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يغزٕٖ ػبداد انؼمم نذ٘ ؽالة انكهٛبد انؼهًٛخ ثغبيؼخ انًُٛب ٔعبيؼخ دساٚخ 

 انخبطخ

 إػـــــــــــذاد

انزصبه مؾمل الََل /ك.
*
ك./ هبلخ ئٍمبعَل مؾمل                                      

**
                                                  

 خ ــيمذي

ثوٍعععخ الؾلٍضعععخ ئلعععي راأععع  قاٍعععن اقأضعععو ث عععب    تغعععل ق  ثاعععط رَعععاٌ العععتر  الزو   

الزؾوالد الزوثوٍخ الزعٌ ؽعلصذ  عٌ الا عوك اةفَعوح هأعيد عأعي ععلك مع  ال ععبٍب 

  اٍوى أضَو م  الزوثوٍَ  ق  رغَعو Habits of mindالمهمخ؛ متهب عبكاد الا ل 

زٌ رعإكى ئلعي التروح لأنأب  ارطوٍو مب ٍاوف ثابكاد الا ل ٍال م  قه  الاوامل ال

 رطوٍو الزاأَ .

اقل ظهو هنا عأَب  عٌ الالٍعل مع  الزوعهعبد الابلمَعخ   يعٌ ثوٍطبنَعب ظهعو معب       

( الزععٌ قأععلد عأععي  National curriculum, 2005ٍاععوف ثبلمتععبهظ ال ومَععخ  

قهمَخ رطوٍو ععبكاد الا عل ظعم  متبهغهعب الزاأَمَعخ  أمعب قأعل مععوال الاأع  ل عل 

 ( عأي اصتزٌ عععوح( Project, 2061ٍبد المزؾلح اةموٍ َخ اةموٍ ََ   ٌ الوال

المزاأمعَ   االزعٌ قحعجؾذ  لعلى ثزتمَزهعب الاأعو  رعلهٌٍ ٍهعز  ق  ٍتجغٌ ع أَخ عبكح

 راععععععوف الؽ ععععععب ثبٍعععععع  أالاععععععبكاد الا أَععععععخأ قا أنروٍععععععخ الاععععععبكاد الا أَععععععخأ.

 (7   2002 الؾبهصٌ  

كاد الا ععل مجتععي عأععي ئلععي ق  ميهععو  عععب  Alhamlan(2018,26)اٍعععَو      

مغموعخ مع  التروٍعبد الماو َعخ امابلغعخ الماأومعبد الزعٌ روأعي عأعي الامأَعبد 

الغبهٍخ كافل الا ل قأضو م  روأَيهب عأي الجَئخ القبهعَخ لالٍعزغبثبد الرعبهوح   

ؽَش ٍزَؼ اٍزقلا  عبكاد الا ل اليوص قمب  الطالة لأزاجَو عع  ق  عبهه  اغعوػ 

 زاأمه .قٍئأخ اقعبٍب مورجطخ ث

 ظهعععود ععععبكاد الا عععل  مععع  فعععالا عمعععل اهصعععو أوٍعععزب اثَتعععب أبلَععع   اقعععل      

Arther Kosta ,bena Kallick   َاو ب  الابكاد الا أَخ ثأنهب نيعخ اليعوك ئلعي 

الزصوف ثطوٍ خ مأَخ  عٌ مواعهعخ معع أخ معب عتعلمب ر عو  اأعبثعخ قا الؾعل  َعو 

 عأعي المزاأمعَ  رَعبعل الا عل دععبكا موعوك  عٌ ثتَزعا الماو َعخ  أمعب قاظعؾب ق 

رعواعهه .  الزعٌ لأمعع الد ائٍغعبك ؽأعوا اةنععطخ ئععوا  قصتب  المتر  النارٌ الزاأ 

(Costa & Kallick , 2004, 60)   

                                           
 . ةــــــــــة درايــــــــــــة ــــ جامعــــــــــــــوم اإلنسانيمــــــــــــم العمـــــــــــدرس بقســــم*

 ج وطرق تدريس العموم ــ كمية التربية ـــ جامعة المنيا.مدرس المناه **
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عبكاد الا ل ثأنهب ميٍظ  Costa & Kallick( 2003, 20)أمب احف         

وك االزٌ رعَو ئلي  م  المهبهاد االمواقف االزأمَؾبد االمَوا الزٌ ٍمزأ هب الي

قنتب نيعل نمطب  ٌ الزي َو كا  اةنمبغ اةفوى  النا  هٌ راتي ظمتَب حتن 

 افزَبهاد ؽوا قً نمػ   وً ٍم   اٍزقلاما عتل ؽل مع أخ علٍلح .

 &Costa) المعبه ئلَا  ٌ (Horesman) قمب هوهٍَمب     

Kalick,2000,34 )  التهبٍخ ق   َوى قنهب عمأَخ رطوهٍخ ماد رزبثن ٍزوقن ٌ 

ر وك ئلي ئنزبط اة  به اؽل المع الد  ؽَش قنا ٍعجا عبكاد الا ل ثبلؾجل النً 

رُتَظ فَوغا  ٌ أل ٍو  ؽزي ٍصجؼ ٍمَ بً اٍصات قطاا   اٍعَف ق  عبكاد 

الا ل رزعم  مَوا اارغبهبد اقَ   اثبلزبلٌ  هٌ ر وك اليوك ئلي ريعَل قنمبغ 

 .م  الزي َو ع  اةفوى

  ٌ رعغَن اىمالؤه الا ل أمب ٍواهب مبهىانو عبكاد رتمَخ قهمَخ ضلارزم    

االؾَبرَخ  الزاأَمَخ اةنعطخ  ٌ الا أَخ االمهبهاد ال لهاد اٍزقلا  عأي المزاأ 

 ؽل قصتب  ع أا ٍامل أَف ااأزعبف ري َوه  مَبه لوؤٍخ لأمزاأ  اليوحخ ائربؽخ

 الا أَخ الابكاد اٍ ونو  اٍؾَتونهب  ماو زه  ٍطوها  المع الد   بة واك

 غوػ عأي رغجوه  مواقف  ٌ عتلمب ٍوظاو  الاأَب  الزي َو ثمَبهاد المورجطخ

 اة  به  اريََو   ؽل لأمع الد ع  االجؾش لأزؾلٍبد  ااالٍزغبثخ الزَبؤالد 

 ( 20   2002الؾبهصٌ    .ئنغبىه  مَإالَخ ثنل  ٍزؾمأو  ٍ أيو   اتلمب

 (  غواك 2022(  االمَبعَل  2022بؽضَ  مضل مبى   أمب قأل علك م  الج      

(  عأي ق  الابكاد الا أَخ رإصو عأي المَبه الزاأَمٌ  2027(  قطبمٌ  2022  

لأطأجخ انموه  الا أٌ ممب ٍتا ٌ ثع ل أجَو عأي مَزوى راأَمه   ارازجو 

 أطأجخ  الابكاد الا أَخ م  المزغَواد المهمخ الزٌ لهب عالقخ ثبةكا  االأبكٍمي ل

اٍوى كٍوً ق  هلف الزاأَ  هو الزوأَي عأي القجواد الزاأَمَخ الزٌ رَبعل     

المزاأمَ  عأي رطوٍو عبكاد  ابلخ امأَخ رؾب ع عأي موانزهب   اٍم   ئعبكح 

 لزاأَ  قهمَخ ئلي ئعطب  الؾلٍضخ الزوثوٍخ االرغبهبد كعب مب الترو  َهب  اهنا

الزغنٍخ  ار لٍ  ار وٍمهب   َهب  االزي َو لطالة ا من امتبقعزهب الا أَخ  الابكاد

 الواعاخ لأطالة .

(  ي ؽلٍضا ع  مَز جل الا ل اأَيَخ الامل 2027 222اٍإأل  مَعو أبأو     

عأي  هما ارطوٍوه ار وٍزا انا ٍم   الزؾ    ي الا ل ام  ص  ٍغت ق  ٍ و  

لمؾزمل ق  رَبعل هلف الزاأَ  هو الزوأَي عأي القجواد الزاأَمَخ الزٌ م  ا

 المزاأمَ  عأي رطوٍو عبكاد ع أَخ  ابلخ امأَخ رؾب ع عأي موانزهب.

 اأعبثخ ماد اةٍئأخ  روأي عأي الزاأَ   ٌ الز أَلٍخ اٍالؽع ق  التر     

 اأعبثخ ع  الجؾش ثموانخ لأطبلت رَمؼ الا ل ق  عبكاد ؽَ   ٌ   ػ  الصؾَؾخ

 ع  ثبلجؾش الماو ٌ االرغبه لق اهزمب ث هتب م  ماو زهب  م  ٍزم   ال عتلمب

 ئعلاك فالا الزي َو م  مهبهاد ممبهٍخ عأي رعغن راأمَخ راأَمَخ اٍزوارَغَبد

 م  الجوامظ هنه ئ  ئم قوى  رغوٍجٌ نروً ئغبه ئلي رَزتل الزٌ الزوثوٍخ الجوامظ
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 ثبلامأَبد ثل ا الا أَخ  الامأَبد م  مغموعخ رع َل ئلي ق  رإكً الميزوض

 عتهب ٍتزظ ثؾَش الما لح  ا الاأَب الامأَبد الا أَخ ئلي حوال ا الجََطخ أَخالا 

 اليوك ٍَزقلمهب عبكاد ع أَخ لَصجؼ الي وً نزبعا رطوٍو م  اليوك رم   عمأَبد

 ) 20  2002اأبلَ   أوٍزب(اةأبكٍمَخ  ا الامأَخ ؽَبرا متبؽٌ شزي  ٌ

الا ل ال ٍ و  لأطالة   ػ   ( ق  رلهٌٍ عبكاد  22  2002أمب قشبه نو ل      

ثل لأموظيَ  اقععب  الزلهٌٍ قٍعب  أي ٍي واا ثع ل مزجبكا عتلمب ٍ و  هتبك 

ئلي ثاعه  الجاط ثيه  ارابغف عتلمب ر و  هتبك افزال بد ٌ مع أخ   ََزماو

 ٌ الوقً قا اعهبد الترو  اعتل االلزيا  ثزأ  الابكاد الا أَخ رزؾوا ئلي ٍأوك 

 ثذ  ٌ ؽَبح المزاأ . مز وه امتهظ صب

الؾبعخ الي  كمظ  عبكاد الا ل   ٌ المتبهظ  jeffery  (2016,3الهنا ٍوى      

اللهاٍَخ   اال ٍَمب  ٌ الزاأَ  الاب  االغبماٌ   ائكهاك ق  غالثتب ال ٍزؾولو  

ثطوٍ خ ٍؾوٍخ م  موؽأخ ئلي قفوى   ثل ٍقعاو  لزطوه رلهٍغٌ   اهنا 

ؽلاس مل  الزطوه ع  غوٍق ماو خ الاالقخ ثَ   ٍأيمتب ثيه  ق عل ل َيَخ

المهبهاد ارطوٍو ارتمَخ عبكاد الا ل  ي متبهغتب.اهنا مب قألرا قثو الَم  

 ( م  ق  متبهظ الاأو  ال رزعم  عبكاد الا ل ثتَجخ أجَوح. 2022 

انروا ةهمَخ الابكاد الا أَخ  ٌ عمَن المواؽل الزاأَمَخ ثوعا عب  الطالة     

الغبماَخ ثوعا فبص    ل قالٌ أضَو م  الجبؽضَ  اهزمبمب لزتمَخ لأابكاد  الموؽأخ

 الا أَخ ار وٍمهب للٍه .

  اأععععععععععععععي مَععععععععععععععزوى المإٍَععععععععععععععبد الاأمَععععععععععععععخ نغععععععععععععععل عبماععععععععععععععخ      

 2018 )bowling green state university  روعععا الطععالة ئلععي رطععوٍو

ا غوػ اةٍعئأخ عبكاد الا ل للٍه  قصتب   اأزَبة الماو خ االقجواد امل  م  فال

االزي َو الت لى ار لٍ  ئعبثبد ثمب ٍزاأموه  ٌ مغبله  اعجو المتهظ اللهاٌٍ   ممعب 

 ٍإكً ئلي رطوٍو اليه  اغوق الزي َو .

عأي ظواهح ر وٍ  عبكاد الا ل ثطوق    paul (2003, 235أمب قأل       

هنا نغل  مقزأيخ للً الطالة امل  ال  أل  وك لا نمػ ممَي م  الزي َو  اه  

المإٍَبد الزاأَمَخ قل رعغن نمطب لأزي َو عأي قفو مضل اعزجبه الزي َو المتط ٌ 

ق عل م  الزجبعلً ليه  قعمق اهثػ الموظوعبد اللهاٍَخ.الهنا كعب أوٍزب 

اأبلَ  الموثَ  لقأق ص ب خ ملهٍَخ رغال عبكاد الا ل عي  ال ٍزغيق م  الز ََ  

 االزغنٍخ الواعاخ.

زمذ الالٍل م  اللهاٍبد ثزعقَص ار ََ  عبكاد الا ل للى الطالة اقل اه       

 الماأمَ  ( الزي قعورهب عأي الطالة2022الموؽأخ الغبماَخ مضل كهاٍخ الاية  

ثزطجَق  امل  عبماخ ثتهب  الزوثَخ ث أَخ )  َيٍب  أَمَب  ثَولوعٌ( الضبلضخ ثبليوقخ

 الا ل لابكاد الزتموٍخ الَأَأخعأي  اعزملد االزٌ لأماأ  النارٌ الز لٍو ثطبقخ

Costa& Kallic (2000)   الاَتخ لأجطبقخ كهعبد نَت مزوٍػ ثأغ ؽَش 

 ثمَزوى ظاَف. ال   الابكاد رأ  ٍمزأ و  قنه  عأٌ رلا اهٌ ((% 9,40
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غبلت اغبلجخ م  صالس  000( كهاٍخ عأي  2022أمب قعوى التواة اؽَ   

بكاد الا ل ثَ  ق واك الاَتخ ا  ب أأَبد ثغبماخ كٍبلي لماو خ اليواق  ٌ ع

لمَزوٍبد الغتٌ االموؽأخ االزقصص  اقل قظهود التزبئظ ئنه  ٍمزأ و  عبكاد 

 الا ل ثمَزوٍبد ظاَيخ.

