متب ٌتُ فوٓ عمل علٔلح

علٔتتتتل  َاكزَتتتتبة المٍتتتتبهاد الٝىمتتتتخ للإتتتتبن ثب٘عمتتتتبل  

َهمتتيد   ابفتتبد َعتتبكاد َرابلٕتتل مقزلفتتخالزعتتو  علتتٓ صَ

  2  وتتتبكهال =3  أؽٕبوتتتبل=4كا متتتبل=: اٍٜتتتزغبثبد كمتتتب ٔلتتتٓ

=ٜ13 
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 انًتغٛشاد انتبثؼخلٛبط 

ألدٔاسْب  انًذهٙ مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ دسمخ اداء

 ثًُطمخ انذساعخ

ٔمضل المزغٕو الزبثل الو َٕٓ ثٍني اللهاٍخ   َٔاٖل ثٍتب 

  أَ ا٘وْيخ الزتٓ ٔزُقتل أن مغمُعخ مه المٍبن أَ الُظب 

راتتُن ثٍتتب عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ  ثغتتوٗ رؾإتتق 

  فلمتخ الجٕئتخ َرىمٕتخ المغزمتل خ فتٓأٌلافٍب المىُْكح  َالمزمضلت

خ َمه صم ىٔبكح فعبلٕزٍب   َمَبٌمزٍب فٓ هفل مَزُْ معْٕت

  َرتتم قٕتتبً ٌتتنا المزغٕتتو الَتت بن التتؤفٕه ثمىياتتخ اللهاٍتتخ

مزغٕواد فوعٕخ  ؽٕتش ٔع تٌ كتل  ثمإبً موكت مه ٍذ

مزغٕو فوعٓ ا٘كَاه الزتٓ مته المزُقتل أن رؤكٍٔتب الغمعٕتخ 

  ( المغتتبل اٜعزمتتبع1ٓذ الزبلٕتتخ:  فتٓ أؽتتل المغتتبٜد الَت

عٓ الضاتتبف3ٓ   ( المغتتبل اٜقزٖتتبك2ْ  م َالتُت   ( مغتتبل الزعلتٕت

( مغتبل 6( مغتبل ؽمبٔتخ الجٕئتخ   5( المغبل الٖتؾٓ   4 

  متب ٔلتتٓ كٕفٕتخ قٕتتبً رلتك المزغٕتتوادَفٕ الزىمٕتخ اليهاعٕتتخ 

 ثبٚٙبفخ الٓ قٕبً المزغٕو الزبثل الو َٕٓ :

فصٙ ألدٔاسْب انًذهٙ  مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ مخ اداءدس

 انًجبل االمتًبػٙ

َٔاٖتتل ثتتً مغمُعتتخ المٍتتبن َالمَتتؤَلٕبد َا٘وْتتيخ 

الزتتٓ ٔىجغتتتٓ أن راتتتُن ثٍتتتب عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل المؾلتتتٓ 

عٓ مىبٍت َٔمؼ ٘فواك المغزمل ث وْتبء لزُفٕو مىبؿ اعزمب

عٝقبد اعزمبعٕخ فٕمب ثٕىٍم   ممب ٔؤكْ التٓ ٍتٍُلخ الؾٕتبح 

اٜعزمبعٕتتتخ لزؾإتتتق أٌتتتلا  َمٖتتتبلؼ مْتتتزوكخ   َاٍتتتزىل 

قٕبًٍ  دلتّ صمبوٕتخ  ثىتُك  كتل ثىتل ٔع تٌ أؽتل ا٘كَاه الزتٓ 

رؤكٍٔتتب عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘فتتواك الاؤتتخ فتتٓ 

 ٍَتتُ  ْٔتتبه دلتتٓ ٌتتني ا٘كَاه فتتٓ  بعٓالمغتتبل اٜعزمتت

(  َأعيٓ المجؾُس كهعخ رزىبٍتت متل رإمتً ل تل 2علَل 

  ٜ= (1(  وتبكها =  2(  اؽٕبوب = 3ب= كَه كبلزبلٓ : كا م

ٕفو   َعمعذ اللهعبد الزٓ ؽٖتل علٍٕتب المجؾتُس فتٓ 

كل ثىل َاٍزقلمذ كمؤّو ٔع ٌ رإمً للهعخ اكاء عمعٕتخ 

 كَاهٌب فٓ المغبل اٜعزمبع3ٓرىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘

فٙ دسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 انًجبل االلتصبد٘

َٔاٖل ثً مغمُعخ المٍبن َالمَؤَلٕبد َا٘وْيخ 

الزٓ ٔىجغٓ أن راُن ثٍب عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ 

 ا٘فواك  َؽَجذاللعم المبكْ َالمعىُْ لٍؤٜء لزُفٕو 

ا اللَه ثمغمُع اللهعبد الزٓ رم اللهعخ ال لٕخ لٍن

الؾُٖل علٍٕب مه اٍزغبثبد المجؾُصٕه علٓ ثىُك ٌنا 

رالٔم مَبعلاد مبكٔخ  مىٍبالمإبً  َعلكٌب صمبوٕخ ثىُك 

رمُٔل المْوَعبد الٖغٕوح َمزىبٌٕخ الٖغو للمؾزبعٕه  

الملهح لللفل  رلهٔت َرإٌٔل ا٘فواك علّ المٍبهاد 

  ؽبعبد المغزمل اٍ٘بٍٕخرلجٕخ الٝىمخ لَُ  العمل  

  وبكهال 2  أؽٕبوبل=3كا مبل=: َهميد اٍٜزغبثبد كمب ٔلٓ

= 1=ٜ  03 

فٙ دسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 يجبل انتؼهٛى ٔانٕػٙ انخمبفٙ

َٔاٖتتل ثتتً مغمُعتتخ المٍتتبن َالمَتتؤَلٕبد َا٘وْتتيخ 

ؾلتتتٓ الزتتٓ ٔىجغتتتٓ أن راتتتُن ثٍتتتب عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل الم

القتتتتلمبد الزعلٕمٕتتتتخ َالضابفٕتتتتخ ٘فتتتتواك المغزمتتتتل   لزتتتتُفٕو

َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا التلَه ثمغمتُع التلهعبد الزتٓ 

رم الؾُٖل علٍٕب مه اٍزغبثبد المجؾتُصٕه علتٓ ثىتُك ٌتنا 

رُفٕو القلمبد الزعلٕمٕتخ  َمىٍبالمؤّو َعلكٌب صمبوٓ ثىُك 

بهاد   رتتُفٕو الزتتلهٔت علتتٓ الؾبٍتتُة لزىمٕتتخ المٍتتلٍٙتتو

اٚلٕ زوَوٕخ  العمل علٓ هفل الاتلهاد المؤٍَتٕخ للعتبملٕه 

عمتتتل ثتتتوامظ رضإفٕتتتخ ليتتتٝة مواؽتتتل الزعلتتتٕم ثبلغمعٕتتتخ  

   أؽٕبوتبل 3كا متبل=:   َهميد اٍٜتزغبثبد كمتب ٔلتٓاٍ٘بٍٓ

 3  0  ٜ=1  وبكهال =2 =

 دٔس مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ فٙ انًجبل انصذٙ

مَؤَلٕبد َا٘وْيخ َٔاٖل ثً مغمُعخ المٍبن َال

الزٓ ٔىجغٓ أن راُن ثٍب عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ 

للؾفبظ علّ الَٝمخ الجلوٕخ َالعالٕخ لفواك المغزمل 

المؾلٓ  َؽَجذ اللهعخ ال لٕخ لٍنا اللَه ثمغمُع 

اللهعبد الزٓ رم الؾُٖل علٍٕب مه اٍزغبثبد المجؾُصٕه 

رلهٔت  ىٍبَمعلٓ ثىُك ٌنا المؤّو  َعلكٌب صمبوٓ ثىُك 

  هفل مَزُِ اٌٜبلٓ علّ مٍبهاد اٍٚعبفبد اَ٘لٕخ

َعٓ الموأح ؽُل ثوامظ الٖؾخ اٚوغبثٕخ  رىرٕم قُافل 

عمل ولَاد ٛجٕخ ٕؾٕخ لزُقٕل ال ْ  َٕو  العٝط  

: َهميد اٍٜزغبثبد كمب ٔلٓ  رضإفٕخ للفزٕبد المواٌابد

 03  ٜ=1  وبكهال =2  أؽٕبوبل=3= كا مبل 

فٙ مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب دسمخ اداء 

 يجبل دًبٚخ انجٛئخ

َٔاٖل ثً مغمُعخ المٍبن َالمَؤَلٕبد َا٘وْيخ 

الزٓ ٔىجغٓ أن راُن ثٍب عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ 

َرقٔ مغبٜد مزعلكح كىُعٕخ  ؾمبٔخ المُاهك اليجٕعٕخ ل

 الٍُاء َالمبء َالفٚٝد الَبمخ َا٘وُاع الؾُٕاوٕخ للقيو

َؽَجذ اللهعخ   َالمُاك ال ٕمٕب ٕخ المٚبكح للؾْواد

ال لٕخ لٍنا اللَه ثمغمُع اللهعبد الزٓ رم الؾُٖل علٍٕب 

مه اٍزغبثبد المجؾُصٕه علٓ ثىُك ٌنا المؤّو  َعلكٌب 

رىرٕم ولَاد عه ؽمبٔخ الجٕئخ مه َمىٍب صمبوٓ ثىُك 

  المَبٌمخ فٓ ؽمٝد روّٕل اٍزقلان المٕبي  الزلُس

وْو َرُٕٛه مخ فٓ ؽمٝد وربفخ الاؤخ  المَبٌ

 َهميد اٍٜزغبثبد كمب ٔلٓ: كا مبل   ر ىُلُعٕب الجُٕ عبى

 03  ٜ=1  وبكهال =2  أؽٕبوبل= 3 =

فٙ  دسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب

 انتًُٛخ انضساػٛخ يجبل

َٔاٖل ثً مغمُعخ المٍبن َالمَؤَلٕبد َا٘وْيخ 

لوفل ُن ثٍب عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ الزٓ ٔىجغٓ أن را

  قلهح ا٘فواك فٓ دكاهح َٕٕبوخ قبعلح المُاهك اليجٕعٕخ
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  ثبٚٙبفخ دلّ رُفٕو ثع٘ ملفٝد اٜوزبط اليهاعٓ

َؽَجذ اللهعخ   َرُفٕو أمبكه لزَُٔق اٜوزبط اليهاعٓ

ال لٕخ لٍنا اللَه ثمغمُع اللهعبد الزٓ رم الؾُٖل علٍٕب 

َعلكٌب   لمجؾُصٕه علٓ ثىُك ٌنا المؤّومه اٍزغبثبد ا

رُفٕو ثع٘ ملفٝد اٜوزبط مه رابَْ َمىٍب صمبوٓ ثىُك 

  المَبعلح فٓ رَُٔق ثع٘ المىزغبد اليهاعٕخ  َمجٕلاد

رُفٕو املاك المياهع ثأورمخ اليبقبد الغلٔلح َالمزغلكح  

َهميد اٍٜزغبثبد كمب   قوَٗ ىهاعٕخ للمياهعٕه

 03  ٜ=1  وبكهال =2بل=  أؽٕبو3ٔلٓ: كا مبل=

َقتتل رتتم قٕتتبً كتتل مزغٕتتو متته المزغٕتتواد الزبثعتتخ علتتٓ 

 "Intervalمَزُٕٔه مه الإبً  اَ٘ل مىٍمب مإبً فزوْ

ج ٜفزجتتتبه عٝقزتتتً ثتتتبلمزغٕواد المَتتتزالخ َالمابٍتتتخ علتتتٓ 

 ج  َالضتتبوٓ كمإتتبً هرجتتٓ "Intervalالمَتتزُْ الفزتتوْ 

مزغٕتتتواد ج ٜفزجتتتبه عٝقتتتخ كتتتل مزغٕتتتو متتته الOrdinalج

الزبثعتتتتخ ثتتتتبلمزغٕواد المَتتتتزالخ َالمابٍتتتتخ علتتتتٓ اٍٜتتتتمٓ 

  ؽٕش رم رإَم الملِ الىروْ لللهعبد دلٓ Nominal"ج

صتتتٝس فئتتتبد ٌتتتٓ: أكاء متتتىقف٘ لتتتٙكَاه  أكاء مزٍُتتتٜ 

لتتتتٙكَاه  َأكاء عتتتتبلٓ لتتتتتٙكَاه3 َورتتتتوال ٌ٘مٕتتتتخ ٌتتتتتني 

المزغٕواد ثبعزجبهٌب م ُن ه َٕٓ ثٍني اللهاٍخ ٍُ  ٔتزم 

  َٕفٕبل فٓ الىزب ظ3 رؾلٕلٍب

 نؼُٛخ انذساعخ ٔصل انًتغٛشاد انجذخٛخ

مزغٕو مه المزغٕواد المَزالخ  القبٓ ث ل 1علَل 

 ٌَٓ: فٓ ٌني اللهاٍخ

 انغٍ

وَتجخ ن أ 1الزؾلٕتل الُٕتفٓ التُاهك ثغتلَل  رٚؼ مهأ

 - 23الفئتتخ العمؤتتخ   % متته المجؾتتُصٕه ٔاعتتُن فتت3539ٓ

ٔتتخ َرعزمتتل علتتٍٕم الفئتتخ ا٘كضتتو ّتتجبثبل َؽٌُٕتتٓ َ( ٍتتىخ40

واتتل َاوزْتتبه وُعٕتتخ القتتلمبد الزتتٓ راتتُن ثٍتتب الغمعٕتتخ فتتٓ 

ٔاعتُن  المجؾتُصٕه% مته 3939لقلمخ المىياخ  ثٕىمتب وَتجخ 

ٌَتٓ الفئتخ   ٍتىخ( 57 - 41الزٓ رزتواَػ مته  العمؤخ فٓ 

الزتتتٓ لتتتلٍٔب القجتتتواد َالمٍتتتبهاد الٝىمتتتخ لئتتتبكح فعبلٕتتتخ 

فتتٓ ؽتتٕه أن متتل  الغمعٕتتخ فتتٓ راتتلٔم القتتلمبد لَتت بن المغز

الزتتتٓ العمؤتتتخ ٔاعتتتُن فتتتٓ  المجؾتتتُصٕه% متتته 2432وَتتتجخ 

ٔمضلٍتتتب فتتتٓ الغبلتتتت ٍتتتىخ( َالزتتتٓ  75 – 58رزتتتواَػ متتته  

إٔتتؾبة المعبّتتبد َأمتتواٗ الْتتٕقُفً َالزتتٓ ٌتتٓ فتتٓ 

ؽبعخ مبٍخ لقتلمبد عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل مته مَتبعلاد 

 مبكٔخ َأكَٔخ َهعبٔخ ٕؾٕخ َغٕوٌب3

 انُٕع

%  ثٕىمتتب 6231 التتنكُه كبوتتذ أن وَتتجخ 1عتتلَل ٔجتتٕه 

 مه العٕىخ كبوذ مه اٚوبس3% 3739َجخ و

 ػذد أفشاد األعشح

ٔعْٕتُن فتٓ أٍتو  المجؾتُصٕه% مه 34وَجخ أن ٔزٚؼ 

متب ٔئتل عته ثٕىمتب   أفتواك( 3 – 1ٕغٕوح رزواَػ مب ثتٕه  

 لمجؾتتُصٕه  المَتتزفٕلٔه(% متته ا5838وٖتت  العٕىتتخ ثىَتتجخ 

أفواك(  فتٓ  5 – 4  ٔعُْٕن فٓ أٍوح مزٍُيخ رزواَػ مه

ٔعُْٕن فٓ أٍو كجٕتوح  جؾُصٕه% مه الم732وَجخ أن ؽٕه 

 أفواك(73 – 6رزواَػ مه  

 انذبنخ انتؼهًٛٛخ

ٔاتتتتوأَن َٔ زجتتتتُن  % 436َ% أمٕتتتتُن  738رجتتتٕه أن 
 –دعتلاكْ -% ؽبٕلٕه علتٓ رعلتٕم أٍبٍتٓ  اثزتلا ٓ 338َ

% متته الؾبٕتتلٕه علتتٓ 4132 َصتتبوُْ( ثىَتتجخ مزَتتبَٔخ  
% مه الؾبٕلٕه علتٓ 3836 َوَجخفىٓ  اللثلُن(  الزعلٕم ال

% ؽبٕتتلٕه علتتٓ المبعَتتزٕو  236 َوَتتجخمتتؤٌٝد علٕتتب  
َٔفَتو مه الؾبٕلٕه علٓ التلكزُهاي   %133وَجخ َأفٕوال 

ملتتتك أن فتتتلمبد الغمعٕتتتخ مُعٍتتتً لغمٕتتتل فئتتتبد المغزمتتتل 
َكبفتتخ المَتتزُٔبد العلمٕتتخ  ٌتتنا ثبٚٙتتبفخ دلتتٓ أن الغمعٕتتخ 

متته الزعلتتٕم ثعتت٘ الؾتتو  الٕلَٔتتخ  وثٕهزعلتتٕم المزَتتث راتتُن
  كبلىغبهح َالؾلاكح َغٕوٌب3 

 انذبنخ انضٔامٛخ

رجٕه مته عتلَل  للمجؾُصٕهثبٍزعواٗ الؾبلخ اليَاعٕخ 

%  َأهمتتل 2  َميلتتق ثىَتتجخ أعتتية %835أن ثىَتتجخ  1

 مزيَعٕه3% مه المجؾُصٕه 7132 َوَجخ%  1833ثىَجخ 

 نهًجذٕحٍٛ انذبنخ انؼًهٛخ

ٔعملُن فتٓ مٍته مه المَزفٕلٔه % 6939أن وَجخ  رجٕه
مقزلفخ ٍُاء  متياهع أَ مُظت  ؽ تُمٓ  َفتبٓ(  َأن 

رؾتتبَل الغمعٕتتخ َٜ ٔعملتتُن  المجؾتتُصٕهمتته % 3031وَتتجخ 
 رُفٕو فوٓ عمل لٍم رزىبٍت مل ٛجٕعخ مؤٌٝرٍم3

 انُشــأح

وْأرٍم ؽٚتؤخ  كبوذ  المجؾُصٕه% مه 6836أن رجٕه 
بل عتتته فتتتوٓ عمتتتل َهثمتتتب ٔتتتنٌجُن لٍتتتني المىرمتتتبد ثؾضتتت

َاٍٜتتتزفبكح متتته القتتتلمبد الزتتتٓ راتتتلمٍب الغمعٕتتتخ ٘فتتتواك 
كبوتذ  المجؾتُصٕه% مته 3134ثٕىمب وَجخ المغزمل المؾٕٜ  

ٌَتتني الفئتتبد ا٘كضتتو اؽزٕبعتتبل للقتتلمبد الزتتٓ  وْتتأرٍم هٔفٕتتخ
 رالمٍب الغمعٕخ3

 نألعشح لًٛخ انذ م انشٓش٘

 المجؾتتُصٕهأن متتب ٔئتتل عتته وٖتت   ٔزٚتتؼ متته الغتتلَل
ٔاتتل فتتٓ  ٍ٘تتوٌم% مَتتزُِ التتلفل الْتتٍوْ 5536خ ثىَتتج

عىًٕ( َهثمب  4770 – 2538َٔزواَػ مب ثٕه   الفئخ الضبوٕخ
َرتتُفٕو مٖتتله لٍٝتتزفبكح متته فتتلمبرٍب  للغمعٕتتخ ٔتتنٌجُن

% 635  َأن وَتجخ رؾَٕه مَزُِ التلفلصبوُْ َٔبعل فٓ 
ؽٕتش  راتل فتٓ الفئتخ الضبلضتخمَتزُِ كفتُلٍم  المَتزفٕلٔهمه 

َهثمب ٔوعتل ملتك عىًٕ(   7002 – 4771  زواَػ مب ثٕهر
  ٘غلجٕخ العٕىخ ٔعملُن ثمٍه أفوِ ثغبوت المٍىخ الو َٕتٕخ

مَتزُِ التلفُل المَتزفٕلٔه % مه 3739فٓ ؽٕه أن وَجخ 
 2538 – 307متته  ززتتواَػ ف راتتل فتتٓ الفئتتخ اَ٘لتتٓلتتلٍٔم 

عىٕتتتً( ٌَتتتم الفئتتتبد ا٘كضتتتو اؽزٕبعتتتبل لٝوٚتتتمبن للغمعٕتتتخ 
 ٍب3 لٍٝزفبكح مه فلمبر
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خ تًُٛصصخ انتٕصٚصصغ انؼصصذد٘ ٔانُغصصجٙ نهخصصصبئ  انذًٕٚمشافٛصصّ ٔاالمتًبػٛصصخ نهًجذصصٕحٍٛ انًغصصتفٛذٍٚ يصصٍ مًؼٛصص .8مذٔل 

   انًجتًغ ثًُطمخ انذساعخ

انخصبئ  

 انشخصٛخ
 % انؼذد انفئبد

انخصبئ  

 انشخصٛخ
 % انؼذد انفئبد

 انغٍ: -8

 3539 55 ( ٍىخ40 - 23  
دسمخ كفبءح  -9

ٔفؼبنٛخ يذٚش 

 ًؼٛخانج

 1034 16 (7 – 5  خمىقفٚ

 4538 70 (10 – 8  خمزٍُي 3939 61 ( ٍىخ57 - 41  

 4338 67 (13 – 11  مورفعخ 2432 37 ( ٍىخ75 - 58 

 انُٕع: -2
 6231 95 مكو

يغتٕٖ  -82

 انطًٕح

 2432 37 ( كهعخ15 -8مىقف٘  

 4331 66 ( كهعخ23 – 17مزٍُٜ   3739 58 أوضٓ

ػذد  -2

أفشاد 

 عشح:األ

 

 3237 50 ( كهعخ31 - 24مورفل   34 52 ( أفواك3 – 1 

 5838 90 ( أفواك5 – 4 

االَفتبح ػهٗ  -88

 انؼبنى انخبسمٙ

 2136 33 ( كهعبد7– 2مىقف٘  

 3733 57 ( كهعخ13– 8مزٍُٜ   732 11 ( أفواك7 – 6 

 انذبنخ -4

 :انتؼهًٛٛخ

 4132 63 ( كهعخ20- 14مورفل   738 12 أمٓ

 436 7 اوأ َٔ زتٔ
دسمخ انذافؼٛخ  -82

 نإلَجبص

 732 11 ( كهعخ12 – 9مىقفٚخ  

 3836 59 ( كهعخ16 – 13مزٍُيخ   133 2 رعلٕم اثزلا ٓ

 5432 83 ( كهعخ21 – 17مورفعخ   133 2 رعلٕم دعلاكْ

 133 2 صبوُْ

انًكبَخ  -82

 انمٛبدٚخ نهًجذٕث

 1131 17 ( كهعبد10 –3مىقفٚخ  

 2831 43 ( كهعخ18 – 11مزٍُيخ   4132 63 كثلُن

 6038 93 ( كهعخ27 – 19مورفعخ   3836 59 ث بلُهًُٔ

 236 4 مبعَزٕو
انًشبسكخ  -84

االمتًبػٛخ غٛش 

 انشعًٛخ 

 8839 136 ( كهعبد18 – 9مىقفٚخ  

 1131 17 ( كهعبد19-27مزٍُيخ   133 2 ككزُهاي

انذبنخ -2

 انضٔامٛخ

 ٕفو ٕفو ( كهعخ36 – 28خ  مورفع 835 13 أعية

 7132 109 مزيَط

انخمخ ٔانتكبيم  -82

 يغ أفشاد انًجتًغ

 2335 36 ( كهعخ14 –10مىقفٚخ  

 1936 30 ( كهعخ19–15مزٍُيخ   2 3 ميلق

 5639 87 كهعخ (24 - 20مورفعخ   1833 28 أهمل

انذبنخ -2

 انؼًهٛخ

 3031 46 ٜ ٔعمل
االتصبل -82

ٔانجذج ػٍ 

 دانًؼهٕيب

 3031 46 ( كهعخ18 – 14مىقف٘  

 2734 42 ( كهعخ23 – 19مزٍُٜ   6939 107 ٔعمل  مٍه مقزلفخ(

 انُشأح: -9
 4235 65 ( كهعخ28 – 24مورفل   3134 48 هٔفٕخ

 6836 105 ؽٚؤخ

 100 153 اإلمًبنٙ
لًٛخ -1

انذ م 

 انشٓش٘

 

 3739 58 ( عى2538ًٕ - 307  الفئخ اَ٘لٓ

 5536 85 ( عى4770ًٕ -2539  وٕخالفئخ الضب

 635 10 ( عى7002ًٕ - 4771الفئخ الضبلضخ  
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 دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ يذٚش انجًؼٛخ

% مته المَتزفٕلٔه ٔؤكتلَن علتٓ 4538ارٚؼ أن وَتجخ 

  ثٕىمتتتب وَتتتجخ أن كفتتتبءح َفعبلٕتتتخ متتتلٔو الغمعٕتتتخ مزٍُتتتيخ

% متته المَتتزفٕلٔه ٔؤكتتلَن علتتٓ أن كفتتبءح َفعبلٕتتخ 4338

% مته المَتزفٕلٔه 1034لملٔو مورفعخ  فٓ ؽتٕه أن وَتجخ ا

 ٔؤكلَن علٓ اوقفبٗ كهعخ كفبءح َفعبلٕخ ملٔو الغمعٕخ3

 يغتٕٖ انطًٕح

% مه المَزفٕلٔه مَزُِ ٛمُؽٍم 3237رجٕه أن وَجخ 

مورفتتل  ٌَتتتنا ْٔتتٕو لُعتتتُك العلٔتتتل متته التتتلَافل لزؾَتتتٕه 

اَ٘ٙتتتبع الؾبلٕتتتخ للمغزمتتتل َرؾَتتتٕه مَتتتزُِ القتتتلمبد 

% متتته المَتتتزفٕلٔه مَتتتزُِ 4331ىياتتتخ  ثٕىمتتتب وَتتتجخ ثبلم

% متته 2432اليمتتُػ لتتلٍٔم مزٍُتتٜ  فتتٓ ؽتتٕه أن وَتتجخ 

المَتتزفٕلٔه كتتبن مَتتزُِ اليمتتُػ لتتلٍٔم متتىقف٘  َهثمتتب 

ٔوعتتل ملتتك لغٕتتبة التتُعٓ ثأٌمٕتتخ مْتتبهكزٍم فتتٓ ثتتوامظ 

َأوْيخ الزىمٕخ ثبلزىَٕق مل عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل المؾلتٓ 

 ثبلاؤخ3

 انؼبنى انخبسمٙػهٗ االَفتبح 

% متتتته المَتتتتزفٕلٔه مَتتتتزُِ 4132أرٚتتتتؼ أن وَتتتتجخ 

اوفزتتبؽٍم علتتٓ العتتبلم القتتبهعٓ مورفتتل  َهثمتتب ٔوعتتل ملتتك 

ل تُن أغلجٕتخ المجؾتُصٕه مته مَِ الىْتأح الؾٚتؤخ َلتتلٍٔم 

التلَافل لٝوزاتتبل مته م تتبن ٘فتتو كافتل الموكتتي َفبهعتتً  

% متتتته المَتتتزفٕلٔه مَتتتزُِ اوفزتتتتبؽٍم 3733ثٕىمتتتب وَتتتجخ 

  َهثمتتب ٔوعتتل ملتتك أوٍتتم متته مَْ الىْتتأح الؤفٕتتخ مزٍُتتٜ

ؽٕتتتش ٔزتتتوككَن علتتتٓ المواكتتتي ا٘فتتتوِ ٚوٍتتتبء ثعتتت٘ 

% 2136اٜؽزٕبعبد الٚوَهٔخ لٍٙوح  فٓ ؽٕه أن وَتجخ 

متته المَتتزفٕلٔه مَتتزُْ اوفزتتبؽٍم متتىقف٘  ٌَتتم فئتتخ كجتتبه 

الَه َالمعبّتبد َالتنٔه ٔزفوغتُن للعجتبكح َدقبمتخ الْتعب و 

 اللٔىٕخ3 

 فؼٛــــخ نإلَجــبصدسمخ انذا

% 5432رجٕه أن مب ٔئتل عته وٖت  المجؾتُصٕه ثىَتجخ 

كهعتتخ اللافعٕتتخ لٝوغتتبى لتتلٍٔم مورفعتتخ  َهثمتتب ٔوعتتل ملتتك 

ٚكهاكٍتتتتم ثأٌمٕتتتتخ رتتتتُفٕو القتتتتلمبد ثبلمىياتتتتخ لزؾَتتتتٕه 

% 3836الروَ  اٜقزٖبكٔخ َاٜعزمبعٕخ  ثٕىمتب أن وَتجخ 

ه أن متته المَتتزفٕلٔه كافعٕتتزٍم لٛوغتتبى مزٍُتتيخ  فتتٓ ؽتتٕ

 % مه المَزفٕلٔه كافعٕزٍم لٛوغبى مىقفٚخ7323وَجخ 

 انًكبَخ انمٛبدٚخ دا م انمشٚخ

% متته 6038رْتتٕو الجٕبوتتبد التتُاهكح ثبلغتتلَل أن وَتتجخ 

المَتتزفٕلٔه ٔزمزعتتُن ثم بوتتخ قٕبكٔتتخ مورفعتتخ كافتتل الاؤتتخ  

َهثمتتب ٔوعتتل ملتتك للقجتتواد ال جٕتتوح الزتتٓ اكزَتتجٍب ٌتتؤٜء 

% 2831اٜعزمبعٓ  ثٕىمب وَتجخ  ا٘فواك مه ممبهٍخ العمل

مه المَزفٕلٔه م بوزٍم الإبكٔخ مزٍُيخ  َهثمب ٔوعل ملتك 

أن متتب ٔاتتوة متته وٖتت  المجؾتتُصٕه متته ؽتتبملٓ المتتؤٌٝد 

المزٍُيخ َكهعخ الُعٓ لتلٍٔم لَٕتذ كجٕتوح  فتٓ ؽتٕه أن 

 % مه المَزفٕلٔه م بوزٍم الإبكٔخ مىقفٚخ11313وَجخ 

 انًشبسكخ غٛش انشعًٛخ

% متتتتته المَتتتتتزفٕلٔه كهعتتتتتخ 8839وَتتتتتجخ  أرٚتتتتتؼ أن

مْبهكزٍم غٕو الوٍتمٕخ مىقفٚتخ  َهثمتب ٔوعتل ملتك دلتٓ 

أن اغلجٕخ المجؾتُصٕه وْتأرٍم ؽٚتؤخ فجبلزتبلٓ ٜ ٔىغمَتُن 

فتتٓ ر تتُٔه عٝقتتبد اعزمبعٕتتخ علتتٓ ويتتب  َاٍتتل  ثٕىمتتب أن 

% المَتتتزفٕلٔه مْتتتبهكزٍم مزٍُتتتيخ  َهثمتتتب 1131وَتتتجخ 

غمعٕتخ فتٓ هفتل معتلٜد ٔوعل ملك لغٕتبة التلَه الفعتبل لل

 الُعٓ للْ الْجبة ثأٌمٕخ المْبهكخ المغزمعٕخ3

 انخمخ ٔانتكبيم يغ أفشاد انًجتًغ

% 5639رجٕه أن مب ٔئتل عته وٖت  المجؾتُصٕه ثىَتجخ 

متته المجؾتتُصٕه كهعتتخ صاتتزٍم َر تتبملٍم متتل أفتتواك المغزمتتل 

مورفعخ  َهثمب ٔوعتل ملتك لُعتُك اٌزمبمتبد مْتزوكخ ثتٕه 

عٍٚم ممب ٔعيى قٕم اٜوزمبء للٍٔم َىٔبكح أفواك المغزمل َث

% متتتتته 1936فتتتتتوٓ الزعتتتتتبَن َالز بمتتتتتل  ثٕىمتتتتتب وَتتتتتجخ 

المجؾتتتتُصٕه كهعتتتتخ الضاتتتتخ َالز بمتتتتل متتتتل أفتتتتواك المغزمتتتتل 

% مته المجؾتُصٕه كهعتخ 2335مزٍُيخ  فٓ ؽٕه أن وَتجخ 

الضاتخ َالز بمتل متل أفتواك المغزمتل مىقفٚتخ  َهثمتب ٔوعتتل 

فتٓ هفتل معتلٜد التُعٓ  لىأ اللَه الزتٓ رلعجتخ الغمعٕتخ

 3ٌ٘بلٓ المىياخ

 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

% مته 4235أكلد الجٕبوتبد التُاهكح ثبلغتلَل أن وَتجخ 

المجؾُصٕه كهعخ ارٖبلٍم َثؾضٍم عه المعلُمتبد مورفعتخ  

َهثمتتتتب ٔوعتتتتل ملتتتتك لُعتتتتُك الٍُتتتتب ل ا٘كَاد ثبلغمعٕتتتتخ 

َالمىياتتتخ الزتتتٓ رَتتتبعل فتتتٓ الؾٖتتتُل علتتتٓ المعلُمتتتبد 

% مه المَزفٕلٔه كهعخ ارٖبلٍم 2734ُلخ  ثٕىمب وَجخ ثٍَ

َثؾضٍم عه المعلُمبد مزٍُيخ  َهثمب ٔوعل ملتك ل تُوٍم 

مه ا٘فواك النٔه لم ٔؾٖلُا علٓ قَٜ مىبٍت مته الزعلتٕم  

% متته المجؾتُصٕه كهعتخ ارٖتتبلٍم 3031فتٓ ؽتٕه أن وَتجخ 

َثؾتتضٍم عتته المعلُمتتبد مىقفٚتتخ  َهثمتتب ٔعتتُك ملتتك أوٍتتم 

معوفتتخ أٌمٕتتخ التتلَه الزىمتتُْ التتنْ راتتُن ثتتً  لتتٌٕ لتتلٍٔم

 الغمعٕخ فٓ فلمخ المغزمل3

 انُتبئج ٔانًُبلشخ

دسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 ثًُطمخ انذساعخ

فتٓ  كهعخ اكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمتل المؾلتٓ ٘كَاهٌتب

المغتتبٜد الزبلٕتتتخ: اٜعزمتتتبعٓ  َاٜقزٖتتتبكْ  َالٖتتتؾٓ  

َالزعلٕمتتتتٓ َالتتتتُعٓ الضاتتتتبفٓ  َالزىمٕتتتتخ  َؽمبٔتتتتخ الجٕئتتتتخ 

اليهاعٕتخ  ث ؽتلِ قتتوْ مؾبفرتخ الْتوقٕخ متته َعٍتخ ورتتو 

 المَزفٕلٔه
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نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ انذسمصصصخ انكهٛصصصخ 

 بػٙفٙ انًجبل االمتًانًذهٙ ألدٔاسْب 

متب ٔاتوة مته  أن 2غتلَل ث التُاهكح جٕبوبدال رٚؼ مهأ

اء عمعٕتخ رىمٕتخ كهعتخ أك% أن 49وٖ  المجؾُصٕه ثىَجخ 

اٜعزمبعٓ مزٍُتٜ  المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب  فٓ المغبل 

المبكٔتتتخ  اٚم بوٕتتتبدَهثمتتتب ٔوعتتتل ملتتتك لٚتتتع  ثعتتت٘ 

% مته 4132َالجْؤخ الزٓ رعٕق العمل ث فبءح  ثٕىمتب وَتجخ 

كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ  المجؾتتُصٕه أكتتلَا علتتّ اهرفتتبع ا

ٓ  فتٓ ؽتٕه اٜعزمبع المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب فٓ المغبل

كهعتخ % مه المجؾُصٕه أكتلَا علتٓ اوقفتبٗ 938أن وَجخ 

 أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب فتتٓ المغتتبل

اٜعزمتتبعٓ ثبلىَتتجخ لٍتتم  َهثمتتب ٔعتتُك ملتتك لعتتلن مىبٍتتجخ 

المزمضلخ  فٓ ٕغو مَبؽخ مجىٓ اٚم بوٕبد الم بوٕخ ليجٕعخ 

عتبد ٍت بن عمتل الغمعٕتخ فتٓ رلجٕتخ اؽزٕبالغمعٕخ َرٍبل تً 

المىرمتتتتخ عجتتتتبهح عتتتته وَتتتتق   كمتتتتب أن َملتتتتك ل المىياتتتتخ

اعزمبعٓ ٔز ُن مه مغمُعخ ا٘فواك َالغمبعبد ٔغزمعُن 

كمب رْٕو دلٍٕب الىرؤخ الجىب ٕتخ  علٓ رؾإق أٌلا  مْزوكخ

كتتتبن متتته اٌتتتم ثىتتتُك ٌتتتنا المغتتتبل رىمٕتتتخ هَػ َ  الُظٕفٕتتتخ

 3(65366الزعبَن ثٕه أفواك المغزمل ثمزٍُٜ موعؼ  

نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ انذسمصصصخ انكهٛصصصخ 

 فٙ انًجبل االلتصبد٘انًذهٙ ألدٔاسْب 

أن متتب ٔئتتل  2غتتلَل أَٙتتؾذ وزتتب ظ الزؾلٕتتل التتُاهكح ث

 % أكتلَا علتّ اهرفتبع ا5336عه وٖ  المجؾتُصٕه ثىَتجخ 

كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب فتتٓ 

ك لزتتتُفٕو الغمعٕتتتخ اٜقزٖتتتبكْ  َهثمتتب ٔوعتتتل ملتت المغتتبل

فتتوٓ العمتتتل َرتتتُفٕو قتتوَٗ مَٕتتتوح لزىفٕتتتن  العلٔتتل متتته

مْوَعبد ٕغٕوح رَبعل فٓ رؾَٕه ا٘ؽتُال اٜقزٖتبكٔخ 

َاٜعزمبعٕتتخ لَتت بن  ٌَتتنا متتب ٔفَتتو ٙتتوَهح َعتتُك ٌتتني 

المىرمخ أكاح المىرمخ كمب روْ الىرؤخ الجىب ٕخ الُظٕفٕخ أن 

% متته 3836ثٕىمتتب وَتتجخ  لزؾإتتق أٌتتلا  معٕىتتخ َمؾتتلكح 

كهعتخ أكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل المجؾُصٕه أكلَا علّ أن 