غبلجب 220( الزٌ قعوٍذ عأي  2022أمب قشبهد  كهاٍخ   وط هللا اٍ وا        

لكح ئلي رقصص هٍبظَبد لأزاوف عأي عبكاد الا ل اعالقزهب ثبلنأب اد المزا

 قنه  ٍمزأ و  عبكاد الا ل ال   ثلهعبد مزيبارخ.

الزٌ هل ذ ئلي  Elyosif & Abd elhamied (2013)أمب أعيذ كهاٍخ     

رؾلٍل اأعوا اد الزلهٍََخ الزٌ ٍزجاهب ماأمي المواك اةٍبٍَخ لزتمَخ عبكاد 

 ٌ رطوٍو  الا ل  ار ََ  اكائه   ي رلهٌٍ عبكاد الا ل  ارؾلٍل االفزال بد ثَته 

عبكاد الا ل   اقظهود التزبئظ ق  مار  الماأمَ  ل  ٍز توا مإشواد قكا  

الزلهٌٍ المزاأ خ ثزطوٍو عبكاد الا ل ثمب  ٌ مل  فطخ الزلهٌٍ   اثتب  الماو خ 

 ئكاهح المغموعخ   االز ََ    ااةنعطخ اأظب َخ   أمب ل  ٍرهو  ٌ قكائه  

 تَجخ لابكاد الا ل. الزلهٌٍَ ق  للٍه  متروه عمَق ثبل

عأي قصوه ثوامظ ئعلاك الماأ   muammer (2014أمب رإأل نزبئظ كهاٍخ      

 ٌ مَبعلح الطالة عأي  ه  ق عل لأزي َو الاأمٌ أمب ر  قَبٍا عجو الابكاد 

الاأمَخ لأا ل ئما أبنوا ٍوٍلا  المعبهأخ ثع ل قأضو  ابلَخ  ٌ حتن ال واه 

  ٌ اليصوا اللهاٍَخ.امتبقعخ ال عبٍب االعزمبعَخ 

  Wiersema & licklidev (2009)أمب روحأذ كهاٍبد أل م      

( ئلٌ رلنٌ عبكاد 2027(  االملني  2022(  ا عَبحوح  2020االعموى  

الا ل للً غأجخ الغبماخ اظاف مَزوى امزالأه  لمهبهاد الزي َو الاأَب 

رتَغ  من عبكاد الا ل  ااهعاوا مل  ئلي ق   أضًَوا م  الممبهٍبد الزوثوٍخ ال

 اال رؾييه  عأي الزي َو.

ٍزعؼ م  هنه اللهاٍبد الزٌ ر  اٍزاواظهب ق  قًٍب متهب ل  ٍزاوض لأ عف     

ع  مَزوى عبكاد الا ل لطالة الموؽأخ الغبماَخ  ٌ الزاأَ  الؾ ومٌ االقبص  

 اق  ق أجهب قعوً عأي أأَخ ثاَتهب قا رقصص ماَ  ال  ٍزتباا اً متهب غالة

الغبماخ اللاهٍَ  لأاأو   ٌ ال أَبد المقزأيخ  اعأَا  هتبك ؽبعخ مبٍخ لزاوف 

مَزوى عبكاد الا ل مَزوى عبكاد الا ل للً غالة ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ 

 .المتَب اعبماخ كهاٍخ القبحخ

 يشكهخ انجؾش:

ثبلترو ئلي مقوعبد الزاأعَ  الغعبماٌ نغعل قنعا معب ىاا هتعبك ؽبععخ مأؾعخ لماو عخ 

ميٍل ؽوا عبكاد الا ل للً غأجخ الغبماعخ امَعزوى امعزالأه  لهعب فبحعخ ثاعلمب ال

(  2022(  ا عَبحععوح  2020أعععيذ نزععبئظ أضَععو معع  اللهاٍععبد مضععل العععموى  

مع  رعلني ا ظعاف ععبكاد الا عل لعلى  Muammer (2014) (2027االمعلني  
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ٍ ععو  غأجععخ الغبماععخ فبحععخ لععلى غأجععخ الغبماععبد الؾ ومَععخ ثععع ل عععب   الععنى قععل 

نزَغخ ل صوه  ي الجوامظ اللهاٍَخ ثبلغبماخ  ي رتمَخ رأ  الاعبكاد الزعٌ قعل رَعبه  

ثععع ل أجَععو  ععٌ نوعَععخ المقوعععبد الزاأَمَععخ الزععٌ الرأجععي مزطأجععبد ٍععوق الامععل 

 المزغَوح االمزطوهح.

ثبأظب خ ئلي مالؽرخ مل  م  قجل الجبؽضزَ  قصتب  الزلهٌٍ لأطأجعخ ثبلغبماعخ.ا ي  .

ود الجبؽضزب  ثأ  هتبك ؽبععخ مأؾعخ لزوظعَؼ المزغَعواد الزعٌ رعإصو ظو  مل  شا

قا رزأصو ثهب هنه الاعبكاد الزعٌ رزطأجهعب أضَعو مع  المواقعف كافعل افعبهط الغبماعخ  

فبحععخ  ععٌ ٍععوق الامععل الععنً ٍَععزوعت أععال معع  فوٍغععٌ الغبماععبد الؾ ومَععخ 

 االغبمابد القبحخ اماو خ مَزوى امزالك الطالة لهب.

الجؾش الؾبلٌ ال عف ع  مَزوٍبد عبكاد الا ل  ؽَت نروٍخ النا ؽباا    

أوٍزب اأبلَ ( للى غالة ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ المتَب اعبماخ كهاٍخ القبحخ  

عأي الَإاا الوئٌَ الزبلٌ:مب مَزوى اعأي مل  رزؾلك مع أخ الجؾش  ٌ اأعبثخ 

 القبحخ ؟كهاٍخ  عبكاد الا ل للى غأجخ ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ المتَب اعبماخ

 الزبلَخ : اريول م  الَإاا الَبثق اةٍئأخ

 أعئهخ انجؾش: -

مب عبكاد الا ل الزٌ ٍغت ق  ٍمزأ هب غالة ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ المتَب اعبماخ 

 كهاٍخ القبحخ ؟

معب مَعزوى ععبكاد الا ععل لعلى غعالة ال أَعبد الاأمَععخ ثغبماعخ المتَعب اعبماععخ  -2

 كهاٍخ القبحخ ؟

 غالة عبماخ كهاٍخ -ط  غالة عبماخ المتَب   -لأاَتخ أ ل    ة -ا        

مععب الاععبكاد الا أَععخ اةأضععو شععَوعب لععلى غععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثغبماععخ المتَععب  -2

 اعبماخ كهاٍخ القبحخ ؟  

 ل ل أأَخ -ل ل عبماخ              ط -ة    لأاَتخ أ ل              -ا        

ا عل ثعَ  غعالة ال أَعبد الاأمَعخ ثغبماعخ المتَعب مب اليوق  ٌ مَزوى ععبكاد ال -2

 اعبماخ كهاٍخ القبحخ ؟

أأَزعٌ  -ط أأَعبد عبماعخ المتَعب -مازٌ المتَعب اكهاٍعخ القبحعخ   ةعب -ا        

 عبماخ كهاٍخ           

مب الزوحَبد الم زوؽخ الزٌ رمضل ثاط عوانت ئحالػ الزاأَ  الغبماٌ  ٌ  -0

 ظو  نزبئظ اللهاٍخ الؾبلَخ؟
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 أْذاف انجؾش:

 هلف الجؾش الؾبلٌ ئلي رؾلٍل:

عععبكاد الا ععل الزععٌ ٍغععت ق  ٍمزأ هععب غععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثغبماععخ المتَععب   -2

 اعبماخ كهاٍخ القبحخ 

مَععزوى عععبكاد الا ععل لععلى غععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثغبماععخ المتَععب اعبماععخ  -2

 كهاٍخ القبحخ 

 غالة عبماخ كهاٍخ  -ط         غالة عبماخ المتَب -ة   لأاَتخ أ ل      -ا       

الاععبكاد الا أَععخ اةأضععو شععَوعب لععلى غععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثغبماععخ المتَععب  -2

 اعبماخ كهاٍخ القبحخ  

 ل ل أأَخ -ل ل عبماخ              ط -ة      لأاَتخ أ ل           -ا        

متَععب اليععوق  ععٌ مَععزوى عععبكاد الا ععل ثععَ  غععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثغبماععخ ال -0

 اعبماخ كهاٍخ القبحخ 

 أأَعععععبد عبماعععععخ المتَعععععب     -ععععععبمازٌ المتَعععععب اكهاٍعععععخ القبحعععععخ        ة -ا        

 أأَزٌ عبماخ كهاٍخ   -ط

الزوحععَبد الم زوؽععخ الزععٌ رمضععل ثاععط عوانععت ئحععالػ الزاأععَ  الغععبماٌ  ععٌ  -5

 ظو  نزبئظ اللهاٍخ الؾبلَخ.        

 : فشٔع انجؾش
 ٌ لأزؾ ق م  حؾخ اليواض الزبلَخ:ٍاي الجؾش الؾبل      

مَععزوى عععبكاد الا ععل لععلى غععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثغبماععخ المتَععب اعبماععخ -2

 % م  اللهعخ ال أَخ لأم َبً.20كهاٍخ القبحخ ققل م  ؽل ال يبٍخ اهو 

 غالة عبماخ كهاٍخ -غالة عبماخ المتَب          ط -ة  لأاَتخ أ ل  -ا        

(  عٌ م َعبً ععبكاد الا عل 0.05ؽصعبئًَب عتعل مَعزوى  ال ٍوعل  وق كاا ئ-2

ثععَ  مزوٍععطٌ كهعععبد غععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثغبماععخ المتَععب اعبماععخ كهاٍععخ 

 القبحخ ثَ :

 أأَعععععبد عبماعععععخ المتَعععععب    -ععععععبمازٌ المتَعععععب اكهاٍعععععخ القبحعععععخ        ة -ا    

 أأَزٌ عبماخ كهاٍخ            -ط 

  أًْٛخ انجؾش:
 َخ الجؾش الؾبلٌ  ٌ: رمضأذ قهم          

o   قنا ٍأرٌ اٍزغبثخ لمب رتبكً ثا علٍل م  اللهاٍعبد االجؾعوس الزوثوٍعخ مع

ظواهح ماو خ الميٍعل ؽعوا ععبكاد الا عل لعلً غأجعخ الغبماعخ امَعزوى 

 امزالأه  لهب  اروظَؼ المزغَواد الزٌ رإصو قا رزأصو ثهب هنه الابكاد.

o  لطالة الغبماخ.ئعلاك م َبٍب لابكاد الا ل لألقَب  الاأمَخ 
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o   َرؾلٍععل عععبكاد الا ععل اةأضععو شععَوعب لععلً غأجععخ الغبماععخ  االيععواق ثعع

 ال طبل القبص االاب   ي الزاأَ  الغبماي.

o  روعَا نرو ال بئمَ  عأعي الزاأعَ  الغعبماي  ةهمَعخ رعلهٍت غأجعخ الغبماعخ

 عأي عبكاد الا ل اظواهح ر وٍمهب.

o س رزاأعق ثز َعَ  ارتمَعخ روعَا نرعو الجعبؽضَ  نؾعو ئععوا  ميٍعل مع  الجؾعو

 عبكاد الا ل

 : ؽذٔد انجؾش

 ققزصو الجؾش الؾبلٌ عأي الؾلاك الزبلَخ:          

  عَتععخ معع  غععالة اليوقععخ الواثاععخ  أأَععخ الزوثَععخ  اةقَععب  الاأمَععخ اشععمأذ

 وال اليَيٍب  اال َمَب  االجَولوعي  اأأَخ الاأو  اشمأذ  وال اليَيٍب  

  اأأَخ الصعَللخ ثغبماعخ المتَعب  اأعنل  أأَزعٌ اال َمَب  االؾَوا  االتجبد

 الاالط الطجَاٌ االصَللخ عبماخ كهاٍخ القبحخ.

  ئعلاك م َبً لابكاد الا ل الصتزٌ ععوح عبكح ع أَخ ا  ب لز ََ  أوٍزب

 المضبثوح  الزؾ   ثبلزهوه  اأحغب  ثزيه  ارابغف  الزي َواأبلَ  هٌ 

نبد ثبٍزقلا  الؾواً  الزَبؤا الزي َو  عمن الجَب  ٌ ثموانخ  الزي َو

اغوػ المع الد   رطجَق الماو خ الَبث خ  ٌ مواقف علٍلح  الزي َو 

االزواحل ثوظوػ اكقخ  الزصوه ااالثز به ااأثلال  اأقلا  عأٌ 

  الزي َو الزجبكلٌ قا الزعبهأي.  مقبغو مَإالَخ 

  ٌ2022/ 2022رطجَق الم َبً  ٌ الاب  الغبما. 

 أداح انجؾش:

 قعزمل الجؾش الؾبلٌ  ٌ ئعوائا عأي: ــ 

o   َم َبً عبكاد الا ل الصتزٌ ععوح عبكح ع أَخ ا  ب لز ََ  أوٍزب اأبل

 م  ئعلاك الجبؽضزَ .
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 يظطهؾبد انجؾش: 

 :Habits of mind ػبداد انؼمم

 المهعبهاد مع  مغموععخ ثأنهعب الا أَعخ الاعبكاد ( 22  2002ٍاعوف نو عل     

 الَعأوأَبد قا اةكا اد مع  ريصَالد ثتب  م  اليوك رم   الزٌ اال َ  ااالرغبهبد

 انز عب  ئلعٌ ر عوكه ثؾَعش ٍزاعوض لهعب الزعٌ االمتجهعبد المضَعواد عأعٌ ثتعب  النأَعخ

 معب معع أخ لمواعهعخ قمبما مزبؽخ فَبهاد مغموعخ م  ٍأوك قكا  قا مهتَخ عمأَخ

 .المتهظ هنا عأٌ االملاامخ ثيبعأَخ ٍأوك رطجَق قا قعَخ قا

ٍأَأخ م  قنمبغ الَأوك  ( ثأنهب: أ20  2002ب ٍُاّو هب أوٍزب اأبلَ  أم   

الي وً الزٌ ٍم   ق  رإكً ئلي ئظهبه الَأوك اأنزبعٌ  ٌ قعمبله    أمب اظن 

( رصوهاً لابكاد الا ل ٍم   ق  رياك الطالة ثوٍبئل 22  2000أوٍزب اأبلَ   

 للهاٌٍ. أ. الرقبم فَبهاد قأضو مأبً  كافل افبهط ثَئخ اليصل ا

ارُاّوف ئعوائًَب ثأنهب: أمَزوى مب ٍمزأ ا غالة اليوقخ الواثاخ  أأَخ الزوثَخ    

االصَللخ االاأو  عبماخ المتَب اأنل  أأَزٌ الاالط الطجَاٌ االصَللخ عبماخ 

كهاٍخ القبحخ  عَتخ الجؾش( م  الابكاد الا أَخ اأصتب ععو  اٍ له مَزوى 

عأَا الطالة م  كهعبد  ٌ م َبً عبكاد الا ل الُمال الابكاد الا أَخ ثمب ٍؾصل 

 لنل أ. 