اٜقزٖتبكْ مزٍُتٜ  َهثمتب المؾلٓ ٘كَاهٌتب  فتٓ المغتبل 

ٔوعل ملك لغٕبة القجواء اٜقزٖبكٕٔه َعلن اٍٜزعبوخ ثٍتم 

% متتتته 738فتتتتٓ أوْتتتتيخ الغمعٕتتتتخ  فتتتتٓ ؽتتتتٕه أن وَتتتتجخ 

كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المجؾتتُصٕه أكتتلَا علتتٓ اوقفتتبٗ 

  َكتتبن اٜقزٖتتبكْ غزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب فتتٓ المغتتبلالم

متتته أٌتتتتم ثىتتتُك ٌتتتتنا المغتتتتبل راتتتلٔم المَتتتتبعلاد المبكٔتتتتخ 

 3(70للمؾزبعٕه َاٌ٘بلٓ ثمزٍُٜ موعؼ  

دسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ انذسمصصصخ انكهٛصصصخ 

 ًجبل انتؼهٛى ٔانٕػٙ انخمبفٙ: انفٙ  انًذهٙ ألدٔاسْب

 المجؾتُصٕهمه  %3731أن وَجخ  2غلَل ث ثٕىذ الىزب ظ

كهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلتٓ أكلَا علّ اهرفبع 

  ثٕىمتتب وَتتجخ فتتٓ مغتتبل الزعلتتٕم َالتتُعٓ الضاتتبفٓ ٘كَاهٌتتب

كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ  أنأكتتلَا علتتّ  المجؾتتُصٕه% متته 3939

فتٓ مغتبل الزعلتٕم َالتُعٓ  رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌتب

% متتتته 2232ن فتتتتٓ ؽتتتتٕه أ  مزٍُتتتتٜللغمعٕتتتتخ  الضاتتتتبفٓ

كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ  اوقفتتبٗالمجؾتتُصٕه أكتتلَا علتتٓ 

فتتتٓ مغتتتبل الزعلتتتٕم َالتتتُعٓ  المغزمتتتل المؾلتتتٓ ٘كَاهٌتتتب

َرتتتتم رفَتتتتٕو ٌتتتتنا متتتته فتتتتٝل ورؤتتتتخ ا٘عمتتتتلح   الضاتتتتبفٓ

ف ما أفتند اللَلتخ علتّ عبراٍتب مَتؤَلٕخ الزعلتٕم   المزُاىٔخ

ً اٜثزتتتلا ٓ متتتضٝ  فاتتتل ٜ رَتتتزيٕل رغيٕتتتخ اؽزٕبعتتتبد الىتتتب

عٍتتُك  رزٚتتؼعمٕعتتب َرتتُفٕو م تتبن ل تتل رلمٕتتن  َمتته ٌىتتب 

الٍٕئبد اٌ٘لٕخ َالؾلُل النارٕخ الزٓ ٔاتلمٍب الىتبً ُٛاعٕتخ 

فٕىْئُن الملاهً القبٕخ  أَ ملاه الفٖل الُاؽتل َكتنلك 

َكتتبن متته   فٖتتُل مؾتتُ ا٘مٕتتخ  َالم زجتتبد ث بفتتخ أّتت بلٍب

 أٌتتتم ثىتتتُك ٌتتتنا المغتتتبل رتتتُفٕو القتتتلمبد الزعلٕمٕتتتخ لٍٙتتتو

 (3  62316ثمزٍُٜ موعؼ  

نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ انذسمصصصخ انكهٛصصصخ 

 فٙ انًجبل انصذٙانًذهٙ ألدٔاسْب 

 المجؾُصٕهمه % 38أن وَجخ  2علَل ارٚؼ مه وزب ظ 

كهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب أكلَا أن 

  ٌَتنا متب أّتبهد دلٕتخ الىرؤتخ مورفتل فٓ المغبل الٖؾٓ

ب ٕخ الُظٕفٕخ ثأن المىرمخ عجبهح عته ثىٕتبن ٌتبك  ٔاتُن الجى

فتٓ العلٔتل مته المغتبٜد َمىٍتب  علٓ هعبٔخ أفواك المغزمتل

أكتلَا  مجؾتُصٕهمته ال% 3932  ثٕىمب وَتجخ المغبل الٖؾٓ

كهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلتٓ ٘كَاهٌتب  أنعلّ 

َهثمتتب ٔوعتتل ملتتك لتتىأ   مزٍُتتٜ الٖتتؾٓ فتتٓ المغتتبل

ٕتتتبد الزغٍٕئتتتخ َالمبكٔتتتخ الزتتتٓ رَتتتبعل فتتتٓ رتتتُفٕو اٚم بو

فتتتٓ ؽتتتٕه أن وَتتتجخ  الوعبٔتتتخ الٖتتتؾٕخ ٘فتتتواك المغزمتتتل 

كهعتخ أكاء عمعٕتخ رىمٕتخ  أكتلَا أن  مجؾُصٕهمه ال 2232%

ثبلىَتجخ لٍتم الٖتؾٓ  المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب فٓ المغتبل

َكبن مته أٌتم ثىتُك ٌتنا المغتبل رَتٍٕل الؾٖتُل  مىقف٘

 3(58366خ ثمزٍُٜ موعؼ  علٓ القلمبد الٖؾٕ

نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ انذسمصصصخ انكهٛصصصخ 

 فٙ يجبل دًبٚخ انجٛئخانًذهٙ ألدٔاسْب 

ثىَتتجخ  المجؾتتُصٕه وٖتت أن  2 عتتلَل وزتتب ظ أَٙتتؾذ

كهعتخ أكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل مَتزُِ  ٔوَن أن% 51

ٌَتنا متب   زٍُتٜم فٓ مغبل ؽمبٔتخ الجٕئتخ المؾلٓ ٘كَاهٌب

ؽٕتتش رىتتبَلُا كهاٍتتخ إٔتتؾبة الىرؤتتخ الجٕئٕتتخ أكتتل علٕتتخ 

المىرمبد اٜعزمبعٕخ مه ؽٕش الزأصٕو المزجبكل للمىرمخ فٓ 

الجٕئخ  َٔىروَن دلتّ المىرمتخ علتٓ أوٍتب كٕتبن كافتل كٕتبن 

أكجو َأٍَل  َلال عجوَا عه كل ٌنا فٓ ثؾُصٍم َكزبثتبرٍم 

ؽٕش اٌزمُا ثزؾلٕتل العٝقتخ ثتٕه المىرمتخ َاٚٛتبه الضاتبفٓ 

أكتلَا  مجؾتُصٕهمته ال %2335ثٕىمب وَتجخ   الجٕئخ الضابفٕخ أَ

كهعتتتخ أكاء عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل المؾلتتتٓ  اهرفتتتبععلتتتّ 

% 2535  فٓ ؽٕه أن وَجخ فٓ مغبل ؽمبٔخ الجٕئخ ٘كَاهٌب

كهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕتخ أكلَا علٓ اوقفبٗ  مجؾُصٕهمه ال

كتبن َ مغتبل الؾمبٔتخ الجٕئٕتخفٓ   المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب

فٓ ؽمٝد وربفخ الاؤخ مه أٌم ثىُك ٌنا المغبل المَبٌمخ 

  3(62333ثمزٍُٜ موعؼ  
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كم ٔفمبً نتمذٚشاتٓى نذسمخ أداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبالد انًختهفخ انتٙ تُبٔنتٓب انذساعخ  ٔانًتٕعػ انًشمخ ن -ثؼُٛخ انذساعخ-فئبد انشٚفٍٛ  .2مذٔل 

 ألدٔاسدٔس يٍ ا

 انًتٕعػ فٙ انًجبل االمتًبػٙدسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب  -8

 انًشمخ

 انًتٕعػ االلتصبد٘ فٙ انًجبلدسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب  -2 انتشتٛت

 انًشمخ

 انتشتٛت

 انجُٕد
 ال َبدسا أدٛبَب دائًب

 انجُٕد
 ال َبدسا ادٛبَب دائًب

 % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد % ػذد

رىمٕخ هَػ الزعبَن ثٕه افواك  -1

 المغزمل
 ٕفو ٕفو 635 10 2934 45 6431 98

رالٔم المَبعلاد المبكٔخ للمؾزبعٕه  -1 1 65366

 َاٌ٘بلٓ
 ٕفو ٕفو ٕفو ٕفو 2535 39 7435 114

70 1 

رؾَٕه معلل مْبهكخ الموأح فٓ  -2

 العمل
 ٕفو ٕفو 236 4 3939 61 5735 88

65 2 
 ٕفو ٕفو 732 11 2831 43 6437 99 رمُٔل المْوَعبد الٖغٕوح -2

65366 2 

اٍٍٚبن فٓ رىمٕخ َرئُو  -3

 المىبٛق الؤفٕخ
 ٕفو ٕفو 532 8 5239 81 4138 64

المَبعلح فٓ رَُٔق المىزغبد فٓ  -3 5 60333

 اٍُ٘ا 
 ٕفو ٕفو 1936 30 3733 57 4331 66

57 8 

رَبعل الموأح فٓ كفُل ٍُ   -4

 العمل
 ٕفو ٕفو 2438 38 3436 53 4035 62

رلهٔت ا٘فواك علّ مٍبهاد ٍُ   -4 7 55

 العمل
 ٕفو ٕفو 1331 20 3739 58 4930 75

60316 6 

رعئي الزُإل اٜعزمبعٓ ثٕه  -5

 افواك المغزمل
 ٕفو ٕفو 932 14 3436 53 5632 86

 رُفٕو فوٓ عمل لجع٘ -5 3 63

 المؾزبعٕه ثبلاؤخ
 ٕفو ٕفو 1736 27 3539 55 4634 71

58333 7 

اقبمخ معبهٗ لزُٕٙؼ  -6

المَؤَلٕخ اٜعزمبعٕخ للمْبهٔل 

 الزٓ راُن ثٍب الغمعٕخ رغبي المغزمل

 ٕفو ٕفو 738 12 4634 71 4538 70

60366 4 

 ٕفو ٕفو 1331 20 1936 30 6733 103 اٌٜزمبن ثمْوَعبد اٍ٘و المىزغخ -6

64383 4 

العمل علٓ ىٔبكح َعّ ا٘فواك  -7

ثمْ ٝد المغزمل َأٍجبثٍب َأغبك 

 ؽلُل علمٕخ مىبٍجخ لٍب

 ٕفو ٕفو 2438 38 3230 49 4331 66

55366 6 

 ٕفو ٕفو 732 11 2232 34 7036 108 رَٕٕو هؽٝد الؾظ َالعموح -7

67316 2 

رم ٕه الموأح المعٕلخ َرؾَٕه  -8

 مَزُاٌب اٜعزمبعٓ
 ٕفو ٕفو 3031 46 2631 40 4338 67

رلجٕخ اٜؽزٕبعبد اٍ٘بٍٕخ ٘فواك  -8 8 5435

 المغزمل
 ٕفو ٕفو 738 12 3037 47 6134 94

64366 5 

نذسمخ اداء مًؼٛخ انذسمخ انكهٛخ 

فٙ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 انًجبل االمتًبػٙ

 – 82يُخفط )

84) 

 82 ػذد

نذسمخ اداء مًؼٛخ انذسمخ انكهٛخ 

فٙ خ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب تًُٛ

 انًجبل االلتصبد٘

 (84- 82يُخفط )
 82 ػذد

% 9.1 % 9.1 

 (89 – 82يتٕعػ )
 92 ػذد

 (89- 82يتٕعػ _
 29 ػذد

% 49 % 21.2 

 (24 – 22يشتفغ )
 22 ػذد

 (24 – 22يشتفغ )
 12 ػذد

% 48.2 % 22.2 

 دسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبل انصذٙ -4 هٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبل انتؼهًٛٙ ٔانٕػٙ انخمبفٙدسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذ -2

 ٕفو ٕفو 1138 18 3237 50 5536 85 رُفٕو القلمبد الزعلٕمٕخ لٍٙو -1
رلهٔت اٌ٘بلٓ علّ اٍٚعبفبد  -1 1 62316

 اَ٘لٕخ
 ٕفو ٕفو 738 12 5639 87 3533 54

58 2 

رُعًٕ الْجبة وؾُ الزقٖٖبد  -2

 العلمٕخ َالمٍىٕخ المىبٍجخ ل ل فوك3
 ٕفو ٕفو 738 12 5632 86 3539 55

هفل مَزُِ الُعٓ للموأح ؽُل  -2 3 58316

 ثوامظ الٖؾخ اٚوغبثٕخ3
 ٕفو ٕفو 1434 22 49 75 3636 56

56366 4 

الزلهٔت علّ الؾبٍُة لزىمٕخ  -3

 المٍبهاد اٚلٕ زوَوٕخ
 ٕفو ٕفو 1331 20 6031 92 2638 41

الزعؤ  ثبلمْ ٝد الٖؾٕخ  -3 6 5435

 َكٕفٕخ الُقبٔخ
 ٕفو ٕفو 436 7 6437 99 3037 47

57366 3 

اٌٜزمبن ثوامظ مؾُ ا٘مٕخ  -4

 َرعلٕم ال جبه ثبلاؤخ
 ٕفو ٕفو 1234 19 4634 71 4132 63

رٍَٕل الؾُٖل علّ القلمبد  -4 2 58333

 الٖؾٕخ
 ٕفو ٕفو 1138 18 4634 71 4138 64

58366 1 

العمل علّ هفل الالهاد  -5

 المؤٍَٕخ للعبملٕه ثبلغمعٕخ
 ٕفو ٕفو 2438 38 3636 56 3836 59

رىرٕم قُافل ٕؾٕخ لٌٙبلٓ  -5 5 5435

 ثبلمىياخ
 ٕفو ٕفو 2838 44 4538 70 2535 39

50316 8 
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رُفٕو م زجخ علمٕخ رْمل كبفخ  -6

 الزقٖٖبد
 ٕفو ٕفو 34 52 4138 64 2432 37

هفل صابفخ الزٖلْ لعملٕبد فزبن  -6 8 4835

 اٚوبس
 ٕفو ٕفو 2335 36 3939 61 3636 56

54333 5 

عمل ولَاد رىمٕخ ثْؤخ َصابفٕخ  -7

 للْجبة
 ٕفو ٕفو 3436 53 2335 36 4138 64

الزُعٕخ ثمقبٛو اليَاط المج و  -7 7 52383

 لٛوبس
 ٕفو ٕفو 2232 34 4531 69 3237 50

53366 6 

عمل ثوامظ رضإفٕخ ليٝة  -8

 مواؽل الزعلٕم اٍ٘بٍٓ
 ٕفو ٕفو 2033 31 3932 60 4035 62

عمل ولَاد ٛجٕخ رضإفٕخ للفزٕبد  -8 4 56316

 المواٌابد
 ٕفو ٕفو 3436 53 3031 46 3533 54

51316 7 

نذسمخ اداء مًؼٛخ انذسمخ انكهٛخ 

فٙ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 ًٙ ٔانٕػٙ انخمبفٙانًجبل انتؼهٛ

 – 82يُخفط )

82) 

 28 ػذد

نذسمخ اداء مًؼٛخ انذسمخ انكهٛخ 

فٙ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 انًجبل انصذٙ

 (82 – 1يُخفط )
 24 ػذد

% 29.9 % 22.2 

 (89 – 82يتٕعػ )
 24 ػذد

 (89 – 84يتٕعػ )
 22 ػذد

% 22.2 % 29.2 

 (24- 22يشتفغ )
 21 ػذد

 (22 – 22غ )يشتف
 29 ػذد

% 29.9 % 21.2 

 دسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ يجبل انتًُٛخ انضساػٛخ -2 دسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ يجبل دًبٚخ انجٛئخ -2

رىرٕم ولَاد عه ؽمبٔخ الجٕئخ  -1

 مه الزلُس
 ٕفو ٕفو 738 12 4937 76 4235 65

رُفٕو ثع٘ ملفٝد اٜوزبط مه  -1 3 59383

 رابَْ َمجٕلاد َمً
 ٕفو ٕفو 2239 35 49 75 2831 43

52333 6 

المَبٌمخ فٓ ؽمٝد روّٕل  -2

 اٍزقلان المٕبي
 ٕفو ٕفو 738 12 4737 73 4434 68

المَبعلح فٓ رَُٔق المىزغبد  -2 2 60333

 اليهاعٕخ
 ٕفو ٕفو 2831 43 4331 66 2838 44

51316 7 

رْغٕل اٌٜبلٓ علّ اٍٜزفبكح  -3

 مه المقلفبد َدعبكح رلَٔوٌب
 ٕفو ٕفو 539 9 66 101 2831 43

الزىَٕق مل الغٍبد المقزٖخ لؾل  -3 5 56366

 مْبكل المياهعٕه
 ٕفو ٕفو 2239 35 4434 68 3237 50

5335 5 

رْغٕل الْجبة للمْبهكخ فٓ  -4

 ؽمبٔخ الجٕئخ
 ٕفو ٕفو 15 23 4235 65 4235 65

58 4 
 ٕفو ٕفو 1633 25 4132 63 4235 65 عال ولَاد ىهاعٕخ فٓ الاؤخ -4

57366 1 

المَبٌمخ فٓ ؽمٝد وربفخ  -5

 الاؤخ
 ٕفو ٕفو 635 10 4235 65 51 78

62333 1 
 ٕفو ٕفو 1736 27 5233 80 3031 46 اٍٜزفبكح مه المقلفبد اليهاعٕخ -5

54316 3 

المَبٌمخ فٓ ثع٘ مْوَعبد  -6

 علّ مَزُِ الموكي الزْغٕو
 ٕفو ٕفو 1434 22 5639 87 2838 44

املاك المياهع ثأورمخ اليبقبد  -6 6 54366

 الغلٔلح َالمزغلكح
 ٕفو ٕفو 2831 43 3237 50 3932 60

53383 4 

اٍزقلان اليبقبد الغلٔلح  -7

 َالمزغلكح للؾفبظ علّ الجٕئخ
 ٕفو ٕفو 2438 38 3636 56 3836 59

عُْٚ للؾفبظ علّ  اوزبط ٍمبك -7 7 5435

 الجٕئخ
 ٕفو ٕفو 19 29 49 75 32 49

54333 2 

وْو َرُٕٛه ر ىُلُعٕب  -8

 الجُٕعبى
 ٕفو ٕفو 32 49 32 49 3539 55

52 8 
 ٕفو ٕفو 4138 64 2934 45 2838 44 رُفٕو قوَٗ ىهاعٕخ للمياهعٕه -8

47366 8 

نذسمخ اداء مًؼٛخ انذسمخ انكهٛخ 

فٙ ب تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْ

 يجبل دًبٚخ انجٛئخ

 – 88يُخفط )

82) 

 29 ػذد

نذسمخ اداء مًؼٛخ انذسمخ انكهٛخ 

فٙ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 يجبل انتًُٛخ انضساػٛخ

 (82 – 1يُخفط )
 22 ػذد

% 22.2 % 24 

 (22 – 82يتٕعػ )
 91 ػذد

 (89 – 84يتٕعػ )
 24 ػذد

% 28 % 22.2 

 (22 – 28يشتفغ )
 22 ذدػ

 (22 – 22يشتفغ )
 49 ػذد

% 22.2 % 22.9 

انذسمخ انكهٛخ نًغتٕ٘ دٔس مًؼٛخ 

تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ثًُطمخ 

 انذساعخ

 – 12يُخفعخ )

829) 

 22 ػذد

 822 822 اإلمًبنٙ

% 24.2 

 -882يتٕعطخ )

829) 

 24 ػذد

% 22.2 

 – 821يشتفؼخ )

822) 

 49 ػذد

% 22.9 
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انذسمصصصخ انكهٛصصصخ نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ 

 انتًُٛخ انضساػٛخ انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ يجبل

أن صلش المجؾُصٕه راؤجبل  2غلَل ث ثٕىذ الىزب ظ الُاهكح

% ٔوَن أن كهعتخ أكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل 3037ثىَجخ 

المؾلٓ ٘كَاهٌب فٓ مغبل الزىمٕخ اليهاعٕخ مورفل  َهثمتب 

ك ٘ن مىياخ عمل الغمعٕخ رؾزُْ علتّ مَتبؽبد ٔوعل مل

ىهاعٕتخ قلٕلتخ ف تتبن ٘ثتل لٍتتب مته راتتلٔم القتلمبد اليهاعٕتتخ 

الٝىمخ لٍتم  ٌَتنا متب أّتبه دلٕتخ كتٝ مته ٌوثتود ٍجىَتو 

ٔتتورجٜ ََأتتذ فتتٓ الىرؤتتخ الَتتلُكٕخ ثتتأن ٍتتلُ  اٚوَتتبن 

ثبلغمبعبد الٖغٕوح الزٓ رز ُن ثٖتفخ غٕتو هٍتمٕخ كافتل 

خ َر ُن ٍججبل فٓ ر ُٔه متب َٔتمّ ثتبلزىرٕم المىرمخ الوٍمٕ

%مه المجؾُصٕه أكلَا علّ 3533  ثٕىمب وَجخ غٕو الوٍمٓ

أن كهعتتتخ أكاء عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل المؾلتتتٓ ٘كَاهٌتتتب 

% مته 34مزٍُٜ فٓ مغبل الزىمٕخ اليهاعٕخ  فٓ ؽتٕه أن 

المجؾتتُصٕه أكتتلَا علتتٓ اوقفتتبٗ كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ 

َاهٌتتب فتتٓ مغتتبل الزىمٕتتخ اليهاعٕتتخ  المغزمتتل المؾلتتٓ ٘ك

َهثمتتتب ٔوعتتتل ملتتتك دلتتتٓ اوقفتتتبٗ ا٘هاٙتتتٓ اليهاعٕتتتخ 

ثبلمىياتتخ المُعتتُك ثٍتتب الغمعٕتتخ  َكتتبن متته أٌتتم ثىتتُك ٌتتنا 

المغتتبل عاتتل وتتلَاد ىهاعٕتتخ فتتٓ الاؤتتخ ثمزٍُتتٜ متتوعؼ 

 573663)   

انذسمصصصخ انكهٛصصصخ نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ 

 خانًذهٙ ألدٔاسْب ثًُطمخ انذساع

% مه المجؾتُصٕه 3533أن وَجخ  2غلَل ثٕىذ الىزب ظ ث
أكتتتلَا علتتتّ أن اللهعتتتخ ال لٕتتتخ للهعتتتخ اكاء عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ 

% متتتته 3430المغزمتتتتل ٘كَاهٌتتتتب مزٍُتتتتٜ  ثٕىمتتتتب وَتتتتجخ 
المجؾُصٕه أكلَا علّ أن اللهعخ ال لٕتخ للهعتخ اكاء عمعٕتخ 

% مه 3037رىمٕخ المغزمل ٘كَاهٌب مىقف٘  فٓ ؽٕه أن 
أكلَا علٓ أن اللهعخ ال لٕتخ للهعتخ اكاء عمعٕتخ  المجؾُصٕه

رىمٕخ المغزمل ٘كَاهٌب مورفل  َهثمب ٔوعل رابهة الىَت 
دلتتتٓ اوقفتتتبٗ كفتتتبءح َفعبلٕتتتخ متتتلٔو فتتتٓ الفئتتتبد الضٝصتتتخ 

الغمعٕخ  ثبٚٙبفخ دلٓ اوقفبٗ مَزُْ ٛمُػ المجؾتُصٕه 
 .المَزفٕلٔه مه فلمبد الغمعٕخ

د انًغصصصصتمهخ انؼاللصصصصبد ثصصصصٍٛ ثؼصصصصط انًتغٛصصصصشا َتصصصصبئج

انًذسٔعصصخ ٔثصصٍٛ دسمصصخ اداء مًؼٛصصخ تًُٛصصخ انًجتًصصغ 

  انتبنٛصصخ: االمتًصصبػٙانًجصصبالد  انًذهصصٙ ألدٔاسْصصب فصصٙ

انجٛئصصصصخ  ٔيجصصصصبل دًبٚصصصصخ  ٔانصصصصصذٙ ٔااللتصصصصصبد٘  

ٔانتًُٛصصخ انضساػٛصصخ  كصصال  ٔانصصٕػٙ انخمصصبفٙ  ٔانتؼهًٛصصٙ

ػهصصٙ دصصذِ  ٔكصصزنج انذسمصصخ انكهٛصصخ نذسمصصخ اداء مًؼٛصصخ 

 هٙ ألدٔاسْب فٙ يُطمخ انذساعختًُٛخ انًجتًغ انًذ

متته اللهاٍتتخ رتتم َٙتتل الفتتوٗ  الضتتبوٓ لزؾإتتق الٍتتل 

رتتتم ٕتتتٕبغخ الفتتتوٗ  َللزأكتتتل متتته ٕتتتؾزً  الجؾضتتتٓ اَ٘ل

كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ ثتتٕه ٜ رُعتتل عٝقتتخ الٖتتفوْ الزتتبلٓ ج

فتتٓ كتتل متته المغتتبٜد رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب 

مغبل ؽمبٔخ اٜعزمبعٓ  َاٜقزٖبكْ  َالٖؾٓ  َ  الزبلٕخ

الجٕئتتتخ  َالزعلٕمتتتٓ َالتتتُعٓ الضاتتتبفٓ  َالزىمٕتتتخ اليهاعٕتتتخ( 

كمزغٕتتواد ربثعتتخ  َثتتٕه فٖتتب ٔ المَتتزفٕلٔه كمزغٕتتواد 

 ٌتنا الفتوٗ رتم اٍتزقلان معبمتل اهرجتبٛ َٜفزجتبهمَزالخ  

بكتتتت َافزجتتتتبه  المَتتتتزالخ الفزؤتتتتخثٕوٍتتتتُن للمزغٕتتتتواد 
2
 

  33اٍ٘مٕخ كمب ٌُ مُٙؼ ثغلَل  المَزالخللمزغٕواد 

 Intervalانًغصصصتمهخ انفتشٚصصصخ ثبنُغصصصجخ نهًتغٛصصصشاد 

Variables 

دلتّ َعتُك عٝقتخ اهرجبٕٛتخ مُعجتخ ثتٕه  3ْٕٔو علَل 

ثمىياتخ كهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمتل المؾلتٓ ٘كَاهٌتب 

اللهاٍتتتخ َثتتتٕه المزغٕتتتواد الزبلٕتتتخ: كهعتتتخ كفتتتبءح َفعبلٕتتتخ 

المتتتلٔو  الضاتتتخ َالز بمتتتل متتتل أفتتتواك المغزمتتتل  َاٜرٖتتتبل 

كهعتخ َالجؾش عه المعلُمبد  َعٝقخ اهرجبٕٛخ ٍبلجخ ثٕه 

َثتتٕه قٕمتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب 

3 أْ 0301اللفل الٍْوْ لٍٙوح عىل المَتزُِ اٜؽزمتبلٓ 

أوً كلمب اوقف٘ مَزُِ التلفل الْتٍوْ لٍٙتوح ٔئتل مته 

الؾبعتتخ لٝوٚتتمبن َاٍٜتتزفبكح متته القتتلمبد َا٘كَاه الزتتٓ 

المٍب الغمعٕخ ثبلمىياخ  َفٓ ؽٕه رجٕه علن َعتُك عٝقتخ ر

مل مزغٕواد: الَه  علك أفتواك اٍ٘توح  مَتزُِ اليمتُػ  

كهعتخ اللافعٕتخ لٛوغتبى  َاٜوفزبػ علٓ العتبلم القتبهعٓ  َ

  أْ المْبهكخ اٜعزمبعٕخ غٕو الوٍمٕخَالم بوخ الإبكٔخ  َ

عمعٕتتخ  كهعتتخ أكاءأن ٌتني المزغٕتتواد لتٌٕ لٍتتب رتتأصٕو علتٓ 

 ٍخ3 االلهثمىياخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب 

 Nominalانًغصتمهخ األعصًٛخ  ثبنُغصجخ نهًتغٛصشاد 

Variables 

كهعتتخ أكاء ثتتٕه  اقزواوٕتتًَعتتُك عٝقتتخ  3عتتلَل ْٔتتٕو 

 ثمىياتتخ اللهاٍتتخعمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب 

َاعٕتخ  الؾبلخ الزعلٕمٕخ  الؾبلتخ اليالىُع  َثٕه المزغٕواد: 

 03013الؾبلخ العملٕخ  الىْأح عىل المَزُِ اٜؽزمبلٓ 

علتتتّ الىزتتتب ظ الَتتتتبثاخ ٔم تتته هفتتت٘ الفتتتتوٗ  َثىتتتبءل 

الٖتتفوْ َقجتتُل الفتتوٗ الجتتلٔل ثبلىَتتجخ للمزغٕتتواد الزتتٓ 

كهعتتخ أكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل صجزتتذ معىُٔتتخ عٝقزٍتتب 

  كمب ٔم ه قجتُل الفتوٗ ثمىياخ اللهاٍخالمؾلٓ ٘كَاهٌب 

ْ َهفتتت٘ الفتتتوٗ الجتتتلٔل  الجؾضتتتٓ( فٕمتتتب ٔزعلتتتق الٖتتتفو

 ثبلمزغٕواد ا٘فوِ الزٓ لم رضجذ معىُٔخ عٝقزٍب3

تذذٚذ االعٓبو انُغصجٙ نهًتغٛصشاد انًغصتمهخ انًشتجطصخ 

فصصٙ تفغصصٛش انتجصصبٍٚ انكهصصٙ نذسمصصخ اداء مًؼٛصصخ تًُٛصصخ 

انًجتًصصصغ انًذهصصصٙ ألدٔاسْصصصب فصصصٙ انًجصصصبالد انتبنٛصصصخ: 

  ٔدًبٚصخ انجٛئصخ  االمتًبػٙ  ٔااللتصصبد٘  ٔانصصذٙ

ٔانتؼهًٛصصٙ ٔانصصٕػٙ انخمصصبفٙ  ٔانتًُٛصصخ انضساػٛصصخ  كصصم 

ػهصصٙ دصصذِ ٔانذسمصصخ انكهٛصصخ نذسمصصخ اداء مًؼٛصصخ تًُٛصصخ 

 ثًُطمخ انذساعخانًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

رتتم َٙتتل الفتتوٗ  لزؾإتتق الٍتتل  الضبلتتش متته اللهاٍتتخ

الجؾضتتٓ الضتتبوٓ  َللزأكتتل متته ٕتتؾزً رتتم ٕتتٕبغخ الفتتتوٗ 

رَتتٍم مغمُعتتخ المزغٕتتواد المَتتزالخ  الٖتتفوْ الزتتبلٓ جٜ

   الملهٍَخ: قٕمخ اللفل الٍْوْ لٍٙوح  المَزُِ اليمُؽٓ
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جٛئخ  ٔانتؼهًٛٙ ٔانٕػٙ َتبئج انؼاللخ ثٍٛ أداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبالد انتبنٛخ: االمتًبػٙ  ٔااللتصبد٘  ٔانصذٙ  ٔيجبل دًبٚخ ان .2 مذٔل

ٔكم يٍ انًتغٛشاد انًغتمهخ انفتشٚخ )ثبعتخذاو يؼبيم استجبغ ثٛشعٌٕ(  ٔانًتغٛشاد انًغتمهخ األعًٛخ  -كم ػهٙ دذِ كًتغٛش تبثغ -ضساػٛخنتًُٛخ انانخمبفٙ  ٔا

)ثبعتخذاو كب
2
) 

           انًتغٛشاد

 انتبثؼخ

 انًتغٛشاد

 انًغتمهخ

 انذسمخ انكهٛخ انتًُٛخ انضساػٛخ ٛئخدًبٚخ انج انصذٙ انخمبفٙانٕػٙ ٔانتؼهًٛٙ  االمتًبػٙ االلتصبد٘

لًٛخ يؼبيم 

 ثٛشعٌٕ
 2لًٛخ كب

لًٛخ يؼبيم 

 ثٛشعٌٕ
 2لًٛخ كب

لًٛخ يؼبيم 

 ثٛشعٌٕ
 2لًٛخ كب

لًٛخ يؼبيم 

 ثٛشعٌٕ
 2لًٛخ كب

لًٛخ يؼبيم 

 ثٛشعٌٕ
 2لًٛخ كب

لًٛخ يؼبيم 

 ثٛشعٌٕ
 2لًٛخ كب

يؼبيم لًٛخ 

 ثٛشعٌٕ
 2لًٛخ كب

 انغٍ
* 

-03131 
 

* 

-03129 
 

* 

-03118 
 -03044  -03085  -03021  -03102  

 **123110  **123110  **123110  **123110  **123110  **123110  **123110  انُٕع

  03044-  03077-  03113- ػذد أفشاد األعشح
* 

-03124 
 -03056  

* 

-03144 
 -03112  

 انذبنخ انتؼهًٛٛخ
 

** 

593931  

** 

593931 
 

** 

593931 
 

** 

593931 
 

** 

593931  

** 

593931  

** 

593931 

  انذبنخ انضٔامٛخ
** 

193152 
 

** 

193152 
 

** 

193152 
 

** 

193152 
 

** 

193152 
 

** 

193152 
 

** 

193152 

  انذبنخ انؼًهٛخ
** 

273190 
 

** 

273190 
 

** 

273190 
 

** 

273190 
 **273190  

** 

273190 
 

** 

273190 

  انُشأح
** 

433121 
 

** 

433121 
 

** 

433121 
 

** 

433121 
 

** 

433121 
 

** 

433121 
 

** 

433121 

 لًٛخ انذ م انشٓش٘
** 

03307 
 

** 

-03378 
 

** 

-03203 
 -03107  

* 

-03118 
 

** 

-03223 
 

** 

- 

03262 

 

دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ 

 يذٚش انجًؼٛخ

** 

03495 
 

** 

03485 
 

** 

03385 
 

** 

03257 
 

** 

03381 
 

** 

03296 
 

** 

03449 
 

 يغتٕ٘ انطًٕح
** 

-03197 
 -03003  

** 

03166 
 03060  

** 

03242 
 -03071  03041  

االَفتبح ػهٗ انؼبنى 

 انخبسمٙ

* 

-03144 
 

** 

-03195 
 03077  03100  

** 

03159 
 -03038  -03005  

  03044  03006  03026- دسمخ انذافؼٛخ نإلَجبص
** 

03176 
 

** 

03228 
 -03056  03074  

 انًكبَخ انمٛبدٚخ
** 

-03179 
 

** 

03204 
 

** 

03193 
 

** 

03233 
 

** 

03211 
 

** 

03159 
 03091  

غٛش  خانًشبسك

 انشعًٛخ

* 

-03145 
 03114  03067  

** 

03164 
 

** 

03166 
 -03044  03027  

انخمخ ٔانتكبيم يغ 

 أفشاد انًجتًغ

* 

03132 
 

** 

03215 
 

** 

03347 
 

** 

03432 
 

** 

03381 
 

** 

03277 
 

** 

03359 
 

جذج ػٍ االتصبل ٔان

 انًؼهٕيبد

** 

03305 
 

** 

03417 
 

** 

03552 
 

** 

03512 
 

** 

03540 
 

** 

03454 
 

** 

03555 
 

 153ٌ =                                 0.01** = يغتٕ٘ يؼُٕٚخ                             0.05*= يغتٕ٘ يؼُٕٚخ  
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 للمجؾُس  كهعخ كفبءح َفعبلٕخ الملٔو  اٜوفزبػ علتّ العتبلم
القتتبهعٓ  كهعتتخ اللافعٕتتخ لٝوغتتبى  الم بوتتخ الإبكٔتتخ كافتتل 
الاؤخ  المْتبهكخ غٕتو الوٍتمٕخ  الضاتخ َالز بمتل متل أفتواك 
المغزمتتتل  اٜرٖتتتبل َالجؾتتتش عتتته المعلُمتتتبد فتتتٓ رفَتتتٕو 
الزجبٔه للهعخ أكاء عمعٕخ رىمٕخ المغزمتل المؾلتٓ ٘كَاهٌتب 