 :ؽالة انغبيؼخ

اهعع  غععالة اليوقععخ الواثاععخ ثبةقَععب  الاأمَععخ ث أَععخ الزوثَععخ  اليَيٍععب  اال َمَععب     

االجَولععوعٌ( أععنل  غععالة اليوقععخ الواثاععخ أأَععخ الاأععو  ققَععب    اليَيٍععب  اال َمَععب  

خ عبماععخ المتَععب .اغععالة اليوقععخ الواثاععخ أأَععخ الؾَععوا  االتجععبد  ( اأأَععخ الصععَلل

 الصَللخ االاالط الطجَاٌ عبماخ كهاٍخ القبحخ.

 اإلؽبس انُظش٘ ٔانذساعبد انغبثمخ:

 يبْٛخ ػبداد انؼمم ٔأًْٛزٓب فٙ ثشايظ اإلػذاد ثبنغبيؼخ

عبكاد الا ل هٌ الزصو بد الزٌ ٍز  روظَيهب ثمهبهح اع النَخ م  قجل قشقبص    

َ  ثع ل ممَي عتلمب ٍواعهو  مع أخ مب اؽأهب  َو ااظؼ للٍه  ممب قمأَب  نبعؾ

ٍزطأت روظَف عبكاد الا ل للٍه  من  مغموعخ أجَوح م  المهبهاد االزوعهبد 

االقجواد الَبث خ االمَوا  اهنا ٍاتٌ قنتب نيعل نمطًب م  الزي َو عأي افو   

 لامهب ا ٌ قً اقذ.اثبلزبلٌ  هنا ٍاتٌ ارقبم ال واه ثعأ  قً عبكح ٍغت اٍزق

اقل ظهو ميهو  عبكاد الا ل م  مغبا قثؾبس اللمبغ االزاأَ  ثبعزجبههب       

ٍأوأَبد ٍم   اٍزقلامهب ثع ل متبٍت كا  عهل  قا رزطأت ثاط نعبغ اللمبغ 

النً ل  ٍز  رجتَا  ٌ الجلاٍخ  ارَبعلنب الابكاد عأي ملاه الَو    ممب ٍغاأتب ال 

َغَخ ؽوا أل فطوح حغَوح ا َوهب م  اأعوا اد نؾزبط ئلي اظن ئٍزوار
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 MITلأاأو  الاصجَخ  ٌ قَ   delude (2005,56 )الما لح  اروظؼ كهاٍخ 

( انا م  التبؽَخ اليََولوعَخ رزغَو قنمبغ BCSلأاأو  اللمب َخ االماو َخ  

التعبغ الاصجٌ المهمخ  ٌ متط خ ماَتخ م  اللمبغ عتلمب رزع ل الابكاد  ارزغَو 

قفوى عتلمب رهمل الابكاد  ال   ٍوعب  مب ررهو موح قفوى عتلمب ٍاَل  موح

 شٌ  مب ئؽَب  هنه الابكح.

ٍوى ق  الزلهٌٍ المجبشو لابكاد الا ل هعو ق ععل  Fletcher (2013,99) قمب    

غوٍ خ  ا رعمل هنه الاعبكاد مغموععخ مع  ال علهاد مضعل اليععوا   االمععبهأخ   

الزععٌ رععلع  الععزاأ  كافععل المإٍَععبد  -اها  الماو ععخ  االمضععبثوح   االموانععخ   امععب

 الزوثوٍخ االمإٍََخ اعجوهب.

امتعععن ق  قحعععجؾذ هعععنه الاجعععبهح   ععععبكاد الا عععل( شعععبئاخ ثعععَ  الماأمعععَ   عععٌ      

  عل روحعف ثأنهعب  أ  الزَاَتَبد  قل  الاأمب  الالٍل م  الزاوٍيبد لـ أعبكاد الا ل

المع الد ثَتمب ال رزطأت اٍعزلعب  نعول ٍأوأَبد  وٍيٍخ رو و مَبؽخ مهتَخ لؾل 

ماَ  م  الزي َو الٍزقلاما  أمب راوف قًٍععب عأعي قنهعب مغموععخ مع  الزصعو بد 

 الزعععٌ رععع  راأمهعععب اممبهٍعععزهب قجعععل ق  ٍعععزم   اليعععوك مععع  ئنغعععبى مهمعععخ مؾعععلكح .

Costa & Kallick2000,67),) 

 اثمعععععععععععب ق  الاعععععععععععبكاد مورجطعععععععععععخ ثعععععععععععبلزاأ  االعععععععععععنأب     عععععععععععل اٍعععععععععععن   

  ,20  Costa & Kallick (2000  هعنا الزاوٍعف لَععمل اعزجعبه ععبكاد الا عل

 ٍأَأخ م  قنمبغ الزي َو الزٌ ٍم   ق  رإكً ئلي ئظهبه الَأوك اأنزبعٌ. 

( الزلافل ثَ  التروٍبد المقزأيخ ارأصَو  022  2022اٍوظؼ عجل الوؽَ   

 عبكاد الا ل عأي اةكا  اةأبكٍمٌ 

 
 

 ( عبكاد الا ل انروٍبد الزاأ  2ش ل                                 
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اٍم   ئكهاك ميهو  عبكاد الا ل م  فالا القصبئص الزٌ رزمزن ثهب هنه 

 الابكاد الزٌ قاهكهب أوٍزب اأبلَ  أبلزبلي :

 (: اٍزمضل  َا افزَبه نمػ الَأوك الي وً المتبٍت االمالئ   valueالز ََ      -

( :ارزمضل ف العاوه ثبلمَل لزطجَق قنمبغ inclinationاعوك الو جخ قا المَل   -

 الَأوك الي وً المزتوعخ

(: ئكهاك اعوك اليوص االمواقف المالئمخ لأزي َو  sensivityالؾَبٍَخ   -

 اافزَبه اةاقبد المتبٍجخ لأزطجَق.

( ارزمضل  ٌ امزالك المهبهاد  اةٍبٍَخ ال لهاد  capabilityامزالك ال لهح     -

 ع  غوٍ هب رطجَق قنمبغ الَأوك الي وً.الزٌ ٍم   

(: اٍز  مل  ع  غوٍق الامل عأي   commitmentااللزيا  قا الزاهل     -

رطوٍو الامل عأي الزطوٍو القبص ثأنمبغ الَأوك المقزأيخ الزؾي رلع  عمأَخ 

 الزي َو النارٌ.

 رظُٛفبد ػبداد انؼمم:

خ م  ــــــــهب رَزتل الي مغموعئ  المززجن للهاٍبد اثؾوس عبكاد الا ل ٍغل قن   

خ ــــــانجضق عتهب مغموعخ م  الزوعهبد التروٍ التروٍبد التيََخ االزوثوٍخ   الزٌ

خ ـــــالمقزأيخ ؽَش نغل علكاً م  المتروٍ   ٌ هنا المغبا النٍ  ؽلكااعبكاد ع أَ

بد ـــــــــــمزتوعخ رجابً لأزوعا التروً لهنه االرغبهبد  ا َمب ٍأٌ مقزصو لأزوعه

 التروٍخ  ٌ كهاٍخ عبكاد الا ل:

( ثزصتَف 2002 70أمب قشبه ئلَا الؾبهصي   (Marzano,1992) قب  مبهىانو -

 Productive Habits) أق عأَهب الابكاد الا أَخ المتزغخالابكاد الا أَخ االزٌ قغ

of Mind) :ٌؽَت الزورَت الزبل 

اقل ُؽلك م  فالا المهبهاد  (Self Regulation ) الزترَ  النارٌ .2

ئكهاك الزي َو النارٌ  الزقطَػ  ئكهاك المصبكه الالىمخ   الزبلَخ

 .الامل  ار ََ   بعأَخ الزغنٍخ الواعاخاالؾَبٍَخ رغبه 

اٍزعم  االلزيا  ثبلجؾش ع   :(Critical Thinking) الزي َو التبقل .2

اللقخ االجؾش ع  الوظوػ االزيزؼ الا أٌ  ام بامخ الزهوه  اارقبم 

 .المواقف االل بل عتهب  االؾَبٍَخ رغبه اُفوٍ 

اٍزعم  االنقواغ ث وح  ٌ  :(Creative Thinking) الزي َو اأثلاعٌ .2

أوا ااظؾخ  اروٍَن ؽلاك مهمبد ؽزي عتلمب ال ر و  اأعبثبد قا الؾ

الماو خ اال لهاد  ارولَل مابٍَو الز ََ  القبحخ  االض خ ثهب  االمؾب رخ 

 .عأَهب  ارولَل غوق علٍلح  ٌ الترو فبهط نطبق المابٍَو الَبئلح

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
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( ثز ََ  الابكاد 72  2002النً قشبه ئلَا الؾبهصٌ   (Hyrle ) أمب قب  هَوا -

 Thinking Processes) . فوائػ عمأَبد الزي َو2الا أَخ ا ق الز ََ  الزبلٌ: 

Maps)   اٍزيول متهب المهبهاد الزبلَخ: مهبهح غوػ اةٍئأخ  امهبهح مب اها

 )الاصف النهتٌ .2الماو خ  امهبهاد الؾواً المزالكح  االمهبهاد الابغيَخ. 

Brain Storming)    ؽت االٍزطالل  الموانخاٍزيول متهب عبكاد: اأثلال  

اٍزيول متهب  (Graphic Orgnizers) لوٍو . مترمبد ا2اروٍَن القجوح. 

 .الابكاد الزبلَخ: المضبثوح   الزترَ   االعجػ  االلقخ

 (20   2002النً قشبه ئلَا الؾبهصٌ   2222عب   (Daniels) أمب قل  كانَبلي -

االالالععخ (Open_Minded) قهثاععخ ققَععب  لاععبكاد الا ععل اهععٌ االنيزععبػ الا أععٌ

  (Independent_Minded)    ٍعز الا الا أعٌااال (fair_Minded) الا أَعخ

 (Inquiring or Critical Attitude) االمَل ئلي االٍز صب  قا االرغبه الت لً

رولَل ق  به  عأي رعزمل الا ل عبكاد ق   Booth ( 2010, 1-9)أمب قاظؼ -

اؽأوا مزالكح   رأأَل متبؿ    كافأٌ لالٍز عبف  اٍزقلا  الواؽل لصورا  الض خ 

ةؽ ب  القبحخ   حَب خ اةٍئأخ امع الد علٍلح   االهرغبا  أعف الي بهخ   ٌ ا

الصَب خ  عال القَبهاد مَزتلح عأي مغموعخ مزتوعخ م  المابٍَو   االٍزيَبه 

ثمهبهح  المضبثوح  الزأمل الماو ٌ  الزي َو المزعبثا  الزاأَق الغَل  المالؽرخ 

الخ عأي اعهبد نرو مزالكح  الامل الم صوكح  الزغوا ثَ  الغي  اال ل   المؾب

 من اُفوٍ   ئرجبل اللاا ن النارَخ.

و   اةٍم  ااةٍَو ( ـــأمب قَ  الجاط عبكاد الا ل ا  ب ةنمبغ الزاأ  االزي َ   

( عتل ثتب  ثونبمظ قبئ  عأي اللمبغ 2027اهنا مب اعزملد عأَخ كهاٍخ ماوض  

وثَخ.لزتمَخ ثاط عبكاد الا ل للى غأجخ أأَخ الز  

( 22بكاد الا ل ا ق  ـــــ(   ل قبمب ثزصتَف ع 22  2002قمب أوٍزب اأبلَ   -

ٍأوأبً مأَبً لأزي َو اليابا اقبمب ثوحف أل عبكح م  هنه الابكاد انروا ةهمَخ 

هنا الزصتَف ااعزمبكه م  قجل أضَو م  الجبؽضَ  ٍَز  رتبالا ثعٌ  م  الزوظَؼ 

 عأي التؾو الزبلٌ:

Persisting  انؼبدح األٔنٙ: انًضبثشح    

واه ــــــالزيا  اليوك ثمب هو م أف ثا اٍ مأا ؽزي نهبٍزا كا  اٍزَال  ااأح ْٙ 

وك ــــــــــاالايٍمخ امواحأخ الغهوك أٍغبك ؽأوا لأمع الد  أمب راتي ق  للً الي

ل  مفَوح أجَوح م  ئٍزوارَغَبد ؽل المع الد  اثبلزبلٌ  ا  للٍا ثلائل أضَوح ئما 

 رتغؼ ئٍزوارَغَزا اةالي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A9
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ي ــــــالَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:  اٍزمواه الامل ثبلمهمخ ؽز

خ ـــال لهح عأي رؾأَل المهمخ  َ و  ثزطوٍو ئٍزوارَغَ -ال ٍَزَأ  ثَهولخ -اأزمبلهب 

بهاد ـــــثاط الاج مواعاخ المهمخ  ٌ قً موؽأخ لأوحوا لألكا  اة عل -لؾأهب 

و ـــــــقٍزم -قرؾمل ميٍل م  الصابة –للى كا ن قوى  :اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح

مصو عأٌ    –قؽباا موح قفوً  –ال قرقل  –  

 Managing impulsivity   انؼبدح انضبَٛخ:انزؾكى ثبنزٕٓس

ال لهح عأي عل  االنل بل ئعطب  قؽ ب   وهٍخ  ٍوا  أب  ؽل مع أخ  قا ؽل 

قا  َيٍبئَخ  امل  ثبلترو ئلي الجلائل اعواقت الالٍل م  االرغبهبد مابكلخ عجوٍخ 

المؾزمأخ قجل ارقبم ئعوا    هٌ ر أل م  الؾبعخ ئلي الزغوثخ االقطأ ع  غوٍق 

 عمن الماأومبد  من رقصَص ثاط الوقذ لأزي َو  ٌ اأعبثخ قجل ر لٍمهب. 

ةؽ ب  اليوهٍخ اال يي ئلي الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:رغتت ا

ثاط الاجبهاد اللالخ  ر ََ  الجلائل اافزَبه ق عأا-الزأنٌ االزي َو قجل الجل -التزبئظ

قرؾأٌ ثبلصجو -قرأمل–ق  و مأَب  -قؽزوً –عأي ممبهٍخ الابكح:قرواً   

Listening With Understanding and Empathy انؼبدح انضبنضخ:اإلطغبء 

 ثزفٓى ٔرؼبؽف

  ــــــقلهح اليوك عأي  ه  اُفوٍ  االاَش  ٌ ؽَبره  اٍؾَ  اأحغب  لهاراتٌ  

ا ــــــــكا  رؾَي  ائثابك ق  بهه عبنجبً ليزوح  ل ٌ ٍلهك اعهخ نرو اُفو اعواغي

 ااالٍزمبل ئلي اُفوٍ  ثبهزمب  اروأَي.

نل  الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:ٍهزمو  ثبُفوٍ  مرهوٍ  ث 

ئظب خ مابنٌ قا ر لٍ  مضبا لمب  -ريهمه  ارابغيه  م  فالا ئعبكح الصَب خ ثلقخ 

 ٍ ولا اُفوٍ - ٍ لها  الصمذ قصتب  ؽلٍش اُفوٍ . 

قٍزمن  -قحغٌ ئلي -قريه  -ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح: قرابغف من

 قلقص  -قعَل حَب خ  –قهز  ة -

 Thinking Flexibility ًشَٔخث انؼبدح انشاثؼخ : انزفكٛش

لألشَب  قً رغََو اليااٍخ النهتَخ  الزٌ ٍترو  ثطوٍ خ مقزأيخ اليوك ٍترو ق  راتٌ  

 ثهب لألموه ثلال م  متروه ااؽل ممب ٍيزؼ المغبا لؾأوا اق  به اثز بهٍخ  اٍز جل

 المزبؽخ. االقَبهاد ئلي الجلائل اٍترو الترو  عمَن اعهبد

:اة واك المونو  ٍي وا   ٌ أل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكحالَأوأَبد الممَيح ل

 -ٍزابمأو  من الالٍل م  مصبكه الماأومبد  ٌ اقذ ااؽل -اعهبد نرو ثلٍأخ 

ئ  ع وله  ميزوؽخ لأزغََو اٍزتبًكا ئلي ماأومبد ئظب َخ قا ثَبنبد علٍلح قا ؽزي 

  قٍجبة متط َخ رزتبقط من ماز لاره .
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 قر جل اعهبد – فالقخ ق  به للًي ممبهٍخ الابكح: ثاط الاجبهاد اللالخ عأ

 مزالكح ؽأوا للى - قنب مزتول – المقزأيخ الترو

 Striving for accuracy   : انكفبػ يٍ أعم انذلخ انؼبدح انخبيغخ

اراتٌ ق  ٍامل اليوك ثؾو َخ إار ب  اثع ل مزواحل  اٍاطٌ نيَا الوقذ 

برا اق  بهه لأزأأل م  حؾزهب  االامل المتبٍت ل ٌ ٍ و  كقَ بً   اٍواعن أزبث

ثؾو َخ امهتَخ أر ب  المهمخ االامل ثأقل عهل ار أيخ اقأجو كهعخ ئر ب    

اال مبا هو مب ٍوٍل الوحوا ئلَا  افزجبه التزبئظ ارغوٍجهب لأزأأل م  مَزوى 

 كقزهب.

عمأٌ كا  قفطب  -قؽوص عأي انغبىثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح: 

قريؾص -–قمَل ئلي ئأمبا عمأٌ عأي الوعا المطأوة –قنب كقَق  –ه المَزطبل قل

 قنب مؾلك. –اةموه 

     انزفكٛش)يب ٔساء انًؼشفخ( فٙ : انزفكٛشانؼبدح انغبدعخ
Thinking about thinking                                                       

الزقطَػ االمواقجخ االز ََ  ةكا  اليوك  ٌ راتٌ عمأَبد رؾ   عأَب اظَيزهب     

المهمخ قاؽل مع أخ   امأَخ الزي َو ؽوا الزي َو رج ٌ عأٌ اعٌ المزاأ  لنارا  

 َؾلك مب النً ٍاو ا امب النً ال ٍاو ا ع  المع أخ اٍؾلك اأعوا اد الزٌ ٍََو 

 عأَهب اٍوحل الا جبد الزٌ رواعها اأَيَخ الزغأت عأَهب.

 -اظن فطخ عمل قجل الجل   :لممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكحالَأوأَبد ا 

الزي َو  ٌ القطخ قصتب   -اظن رأ  القطخ  ٌ االعزجبه عأي ملى  زوح م  اليم  

ر ََ  ملى االٍزالاك ةنعطخ قأضو قا مقزأيخ هحل  -رتيَنهب ار ََمهب عتل اأزمبلهب

 االنزهب  م  المهمخ.ريََوارتب ارصوهارتب اقواهارتب اٍأوأَبرتب ثال 

القوائػ  قٍزقل  – قرأمل–افطػ   :ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح

 ققَ                  -اعٌ  للى – قهاقت ري َوً – الا أَخ

  انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد انؼبدح انغبثؼخ::

Questioning and Posing Problem  

أت ئثلاعب  أمب ق  اةٍئأخ الموللح    الزَبؤا اغوػ المع الد احَب زهب ٍزط  

مارَب رَهل اليه    م  القصبئص الممَيح لأجعو هٌ مَأه  اقلهره  عأي ئٍغبك 

ؽأوا لأمع الد  اللٍه  مهبهح  ٌ أَيَخ غوػ اةٍئأخ لمل  اليغواد ثَ  مب 

 ٍاو ونا امب ال ٍاو ونا.

 ؽأوا ئٍغبك -كقَ خ  قٍئأخ غوػ:الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح 

  -ئثلاعَخ قٍئأخ رولَل -ااالفزال بد الزعبثهبد ثَ  الزمََي  -ررهو الزٌ لأمع الد

حَب خ اليواض ثاط الاجبهاد اللالخ  -الميهومخ  َو اةشَب  ع  قٍئأخ غوػ
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ؽت  للً – قٍز صٌ– ع  قثؾش - ثماو خ قهز  -قرَأا :عأي ممبهٍخ الابكح

 قحَغ- رزاأق ة رَبؤالد قغوػ – ٌ قش  - ا االٍزطالل

  انؼبدح انضبيُخ :رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ يٕالف عذٚذح
Applying Past Knowledge to New Situations 

عأي اٍزقالص القجوح االماو خ م  رغبهثا الَبث خ امل   اليوك قلهح راتٌ   

 لاٍت  راأما م  رأ  الزغبهة  عتلمب ٍواعا مع أخ علٍلح اُمؾَوح  َطجق مب

   ورَ .  ثَ  الوثػ فالا علٍلح امل  م  مواقف  ٌ المابهف الَبث خ

الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:ٍعوػ مب ٍياأا اُ  ثبٍزقلا  

ٍلعو مقيانا م  الماو خ االقجوح  -الم بهنبد قا اأشبهاد ئلي رغبهثا الَبث خ

أي رغوٍل المابنٌ م  رغوثخ قبكه ع -أمصبكه لأجَبنبد للعما  ٌ موقف علٍل 

 ااؽلح   ارتيَنهب   ارطجَ هب  ٌ اظن علٍل.

هنا رمبًمب مضل الوقذ النً -هنا ٍنأونٌ:ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح

االتروٍبد  ثَ  هنا قهثػ ق  اٍزطَن-مَج خ  ماو خ للً -ٍعجا رمبمب  – ؽلس  ٌ 

 .خالَبث  امابه ٌ م  فجوارٌ اٍزيَل -الَبث خ 

 Thinking and Communicating  انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ  انؼبدح انزبعؼخ:

with Clarity and Precision                        
  

اُفوٍ    بلأغخ  من لأزواحل اليابا ثلقخ الأغخ اٍزقلا  اليوك عأي قلهح هي

كاهاً ؽبٍمبً الواظؾخ االلقَ خ هٌ انا بً لأزي َو اللقَق االواعٌ الص ل الأغخ 

  ٌ رايٍي القوائػ الماو َخ لأعقص اقلهرا عأي الزي َو الت لً.

ٍَاي اةشقبص اةمأَب  ئلي الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح: 

 -الؾوص عأي اٍزقلا  لغخ كقَ خ -الزواحل ثلقخ  ٌ الع ل ال زبثٌ االعيوً 

ٍلعمو  قهائه  ثبلزيََواد  -اٍزقلا  اةٍمب  الصؾَؾخ االوٍو  ااةش با 

ٍَزقلمو  لغخ الغَل  ٌ ن ل الماأومبد  -االم بهنبد اال َبً ال مٌ ااةكلخ

   .االزواحل من اُفوٍ 

 -افزبه ال أمبد ثلقخ -قؽَ  حَب خ  :ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح  

 قرمزن ثبلجال خ -عأي ارصبا كائ  ة  -قر   الأغخ عَلاً 

 Gathering Data Throughعًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاطبششح:انؼبدح انؼ

All Senses ٌعمن الماأومبد  ٌ ؽواٍا اٍزقلا  عمَن عأي اليوك قلهح ارات 

اٍ رخ من الجَئخ المؾَطخ   مار  الزاأ   ميزوؽخ مَبهاد ؽََخ للٍا اٍ و 

ٌ رال الأغوً االض ب ٌ االجلنٌ معزق م  الجَئخ م  فالا الؾواً القمَخ الز

  قتواد اللمبغ لأزاأ .
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الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:ٍَزقل  قأضو م  ؽبٍخ  ٌ ثتب  

امزالك  -للٍه  ال لهح عأي رمََي اةشَب  المَموعخ االموئَخ االمأموٍخ  -الماو خ 

 قتواد ؽََخ من الجَئخ المؾَطخ ثبالؽز بك المجبشو ماهب .

 قلمٌ-ئلي المالؽرخ االزغوٍت  قمَل:خ عأي ممبهٍخ الابكحثاط الاجبهاد اللال  

ؽبٍخ   للً – من اةشَب  م  ؽولٌ قريبعل -اةلوا  المقزأيخ  قمَي ثَ -– اةشَب 

 المبكٍخ( قرؾٌَ اةشَب  – ٍمن قوٍخ

 ,Creating, Imaginingانؼبدح انؾبدٚخ ػشش: انزظٕس ٔاالثزكبس ٔاإلثذاع 

Innovating 

 ي ئنزبط متزغبد اؽأوا ار تَبد علٍلح قا مأَخ قا مجز وح اراتي ال لهح عأ

ا رصوه ؽأوا لأمعبأل ثع ل مقزأف امل  ثلهاٍخ االؽزمبالد الجلٍأخ م  الالٍل 

 م  اليااٍب.  ه  ٍمَأو  ئلي ئظهبه قنيَه   ٌ قكااه مقزأيخ. 

  الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:الَأوأَبد الممَيح  ٍؾبالو

 م  ماوا خ  َو علٍلح ق  به ٍُ لمو  -ثطوق مقزأيخ لأمع الد ؽأوا رصوه

 -ماوا خ ةشَب  علٍلح اٍزقلامبد ٍ زوؽو  -ق  به اُفوٍ  عأي متيزؾو   -قجل

 ر أَلٍخ.  َو مَزؾلصخ ثطوٍ خ لألشَب  ٍتروا 

ققزوػ  -قروقن  -قحوه –قثز و  –قثلل :ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح

  َو ر أَلً-

 Responding with: االعزغبثخ ثذْشخ ٔسْجخانؼبدح انضبَٛخ ػشش:  

wonderment and awe 

اراتٌ ق  ٍزوك اليوك نيَا عأي غجَازهب  اٍجؾش ع  أل مب هو  بمط ا وٍت  

الَأوأَبد الممَيح لأل واك  أمب ٍغل مزاا اثهغخ عتل رؾلً امواعهخ المع الد

ٍَزمزاو  ثاٍغبك  -  اها  الماعالد ااةؽبعٌ  النٍ  ٍمزأ و  الابكح: ٍَاو

 الؾأوا ثأنيَه  اٍواحأو  الزاأ  ملى الؾَبح . 

قنب  –للً ئؽَبً قوً –ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح: قنب مزؾمٌ

 معؾو  ثبلطبقخ -متلهش

 Taking Responsible Risks انؼبدح انضبنضخ ػشش:اإللذاو ػهٙ يخبؽش يغئٕنخ  

ٍ ععزؾ  المواقععف الغلٍععلح اليععوك عأععي ٍ ععل  ق  اتٌعار     المقععبغو ال عع  ثععع ل مَععئوا  ا

عبث خ    ازمعل  َهعب عأعي الماو عخ اَل ٌ ثع ل  َا انل بل    هٌ مقبغو مزاأمعخٍ  املهاً ا َل

 . اهو ملهك رمبمب لأاواقت
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 مهتَخ مقبغوح من الزابمل الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:

 اقزؾب  عأي مهتَبً  نيَا ئعجبه - النهتَخ ثبلمغبموح ال َب   ٌ لو جخا -مؾَوثخ

 ٍتروا  ٍترو ئلي الت َبد عأي قنهب مضَوح لالهزمب  امأَئخ ثبلزؾلٍبد. -المع أخ

 ر أَلٍخ.  َو مَزؾلصخ ثطوٍ خ لألشَب 

قنب من  –  ٌ عوب قنب-:قؽت المقبغوح ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح

 ال قفعٌ اليعل – الغلٍل قثؾش ع  – االٍز عبف للً ؽت -االزغوٍت المغبموح

 Thinking Interdependentlyانؼبدح انشاثؼخ ػشش:انزفكٛش انزجبدنٙ أٔ انزشبسكٙ 

راتٌ قلهح اليوك عأٌ الامل  ٌ قاظبل راأَمَخ مزابانخ امزجبكلخ اق  ٍ و  قأضو 

 جل الت ل االزغنٍخ الواعاخ  ؽَبٍَخ  ٌ الزابمل من اةفوٍَ  ارجوٍو اة  به ار

   م  فالا هنا الزيبعل ٍتمو المزاأ  ماو َب امهبهٍب ااعزمبعَب.