لٖتؾٓ  فٓ المغبٜد الزبلٕخ: اٜعزمبعٓ  َاٜقزٖبكْ  َا
َمغبل ؽمبٔخ الجٕئتخ  َالزعلٕمتٓ َالتُعٓ الضاتبفٓ  َالزىمٕتخ 

َٜفزجتبه ٌتنا اليهاعٕخ  كمزغٕواد ربثعخ ثمىياخ اللهاٍخ  
 الفوٗ رم ؽَتبة معبمتل اٜوؾتلاه القيتٓ المزعتلك الزتلهٔغٓ

ل تتل   Step Wise Multiple Regressionالٖتتبعل 
ثمىياتخ كهعخ اكاء لغمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌتب 

 اللهاٍخ ٌَٓ كبلزبلٓ: 

َتصبئج اإلعصٓبو انُغصجٙ نهًتغٛصشاد انًصلحشح فصٙ تفغصٛش 
انتجصصصبٍٚ انكهصصصٙ نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ 
 انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبل االلتصبد٘ ثًُطمخ انذساعخ

لزؾلٔتتل اٍٚتتٍبن الىَتتجٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ 
لزجبٔه ال لٓ للهعتخ اكاء ماد العٝقخ اٜهرجبٕٛخ فٓ رفَٕو ا

عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  
رتتم ؽَتتبة معبمتتل   فتتٓ المغتتبل اٜقزٖتتبكْ كمزغٕتتو رتتبثل

 Step Wiseاٜوؾلاه القيٓ المزعلك الزتلهٔغٓ الٖتبعل 
Multiple Regression َقتتل أَٙتتؾذ وزتتب ظ الزؾلٕتتل  

 اٜوؾلاهْ القيٓ المذ

أن أهثعخ مزغٕواد فاتٜ  4ح ثغلَل علك المزلهط الُاهك
% فتتٓ رفَتتٕو الزجتتبٔه 3939أٍتتٍمذ معىُٔتتب ثىَتتجخ ثلغتتذ 

ال لٓ للهعتخ اكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل المؾلتٓ ٘كَاهٌتب 
ثمىياخ اللهاٍخ  فٓ المغبل اٜقزٖتبكْ مورجتخ رىبىلٕتبل كمتب 
ٔلٓ: كهعخ كفبءح َفعبلٕخ ملٔو الغمعٕخ ؽٕش ٔفَتو ثمفتوكي 

ٕتو مَتزُِ اليمتُػ للمجؾتُس ثىَتجخ %  صتم مزغ2435وؾُ 
%  اٜرٖبل َالجؾش عه المعلُمبد ثىَجخ رتأصٕو 838رأصٕو 
%  134%  الم بوتخ الإبكٔتخ كافتل الاؤتخ ثىَتجخ رتتأصٕو 532

( المؾَتتتُثخ ٜفزجتتتبه معىُٔتتتخ اٜوؾتتتلاه Fَثلغتتتذ قٕمتتتخ  
  ٌَتتتٓ قٕمتتتخ معىُٔتتتخ عىتتتل المَتتتزُْ اٜؽزمتتتبلٓ 473621

مط ك تل عىتل ٌتنا المَتزُِ   ممب ٔعىٓ معىُٔتخ الىمت0301ُ
 اٜؽزمبل3ٓ

َتصبئج اإلعصٓبو انُغصجٙ نهًتغٛصشاد انًصلحشح فصٙ تفغصٛش 
انتجصصصبٍٚ انكهصصصٙ نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ 
 انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبل االمتًبػٙ ثًُطمخ انذساعخ

لزؾلٔتتل اٍٚتتٍبن الىَتتجٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ 
َٕو الزجبٔه ال لٓ للهعتخ اكاء ماد العٝقخ اٜهرجبٕٛخ فٓ رف

عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  
رتتم ؽَتتبة معبمتتل   فتتٓ المغتتبل اٜعزمتتبعٓ كمزغٕتتو رتتبثل

 Step Wiseاٜوؾلاه القيٓ المزعلك الزتلهٔغٓ الٖتبعل 
Multiple Regression َقتتل أَٙتتؾذ وزتتب ظ الزؾلٕتتل  

أن  5ُاهكح ثغتتلَل اٜوؾتتلاهْ القيتتٓ المزعتتلك المزتتلهط التت
% 4631أهثعخ مزغٕتواد فاتٜ أٍتٍمذ معىُٔتب ثىَتجخ ثلغتذ 

فٓ رفَٕو الزجتبٔه ال لتٓ للهعتخ اكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل 
المؾلٓ ٘كَاهٌب ثمىياتخ اللهاٍتخ  فتٓ المغتبل اٜعزمتبعٓ 
مورجخ رىبىلٕبل كمب ٔلٓ: كهعتخ كفتبءح َفعبلٕتخ متلٔو الغمعٕتخ 

اٜرٖبل َالجؾتش عته  %  صم2335ؽٕش ٔفَو ثمفوكي وؾُ 
%  صتم الم بوتخ الإبكٔتخ كافتل 1139المعلُمبد ثىَجخ رتأصٕو 

%  صتم التلفل الْتٍوْ ثىَتجخ رتأصٕو 830الاؤخ ثىَتجخ رتأصٕو
( المؾَتتتتُثخ ٜفزجتتتتبه معىُٔتتتتخ F%  َثلغتتتتذ قٕمتتتتخ  237

  ٌَتتتٓ قٕمتتتخ معىُٔتتتخ عىتتتل المَتتتزُْ 613441اٜوؾتتتلاه 
 تل عىتل ٌتنا   ممب ٔعىٓ معىُٔخ الىمتُمط ك0301اٜؽزمبلٓ 

 المَزُِ اٜؽزمبل3ٓ

َتصبئج اإلعصٓبو انُغصجٙ نهًتغٛصشاد انًصلحشح فصٙ تفغصٛش 
انتجصصصبٍٚ انكهصصصٙ نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ 

ثًُطمخ  انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبل انتؼهًٛٙ ٔانخمبفٙ
 انذساعخ

لزؾلٔتتل اٍٚتتٍبن الىَتتجٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ 
ٓ رفَٕو الزجبٔه ال لٓ للهعتخ اكاء ماد العٝقخ اٜهرجبٕٛخ ف

عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  
رتتتم   فتتتٓ المغتتتبل الزعلٕمتتتٓ َالتتتُعٓ الضاتتتبفٓ كمزغٕتتتو رتتتبثل

ؽَبة معبمل اٜوؾلاه القيٓ المزعتلك الزتلهٔغٓ الٖتبعل 
Step Wise Multiple Regression َقتل أَٙتؾذ  

المزعتلك المزتلهط التُاهكح وزب ظ الزؾلٕل اٜوؾتلاهْ القيتٓ 
أن أهثعتتخ مزغٕتتواد فاتتٜ أٍتتٍمذ معىُٔتتب ثىَتتجخ  6ثغتتلَل 
% فتتٓ رفَتتٕو الزجتتبٔه ال لتتٓ للهعتتخ اكاء عمعٕتتخ 42ثلغتتذ 

رىمٕتتتخ المغزمتتتل المؾلتتتٓ ٘كَاهٌتتتب ثمىياتتتخ اللهاٍتتتخ  فتتتٓ 
المغتتبل الزعلٕمتتٓ َالتتُعٓ الضاتتبفٓ ثمىياتتخ اللهاٍتتخ مورجتتخ 

ه المعلُمتتبد ثىَتتجخ رىبىلٕتتبل كمتتب ٔلتتٓ: اٜرٖتتبل َالجؾتتش عتت
%  صم كهعخ كفبءح َفعبلٕتخ المتلٔو ثىَتجخ رتأصٕو 3035رأصٕو 

%  صم 133%  صم الم بوخ الإبكٔخ كافل الاؤخ ثىَجخ رأصٕو9
( F%  َثلغتتتذ قٕمتتتخ  132التتتلفل الْتتتٍوْ ثىَتتتجخ رتتتأصٕو 

  ٌَتٓ قٕمتتخ 513927المؾَتُثخ ٜفزجتتبه معىُٔتخ اٜوؾتتلاه 
  ممتب ٔعىتٓ معىُٔتخ 0301معىُٔخ عىتل المَتزُْ اٜؽزمتبلٓ 

 الىمُمط ك ل عىل ٌنا المَزُِ اٜؽزمبل3ٓ

َتصبئج اإلعصٓبو انُغصجٙ نهًتغٛصشاد انًصلحشح فصٙ تفغصٛش 
انتجصصصبٍٚ انكهصصصٙ نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ 

 فٙ انًجبل انصذٙ ثًُطمخ انذساعخ انًذهٙ ألدٔاسْب

لزؾلٔتتل اٍٚتتٍبن الىَتتجٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ 
قخ اٜهرجبٕٛخ فٓ رفَٕو الزجبٔه ال لٓ للهعتخ اكاء ماد العٝ

عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  
رتتتم ؽَتتتبة معبمتتتل   فتتتٓ المغتتتبل الٖتتتؾٓ كمزغٕتتتو رتتتبثل

 Step Wiseاٜوؾلاه القيٓ المزعلك الزتلهٔغٓ الٖتبعل 
Multiple Regression َقتتل أَٙتتؾذ وزتتب ظ الزؾلٕتتل  

أن  7مزعتتلك المزتتلهط التتُاهكح ثغتتلَل اٜوؾتتلاهْ القيتتٓ ال
% فتٓ 31صٝصخ مزغٕواد فاٜ أٍتٍمذ معىُٔتب ثىَتجخ ثلغتذ 

رفَتتتٕو الزجتتتبٔه ال لتتتٓ للهعتتتخ اكاء عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل 
المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  فتتٓ المغتتبل الٖتتؾٓ 
مورجتخ رىبىلٕتتبل كمتتب ٔلتتٓ: اٜرٖتتبل َالجؾتتش عتته المعلُمتتبد 

هعخ كفبءح َفعبلٕتخ المتلٔو ثىَتجخ %  صم ك2632ثىَجخ رأصٕو 
%  صتتم الضاتتخ َالز بمتتل متتل أفتتواك المغزمتتل ثىَتتجخ 332رتتأصٕو 
( المؾَتتُثخ ٜفزجتتبه معىُٔتتخ F%  َثلغتتذ قٕمتتخ  136رتتأصٕو

  ٌَتتتٓ قٕمتتتخ معىُٔتتتخ عىتتتل المَتتتزُْ 433094اٜوؾتتتلاه 
  ممب ٔعىٓ معىُٔخ الىمتُمط ك تل عىتل ٌتنا 0301اٜؽزمبلٓ 

 المَزُِ اٜؽزمبل3ٓ
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نذسمصخ اداء  انًلحشحنهًتغٛـشاد انًغتمهخ ) صبئ  انًغتفٛذٍٚ(  َتبئج تذهٛم االَذذاس انًتؼذد انتذسٚجٙ انصبػذ .4مذٔل 

 ثًُطمخ انذساعخ. )انًتغٛش انتبثغ( فٙ انًجبل االلتصبد٘مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 انًتغٛشاد انًغتمهخ

  ثًُطمخ انذساعخ ًذهٙ فٙ انًجبل االلتصبد٘دٔس مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انانًتغٛش انتبثغ: 

يؼبيم 

االستجبغ 

 انجغٛػ 

r 

يؼبيم 

 االستجبغ

 انًتؼذد 

R 

%انتشاكًٛخ 

نهتجبٍٚ انًفغش 

نهًتغٛش انتبثغ 

((R
2

 

% نهتجبٍٚ 

 انًفغش نهًتغٛش

 انتبثغ 

 يؼبيم

االَذذاس 

 Bانجضئٙ 

 لًٛخ 

  د 

 انًذغٕثخ

يؼبيم االَذذاس 

 انجضئٙ

 b انًؼٛبس٘

 انتشتٛت

 1 03436 93276 03813 03245 03245 03495 **03495 دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ انًذٚش

 3 03353 73083 03302 03052 03297 03545 **03305 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

03197- يغتٕٖ انطًٕح 
**

 03621 03385 03088 -03174 -53118 -03263 2 

03179- انًكبَخ انمٛبدٚخ دا م انمشٚخ
**

 03623 03399 03014 -03072 -23533 -03132 4 

Rمعبمل الزؾلٔل                             R =03623معبمل اٜهرجبٛ المزعلك
2

  =03399 

 0301** = معىُٔخ عىل                             **473621قٕمخ   ( المؾَُثخ = 

 

نذسمصخ انًصلحشح ًتغٛصـشاد انًغصتمهخ ) صصبئ  انًغصتفٛذٍٚ( نه َتبئج تذهٛصم االَذصذاس انًتؼصذد انتصذسٚجٙ انصصبػذ .2مذٔل 

 ثًُطمخ انذساعخ. )انًتغٛش انتبثغ( فٙ انًجبل االمتًبػٙاداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 انًتغٛشاد انًغتمهخ

 ثًُطمخ انذساعخ  دٔس مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ فٙ انًجبل االمتًبػٙانًتغٛش انتبثغ: 

يؼبيم 

الستجبغ ا

 انجغٛػ 

r 

يؼبيم 

 االستجبغ

 انًتؼذد 

R 

%انتشاكًٛخ 

نهتجبٍٚ انًفغش 

نهًتغٛش انتبثغ 

((R
2

 

% نهتجبٍٚ 

انًفغش 

 نهًتغٛش انتبثغ

 يؼبيم

االَذذاس 

 Bانجضئٙ 

 لًٛخ 

  د 

 انًذغٕثخ

يؼبيم االَذذاس 

 انجضئٙ

 b انًؼٛبس٘

 انتشتٛت

 1 03324 63888 03690 03235 03235 03485 **03485 دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ انًذٚش

 2 03441 93499 03432 03119 03354 03595 **03417 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

 3 03242- 43989- 03150- 03080 03434 03659 **03204 انًكبَخ انمٛبدٚخ دا م انمشٚخ

03378- انذ م انشٓش٘
**

 03679 03461 03027 -03001 -33803 -0186 4 

Rمعبمل الزؾلٔل                             R =03679المزعلكمعبمل اٜهرجبٛ 
2

  =03461 

 0301** = معىُٔخ عىل                             **613441قٕمخ   ( المؾَُثخ = 

 
ء نذسمصخ اداانًلحشح نهًتغٛـشاد انًغتمهخ ) صبئ  انًغتفٛذٍٚ(  َتبئج تذهٛم االَذذاس انًتؼذد انتذسٚجٙ انصبػذ .2مذٔل 

 ثًُطمخ انذساعخ. )انًتغٛش انتبثغ( انخمبفٙانٕػٙ فٙ انًجبل انتؼهًٛٙ ٔمًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 انًتغٛشاد انًغتمهخ

 ثًُطمخ انذساعخ  دٔس مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ فٙ انًجبل انتؼهًٛٙ ٔانخمبفٙانًتغٛش انتبثغ: 

يؼبيم 

االستجبغ 

 انجغٛػ 

r 

يؼبيم 

 االستجبغ

 د انًتؼذ

R 

انتشاكًٛخ  %

نهتجبٍٚ انًفغش 

نهًتغٛش انتبثغ 

((R
2

 

% نهتجبٍٚ 

انًفغش 

 نهًتغٛش انتبثغ

 يؼبيم

االَذذاس 

 Bانجضئٙ 

 لًٛخ 

  د 

 انًذغٕثخ

يؼبيم االَذذاس 

 انجضئٙ

 b انًؼٛبس٘

 انتشتٛت

 1 03472 93785 03451 03305 03305 03552 **03552 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

 2 03268 53487 03557 03090 03395 03629 **03385 فؼبنٛخ انًذٚشدسمخ كفبءح ٔ

03203- انذ م انشٓش٘
**

 03638 03407 03012 03000 -33059 -03155 4 

 3 03129 23562 03078 03013 03420 03648 **03193 انًكبَخ انمٛبدٚخ دا م انمشٚخ

Rمعبمل الزؾلٔل                             R =03648معبمل اٜهرجبٛ المزعلك
2

  =03420 

 0301** = معىُٔخ عىل                             **513927قٕمخ   ( المؾَُثخ = 
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نذسمصخ انًصلحشح نهًتغٛصـشاد انًغصتمهخ ) صصبئ  انًغصتفٛذٍٚ(  َتبئج تذهٛم االَذصذاس انًتؼصذد انتصذسٚجٙ انصصبػذ .9مذٔل 

 ثًُطمخ انذساعخ )انًتغٛش انتبثغ( انًجبل انصذٙ فٙاداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

 انًتغٛشاد انًغتمهخ

  دٔس مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ فٙ انًجبل انصذٙ ثًُطمخ انذساعخانًتغٛش انتبثغ: 

يؼبيم 

االستجبغ 

 انجغٛػ 

r 

يؼبيم 

 االستجبغ

 انًتؼذد 

R 

%انتشاكًٛخ 

نهتجبٍٚ انًفغش 

نهًتغٛش انتبثغ 

((R
2

 

% نهتجبٍٚ 

فغش انً

نهًتغٛش 

 انتبثغ

 يؼبيم

االَذذاس 

 Bانجضئٙ 

 لًٛخ 

  د 

 انًذغٕثخ

يؼبيم 

االَذذاس 

 انجضئٙ

 b انًؼٛبس٘

 انتشتٛت

 1 03360 53234 03378 03262 03262 03512 **03512 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

 2 03193 33880 03442 03032 03294 03542 **03257 دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ انًذٚش

 3 03176 23586 03203 03016 03310 03557 **03432 خ ٔانتكبيم يغ أفشاد انًجتًغانخم

Rمعبمل الزؾلٔل                             R =03557معبمل اٜهرجبٛ المزعلك
2

  =03310 

 0301** = معىُٔخ عىل                             **433094قٕمخ   ( المؾَُثخ = 

 

جٙ نهًتغٛصشاد انًصلحشح فصٙ تفغصٛش َتصبئج اإلعصٓبو انُغص

نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ انًجتًصصصغ انتجصصصبٍٚ انكهصصصٙ 