االزابا  من  الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:المعبهأخ

رطوٍو  -افزجبه علاى اٍزوارَغَبد الؾل من اُفوٍ  -رجوٍو اة  به  -المغموعخ

الزيبعل ااالٍزمبل االزوحل ئلي  -ك اليال م  اُفوٍ الو جخ ااالنيزبػ ل جوا هكا

ئظهبه الزابغف من اُفوٍ    –الزقأٌ ع    وح الامل ميوكا -روا ق  ٌ اُها   

 ااأٍضبه. –اال َبكح الغمبعَخ   اماو خ أَيَخ كع  عهوك الغمبعخ 

 -  بهرجبكا اة  ئلي قمَل - من قرابا  :ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح 

 ق عل الامل الغمبعٌ. - َهب قعمل لأمغموعخ الزٌ ثبالنزمب  قشاو - اعزمبعٌ قنب

 Finding humor:انؼبدح انخبيغخ ػشش: إٚغبد سٔػ انذػبثخ

 اراتٌ قلهح اليوك عأي اصبهح اللعبثخ االعؾ  ااٍزؾَب  اريه  كعبثبد اُفوٍ .

أو  ئلي رجبكا اللعبثخ الأيرَخ الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابكح:ٍمَ 

ٍَقوا  م   -ٍتزاعو  عتل عضوهه  عأي ؽبالد م  عل  الزطبثق -من اُفوٍ  

 اُفوٍ  اال ٍَقوا  م  قنيَه  .

اٍزقل   -قؽت العؾ  االزهوٍظ ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح: 

 اٍقو م  -أضَو الز أت  -هٍو  أبهٍ برَوٍخ 

 Remaining open toػشش: االعزؼذاد انذائى نهزؼهىانؼبدح انغبدعخ – ٦١

continuous learning 

اراتٌ ق  ٍزاأ  اليوك م  الزغبهة   اٍازوف قنا ال ٍاوف   اق  ٍ ب ؼ كامب م    

 قعل التمو االزاأ  ارؾََ  الناد  اق  ٍازوف ثال  الماو خ لمواحأخ الزاأ 
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ح:ٍ ب ؾو  كائمبً م  قعل الزاأ  الَأوأَبد الممَيح لأل واك النٍ  ٍمزأ و  الابك

ٍو جو   -ٍازجوا  المع الد االمواقف االرواف  وص لأزاأ  -ارؾََ  الناد

  ٌ ماو خ الغلٍل اٍزربهوا  ثال  الماو خ

 -ال قشجن م  الاأ   -ثاط الاجبهاد اللالخ عأي ممبهٍخ الابكح:قراأ  غوا الامو 

 مأزي   ٌ ؽعوه عأَبد الاأ .

 بثك ٚزؼؼ يب ٚهٗ:يٍ خالل انؼشع انغ

  " :ث ولهمب اأبلَ  أوٍزب قأله مب اهنا ثَتهب   َمب مزلافأخ عبكاد الا ل -

  ٌ ثزما  رترو اعتلمب أبلات وك  غجَاَخ ثصوهح رزغمن م  الابكاد الالٍل  ق 

 ثابكح ماَتخ القبحخ المإشواد

 ثهب(. مورجطخ قفوى عبكاد  ٌ لأترو ثؾبعخ نيَ  رغل 

 ثل هٌ االمهتلٍَ   الاأمب  م  ماَتخ  ئخ عأي م صوهح الر ل  عبكاد الا ل -

 ٍتمٌ الابكاد لزأ  المزاأ  الؾَبح  ائأَبة متبػ   شزٌ  ٌ اة واك لغمَن عبمخ

 ااةفالقَخ االاأمَخ  الي وٍخ  المزتبقعبد من الزابمل م  اٍم تا الي وً اعَا

 ا ابا. ئٍغبثٌ ثع ل المغزمن  ٌ

 رمضل اهٌ شموالً  اقأضوهب ظهوهاً  الز ََمبد قاا اأبلَ  أوٍزب نمومط ٍازجو -

 .التيٌ عأ  مغبا  ٌ قعوٍذ الزٌ ااةثؾبس لألهاٍبد نزبعبً 

 م  ثَتهب  َمب االفزالف ه   أوٍزب اأبلَ  ر ََ  عأي الز ََمبد مار  اعزملد -

 .الا ل عبكاد اٍزقلا  م  الغبٍخ ؽَش

  ٌ ااالفزالف الزيباد م   ثبلو  الزصتَيبد  رأ  معمو   ٌ ال جَو الزعبثا-

 .الابمخ المَمَبد ٍَمب اال ثا  ال بئمَ  اروعا متروه

  ٌ لأزطوٍو قبثأخ اهٌ متزهَخ   َو ثؾضَخ لغهوك نزبئظ ئال هٌ مب الزصتَيبد رأ  -

  ظو 

اعتلمب نَزتل ئلي هنه الابكاد الا أَخ  ر و  التزبئظ المَزغلح   الزوثوٍخ اةثؾبس

قعأي اقهمَخ قأجو ممب لو  عأتب  ٌ اٍزقلا  هنه الابكاد قا قأضو قوح اماد عوكح 

 ر وٍمهب.

 انؼمم ػبداد ٔرمٕٚى لٛبط
رال االفزجبهاد ال مَخ ئؽلى اةكااد المَزقلمخ  ٌ ر ََ  عبكاد الا ل ال تهب     

لََذ اةكاح الوؽَلح لأز ََ     ل قاظؼ أوٍزب اأبلَ  علح قكااد رَزقل   ي ر ََ  

 ( هي:70:77  2000مب قاهكرهب الججالاى عبكاد الا ل أ

 م  ٍأَأخ اهو الأيرٌ الز لٍو ثَأ  قؽَبنب رَمٌ  Rubric :انزظؾٛؼ لٕاػذ -

 قا المهبهح م  مقزأيخ مَزوٍبد  ٌ الطبلت قكا  رجَ  الزٌ المقزصوح الصيبد

 .ٍزلهثاأَهب الزٌ المهمخ

 خال صصَ الَغالد رال Anecdotal Records: انمظظٛخ انغغالد -

 الزغَواد ع  غولَخ حوهح لأماأ  ارو و الطبلت لَأوك القبحخ ثبلوقبئن ٍغالد
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 حوهح ال صصٌ الَغل اٍاطي  ؽَبرا  م  ماَتخ  زوح عجو لأطبلت ؽلصذ الزٌ

 ئحلاه  ٌ موظوعَب ٍ و  ق  الماأ  عأٌ ٍغت لنا المزاأ  ٍَو ر ل  ع  ااظؾخ

 .المالؽربد رأ  رلاٍ  عتل غأجزا عأٌ قؽ بما

 انمو ر ل  اروصَق لوحل مقصص اهو   Portfolio :انطبنت أػًبل هفي - 

 .مأَخ ٍأوأَبد رمضل االزٌ الا ل عبكاد مقزأف  ٌ الطبلت

 ٍعإاا قا   عوح قعوا ح الز لٍو ٍالل  قمضأخ م   Rating Scales :انزمذٚش عالنى -

 باثبلمضع أمعب الم َعبً عأعٌ الموععوكح الوقمَعخ الزعلهٍغبد قؽل عأٌ كائوح اظن ص 

 :الزبلٌ

 ئععوا  عأعٌ اقؽعب ع قؽعباا معب مهمعخ ئنغعبى  عٌ قنغعؼ لع   عاما مضعبثو شعقص قنعب

 الَعأوك ثهعنا قرصعوف ....-5 -7 -3 -8 -9 - ثاعل لعٌَ( .التغعبػ ؽزعي المؾبالعخ

 ) الوقذ غواا

 ثبلتَجخ موقاا رؾلٍل م  نيَا اليوك قا لأماأ  ٍم   الم َبً هنا رطجَق فالا ام 

 ا ٌ النأَخ الَأوأَبد ئلٌ

 الزغنٍخ الواعاعخ فالا م  االزطوه لأزؾََ  مغبال الم َبً هنا ٍ و  مارا الوقذ 

اهعنا التعول رع  اٍعزقلاما  عٌ مارع  .اُفعوٍ  مع  اليعوك ٍزأ بهعب الزعٌ الزطوهٍعخ

 اللهاٍبد  الوحيَخ

  ابلخ قكاح الز وٍ  معبهٍن رع ل  Projects Evaluation :انزمٕٚى  يشبسٚغ-

 رزعم  االزٌ الزصؾَؼ قواعل ئٍزوارَغَخ ئلٌ ارتزمٌ  لالا عبكاد ر وٍ   ٌ

 نيَا الوقذ ا ٌ ثأو هب الطبلت م  ٍزوقن الزٌ اليوعَخ م  المهمبد مغموعخ

 .للٍا المقزأيخ الا أَخ الابكاد لزطوٍو الالىمخ القطواد رؾلٍل م  رم تا

اٌ عهوًكا اٍزطأت اعزمبك اةكااد ااةٍبلَت المنأوهح قعاله  ٌ الزاأَ  الغبم    

مترمخ اما لح م  أل م  الطالة اقععب  هَئخ الزلهٌٍ  ثبأظب خ ئلي كع  

م ضف م  مترمبد االعزمبك   لنا م  اةهمَخ رو َو الزوعَا االمابٍَو لزتيَن 

اقَبً الَأوأَبد ال بئمخ عأي عبكاد الا ل  الهنا ٍؾلك أوٍزب اأبلَ  علكا م  

ال بئمَ  عأي الامأَخ الزاأَمَخ للع  ثونبمظ  المالمؼ االم زوؽبد الزٌ ٍَزوشل ثهب

 ( أبلزبلٌ:2000 77ااٍن لز ََ  عبكاد الا ل روظؾهب  الججالاى    

 ٌرعغَن الز ََ  النار 

  اظن مَزوٍبد قكا  لأطالة االماأمَ  اهي اٍَأخ قوٍخ لز ََ  عبكاد

 الا ل

   مواقجخ اٍزقلا  عبكاد الا ل  ؽَش ٍغمن الماأ  ماأومبد ع  ر ل

 ؽوىه الطالة  ي عبكاد الا لق

  ئنعب  مغموعبد لألهاٍخ لأزأمل  ٌ قعمبا الطالة ااهر بئه  م  موؽأخ

 ُفوً

  ئث ب  المغزمن الزاأَمٌ االمؾأي عأي اغالل ثعب  نمو عبكاد الا ل للى

 الطالة امل  ع  غوٍق ر بهٍو  قا اعزمبعبد.
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اٍبد الَبث خ ثهلف اقل اٍزقلمذ قكااد الز وٍ  الَبث خ ثع ل مزتول  ٌ الله

قَبً ارعقَص عبكاد الا ل اعالقزهب ثجاط المزغَواد الزٌ رإصو ارزأصو ثهب 

 للى الطالة  ٌ الموؽأخ الغبماَخ متهب:

الزٌ هل ذ ئلي ال عف ع  عبكاد   wireman& licklid, (2009  (كهاٍخ 

 الا ل للى مغموعخ م  الطالة 

غالة م  أأَبد  2الهنا ر  افزَبه ثهلف ئفواط مزاأ  قبكه عأي رؾمل المَئولَخ 

الز تَخ نَوٍوهك ار  اٍزقلا  قٍأوة الم بثالد اليوكٍخ لمالؽرخ قكائه  الصيٌ ع  

غوٍق ىٍبهاد ععوائَخ  اقظهود التزبئظ ق  الزاأ  ٍؾلس  ٌ الا ل ع  غوٍق 

ممبهٍخ عبكاد الا ل الزٌ رَهل الزاأ  اريٍل م  االؽزيبظ ثا  أمب قصجزذ الاالقخ 

 ممبهٍخ عبكاد الا ل اىٍبكح الزؾصَل االأبكٍمي للى الطالة.ثَ  

( الزٌ هل ذ ئلي ال عف ع  عبكاد الا ل اةأضو  2002كهاٍخ عوٍجبد    

شَوعب للى غأجخ الغبماخ اةهكنَخ   ٌ ظو  مزغَواد الغتٌ االزقصص 

غبلجب اغبلجخ ااٍزقل  م َبً هاعوى لابكاد  220االمَزوى اللهاٌٍ ر  افزَبه 

ا ل اقظهود التزبئظ ق  قأضو رأ  الابكاد الزمؾوه ؽوا الناد ااٍزقلا  ال

 الؾواً أمب قظهود التزبئظ ق  المَزوً أب  لصبلؼ اليوقخ الواثاخ.

( لأ عف ع  عبكاد الا ل االنأب  اأنيابلي اعالقزهب 2020اكهاٍخ  العموى   

بلجخ غبلجب اغ 775ثبلزؾصَل اللهاٍي للى غأجخ عبماخ الغوف اعلكه  

اقظهود التزبئظ اٍزقلا  الطأجخ لزأ  الابكاد عب  ثلهعخ أجَوح ثبٍزضتب  مب اها  

الماو خ اا  غالة اليوقخ الضبلضخ قأضو م  اليوقزَ  اةالي االضبنَخ  اا  هتبل  

 عالقخ غوكٍخ ثَ  عبكاد الا ل  االنأب  االنيابلٌ.

ا ل االنً ثوحف م َبً عبكاد ال muammer, (2012)أمب اهزمذ كهاٍخ 

( النً ر  رطوٍوه الٍز عبف  ه  ماأمٌ الاأو  SHOMSٍومي لا ثبةؽوف 

ٍإاال   ر  الزؾ ق م  حؾخ  52االاأمب  لابكاد الا ل  ااؽزود اةكاح عأي 

SHOM  ٌثبلزطجَق عأي مغموعزَ  م  ماأمٌ الاأو  قجل القلمخ ه  ماأم

(   اماأمو 205هزمب   علكه  الاأو  اةٍبٍَخ من ال أَل م  القأيَخ الاأمَخ قا اال

عأو  الملاهً الضبنوٍخ  النٍ  أبنوا قًٍعب م  فوٍغٌ الاأو ( مم  للٍه  ماو خ 

(  ا رعَو الجَبنبد اأؽصبئَخ االجَبنبد اةفوى الزٌ ر  205عأمَخ ققوى  علكه  

قصجزذ قنهب قكاح ميَلح لأماأمَ  االجبؽضَ   SHOMSعماهب م  الم بثالد ئلي ق  

 ٍو جو   ٌ اٍز عبف عبكاد الا ل لمغموعخ مزتوعخ م  المعبهأَ .                  النٍ  

غبلجخ م   20( الزٌ قعوٍذ عأي عَتخ م ونخ م  2022,قمب كهاٍخ الازَجي    

ال أَبد الاأمَخ ث أَخ الزوثَخ عبماخ اةمَوح نوهه ثبلممأ خ هل ذ ئلي الزاوف عأي 

عبكاد الا ل ؽَش اعزملد اللهاٍخ عأي م َبً  ابلَخ فوائػ الميبهَ    ٌ رتمَخ 

 ميوكح. 50قعلرا الجبؽضخ ا  ب لزصتَف أوٍزب ل َبً فمٌ عبكاد م  فالا  
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( عأٌ رصتَف أوٍزب اأبلَ  2022قٍعب اعزملد كهاٍخ التواة اؽََ       

غبلت اغبلجخ ثبلغبماخ ثبلاواق مَزقلمب  000لأ عف ع  الابكاد الا أَخ ا 

ميوكح ثترب  لَ ود  وعل ق   20بؽضب  لأَزخ ععوح عبكح ع أَخ ة م َبٍب قعله الج

ق واك الاَتخ ٍمزأ و  عبكاد الا ل ثمَزوٍبد  ظاَيخ اال رزأصو ثابمأي الغتٌ 

االزقصص اا  هتبك عالقخ ثَ  عبكاد الا ل االزي َوعبلي الورجخ االيبعأَخ 

  النارَخ .

مَخ لماأمٌ الطالة الزي ثؾضذ  ٌ الابكاد الاأ muammer (2014كهاٍخ 

االثزلائٌ  ٌ ٍأَأخ م  ال عبٍب االعزمبعَخ الاأمَخ   اقبهنذ اعهبد نروه   َمب 

ماأ  م  راأَ   2200ٍزاأق ثبةكا  اةأبكٍمٌ انول الجونبمظ  ارأليذ الاَتخ م  

الاأو   اراأَ  الوٍبظَبد   اراأَ  ماأمٌ الملاهً االثزلائَخ   اثوامظ راأَ  

ماأ  غبلت م  أل كهعخ(  ٌ عبماخ روأَخ  ٌ اليصل  200عَخ  الاأو  االعزمب

( ر  الؾصوا عأي 2022 -2020اللهاٌٍ اةاا م  الاب  اللهاٌٍ        

عتصًوا ر  الزؾ ق م   22الجَبنبد م  مَؼ الابكاد الاأمَخ لأا ل النً ٍز و  م  

 حؾزهب مَج ًب. 

 ماأمبد للى الا ل عبكاد الزاوف عأي الي ( هل ذ2022قمب كهاٍخ القيبف     

 عَتخ ار ونذ االؾبلخ االعزمبعَخ  القلمخ املح الامو لمزغَو ا  ب اةغيبا هٍبض

 م َبً ئعلاك .ار  ملٍوٍخ م  أل ماأمخ 20 اثواقن ماأمخ   200 م  الجؾش

 التزبئظ عب د ئم هٍبض اةغيبا  ثبٍزقلا  لَ ود  لماأمبد الا أَخ الابكاد

اهتبك كاللخ ئؽصبئَخ  لم َبً  اليوظٌ المزوٍػ م  قعأي ؽَبثٌ ثمزوٍػ

 لصبلؼ المزغَواد.

 امربهو الا ل  عبكاد ثَ  الاالقخ عأي الزاوف  ( 2022ثوٍـ    كهاٍخ هل ذ

 غأجخ  للى الَأوك اأٍغبثٌ

 الا ل عبكاد م  أل  ٌ  واق هتبك أبنذ ئما مب ثغيح اماو خ اةىهو عبماخ

 ار ونذ االغتٌ  االزقصص  اللهاٌٍ  ىالمَزو ئلي اأٍغبثٌ رُايى االَأوك

 هنه افزَود اقل  يح  – اةىهو غأجخ عبماخ م  اغبلجخ غبلجب ( 515 ) م 

 الوحيٌ المتهظ كهاٍزهب  ٌ الجبؽضخ اظيذ اقل.ععوائَخ ثطوٍ خ الاَتخ

 اأٍغبثٌ الَأوك ل َبً ااٍزجبنا  ثطوٍ خ لَ ود الا ل عبكاد م َبً ااٍزقلمذ

 ل ل اةىهو عبماخ غأجخ امزالك مَزوى اقظهود التزبئظ ق   الجبؽضخ ئعلاك م 

 كاللخ ماد  واق عب  موريابً  ااعوك اأٍغبثٌ الَأوك امربهو الا ل  عبكاد م 

 ثَ  مغموعخ اةأبكٍمٌ االٍغبثٌ الَأوك ثال عأي 0.05 مَزوى عتل ئؽصبئَخ

 .الاأمَخ ال أَبد لصبلؼ اكاة ال أَخ امغموعخ عأو   ال أَخ

( هل ذ ئلي ال عف ع  عبكاد الا ل للً غبلجبد اللثأو  2027ٍخ الملنٌ كها   

الزوثوً ث أَخ الزوثَخ عبماخ غَجخ  اال عف ع  اليواق  ٌ عبكاد الا ل  رجاب 

( غبلجخ كثأو  روثوً  ر  220لزقصصه  االأبكٍمي  ارمضأذ عَتخ اللهاٍخ  ٌ 

كاد   ػ ثطوٍ خ ئعلاك م َبً لابكاد الا ل ا  ب لزصتَف أوٍزب لقمٌ عب
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لَ ود. اقظهود التزبئظ ق  عبكح المضبثوح أبنذ قعأي نَجخ ثَتمب االثز به اقل نَجخ 

 االيواق أبنذ لصبلؼ الزقصصبد الاأمَخ.

( الزٌ هل ذ ئلي ال عف ع  عبكاد الا ل 2027اكهاٍخ قثو هٍبً االغتلً   

  الَبئلح للى الماأ  المصلهً  ي ظو  ثاط المزغَواد نول الملهٍخ

ماأمب اماأمخ م  222 ؽ ومَخ افبحخ( اعلك ٍتواد القجوح االغتٌ ر  افزَبه 

مصبكه الزاأ  أمب ر  ثتب  م َبً لابكاد الا ل لَزخ ععوح عبكح اقٍيود التزبئظ 

عأي ق  عبكاد الا ل روعل ثتَت مزيبارخ قعالهب غوػ اةٍئأخ اقكنبهب االثز به 

 واد.ال   ل  روعل هتبك  واق  ي قً م  المزغَ

 ععو الَزخ الا ل عبكاد م  أل رأصَو  )2022رتبالذ كهاٍخ عجل الوؽَ     

 الزوثَخ أأَخ غالة للى اأٍغبثَخ الزاأ  عأي أيب ح ثأثابكهب الا أَخ االلا اَخ

 غالة م  اغبلجخ غبلت 222 م   م ونخ عَتخ عأي اللهاٍخ ثَوهبط  اغج ذ

 الزقصصبد م  اغبلجخ غبلت 222  مته الزوثَخ ث أَخ المأزؾ َ  الضبلضخ اليوقخ

 عبكاد م َبً رطجَق الاأمَخ  ار  الزقصصبد م  اغبلجخ غبلت 222 اةكثَخ 

نمومط أوٍزب اأبلَ    عأي رصمَما  ٌ اعزمل الجبؽش االنً ئعلاك م  الا ل

 عبكاد  ٌ ااةكثَخ الاأمَخ الزقصصبد ثَ   واق اقٍيود التزبئظ ع  اعوك

 غالة لصبلؼ المقزأيخ ثأثابكه  اأٍغبثَخ الزاأ    اأيب حالا أَخ اللا اَخ الا ل 

 .قفوى قثابك  ٌ اةكثَخ العات اغالة اةثابك  ٌ ثاط الاأمَخ الزقصصبد

ٔثبعزمشاء يب رى ػشػّ يٍ دساعبد عبثمخ ٚزؼؼ يًب عجك أٌ يؼظى     

 انذساعبد انغبثمخ :

 .اعزملد عأٌ رصتَف أوٍزب اأبلَ  لابكاد الا ل 

 ال عف ع  عبكاد الا ل عأي م بٌٍَ قعلد ثطوٍ خ لَ ود  اعزملد  ي

   بلجب   قؽَبنب   قثلا ....(

 .اعزملد ثاعهب عأٌ قٍبلَت الم بثأخ قا المالؽرخ 

   الزصؾَؼ قواعلل  رَزقل Rubric ٌالأيرٌ الز لٍو ثَأ  قؽَبنب ارَم 

 مَزوٍبد  ٌ الطبلت قكا  رجَ  الزٌ المقزصوح الصيبد م  ٍأَأخ اهو

 .عأَهب ٍزلهة الزٌ المهمخ قا المهبهح م  يخمقزأ

  ل  رَزهلف اليوق ثَ  الزاأَ  الاب  االقبص ف الزاأَ  الغبماٌ أأؽل

المزغَواد الزٌ قل رإصو  ٌ عبكاد الا ل للى الطبلجخ الغبماََ  فبحخ 

 الزقصصبد الاأمَخ.
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ام  ص  اعزملد اللهاٍخ الؾبلَخ عأٌ رصتَف أوٍزب اأبلَ  ااٍزقلمذ 

Rubric   أعلاك م َبً عبكاد الا ل ثمب ٍتبٍت الزقصصبد الاأمَخ

امؾبالخ ال عف ع  اليوق ثَ  قطبعٌ الزاأَ  الغبماٌ الاب  االقبص 

 ثغبمازٌ المتَب اكهاٍخ القبحخ  اهنا مب ٍَز  رتبالا  ي ئعوا اد الجؾش.

 إعشاءاد انجؾش

لإلعبثخ ع  قٍئأخ الجؾش االزؾ ق م  حؾخ  واظا ر  ئرجبل  

 اأعوا اد الزبلَخ:

 إػذاد أداح انجؾش: رًضهذ أداح انجؾش فٙ يمٛبط ػبداد انؼمم:

لإلعبثععخ عأععي الَععإاا اةاا معع  قٍععئأخ الجؾععش   قبمععذ الجبؽضزععب  ثاعععلاك م َععبً 

 عبكاد الا ل  ا  ًب لأقطواد الزبلَخ:

 قَعبً مَعزوى ععبكاد الا عل لعلى غعالة اةقَعب  الاأمَعخ ْذف انًمٛبط :

 ماخ المتَب  اعبماخ كهاٍخ القبحخ ثمؾب رخ المتَب.ثجاط أأَبد عب

 رؾذٚذ ػبداد انؼمم انزٙ ٚمٛغٓب انًمٛبط  : 

رعع  االغععالل عأععي عععبكاد الا ععل المتبٍععجخ لطععالة الغبماععخ الزععٌ اهكد  ععٌ  -ق

اةكثَععبد االلهاٍععبد الَععبث خ  ارجتععي الجؾععش الؾععبلٌ رصععتَف أوٍععزب اأبلَعع  

ح ع أَععخ هععي: المضععبثوح   الععزؾ   لاععبكاد الا ععل االععنً ٍزعععم  ٍععزخ ععععو عععبك

ثبلزهوه اأحغب  ثزيه  ارابغف  الزي َو ثموانخ  الزي َو  ٌ الزي َو  الزَعبؤا 

اغوػ المع الد  ال يبػ م  اععل اللقعخ  رطجَعق الماو عخ الَعبث خ  عٌ مواقعف 

علٍععلح  الزي َععو  االزواحععل ثوظععوػ اكقععخ  عمععن الجَبنععبد ثبٍععزقلا  الؾععواً  

 اأثلال  االٍزغبثخ ثلهعخ ارَبؤا  اأقلا  عأي مقبغو الزصوه ااالثز به ا

مَععئولخ  الزي َععو الزجععبكلٌ قا الزعععبهأي  ئٍغععبك هاػ اللعبثععخ  االٍععزالاك الععلائ  

 لأزاأ  المَزمو.

رعع  اظععن قبئمععخ ثاععبكاد الا ععل الَععزخ ععععو أمععب عععب   ععٌ رصععتَف أوٍععزب  -ة

زورَعت الاعبكاد ( ل2اأبلَ   اعوظذ ال بئمخ عأعي الَعبكح المؾ معَ  مأؾعق  

(  اقععل قظهععود 2ؽَععت قهمَزهععب لطععالة ال أَععبد الاأمَععخ ثبلغبماععخ  مأؾععق 

التزبئظ نَجخ اريبق عبلَخ عأعي اصتعٌ عععو ععبكح ع أَعخ هعٌ ثبلزورَعت أمعب ٍأعٌ: 

المضبثوح   الزؾ   ثبلزهوه اأحغب  ثزيه  ارابغف  الزي َو ثموانخ  الزي َو  عٌ 

جَق الماو خ الَبث خ  ٌ مواقعف علٍعلح  الزي َو  الزَبؤا اغوػ المع الد  رط

الزي َو االزواحعل ثوظعوػ اكقعخ  عمعن الجَبنعبد ثبٍعزقلا  الؾعواً  الزصعوه 
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ااالثز ععععبه ااأثععععلال  اأقععععلا  عأععععي مقععععبغو مَععععئولخ  الزي َععععو الزجععععبكلٌ قا 

 الزعبهأي.