 ثًُطمخ انذساعخ يجبل دًبٚخ انجٛئخفٙ انًذهٙ ألدٔاسْب 

لزؾلٔتتل اٍٚتتٍبن الىَتتجٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ 

للهعتخ اكاء ماد العٝقخ اٜهرجبٕٛخ فٓ رفَٕو الزجبٔه ال لٓ 

مؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل ال

رتتم ؽَتتبة معبمتتل   كمزغٕتتو رتتبثل ؽمبٔتتخ الجٕئتتخفتتٓ مغتتبل 

 Step Wiseاٜوؾلاه القيٓ المزعلك الزتلهٔغٓ الٖتبعل 

Multiple Regression َقتتل أَٙتتؾذ وزتتب ظ الزؾلٕتتل  

أن  8اٜوؾتتلاهْ القيتتٓ المزعتتلك المزتتلهط التتُاهكح ثغتتلَل 

% فتٓ 39َتجخ ثلغتذ صٝصخ مزغٕواد فاٜ أٍتٍمذ معىُٔتب ثى

للهعتتتخ اكاء عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل  رفَتتتٕو الزجتتتبٔه ال لتتتٓ

مورجتخ رىبىلٕتبل  المؾلٓ ٘كَاهٌب ثمىياخ اللهاٍخ  فٓ مغتبل

كمتتب ٔلتتٓ: اٜرٖتتبل َالجؾتتش عتته المعلُمتتبد ثىَتتجخ رتتأصٕو 

%  صتتتم كهعتتتخ كفتتتبءح َفعبلٕتتتخ المتتتلٔو ثىَتتتجخ رتتتأصٕو 2931

%  1ثىَتتجخ رتتأصٕو الم بوتتخ الإبكٔتتخ كافتل الاؤتتخ%  صتم 839

( المؾَتتتُثخ ٜفزجتتتبه معىُٔتتتخ اٜوؾتتتلاه Fَثلغتتتذ قٕمتتتخ  

  ٌَتتتٓ قٕمتتتخ معىُٔتتتخ عىتتتل المَتتتزُْ اٜؽزمتتتبلٓ 613421

  ممب ٔعىٓ معىُٔتخ الىمتُمط ك تل عىتل ٌتنا المَتزُِ 0301

 اٜؽزمبل3ٓ

َتصبئج اإلعصٓبو انُغصجٙ نهًتغٛصشاد انًصلحشح فصٙ تفغصٛش 

انًجتًصصصغ انتجصصصبٍٚ انكهصصصٙ نذسمصصصخ اداء مًؼٛصصصخ تًُٛصصصخ 

 ثًُطمخ انذساعخ انًذهٙ ألدٔاسْب فٙ انًجبل انضساػٙ

لزؾلٔتتل اٍٚتتٍبن الىَتتجٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ 

ماد العٝقخ اٜهرجبٕٛخ فٓ رفَٕو الزجبٔه ال لٓ للهعتخ اكاء 

عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ  

ؽَتبة معبمتل  رتم  فٓ مغبل الزىمٕخ اليهاعٕخ كمزغٕو رتبثل

 Step Wiseاٜوؾلاه القيٓ المزعلك الزتلهٔغٓ الٖتبعل 

Multiple Regression َقتتل أَٙتتؾذ وزتتب ظ الزؾلٕتتل  

أن  9اٜوؾتتلاهْ القيتتٓ المزعتتلك المزتتلهط التتُاهكح ثغتتلَل 

% 3437فمَخ مزغٕواد فاتٜ أٍتٍمذ معىُٔتب ثىَتجخ ثلغتذ 

ل فٓ رفَٕو الزجتبٔه ال لتٓ للهعتخ اكاء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمت

المؾلتتتٓ ٘كَاهٌتتتب ثمىياتتتخ اللهاٍتتتخ  فتتتٓ مغتتتبل الزىمٕتتتخ 

اليهاعٕتتخ مورجتتخ رىبىلٕتتبل كمتتب ٔلتتٓ: اٜرٖتتبل َالجؾتتش عتته 

%  صتم التلفل الْتٍوْ ثىَتجخ 2036المعلُمبد ثىَجخ رأصٕو 

%  صتم الم بوتخ الإبكٔتخ كافتل الاؤتخ ثىَتجخ رتأصٕو 532رأصٕو 

%  3%  صتم كهعتخ كفتبءح َفعبلٕتخ المتلٔو ثىَتجخ رتأصٕو 331

%  235َأفٕتتوال مزغٕتتو مَتتزُِ اليمتتُػ للمجؾتتُس ثىَتتجخ 

( المؾَتتتُثخ ٜفزجتتتبه معىُٔتتتخ اٜوؾتتتلاه Fَثلغتتتذ قٕمتتتخ  

  ٌَتتتٓ قٕمتتتخ معىُٔتتتخ عىتتتل المَتتتزُْ اٜؽزمتتتبلٓ 303006

  ممب ٔعىٓ معىُٔتخ الىمتُمط ك تل عىتل ٌتنا المَتزُِ 0301

 اٜؽزمبل3ٓ

َتصبئج اإلعصٓبو انُغصجٙ نهًتغٛصشاد انًصلحشح فصٙ تفغصٛش 

جبٍٚ انكهٙ نهذسمخ انكهٛصخ نذسمصخ اداء مًؼٛصخ تًُٛصخ انت

 ثًُطمخ انذساعخانًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب 

لزؾلٔتتل اٍٚتتٍبن الىَتتجٓ للمزغٕتتواد المَتتزالخ الملهٍَتتخ 

ماد العٝقتتخ اٜهرجبٕٛتتخ فتتٓ رفَتتٕو الزجتتبٔه ال لتتٓ لللهعتتخ 

 اكاء عمعٕتتتتتخ رىمٕتتتتتخ المغزمتتتتتل المؾلتتتتتٓال لٕتتتتتخ للهعتتتتتخ 

رتم ؽَتبة معبمتل   ٍتخ كمزغٕتو رتبثل٘كَاهٌب ثمىياتخ اللها

 Step Wiseاٜوؾلاه القيٓ المزعلك الزتلهٔغٓ الٖتبعل 

Multiple Regression َقتتل أَٙتتؾذ وزتتب ظ الزؾلٕتتل  

أن  10اٜوؾلاهْ القيٓ المزعلك المزلهط التُاهكح ثغتلَل 

% 4633صٝصخ مزغٕتواد فاتٜ  أٍتٍمذ معىُٔتب ثىَتجخ ثلغتذ 

اء عمعٕتخ رىمٕتخ المغزمتل فٓ رفَٕو الزجتبٔه ال لتٓ للهعتخ اك

المؾلٓ ٘كَاهٌتب ثمىياتخ اللهاٍتخ مورجتخ رىبىلٕتبل كمتب ٔلتٓ: 

اٜرٖبل َالجؾش عته المعلُمتبد ؽٕتش ٔفَتو ثمفتوكي وؾتُ 

%  صتتم مزغٕتتو كهعتتخ كفتتبءح َفعبلٕتتخ متتلٔو الغمعٕتتخ 3038

%  قٕمتتخ التتلفل الْتتٍوْ ثىَتتجخ رتتأصٕو 1334ثىَتتجخ رتتأصٕو 

زجتتتتبه معىُٔتتتتخ ( المؾَتتتتُثخ ٜفF%  َثلغتتتتذ قٕمتتتتخ  231

  ٌَتتتٓ قٕمتتتخ معىُٔتتتخ عىتتتل المَتتتزُْ 823266اٜوؾتتتلاه 

  ممب ٔعىٓ معىُٔخ الىمتُمط ك تل عىتل ٌتنا 0301اٜؽزمبلٓ 

 المَزُِ اٜؽزمبل3ٓ
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نذسمصخ  انًصلحشحنهًتغٛصـشاد انًغصتمهخ ) صصبئ  انًغصتفٛذٍٚ(  َتبئج تذهٛصم االَذصذاس انًتؼصذد انتصذسٚجٙ انصصبػذ .1مذٔل 

 ثًُطمخ انذساعخ. )انًتغٛش انتبثغ( يجبل دًبٚخ انجٛئخفٙ  تًغ انًذهٙ ألدٔاسْباداء مًؼٛخ تًُٛخ انًج

 انًتغٛشاد انًغتمهخ

 ثًُطمخ انذساعخ  يجبل دًبٚخ انجٛئخفٙ  مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ دٔسانًتغٛش انتبثغ: 

يؼبيم 

االستجبغ 

 انجغٛػ 

r 

يؼبيم 

 االستجبغ

 انًتؼذد 

R 

%انتشاكًٛخ 

نهتجبٍٚ انًفغش 

نهًتغٛش انتبثغ 

((R
2

 

% نهتجبٍٚ 

انًفغش 

نهًتغٛش 

 انتبثغ

 يؼبيم

االَذذاس 

 Bانجضئٙ 

 لًٛخ 

  د 

 انًذغٕثخ

يؼبيم 

االَذذاس 

 انجضئٙ

 b انًؼٛبس٘

 انتشتٛت

03540 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد
**

 03540 03291 03291 03433 93273 03457 1 

03381 دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ انًذٚش
**

 03617 03380 03089 03656 63750 03319 2 

03211 انًكبَخ انمٛبدٚخ دا م انمشٚخ
**

 03625 03390 03010 03063 23144 03105 3 

Rمعبمل الزؾلٔل                             R =03625معبمل اٜهرجبٛ المزعلك
2

  =03390 

 0301عىل ** = معىُٔخ                             **613421قٕمخ   ( المؾَُثخ = 

 

 

نذسمصخ انًصلحشح نهًتغٛصـشاد انًغصتمهخ ) صصبئ  انًغصتفٛذٍٚ(  َتبئج تذهٛصم االَذصذاس انًتؼصذد انتصذسٚجٙ انصصبػذ .9مذٔل 

 ثًُطمخ انذساعخ. )انًتغٛش انتبثغ( خانضساػٛانتًُٛخ فٙ يجبل  اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب

 انًتغٛشاد انًغتمهخ

 ثًُطمخ انذساعخ  خنضساػٛاانتًُٛخ مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ فٙ يجبل  انًتغٛش انتبثغ: دٔس

يؼبيم 

االستجبغ 

 انجغٛػ 

r 

يؼبيم 

 االستجبغ

 انًتؼذد 

R 

%انتشاكًٛخ 

نهتجبٍٚ انًفغش 

نهًتغٛش انتبثغ 

((R
2

 

% نهتجبٍٚ 

انًفغش 

نهًتغٛش 

 انتبثغ

 يؼبيم

االَذذاس 

 Bانجضئٙ 

 لًٛخ 

  د 

 انًذغٕثخ

يؼبيم 

 االَذذاس

 انجضئٙ

 b انًؼٛبس٘

 انتشتٛت

 1 03434 83314 03471 03206 03206 03454 **03454 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

03223- نألعشح انذم انشٓش٘
**

 03508 03258 03052 -03001 -23947 -03162 2 

 5 03252- 43613- 03212- 03025 03283 03532 03071- يغتٕٖ انطًٕح نهًجذٕث

 4 03202 33857 03477 03030 03313 03560 **03296 ؼبنٛخ انًذٚشدسمخ كفبءح ٔف

 3 03207 33672 03142 03031 03344 03587 **03159 انًكبَخ انمٛبدٚخ دا م انمشٚخ

Rمعبمل الزؾلٔل                             R =03587معبمل اٜهرجبٛ المزعلك
2

  =03344 

 0301** = معىُٔخ عىل                             **303006قٕمخ   ( المؾَُثخ = 

 

 

انًصصلحشح فصصٙ نهًتغٛصصـشاد انًغصصتمهخ ) صصصبئ  انًغصصتفٛذٍٚ(  َتصصبئج تذهٛصصم االَذصصذاس انًتؼصصذد انتصصذسٚجٙ انصصصبػذ .82مذٔل 

 ثًُطمخ انذساعخ. )انًتغٛش انتبثغ(نذسمخ اداء مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ألدٔاسْب انذسمخ انكهٛخ 

 مهخانًتغٛشاد انًغت

  مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ ثًُطمخ انذساعخ نًغتٕ٘ دٔسانذسمخ انكهٛخ انًتغٛش انتبثغ: 

يؼبيم 

 االستجبغ

 rانجغٛػ 

 Rلًٛخ 

انتشاكًٛخ  %

نهتجبٍٚ انًفغش 

نهًتغٛش انتبثغ 

((R
2

 

% نهتجبٍٚ 

انًفغش 

نهًتغٛش 

 انتبثغ

 يؼبيم

االَذذاس 

 Bانجضئٙ 

 لًٛخ 

  د 

 انًذغٕثخ

يؼبيم 

س االَذذا

 انجضئٙ

 b انًؼٛبس٘

 انتشتٛت

 8 2.222 88.222 2.499 2.221 2.221 2.222 **2.222 االتصبل ٔانجذج ػٍ انًؼهٕيبد

دسمخ كفبءح ٔفؼبنٛخ يذٚش 

 انجًؼٛخ
2.449** 2.222 2.442 2.824 2.298 2.928 2.284 2 

 2 2.822- 2.222- 2.222- 2.228 2.422 2.212 **2.222- انذ م انشٓش٘

Rمعبمل الزؾلٔل                             R =03680هرجبٛ المزعلكمعبمل اٜ
2

  =03463 

 0301** = معىُٔخ عىل                             **823766قٕمخ   ( المؾَُثخ = 
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انُتبئج انًتؼهمخ ثأْى انًشصكالد انتصٙ تٕامصّ مًؼٛصبد 
 تًُٛخ انًجتًغ ثًُطمخ انذساعخ

أن مغمُعتتتتتتخ  11لَل رْتتتتتٕو الىزتتتتتب ظ التتتتتُاهكح ثغتتتتت
المْتت ٝد الزتتٓ رُاعتتً عمعٕتتبد رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتتٓ 

( مْ لخ  رتم رورٕجٍتب 13ثمىياخ اللهاٍخ رْمل صٝصخ عْو  
ثؾَبة المزٍُٜ المتوعؼ ل تل مْت لخ  َقتل ّتغلذ مْت لخ 
ٙتتع  المتتُاهك المبلٕتتخ للمىرمتتخ المورجتتخ اَ٘لتتٓ ثمزٍُتتٜ 

المٍتتبهاد (  صتم رجعٍتب عتلن رتُفو ال فتبءاد 7430َمتوعؼ  
(  صتم عتلن َعتُك 7132اٚكاهٔخ ثبلغمعٕخ ثمزٍُٜ متوعؼ  

وربن َاٙؼ لَٕو العمل كافل الُؽلاد ثبلغمعٕتخ ثمزٍُتٜ 
(  صتم قلتخ مْتبهكخ أفتواك المغزمتل فتٓ رتُفٕو 6937موعؼ  

(  صتتم عتتلن 6933مٖتتبكه مبلٕتتخ للغمعٕتتخ ثمزٍُتتٜ متتوعؼ  
َعتتتتُك ٍٕبٍتتتتخ َفيتتتتخ َاٙتتتتؾخ لمغلتتتتٌ اٚكاهح لزاتتتتلٔم 

(  صتم عتلن رتُفو القجتواد 6733ثمزٍُٜ متوعؼ   القلمبد
بل ثبلغٍبد المبوؾخ للزمُٔل ثمزٍُٜ متوعؼ ٖالٝىمخ لٝر

(  صتتتم عتتتتلن َعتتتتُك مؾبٍتتتتجٕه مزقٖٖتتتتٕه للإتتتتبن 6635 
(  صتتم واتتٔ 6530ثب٘عمتتبل المؾبٍتتجٕخ ثمزٍُتتٜ متتوعؼ  

القجتتتواد اٜقزٖتتتبكٔخ الٝىمتتتخ ٚعتتتلاك كهاٍتتتبد الغتتتلَِ 
(  صتتتتم 6330متتتتوعؼ  للؾٖتتتتُل علتتتتٓ الزمُٔتتتتل ثمزٍُتتتتٜ 

رٚبهة اٜفزٖبٕبد َعلن رؾلٔل ا٘كَاه كافل َؽتلاد 
(  صتم المْت ٝد المُعتُكح 5932الغمعٕخ ثمزٍُٜ متوعؼ  

ثٕه مغلٌ اٚكاهح َا٘عٚبء َالمَزفٕلٔه ثمزٍُٜ متوعؼ 
(  صتتتم الٖتتتواعبد اللافلٕتتتتخ ثتتتٕه العتتتبملٕه كافتتتتل 5738 

(  صتتتم قلتتتخ العتتتبملٕه مَ 5736الغمعٕتتتخ ثمزٍُتتتٜ متتتوعؼ  
ال فبءح َالالهح علتٓ رىفٕتن المْتوَعبد الٖتغٕوح ثمزٍُتٜ 

(  َعتتبء فتتٓ المورجتتخ ا٘فٕتتوح مْتت لخ عتتلن 5732متتوعؼ  
َُٙػ ٛجٕعخ عمل الغمعٕتبد للغٍتبد الؾ ُمٕتخ ثمزٍُتٜ 

 (56333موعؼ  

انُتبئج انًتؼهمخ ثًمتشدبد انًغتفٛذٍٚ يٍ  ذيبد 
مًؼٛخ تًُٛخ انًجتًغ انًذهٙ نهتغهت ػهٙ انًشكالد 

 تٕامّ انجًؼٛبد ثًُطمخ انذساعخٙ انت

أوتتتً ثبلىَتتتجخ للمازوؽتتتبد  12أثتتتوىد الىزتتتب ظ ثغتتتلَل 
َآهاء المجؾتتتُصٕه للزغلتتتت علتتتٓ المْتتت ٝد الزتتتٓ رُاعتتتً 
عمعٕبد رىمٕخ المغزمتل المؾلتٓ ثمىياتخ اللهاٍتخ  فاتل عتبء 
فٓ مالمزٍب َٙل مْوَعبد رىمُٔخ رابثل اؽزٕبعبد أٌبلٓ 

 فبءاد اٚكاهٔخ الٝىمخ %  صم رُفٕو ال100المىياخ ثىَجخ 
%  صتتم 9534ثبلغمعٕتتخ لزم ىٍتتب متته الإتتبن ثأٌتتلافٍب ثىَتتجخ 

رتتُفٕو التتلعم المتتبكْ للغمعٕتتبد متته عبوتتت اللَلتتخ َأٔٚتتبل 
الجؾتتش عتته مٖتتبكه رمُٔلٕتتخ أفتتوْ لزَتتبعل الغمعٕتتخ علتتّ 

%  صتم رتُفٕو المتُاهك الجْتؤخ 8735الإبن ثأكَاهٌب ثىَتجخ 
وَعبد الزىمُٔتتتخ الزتتتٓ الاتتبكهح علتتتّ رقيتتٕٜ َرىفٕتتتن المْتت

%  صم الزىَٕق َالز بمل ثتٕه 8632ٔؾزبعٍب أٌبلٓ المىياخ  
الُؽلاد كافل المىرمخ َثٕه المىرمبد ا٘فوِ المُعتُكح 

%  صم هفل معتلٜد التُعٓ 8433فٓ مؾٕٜ الغمعٕخ ثىَجخ 
لتتلِ أٌتتل الاؤتتخ ثأٌمٕتتخ المْتتبهكخ المغزمعٕتتخ فتتٓ رىمٕتتخ 

َتٕه الجىٕتخ اٍ٘بٍتٕخ %  صم رئُو َرؾ8336قؤزٍم ثىَجخ 
%  صتتم َٙتتل 8237َالموافتتق للمجتتبوٓ َاٚوْتتبءاد ثىَتتجخ 

قُاوٕه رمىل اٍزقلان قٕبكاد المغزمل لٍتني الغمعٕتبد لزىفٕتن 
أٌلافٍب أَ الٚغٜ علٓ دكاهرٍب لزؾإق أٌلا  ّقٖٕخ لٍم 

%  صتتتتم ٙتتتتوَهح اٚعتتتتٝن عتتتته القتتتتلمبد 7634ثىَتتتتجخ 
ىياتتخ لغتتنة َاٌ٘تتلا  الزتتٓ روغتتت المىرمتتخ رؾإاٍتتب ثبلم

%  6739اٌ٘تتبلٓ للمْتتبهكخ فٍٕتتب َالمؾبفرتتخ علٍٕتتب ثىَتتجخ 
َأفٕواال ٙوَهح العمل علٓ َعُك مىبفن رَُٔإخ فٓ أمبكه 
مؾلكح لزَُٔق المىزغبد الزبثعخ للغمعٕخ أَ الزٓ ٔمتل أٌتبلٓ 

 %56383الاؤخ الغمعٕخ ثٍب لزَُٔاٍب ثىَجخ 

 تٕصٛبد انذساعــخ 

ٕل دلٍٕتتتب  ٔم تتته فتتتٓ ٙتتتُء الىزتتتب ظ الزتتتٓ رتتتم الزُٕتتت
القتتوَط ثمغمُعتتخ متته الزُٕتتٕبد الزتتٓ قتتل رفٕتتل المٍزمتتٕه 
ثاٚتتبٔب المىرمتتبد اٌ٘لٕتتخ  َكتتنلك المَتتئُلٕه الؾ تتُمٕٕه 
َالزىفٕتتتتنٕٔه َالَٕبٍتتتتٕٕه المٍزمتتتتٕه ثزفعٕتتتتل مجتتتتبكهح ؽٕتتتتبح 

 كؤمخ  َالزٓ ٔم ه دٔغبىٌب فٓ اٜرٓ:

% مه المجؾُصٕه المَزفٕلٔه مته فتلمبد 4538ؽُالٓ  -1
رىمٕخ المغزمل المؾلٓ الملهٍَخ أكلَا علٓ أ ن عمعٕخ 

كفبءح َفعبلٕتخ متلٔو الغمعٕتخ مزٍُتيخ  َلئتبكح كهعتخ 
اكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ 
اللهاٍتتخ فتتٓ المغتتبل اٜعزمتتبعٓ لزؾإتتق مجتتبكهح ؽٕتتبح 
كؤمتتخ ٔىجغتتٓ الزوكٕتتي علتتٓ دكَتتبة المتتلٔو َالعتتبملٕه 

المؾلتٓ العلٔتل مته المٍتبهاد ثغمعٕتبد رىمٕتخ المغزمتل 
اٚكاهٔتتخ َالإبكٔتتخ الزتتٓ رَتتبعل فتتٓ ريتتُٔو أكاء المٍتتبن 
الُظٕفٕتتخ َملتتك متته فتتٝل التتلَهاد الزلهٔجٕتتخ ََهُ 

 العمل َالىلَاد َغٕوٌب3 

% مه المجؾتُصٕه المَتزفٕلٔه 5735رجٕه مه الىزب ظ أن  -2
متته فتتلمبد عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ الملهٍَتتخ 

ٕه المىقفٚتتتخ َالمزٍُتتتيخ متتته ؽٕتتتش ٔاعتتته فتتتٓ الفئزتتت
اٜرٖبل َالجؾش عته المعلُمتبد  َلئتبكح كهعتخ اكاء 
عمعٕخ رىمٕخ المغزمل المؾلٓ ٘كَاهٌب ثمىياخ اللهاٍخ 
فتتٓ المغتتبل اٜقزٖتتبكْ لزؾإتتق مجتتبكهح ؽٕتتبح كؤمتتخ 

المٖتبكه الزتٓ ٔؾٖتل مىٍتب  ٔىجغٓ الزوكٕي علٓ رُفٕو
الزىمٕتخ ث بفتخ المجؾُصٕه علٓ اؽزٕبعبرٍم المعوفٕتخ عته 

  مغبٜرٍب مه فٝل اٜرٖبل ثأفواك المغزمل َالغمعٕتخ
ىٔبكح الُعٓ ثأٌمٕخ العمل الزيتُعٓ مته ثبٚٙبفخ دلٓ 

فٝل المىرمبد اٌ٘لٕتخ َأٔٚتب المْتبهكخ الْتعجٕخ فٕتً 
َملك مه فٝل ٍَب ل اٚعٝن المقزلفتخ لٚتمبن وغتبػ 

 َاٍزمواه رلك المىرمبد للإبن ثلَهٌب ث فبءح 3 

% مته المجؾتُصٕه ٔاعته فتٓ 9335أرٚؼ مه الىزتبط أن  -3
الفئتتخ اَ٘لتتٓ َالضبوٕتتخ متته ؽٕتتش قٕمتتخ التتلفل الْتتٍوْ 
لٍٙتتتوح  َلئتتتبكح كهعتتتخ اكاء عمعٕتتتخ رىمٕتتتخ المغزمتتتل 
المؾلٓ ٘كَاهٌب ثمىياخ اللهاٍخ فتٓ المغتبل الزعلٕمتٓ 
َالتتُعٓ الضاتتتبفٓ لزؾإتتتق مجتتبكهح ؽٕتتتبح كؤمتتتخ ٔىجغتتتٓ 

إتتو الزعتتبَن َالزىَتتٕق ثتتٕه الزوكٕتتي علتتٓ رفعٕتتل أَ
المىرمتتتبد اٌ٘لٕتتتخ َغٕوٌتتتب متتته المىرمتتتبد الزىمُٔتتتخ 
ثبلمىياخ مه فٝل فيتخ رىمُٔتخ ّتبملخ رازوؽٍتب َرْتو  
علٓ رىفٕنٌب الُؽتلاد المؾلٕتخ ثتبلاوِ ثبعزجبهٌتب المىرمتخ 

فٕو القتتلمبد الزعلٕمٕتتخ المىُٛتتخ ثزىمٕتتخ الاؤتتخ  َملتتك  لزتُت
   همئخ3ثأٍعبه  َالضابفٕخ ٘فواك المغزمل



 
466             Abd Alla, et al. 

 ثًُطمخ انذساعخ انتٕصٚغ انؼذد٘ ٔانُغجٙ ألْى انًشكالد انتٙ تٕامّ مًؼٛبد تًُٛخ انًجتًغ .88مذٔل 

 انًشكالد

 دسمخ ٔمٕد انًشكهخ 
انًتٕعػ 

 انًشمخ
 يُخفعخ يتٕعطخ يشتفؼخ انتشتٛت

 % ػذد % ػذد % ػذد

 6 6637 1234 19 1337 21 7339 113 ػذو ٔظٕح انٓذف يٍ إَشبء انجًؼٛخ

 7 6530 738 12 2831 43 6431 98 ػذو ٔمٕد يذبعجٍٛ يتخصصٍٛ نهمٛبو ثبألػًبل انًذبعجٛخ

 13 5633 2638 41 2535 39 4737 73 ػذو ٔظٕح غجٛؼخ ػًم انجًؼٛخ نهجٓبد انذكٕيٛخ

 6 6635 1137 18 1538 24 7235 111 ػذو تٕفش انخجشاد انالصيخ نالتصبل ثبنجٓبد انًبَذخ نهتًٕٚم

 2 7132 333 5 1434 22 8233 126 ػذو تٕفش انكفبءاد ٔانًٓبساد اإلداسٚخ

 3 6937 133 2 2432 37 7435 114 ػذو ٔمٕد َظبو ٔاظخ نغٛش نهؼًم دا م انٕدذاد ثبنجًؼٛخ

نتمصصصذٚى  ػصصصذو ٔمصصصٕد عٛبعصصصخ ٔ طصصصخ ٔاظصصصذخ نًجهصصصظ اإلداسح

 انخذيبد.
105 6836 41 2638 7 436 6733 5 

 1 7430 ٕفو ٕفو 938 15 9032 138  نٛخ نهًُظًخظؼل انًٕاسد انًب

إلػصصصذاد دساعصصصبد انجصصصذٖٔ َمصصص  انخجصصصشاد االلتصصصصبدٚخ انالصيصصصخ 

 انتًٕٚم نهذصٕل ػهٗ
96 6237 33 2136 24 1537 6330 8 

 12 5732 1035 16 5439 84 3436 53 انصغٛشح لهخ انؼبيهٍٛ رٔ انكفبءح ٔانمذسح ػهٗ تُفٛز انًششٔػبد

 10 5738 1936 30 3339 52 4635 71 ٔانًغتفٛذٍٚ دح ثٍٛ يجهظ اإلداسح ٔاألػعبءانًشكالد انًٕمٕ

 9 5932 932 14 4937 76 4131 63 تعبسة اال تصبصبد ٔػذو تذذٚذ األدٔاس دا م ٔدذاد انجًؼٛخ

 11 5736 539 9 6239 95 3132 49 انصشاػبد انذا هٛخ ثٍٛ انؼبيهٍٛ دا م انجًؼٛخ

 4 6933 339 6 2033 31 7538 116 تًغ فٙ تٕفٛش يصبدس يبنٛخ نهجًؼٛخلهخ يشبسكخ أفشاد انًج

 
مًؼٛبد تًُٛخ انًجتًغ نهتغهت ػهٙ انًشكالد انتٙ تٕامّ  انًغتفٛذٍٚ انتٕصٚغ انؼذد٘ ٔانُغجٙ نًمتشدبد .82مذٔل 

 انًذهٙ ثًُطمخ انذساعخ

 انتشتٛت % نتكشاسا انًمتشدبد ٔاٜساء و

 1 100 153 ادتٛبمبد أْبنٙ انًُطمخ  ٔظغ يششٔػبد تًُٕٚخ تمبثم 1

 2 9534 146 تٕفٛش انكفبءاد اإلداسٚخ انالصيخ ثبنجًؼٛخ نتًكُٓب يٍ انمٛبو ثأْذافٓب 2

3 
ٔأٚعبً انجذج ػٍ يصبدس تًٕٚهٛخ أ صش٘ نتغصبػذ   تٕفٛش انذػى انًبد٘ نهجًؼٛبد يٍ مبَت انذٔنخ

 ٍٚانًختهفخ تجبِ انًغتفٛذ انجًؼٛخ ػهٗ انمٛبو ثأدٔاسْب
134 8735 3 

4 
تصصٕفٛش انًصصٕاسد انجشصصشٚخ انمصصبدسح ػهصصٗ تخطصصٛػ ٔتُفٛصصز انًشصصشٔػبد انتًُٕٚصصخ انتصصٙ ٚذتبمٓصصب أْصصبنٙ 

 انًُطمخ  
132 8632 4 

5 
انتُغصصٛك ٔانتكبيصصم ثصصٍٛ انٕدصصذاد دا صصم انًُظًصصخ ٔثصصٍٛ انًُظًصصبد األ صصشٖ انًٕمصصٕدح فصصٙ يذصصٛػ 

 انجًؼٛخ 
129 8433 5 

 6 8336 128 خ ثأًْٛخ انًشبسكخ انًجتًؼٛخ فٙ تًُٛخ لشٚتٓى  انمشٚ ألْمسفغ يؼذالد انٕػٙ  6

 7 8237 96 تطٕٚش ٔتذغٍٛ انجُٛخ األعبعٛخ ٔانًشافك نهًجبَٙ ٔاإلَشبءاد  7

8 
ظشٔسح انؼًم ػهٗ ٔمٕد يُبفز تغٕٚمٛخ فٙ أيبكٍ يذصذدح نتغصٕٚك انًُتجصبد انتبثؼصخ نهجًؼٛصخ أٔ 

 ٓبانتٙ ًٚذ أْبنٙ انمشٚخ انجًؼٛخ ثٓب نتغٕٚم
87 5638 10 

9 
ظشٔسح اإلػصالٌ ػصٍ انخصذيبد ٔاألْصذاف انتصٙ تشغصت انًُظًصخ تذمٛمٓصب ثبنًُطمصخ نجصزة األْصبنٙ 

 نهًشبسكخ فٛٓب ٔانًذبفظخ ػهٛٓب 
104 6739 9 

10 
ٔظغ لٕاٍَٛ تًُغ اعتخذاو لٛبداد انًجتًغ نٓزِ انجًؼٛبد نتُفٛز أْذافٓب أٔ انعغػ ػهصٙ إداستٓصب 

  نتذمٛك أْذاف شخصٛخ نٓى
117 7634 8 
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% مته المجؾتُصٕه المَتزفٕلٔه 4331رجٕه مه الىزتبط أن  -4

متته فتتلمبد عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ الملهٍَتتخ 

ٔاعتتته فتتتٓ الفئتتتبد المىقفٚتتتخ َالمزٍُتتتيخ متتته الضاتتتخ 

َالز بمل مل أفواك المغزمل  َلئبكح كهعخ اكاء عمعٕتخ 

رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ فتتٓ 

مغتتبل الٖتتؾٓ لزؾإتتق مجتتبكهح ؽٕتتبح كؤمتتخ ٔىجغتتٓ ال

لؾفتبظ علتّ االزوكٕي علٓ رُعٕخ أفواك المغزمل ثأٌمٕخ 

الَٝمخ الجلوٕخ َالعالٕتخ َملتك مته فتٝل أقبمتً وتلَاد 

الزُعٕتتخ اليجٕتتخ ثبٚٙتتبفخ دلتتٓ رتتُفٕو الاُافتتل اليجٕتتخ 

 المزىالخ فٓ كبفخ الزقٖٖبد3 

ُصٕه المَزفٕلٔه % مه المجؾ6038رْٕو الىزب ظ دلٓ أن  -5

متته فتتلمبد عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ الملهٍَتتخ 

َلئتتبكح كهعتتخ اكاء عمعٕتتخ م تتبوزٍم الإبكٔتتخ مورفعتتخ  

رىمٕتتخ المغزمتتل المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ فتتٓ 

مغتبل ؽمبٔتتخ الجٕئتخ لزؾإتتق مجتبكهح ؽٕتتبح كؤمتخ ٔىجغتتٓ 

اٍٜزفبكح مته قتلهح ٌتؤٜء المجؾتُصٕه فتٓ  الزوكٕي علٓ

الزتتأصٕو علتتٓ أفتتواك الاؤتتخ َمغتتزمعٍم المؾلتتٓ َراتتلٔم 

لؾمبٔتتتخ المتتتُاهك اليجٕعٕتتتخ   الىٖتتتب ؼ َالمْتتتُهح لٍتتتم

كىُعٕتتتخ الٍتتتُاء َالمتتتبء َالفٚتتتٝد الَتتتبمخ َا٘وتتتُاع 

الؾُٕاوٕتتتتتخ  َافيتتتتتبه المتتتتتُاك ال ٕمٕب ٕتتتتتخ المٚتتتتتبكح 

 للؾْواد3 

% متتتتته المجؾتتتتتُصٕه 6733أرٚتتتتتؼ متتتتته الىزتتتتتب ظ أن  -6

معٕتخ رىمٕتخ المغزمتل المؾلتٓ المَزفٕلٔه مته فتلمبد ع

الملهٍَتتخ مَتتزُْ اليمتتُػ لتتلٍٔم متتب ثتتٕه المتتىقف٘ 

َلئتتبكح كهعتتخ اكاء عمعٕتتخ رىمٕتتخ المغزمتتل َالمزٍُتتٜ  

المؾلتتٓ ٘كَاهٌتتب ثمىياتتخ اللهاٍتتخ فتتٓ مغتتبل ؽمبٔتتخ 

 الجٕئخ لزؾإق مجتبكهح ؽٕتبح كؤمتخ ٔىجغتٓ الزوكٕتي علتٓ

اهك هفتتل قتتلهح ا٘فتتواك علتتٓ دكاهح َٕتتٕبوخ قبعتتلح المتتُ

اليجٕعٕخ  ثبٚٙبفخ دلّ رتُفٕو ثعت٘ متلفٝد اٜوزتبط 

 اليهاعٓ  َرُفٕو أمبكه لزَُٔق اٜوزبط اليهاع3ٓ 

أن راتتُن اللَلتتخ ممضلتتخ فتتٓ قيتتبع الْتتئُن اٜعزمبعٕتتخ  -7

ثتتُىاهح الزٚتتبمه اٜعزمتتبعٓ  َكتتنلك َىاهح الزىمٕتتخ 

المؾلٕخ ثئبكح الزمُٔل الؾ تُمٓ للغمعٕتبد الفعبلتخ فتٓ 

مبد  َملك ثئبكح اٚعبوبد الَتىُٔخ المالمتخ رالٔم القل

لٍني المىرمبد َالغمعٕبد  َرتُفٕو الاتوَٗ الٝىمتخ 

لٍتتتتب ثَتتتتعو فب تتتتلح مىبٍتتتتت  ثبٚٙتتتتبفخ دلتتتتٓ رَٕتتتتٕو 

اٚعواءاد الٝىمخ للؾُٖل علتّ المتىؼ َالمَتبعلاد 

َالٍجتتتبد الزتتتٓ راتتتلمٍب المىرمتتتبد اللَلٕتتتخ فتتتٓ رىمٕتتتخ 

 المغزمعبد الؤفٕخ3

 انًشامغ

كل مب رؤل معوفزً عته ريتُهاد  3(2021  ٍؾو  دثوإٌم

َوزب ظ مجبكهح ؽٕبح كؤمتخ لزيتُٔو قتوْ الؤت   ماتبل 

https://egy-فتتٓ مُقتتل فؤيتتخ مْتتوَعبد مٖتتو  

map.com/ 

المغزمتتل المتتلوٓ َالزؾتتُل  3(2000دثتتوإٌم  ٍتتعل التتلٔه  

يجبعتتتخ َالىْتتتو التتتلٔمُقواٛٓ فتتتٓ مٖتتتو  كاه قجتتتبء لل

 3َالزُىٔل  الابٌوح

الضتتُهح المٖتتؤخ َكَه  3(2011اثتتُ العتتين  أؽمتتل أمتتٕه  

المغزمل الملوٓ  المؤرمو الَتىُْ الَتبكً عْتو  آصتبه 

ٍَجل مُاعٍخ اٜىمبد المغزمعٕتخ الىبرغتخ عته أؽتلاس 

 3(3 مٖو16(  هقم المؤرمو  2الوثٕل العوثٓ(  مغلل  

لغمعٕتبد اٌٜلٕتخ فتتٓ اكاهح ا 3(2004أثتُ الىٖتو  متلؽذ  

مغتتتتبل هعبٔتتتتخ َرإٌٔتتتتل مَْ اٜؽزٕبعتتتتبد القبٕتتتتخ  

 مغمُعخ الىٕل العوثٕخ للىْو  الابٌوح3

هّتتب مقزتتبه عجتتل التتوؽمه عَٕتتُْ َأؽمتتل  أؽمتتل دثتتوإٌم 
مؾتتلكاد التتلَه  3(2019  ؽَتتٕه عجتتل العرتتٕمٍَتتٝمخ 