اثععنل  رعع  الزوحععل ئلععي قبئمععخ ثاععبكاد الا ععل الزععٌ رعع  ثتععب  الم َععبً  ععٌ ظععو  

 نزبئغهب   ااأعبثخ عأي الَإاا 

 اةاا م  قٍئأخ الجؾش

 طٛبغخ يفشداد انًمٛبط

  ر  االغالل عأٌ أضَو م  اللهاٍبد االمواعن ااة  به الواهكح ثبةثؾعبس

  االصععَللخ لز ععو  الاأمَععخ االتروٍععبد الغلٍععلح  ععٌ مغععبا الزوثَععخ ا الاأععو

قٍبٍععب عأمَععب متبٍععجب لصععَب خ ميععوكاد م َععبً عععبكاد الا ععل  ثمععب ٍتبٍععت 

 غالة الغبماخ اةقَب  الاأمَخ.

  ر  حَب خ ميعوكاد الم َعبً مع  نعول االفزَعبه مع  مزاعلك  ااشعزمل عأعي

( عععبكح ع أَععخ  اقععل هاعععٌ عتععل حععَب خ 22( ٍععإاال  موىعععخ عأععي  22 

 ميوكاد الم َبً مب ٍأٌ:

 ح الا أَخ ر بً مع  فعالا موقعف عأمعٌ ٍزَع  مؾزعواه ثبلؾلاصعخ ثؾَعش الابك

ٍزؾععلى ري َععو الطبلععت اٍزجععن أععل موقععف ثضالصععخ قٍععئأخ لزغطَععخ الَععأوأَبد 

اليوعَعععخ لأاععععبكح ثبٍعععزضتب  قهثاععععخ ععععبكاد  الضبلضععععخ االواثاعععخ االَبكٍععععخ 

 االضبمتخ(أل موقف ٍزجن ثَإالَ    ػ.

   حَب زهب متبٍجخ لطبلعت الغبماعخ أل ٍإاا ٍزجن ثأهثاخ ثلائل ثؾَش ر و

ثبةقَععب  الاأمَععخ اال روعععا ري َععو الطبلععت  ال رععوؽٌ ثبأعبثععخ( اثبلزععبلٌ 

ٍقزعععبه الجعععلٍل العععنً ٍؾعععلك نمطعععا انيعزعععا امأعععب ه  عععي ؽعععل المعععع أخ 

 الماواظخ عأَخ .

  حععَب خ الجععلائل عععب د مزغبنَععخ امزوا  ععخ مععن الاععبكح نيَععهب ارغطععٌ أععل

 ل.الَأوأَبد اليوعَخ لأابكح أ 

  .الجلائل مزلهعخ م  ؽَش المَزوٍبد المطأوثخ ل َبً الابكح 

 رمضل الغي  اةاا  ٌ أواٍخ اةٍئأخ  االغي  الضبنٌ  ٌ يٕاد انًمٛبط :

 (2نمومط اأعبثخ  امل  أمب هو موظؼ  ٌ مأؾق هق   
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  ـ قلهد اللهعبد ا  ًب لمب ٍأٌ: رمذٚش انذسعبد ٔؽشٚمخ رظؾٛؼ انًمٛبط 

ؽَت قوة  0 -2هثن ثلائل  رزلهط كهعخ أل ثلٍل م  أل ميوكح ٍزجاهب ق

الجلٍل قا ثاله م  ممبهٍخ الابكح الا أَخ  ؽَذ ر  الزصؾَؼ ثبٍزقلا  الم َبً 

( ل ل ثلٍل م  الجلائل  اثنل  ال روعل عبكح رأفن حيو  ٌ Rubricsالمزلهط  

 التزبئظ.

ي (  ٍزعم  االٍزغبثخ عأ 0ر  ئعلاك ميزبػ رصؾَؼ لأم َبً مأؾق  

ميوكاد الم َبً  اروىٍن اللهعبد عأي الميوكاد؛ امل  لزَهَل عمأَخ الزصؾَؼ 

 اظمب  ئرمبمهب ثَوعخ اكقخ.

  انظٕسح األٔنٛخ نهًمٛبط 

   ٍإاال موىعَ  عأي اصتٌ عععو 22اشزمل الم َبً  ٌ حوهرا اةالَخ )

ععععبكح ع أَعععخ هعععٌ :المضعععبثوح  العععزؾ   ثبلزهوه اأحعععغب  ثعععزيه  اراعععبغف  

موانعخ  الزي َعو  عٌ الزي َعو  الزَعبؤا اغعوػ المعع الد  رطجَعق الزي َو ث

الماو خ الَبث خ  ٌ مواقف علٍلح  الزي َو االزواحل ثوظوػ اكقخ  عمعن 

الجَبنععبد ثبٍععزقلا  الؾععواً  الزصععوه ااالثز ععبه ااأثععلال  اأقععلا  عأععي 

 مقبغو مَئولخ  الزي َو الزجبكلٌ قا الزعبهأي.

  أثععلا  الععوقً ؽععوا (.  2مأؾععق   المؾ مععَ رعع  عععوض الم َععبً عأععي الَععبكح

حعؾخ اةٍعئأخ    امتبٍجخ الميوكح لمَعزوى المعزاأ انزمب  الميوكح لأابكح الا أَخ 

اظععوػ راأَمععبد الم َععبً  حععالؽَخ الم َععبً   معع  التبؽَععخ الاأمَععخ االأغوٍععخ

 ق.لأزطجَ

  :ر  ئعوا  ثاط الزالٍالد  عٌ حعَب خ ثاعط انظٕسح انُٓبئٛخ نهًمٛبط

 ععٌ ظععو  اها  الَععبكح المؾ مععَ   اقحععجؼ االفزجععبه حععبلًؾب  الاجععبهاد

 لأزطجَق عأي ق واك الاَتخ االٍزطالعَخ.

  :غُجق الم َبً عأي عَتخ اٍعزطالعَخ ؽغبة انضٕاثذ اإلؽظبئٛخ نهًمٛبط

( غبلجًب اغبلجخ  اه  مغموععخ مع  المغزمعن اةحعأٌ  العٌَ 50قوامهب   

 ق واك عَتخ الجؾش اةٍبٍَخ.

o أبنععذ راأَمععبد بد ٔيؼووبَٙ يفووشداد انًمٛووبط: ٔػووٕػ انزؼهًٛوو

االفزجععبه ااظعععؾخ  اأععنل  اظعععوػ اةٍعععئأخ اقععل قثعععلى ثاعععط 

الطععالة ثاععط الزَععبؤالد ؽععوا مؾزععوى ثاععط اةٍععئأخ فبحععخ 
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المواقف الزٌ رزععم  معع الد رزؾعلى الا عل  اقعل هاععٌ ملع  

 لأم َبً. ٌ التَقخ التهبئَخ 

o  :يبعـ أوانجعبؿ  عٌ اٍُعزقل  مابمعل قلؽغبة يؼبيم صجبد انًمٛبط

 ؽَعععبة مابمعععل صجعععبد الم َعععبً اععععب  مابمعععل الضجعععبد مَعععباٍبً 

ممب ٍلا عأعي حعالؽَخ الم َعبً أعأكاح لأ َعبً عأعي (’ 0.755  

 ق واك عَتخ الجؾش اةٍبٍَخ.

o :طذق انًمٛبط: رى ؽغبة طذق انًمٛبط يٍ خالل 

ثال عوض الم َبً عأي مغموعخ م  طذق انًؾكًٍٛ )انظذق انذاخهٙ(:  -

مَ   ٌ اٍزطالل لأوقً  قشبهد التزبئظ ئلي انزمب  أل ميوكح لأجال النً المؾ 

اظاذ ل َبٍا  اأنل  حؾخ الميوكاد م  التبؽَخ الاأمَخ االأغوٍخ  امتبٍجخ 

الميوكاد لمَزوى الطالة  ممب ٍعَو ئلي ق  الم َبً ٍ ٌَ مب اظن ل َبٍا  

 اقنا ٍصأؼ لأزطجَق عأي ق واك عَتخ الجؾش اةٍبٍَخ.

 ذق االرغبق انذاخهٙ نهًمٛبطط -

ر  ؽَبة حلق االرَبق اللافأٌ م  فالا ؽَبة مابمل اهرجبغ 

ثَوٍو  ثَ  كهعخ الطالة ق واك الاَتخ االٍزطالعَخ  ٌ أل عبكح 

 ( الزبلي2االلهعخ ال أَخ لأم َبً  امل  أمب هوموظؼ  ٌ علاا  

 (٦عذٔل )

 (05نذسعخ انكهٛخ )ٌ =يؼبيالد االسرجبؽ ثٍٛ دسعبد انًمٛبط فٙ كم ػبدح ٔا

 انؼبدح يؼبيم االسرجبؽ انذالنخ االؽظبئٛخ

 

 

 

 

 

 5.5٦دال ػُذ يغزٕٖ 

 األٔنٗ 5.300

 انضبَٛخ 5.0.0

 انضبنضخ 0...5

 انشاثؼخ 5.03١

 انخبيغخ 0.١.5

 انغبدعخ 5.0.0

 انغبثؼخ ١00.5

 انضبيُخ .5.00

 انزبعؼخ ٦.5.0

 انؼبششح 5.05٦

 ٚخ ػششحانؾبد 5.000

 انضبَٛخ ػشش ١50.5
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  ؽَعبة العيم  العالى  لزطجَععق الم َعبً: رع  ؽَععبة العيم  العالى  لإلعبثععخ

( كقَ عععخ  مزععععمتًب ىمععع  قعععوا ح 20عععع  قٍعععئأخ الم َعععبً  ااععععل قنعععا  

 الزاأَمبد.

  :ر  ئعلاك علاا مواحعيبد لأم َعبً   عذٔل يٕاطفبد انًمٛبط

جطعخ ث عل ععبكح  اٍوظعؾا ٍوظؼ الابكاد اليوعَخ اقهقب  الاجعبهاد المور

 ( الزبلٌ.2علاا  

 (.عذٔل )                                           

 يٕاطفبد يمٛبط ػبداد انؼمم

 

اا  ًب لأضواثذ اأؽصبئَخ قحجؼ الم َبً  ٌ حوهرا التهبئَخ م و  م  

 (5حبلًؾب لأزطجَق أأكاح لأ َبً  ٌ الجؾش الؾبلٌ. مأؾق ( ميوكح 22 

 ارجن الجؾش الؾبلٌ القطواد الزبلَخ: إعشاءاد انجؾش:

: اٍزقل  الجؾش الؾبلٌ المتهظ الوحيٌ لزاوف رؾذٚذ يُٓظ انجؾش .5

 مَزوى عبكاد الا ل للى الطالة عَتخ الجؾش.

 

انٕصٌ 

انُغجٙ نهؼبدح 

% 

ػذد 

 انؼجبساد 

سلى  ػبداد انؼمم أسلبو انؼجبساد

 انؼبدح

 ٦ انًضبثشح 3,.,٦ 3 0.0

 . انزؾكى فٙ انزٕٓس ١,0,0 3 0.0

 3 اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف .,0 . 0..١

 0 انزفكٛش ثًشَٔخ ٦5,0 . 0..١

 0 انزفكٛش فٗ انزفكٛش ٦3,.٦٦,٦ 3 0.0

 ١ انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد ٦0,٦0 . 0..١

 0 رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٗ يٕالف عذٚذح .٦,٦١,٦0 3 0.0

 . انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ 5.,٦0 . 0..١

 0 د ثبعزخذاو انؾٕاطعًغ انجٛبَب 3.,..,٦. 3 0.0

 ٦5 انزظٕس ٔاالثزكبس ٔاإلثذاع ١.,0.,0. 3 0.0

 ٦٦ اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ 0....,0. 3 0.0

 .٦ انزفكٛش انزجبدنٗ أ انزشبسكٗ .3,35,3٦ 3 0.0

  انًغًٕع .3:٦ .3 ٦55
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خ الواثاخ  غالة اليوق: ر  افزَبه عَتخ الجؾش م  اخزٛبس ػُٛخ انجؾش .0

 ٌ  ثاط أأَبد عبماخ المتَب اعبماخ كهاٍخ القبحخ لأاب  الغبماٌ 

 كهٛخ انزشثٛخال أَبد اُرَخ:  عبيؼخ انًُٛباشمأذ 2022/2022

ققَب  اليَيٍب   ٔكهٛخ انؼهٕوققَب  ال َمَب  االيَيٍب  االجَولوعٌ 

  أمب شمأذ الاَتخ ٔكهٛخ انظٛذنخاال َمَب  االؾَوا  االتجبد  

القبحخ  ٌ أأَزٌ الصَللخ االاالط الطجَاي   عبيؼخ دساٚخ  غالة

( غبلجًب اغبلجخ  ا ر  رطجَق الم َبً  522اثأغذ عَتخ الجؾش أأهب  

عأي  اةقَب  ماد اةعلاك الصغَوح أأهب   قمب ال أَبد ماد اةعلاك 

%   أمب ٍزعؼ م  50ال جَوح  ز  افزَبه عَتخ ععوائَخ متهب ثتَجخ 

 ( الزبلٌ:2أمب هو موظؼ  ٌ علاا   روحَف الاَتخ 

 ( 3عذٔل )

 عذٔل رٕطٛف ػُٛخ انجؾش

َغجخ انؼُٛخ يٍ  انكهٗ

انًغزًغ 

 االطهٗ

 انغبيؼخ انكهٛخ انمغى  ركٕس  إَبس 

 انزشثٛخ كًٛٛبء ٦١ .0 ٦55 00

انًُٛب
 

 

 فٛضٚبء 0 . ٦55 ٦3

 انجٕٛنٕعٙ 0 ٦0 ٦55 5.

 يغًٕع  ١. ٦. ٦55 ٦50

 انؼهٕو ًٛٛبءك ٦١ .٦ ٦55 30

 فٛضٚبء 0 0 ٦55 ٦١

 َجبد . ٦0 ٦55 ٦0

 ؽٕٛاٌ 0 ٦١ ٦55 ٦.

 يغًٕع  35 00  05

 انظٛذنخ  0. 3. 05 .٦٦

 كهٗ عبيؼخ انًُٛب  0. 3..  .35

دساٚخ انظٛذنخ   ١١ ٦0٦ 05 50.
 

 ػالط ؽجٛؼٗ  ١. .0 05 .0

 كهٗ عبيؼخ دساٚخ  .0 ٦03  0..