الزوثتتتُْ للغمعٕتتتبد اٌ٘لٕتتتخ كهاٍتتتخ رؾلٕلٕتتتخ َهىٔتتتخ 
(  30وثٕخ  عبمعخ ثىٍتب  مغلتل  مَزاجلٕخ  مغلخ كلٕخ الز

 (1193العلك  

 (20213اٜرؾبك اٚقلٕمٓ للغمعٕبد َالمؤٍَبد ثبلْوقٕخ  

ا٘ؽمتتوْ  علتتّ ثتته عتتبٔ٘ َؽَتته ثتته عجتتلا   اللعغتتخ 
رٖتتُه اٍتتزوارٕغٓ لتتلَه مىرمتتبد المغزمتتل  3(2015 

الملوٓ فٓ رعئي الْفبفٕخ فٓ الممل خ العوثٕخ الَعُكٔخ 
لتتخ كهاٍتتٕخ  هٍتتبلخ مبعَتتزٕو  متته مؾزتتلْ الْتتفبفٕخ ؽب

قَم ا٘مه اٚوَبوٓ  كلٕخ العلتُن اٍٜتزوارٕغٕخ  عبمعتخ 
 وبٔ  العوثٕخ للعلُن ا٘مىٕخ  الؤبٗ  الَعُكٔخ3 

مالمتتخ فتتٓ علتتم اٜعزمتتبع  3(2009اٚمتتبن  مؾمتتل الَتتٕل  
 الؤفٓ  الم ججخ العٖؤخ للىْو َالزُىٔل  المىُٖهح3

 20213ْوقٕخ  الجُاثخ اٚلٕ زوَوٕخ لمؾبفرخ ال

الؾٍُتتىٓ  فبلتتل عبٍتتم اثتتوإٌم ؽَتته َمؾمتتل الايبْٛتتخ  
التتلَه الوقتتبثٓ لمؤٍَتتبد المغزمتتل المتتلوٓ  3(2013 

 -َأصتتتوح فتتتٓ رىمٕتتتخ كَلتتتخ اٚمتتتبهاد العوثٕتتتخ المزؾتتتلح
كهاٍخ ؽبلخ  هٍبلخ مبعَزٕو فٓ  –عمعٕبد الىفل العبن 

العلتتُن الَٕبٍتتٕخ  قَتتم العلتتُن الَٕبٍتتٕخ  كلٕتتخ اٖكاة 
 ُن  عبمعخ الْو  اٍَٜ٘  عمبن  ا٘هكن3 َالعل

مْتتتوَعبل متتته ؽٕتتتبح  375رىفٕتتتن  3(2021  التتتلٔت  فزؾٕتتتخ
كؤمتتتتتتتتتخ ثبلْتتتتتتتتتوقٕخ  عؤتتتتتتتتتلح الٕتتتتتتتتتُن الَتتتتتتتتتبثل  

https://www.youm7.com/story  3 

قبمًُ القلمخ اٜعزمبعٕتخ  3(2000الَ وْ  أؽمل ّفٕق  
اٜعزمبعٕتتتتتتتخ  كاه المعوفتتتتتتتخ الغبمعٕتتتتتتتخ َالقتتتتتتلمبد 
 اٍٚ ىلهٔخ3

المْتتتوَع الاتتتتُمٓ لزيتتتتُٔو  3(2021العمتتتوْ  مؾمتتتتُك  
 الؤتت  المٖتتوْ  ماتتبل فتتٓ عؤتتلح الٕتتُن الَتتبثل 

https://www.youm7.com 

رىرتتٕم المغزمتتل3  3(2003الملٕغتتٓ  دثتتوإٌم عجتتل الٍتتبكْ  

ىٔتتتتخ َاقعٕتتتتخ  الم زتتتتت الغتتتتبمعٓ متتتتلافل ورؤتتتتخ َه

 الؾلٔش  اٍٚ ىلهٔخ3

https://egy-map.com/
https://egy-map.com/
https://egy-map.com/
https://www.youm7.com/story
https://www.youm7.com/story
https://www.youm7.com/
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الغمعٕتتتتبد  3(2012الىؾتتتتبً  ٕتتتتفُد ٕتتتتٝػ التتتتلٔه  

  ارؾتتبك 1  عتتلك 50اٌ٘لٕتتخ: المْتتبكل َالؾلتتُل  مغلتتل 

 3عمعٕبد الزىمٕخ اٚكاهٔخ  أكزُثو

المغزمتل المتلوٓ 3 (2013الُكبلخ ا٘مؤ ٕخ للزىمٕخ اللَلٕخ  

به الابوُوٓ  َا٘كَاه  الزيُه  اٚٛ -فٓ العبلم العوثٓ

 مىٍظ عبمع3ٓ

اوٌٕ  اؽمل عجل الؾلٕم َدٔمبن مؾمل الجلٔىٓ َىٔىتت مؾمتل 

الَتتٕل الابٙتتٓ َمؾمتتُك مؾمتتل الَتتٕل َؽَتته ٍتتٝمخ  

مبٌٕتتتخ كَه المغزمتتتل المتتتلوٓ فتتتٓ عملٕتتتبد  3(2014 

الزؾُل اللٔماواٛٓ عىُة افؤإب ومُمعبل  كثلتُن دكاهح 

كاهح العبمتتخ  كلٕتتخ المىرمتتبد غٕتتو الؾ ُمٕتتخ  قَتتم اٚ

 اٜقزٖبك َالعلُن الَٕبٍٕخ  عبمعخ الابٌوح3 

المغزمتتل المتتلوٓ: كهاٍتتخ والٔتتخ   3(1998ثْتتبهح  عيمتتٓ  

متتل دّتتبهح للمغزمتتل المتتلوٓ العوثتتٓ  موكتتي كهاٍتتبد 

 الُؽلح العوثٕخ  ثٕوَد3

كهاٍتتخ رؾلٕلٕتتخ مابهوتتخ للٖتتٕم  3(2014ثْتتمبوٓ  ّتت ٕت  

عْتتُا ٕخ  مغلتتخ المَتتزقلمخ فتتٓ ؽَتتبة ؽغتتم العٕىتتخ ال

عبمعتتتخ رْتتتؤه للجؾتتتُس َاللهاٍتتتبد العلمٕتتتخ  ٍلَتتتلخ 

(  5(  العتلك  36العلُن اٜقزٖبكٔخ َالابوُوٕتخ المغلتل  

 ٍُهٔب3

ثُلٕفتتخ  مؾمتتل َعتتٝء التتلٔه الغتتُل َعجتتل الٌُتتبة كتتبفٓ 

كَه المغزمل المتلوٓ فتٓ اٜٕتٝػ الَٕبٍتٓ  3(2013 

لتتُن فتتٓ الغيا تتو  متتنكوح لىٕتتل ّتتٍبكح اللَٕتتبوٌ فتتٓ الع

الَٕبٍتتٕخ  رقٖتتٔ رىرٕمتتبد ٍٕبٍتتٕخ َدكاهٔتتخ  قَتتم 

العلُن الَٕبٍٕخ  كلٕخ الؾاُ  َالعلُن الَٕبٍٕخ  عبمعخ 

 قبٕلْ موثبػ َهقلخ  الغيا و

اؽزٕبعتبد مىرمتبد المغزمتل  3(2018رُفٕق  وٕفٕه مؾمل  

الملوٓ لزؾإتق الْتفبفٕخ كأؽتلْ آلٕتبد الؾُكمتخ  مغلتخ 

ٖتتؤخ لٙفٖتتتب ٕٕه القلمتتخ اٜعزمبعٕتتخ  الغمعٕتتخ الم

 (3 59(  علك  8اٜعزمبعٕٕه  مٖو  مغلل  

دكاهح المؤٍَبد الزوثُٔتخ   3(1972عٌُو  ٕٝػ اللٔه  

 أٍبٍٍب َمفبٌٕمٍب  م زجخ عٕه ّمٌ  الابٌوح3

راتُٔم فتلمبد الوعبٔتخ  3(2016ؽَه  هامٓ مؾمل أؽمتل  

الٖتتؾٕخ المالمتتخ متته مىرمتتبد المغزمتتل المتتلوٓ  مغلتتخ 

ٕتتخ  الغمعٕتتخ المٖتتؤخ لٙفٖتتتب ٕٕه القلمتتخ اٜعزمبع

 (3 55اٜعزمبعٕٕه  مٖو  العلك  

َهعتت  ٌَجتً أؽمل عمتبل التلٔهَّبكو  أٍبمً أثُالم بهن 

مؾتلكاد كَه المىرمتبد  3(2017عجل العئي  كٍُقٓ 

اٌ٘لٕخ فٓ رىمٕخ المغزمعبد الؤفٕخ فٓ مؾبفرخ المىٕـب: 

 كهاٍتتخ ؽبلتتخ عمعٕتتخ اَ٘همتتبن القٕؤتتخ  مغلتتخ عبمعتتخ

 483إٍُٔٛ  العلك 

التتتلَه الزىمتتتُْ للغمعٕتتتبد  3(2005ّتتت و  عجتتتل الغفتتتبه  

اٌ٘لٕتتخ َالزعبَوٕتتخ فتتٓ مٖتتو  الٍٕئتتخ المٖتتؤخ العبمتتخ 

 لل زبة  الابٌوح3

الغمعٕتتتبد اٌ٘لٕتتتخ  3(2000عجتتتل الليٕتتت   هّتتتبك أؽمتتتل  

َكَهٌتتب فتتٓ هعبٔتتخ الْتتجبة  المتتؤرمو العلمتتٓ الواثتتل  

 3ثبٍٚ ىلهٔخ المعٍل العبلٓ للقلمخ اٜعزمبعٕخ

كَه مؤٍَتتتتبد  3(2015عجتتتتل المغٕتتتتل  كعتتتتبء دثتتتتوإٌم  

َعمعٕتتتتتبد المغزمتتتتتل المتتتتتلوٓ فتتتتتٓ مواقجتتتتتخ العملٕتتتتتخ 

اٜوزقبثٕتتتتخ  كاه الف تتتتو َالاتتتتبوُن للىْتتتتو َالزُىٔتتتتل  

 المىُٖهح3

عجتتل الىجتتٓ  ٕتتفبء هعتتب ٓ َوفَٕتتخ أؽمتتل ؽبمتتل الٍتتُاهْ 

 3(2015َمؾمل مؾمُك ثوكبد َأٍتبمخ مزتُلٓ مؾمتل  

ىرمتبد اٜعزمبعٕتخ الؤفٕتخ ثمؾبفرتخ الفٕتتُن  ؽُٕٔتخ الم

(  30مغلتتخ الفٕتتُن للجؾتتُس َالزىمٕتتخ اليهاعٕتتخ  مغلتتل  

 (  ٔىبٔو  عبمعخ الفُٕن13العلك  

مىرمتتبد المغزمتتل المتتلوٓ   3(2006عجتتل الٌُتتبة  لٕلتتّ  

 موكي الزعلٕم المفزُػ  الابٌوح3

  مبٌو دثتوإٌم عجتل الماٖتُك َمؾمتل أؽمتل دثتوإٌم عيٕخ

اللَه الزضإفتٓ لتجع٘ المىرمتبد  3(2019لؾمٕل  عجل ا

اٌ٘لٕتتتخ ثتتتجع٘ قتتتوِ مؾبفرتتتخ عىتتتُة ٍتتتٕىبء  مغلتتتخ 

اٜقزٖبك اليهاعتٓ َالعلتُن اليهاعٕتخ  كلٕتخ اليهاعتخ  

 (93(  العلك  10عبمعخ المىُٖهح  المغلل  

راتتُٔم الزغوثتتخ المٖتتؤخ  3(2014عفٕفتتٓ  متتوَح فوؽتتبد  

ّ فتتتتٓ رقٖٕٖتتتتٕخ مْتتتتوَعبد رىمٕتتتتخ المغزمتتتتل علتتتت

المَزُِ المؾلتٓ  مغلتخ عبمعتخ الفٕتُن للعلتُن الزوثُٔتخ 

 (  كلٕخ الزوثٕخ  عبمعخ الفُٕن33(  ع  2َالىفَٕخ  ط  

كَه المغزمتتل المتتلوٓ فتتٓ ؽمبٔتتخ  3(2015عمتتبك  عتتبمو  

خ الؾاتتُ  ٕتتالجٕئتتخ  هٍتتبلخ مبعَتتزٕو غٕتتو مىْتتُهح  كل

 َالعلُن الَٕبٍٕخ  عبمعخ مُْٜ اليبٌو  الغيا و3

اٚكاهح فتتتٓ المؤٍَتتتبد  3(1996مؾمتتتل   فٍمتتتٓ  ٍتتتبمٕخ 

 اٜعزمبعٕخ  كاه المعوفخ الغبمعٕخ  اٍٚ ىلهٔخ3

قىٕجو  فبلل عجل الفزبػ علٓ َهٙب مؾٓ اللٔه علٓ ّبٌٕه 

العُامتتل المتتؤصوح علتتٓ فبعلٕتتخ عمعٕتتخ رىمٕتتخ  3(2016 

المغزمتتتل المؾلتتتٓ ثمؾبفرتتتخ المىُفٕتتتخ  مغلتتتخ المىُفٕتتتخ 

  1مبعٕتتتخ  المغلتتتل لٝقزٖتتتبك اليهاعتتتٓ َالعلتتتُن اٜعز

 أكزُثو3

كهاٍتتتخ  3(2021مبٙتتتٓ  دٍٔتتتبة مقزتتتبه عجتتتل الْتتت ُه  

رؾلٕلٕخ اعزمبعٕخ للمَتزفٕلٔه مته فتلمبد عمعٕتخ رىمٕتخ 

كهاٍتتتخ مٕلاوٕتتتخ فتتتٓ ثعتتت٘ قتتتوِ –المغزمتتتل الؤفتتتٓ 

مؾبفرتتتخ اللفٍلٕتتتخ  هٍتتتبلخ مبعَتتتزٕو  قَتتتم اٚهّتتتبك 

اليهاعتتتٓ َالمغزمتتتل الؤفتتتٓ  كلٕتتتخ اليهاعتتتخ  عبمعتتتخ 

 المىُٖهح3
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فعبلٕتتخ الغمعٕتتبد اٌ٘لٕتتخ  3(2016مؾمتتل  علتتٓ مؾمتتُك  

ثمؾبفرتتخ الفٕتتُن: كهاٍتتخ مٕلاوٕتتخ ثؤتت  موكتتي الفٕتتُن  

(  30مغلتتخ الفٕتتُن للجؾتتُس َالزاىٕتتخ اليهاعٕتتخ  مغلتتل  

 (  الفُٕن23علك  

(3 دّت بلٕخ العٝقتتخ 2016مىٖتُه  هٙتُان مؾمتتل مٕلتُك  

 ثتتٕه اللَلتتخ َمىرمتتبد المغزمتتل المتتلوٓ  مغلتتخ عبمعتتخ

   ٍجزمجو  لٕجٕب193الئزُوخ  العلك 
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THE ROLE OF A CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS IN ONE OF 

THE VILLAGES OF THE SHARKIA GOVERNORATE AND 

RECOMMENDATIONS TO ACTIVATE IT TO ACHIEVE  
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ABSTRACT: The research aimed to determine the degree of performance of the Local 

Community Development Association for its roles in the following areas: social, economic, 

health, environmental protection, educational and cultural awareness, and agricultural 

development, in one of the villages of Sharkia Governorate from the perspective of the 

beneficiaries, and to determine the relationship between the degree of performance of the 

Community Development Association for its roles and characteristics  beneficiaries, and 

determine the relative contribution of the independent variables related to the interpretation of 

the total variation in the degree of performance of the local community development 

association for its roles in the following areas: social, economic, health, environmental 

protection, educational, cultural awareness, and agricultural development, each separately and 

the total degree of the role in the study area, and identifying the most important  The problems 

facing the association and their proposals to overcome them;  The study followed the 

descriptive analytical approach, a sample of 153 beneficiaries was selected using the 

systematic random sampling method, representing 23% of the total volume (645) 

beneficiaries of the studied local community development services, using the Stephen 

Thompson equation, and the data were collected through a personal interview questionnaire 

form from the Association  Community development in the village of Shayba al-Nakariah, 

which is administratively affiliated to the Zagazig Center, during the period from the 

beginning of July until the end of August in 2021. Percentages, frequencies and weighted 

average were used as descriptive statistical methods. Pearson correlation coefficient, Ka2 test, 

as well as the Step Wise multiple regression coefficient were used.  As statistical and 

analytical methods, the results revealed that 53.6% of the respondents confirmed the high 

degree of performance of the Local Community Development Association for its roles in the 

economic field.  The results: There is a positive correlation between the degree of the 

community development association's performance of its roles and the degree of efficiency 

and effectiveness of the manager, and confidence Integration with community members, 

communication and searching for information, and the results confirmed that three variables 

contributed significantly to the interpretation of the total degree of the community 

development association’s performance of its roles: communication and searching for 

information, the degree of effectiveness and efficiency of the manager, monthly income, with 

a contribution rate of 30.8%, 13.4%, 2.4 and 2.1%, respectively. The most important 

problems facing the associations were the weak financial resources of the organization with a 

weighted average of 74.0, and the most important proposals were to develop development 

projects that meet the needs of the people of the region by 100%. 

Key words: A decent life initiative, civil society organizations, Development Services, 

Sharkia, community development association. 
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 ٌــــــٕانًذكً

 3عبمعخ المىُفٕخ -كلٕخ اليهاعخ  - ٍزبم علم اٜعزمبع الؤفّأ  ٛذ يذًذــــبد ػجذ انغـــــأ.د. فشد -8
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