  ًبنٗ انؼُٛخاع  ٦00 0٦0  .00

: قبمذ الجبؽضزب  ثزطجَق الم َبً  ٌ ثلاٍخ الاب  رطجٛك أداح انجؾش .5

قشهو  اقل عبا  الجبؽضزَ   2لملح  2022/ 2022الغبماٌ 

 مغموعخ م  الماَلٍ  االملهٍَ  المَبعلٍ   ٌ الزطجَق.
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 َزبئظ انجؾش ٔرؾهٛهٓب ٔرفغٛشْب: 

ب  اريََوهب  ٌ ظو  ٍزتباا هنا الغي  عوًظب لتزبئظ الجؾش  ارؾأَأه

قٍئأخ الجؾش  ئم قنا ثال االنزهب  م  رطجَق قكاح ال َبً ر  رصؾَؼ الم َبً 

ثبٍزقلا  ميزبػ الزصؾَؼ الُمال لنل   اهحلد التزبئظ  ٌ علااا رمهًَلا 

لمتبقعزهب  اريََوهب  ٌ ظو  افزجبه حؾخ  واض الجؾش ع  غوٍق اٍزقلا  

  .SPSS (15)بمظ اأؽصبئٌ المابمالد اأؽصبئَخ ثبٍزقلا  الجون

 اإلعبثخ ػٍ أعئهخ انجؾش ٔرؾهٛهٓب ٔرفغٛشْب: .٦

 اإلعبثخ ػٍ انغؤال األٔل

لإلعبثخ ع  الَإاا اةاا م  قٍئأخ لجؾش الجؾش النى نص عأيأ مب عبكاد الا ل الزٌ 

 ٍغت ا  ٍمزأ هب غالة ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ المتَب اعبماخ كهاٍخ القبحخ ؟

اظن قبئمخ  ا الَإاا  ٌ الغي  القبص ثبأعوا اد ؽَش ر ر  اأعبثخ ع  هن

ثابكاد الا ل الَزخ ععو أمب عب   ٌ رصتَف أوٍزب اأبلَ   اعوظذ ال بئمخ 

عأي الَبكح  المؾ مَ  ااري ذ التزبئظ عأي الابكاد الزبلَخ المضبثوح   الزؾ   

َو  الزَبؤا ثبلزهوه اأحغب  ثزيه  ارابغف  الزي َو ثموانخ  الزي َو  ٌ الزي 

اغوػ المع الد  رطجَق الماو خ الَبث خ  ٌ مواقف علٍلح  الزي َو االزواحل 

ثوظوػ اكقخ  عمن الجَبنبد ثبٍزقلا  الؾواً  الزصوه ااالثز به ااأثلال  

اأقلا  عأي مقبغو مَئولخ  الزي َو الزجبكلٌ قا الزعبهأي. اثنل  ر و  رمذ 

 لجؾش.اأعبثخ ع  الَإاا اةاا م  قٍئأخ ا

 إعبثخ انغؤال انضبَٙ

مب مَزوى عبكاد لإلعبثخ ع  الَإاا الضبنٌ م  قٍئأخ الجؾش االنً نص عأي أ

 الا ل للى غالة ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ المتَب اعبماخ كهاٍخ القبحخ اٍعمل:

 لطالة عبماخ كهاٍخ -غالة عبماخ المتَب ط -ة               لأاَتخ أ ل     -ا 

 إاا الَبثق ر  افزجبهه م  فالا اليواض الزبلَخ:لإلعبثخ ع  الَ

 نهؼُٛخ ككم -أ

لإلعبثخ ع  الغي  ق م  الَإاا الضعبنٌ رع  حعَب خ اليعوض الزعبلي  االعنً 

مَزوى عبكاد الا ل للى غالة الاَتخ أ ل   غالة عبماخ المتَب " نص عأي ق :

 ".َبً% م  اللهعخ ال أَخ لأم 20اعبماخ كهاٍخ( اقل م  ؽل ال يبٍخ اهو 
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لععلهعبد  Tرعع  اٍععزقلا  المزوٍععطبد الؾَععبثَخ االتَععت المئوٍععخ اافزجععبه

( الزعبلٌ ٍجعَ  هعنه 0اعلاا  ( غبلجًب  522الطالة عَتخ الجؾش اعلكه   

 التزبئظ

 (0عذٔل )

انًزٕعؾ انؾغبثٙ ٔانُغجخ انًئٕٚخ ٔلًٛخ )د( نُزبئظ رطجٛك يمٛبط ػبداد 

( انذسعخ .00نًُٛب ٔدساٚخ )ٌ = انؼمم ػهٗ انؼُٛخ انكهٛخ يٍ ؽالة عبيؼزٙ ا

 ..٦انكهٛخ نهًمٛبط=

انذسعخ 

 انكهٛخ

انًزٕعؾ 

 االفزشاػٗ

انًزٕعؾ 

 انؾغبثٙ

انُغت 

 انًئٕٚخ
انذالنخ  لًٛخ د

 اإلؽظبئٛخ

٦.. 
٦5..0 

...0 ١0.3 
دال ػُذ  *.٦..3 -

 5.5٦يغزٕٖ 

 ( الَبثق ق  المزوٍػ الؾَبثٌ للهعبد الطالة عَتخ الجؾش  0ٌٍزعؼ م  علاا  

( كهعخ  االتَجخ المئوٍخ لمزوٍػ 222( كهعخ م  قحل  22.7الم َبً أ ل  

اهنه التزبئظ  كالخ عتل ( 22.22-(   اق  قَمخ د أبنذ  22.2اللهعخ ال أَخ أبنذ  

( اهي رعَو ئلٌ عل  احوا الطالة عَتخ الجؾش أ ل  ٌ 0.02مَزوى  

وض الصيوً اٍ و  %  اثنا ٍ جل الي 20الم َبً ئلي ؽل ال يبٍخ المؾلك اهو 

  رمذ اأعبثخ ع  الغي  ق م  الَإاا الضبنٌ.

 ؽالة عبيؼخ انًُٛب -ة

لإلعبثخ ع  الغي  ة م  الَإاا الضبنٌ ر  مل  مع  فعالا اليعوض الزعبلٌ  

مَععزوى عععبكاد الا ععل لععلى غععالة ثاععط أأَععبد  عبماععخ " االععنً نععص عأععي ق :

% معع  اللهعععخ ال أَععخ 20هععو الصععَللخ( اقععل معع  ال يبٍععخ ا -الاأععو  -المتَععب  الزوثَععخ

( t-test  ر  اٍزقلا  المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ اافزجبه".لأم َبً

للهعبد الطالة عَتخ الجؾش ثجاط أأَعبد عبماعخ المتَعب اهعي: الزوثَعخ   الاأعو    

 ( الزبلٌ ٍجَ  هنه التزبئظ.   5اعلاا  ( غبلت اغبلجخ   202الصَللخ اعلكه   
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 (0عذٔل )

انًزٕعؾ انؾغبثٙ ٔانُغجخ انًئٕٚخ ٔلًٛخ )د( نُزبئظ رطجٛك يمٛبط 

( انذسعخ .35ػهٗ ػُٛخ يٍ ؽالة عبيؼخ انًُٛب )ٌ =  ػبداد انؼمم

 ..٦انكهٛخ نهًمٛبط=

انًزٕعؾ  انكهٛخ

 االفزشاػٗ

انًزٕعؾ 

 انؾغبثٙ

انُغت 

 انًئٕٚخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبسٖ

انذالنخ  لًٛخ د

 ظبئٛخاإلؽ

 انزشثٛخ

٦5..0 .0..0 ١..١3 

دال ػُذ  0.٦53١- 0.3

يغزٕٖ 

5.5٦ 

 انؼهٕو

٦5..0 ...03 ١0.0 

دال ػُذ  ٦٦3٦.١- 0.0

يغزٕٖ 

5.5٦ 

 انظٛذنخ

٦5..0 .0 ١0.١ 

..50 -

٦.3١5.١ 

دال ػُذ 

يغزٕٖ 

5.5٦ 

انؼُٛخ 

 ..١0 ١.00. 0..٦5 انكهٛخ

..١3 - 

٦05..0* 

دال ػُذ 

يغزٕٖ 

5.5٦ 
 

 أأَععخ الزوثَععخ ( ق  المزوٍععػ الؾَععبثٌ لععلهعبد الطععالة  ععٌ 5  ٍزعععؼ معع  عععلاا

(  22.22( كهععخ لأم َعبً أ عل ثتَعجخ مئوٍعخ  222( كهعخ  م  قحل  27.25  

(   ٌ ؽَ  ق  المزوٍػ 0.02( اهي كالخ عتل مَزوى  2022.5-اقَمخ د أبنذ  

(  22.5( كهععخ ثتَعجخ مئوٍعخ  22.22الؾَبثٌ للهعبد الطالة  ٌ أأَخ الاأعو   

 (.0.02( اهي كالخ عتل مَزوى 2222.2-اقَمخ د    

( كهعخ ثتَجخ 20أمب ق  المزوٍػ الؾَبثٌ للهعبد الطالة  ٌ أأَخ الصَللخ هٌ 

(.أمعععب 0.02( اهعععي كالعععخ عتعععل مَعععزوى 22220.2-(  اقَمعععخ د  25.2مئوٍعععخ   

ً ق  المزوٍػ الؾَبثٌ للهعبد الطالة  ٌ عبماخ المتَب  ٌ الم َعب قظهود التزبئظ 

( كهعخ  االتَجخ المئوٍخ لمزوٍػ اللهعخ لأاَتعخ 222( كهعخ م  قحل  22.2أ ل  

اهععنه التزععبئظ  كالععخ عتععل ( 2202.0-(   اق  قَمععخ د أبنععذ  27.2ال أَععخ أبنععذ  

(  اثعنا رعععَو التزعبئظ  ئلعٌ عععل  احعوا مَعزوى عععبكاد الا عل  ععي 0.02مَعزوى  

خ عأعي ؽععلح   عٌ م َعبً عععبكاد ال أَعبد الاأمَعخ  ثغبماعخ المتَععب أ عل ا عي أععل أأَع

%  اثععنا ٍ جععل اليععوض   ار ععو  رمععذ  20الا ععل الععي  ؽععل ال يبٍععخ المؾععلك اهععو 

 اأعبثخ ع  الغي  ة م  الَإاا الضبني.
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 ؽالة عبيؼخ دساٚخ -ط 

لإلعبثخ عأي الغي  ط م  الَإاا الضبنٌ ر  م  فالا اليوض الزبلٌ االنً 

 ة عبماخ كهاٍخ نص عأي ق : أمَزوى عبكاد الا ل للى غال

 % م  اللهعخ ال أَخ لأم َبًأ.20 الصَللخ  الاالط الطجَاي( اقل م  ال يبٍخ اهو 

للهعبد  Tر  اٍزقلا  المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ اافزجبه

الطالة عَتخ الجؾش م  غالة عبماخ كهاٍخ القبحخ ا ٌ أأَزٌ  

( 2اعلاا  خ   ( غبلت اغبلج225الصَللخ االاالط الطجَاٌ اعلكه   

 الزبلٌ ٍجَ  هنه التزبئظ.                      

 (١عذٔل)

انًزٕعؾ انؾغبثٙ ٔانُغجخ انًئٕٚخ ٔلًٛخ )د( نُزبئظ رطجٛك يمٛبط 

( انذسعخ 0..ػهٗ ػُٛخ يٍ ؽالة عبيؼخ دساٚخ )ٌ =  ػبداد انؼمم

 ..٦انكهٛخ نهًمٛبط=

انًزٕعؾ  انكهٛخ

 االفزشاػٗ

انًزٕعؾ 

 انؾغبثٙ

انُغت 

 ًئٕٚخان
االَؾشاف 

 انًؼٛبسٖ

انذالنخ  لًٛخ د

 اإلؽظبئٛخ

 0..٦5 انظٛذنخ

0٦.3. 0٦.0 

دال ػُذ  ٦0.5.- 0.0

يغزٕٖ 

5.5٦ 

انؼالط 

 انطجٛؼٗ

٦5..0 

.0... ١0.00 

دال ػُذ  3..٦- 0.0

يغزٕٖ 

5.5٦ 

 0..٦5 انؼُٛخ انكهٛخ

05.. 05.03 

دال ػُذ  3.30.- 0..

يغزٕٖ 

5.5٦ 
 

ق ق  مزوٍػ كهعبد الطالة عَتخ الجؾعش  عٌ ( الَبث2ٍزعؼ م  الغلاا  

( كهعععخ  222( كهعععخ معع  قحععل  22.22الم َععبً ث أَععخ الصععَللخ عبماععخ كهاٍععخ  

( 20.20(   اق  قَمععخ د أبنععذ 72.0االتَععجخ المئوٍععخ لمزوٍععػ الععلهعبد أبنععذ  

(  أمععب عععب د نزععبئظ الطععالة  ععي أأَععخ الاععالط 0.02اهععي  كالععخ عتععل مَععزوى  

  االتَعععجخ المئوٍعععخ لمزوٍعععػ العععلهعبد أبنعععذ  (22.22ي الطجَاعععي ثمزوٍعععػ ؽَعععبث

(   0.02اهعنه التزعبئظ  كالعخ عتعل مَعزوى  ( 22.2-(   اق  قَمخ د أبنعذ 22.75 
( 20.2امب  ي الاَتخ أ ل  ي عبماخ كهاٍخ    عب  المزوٍعػ الؾَعبثٌ لعلهعبد الاَتعخ أ عل  

( اثعنل  0.02وى  ( اهعي كالعخ عتعل مَعز22.22-(  اثأغعذ قَمعخ د  70.22ثتَجخ مئوٍخ 

أ عل ا عي أعل أأَعخ رعَو التزبئظ  ئلٌ ععل  احعوا الطعالة عَتعخ الجؾعش  عي عبماعخ كهاٍعخ 

%  اثنا ٍ جل اليوض  ار و  رمذ اأعبثعخ عع   20اهو  عأي ؽلح الي ؽل ال يبٍخ المؾلك

 أ ل.الغي  ط م  الَإاا الضبني. اثنا ٍ جل اليوض اةاا 
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اَتخ أ ل ٍوا   ٌ عبماخ المتَب قا ٍزعؼ ممب ٍجق عل  احوا غالة ال    

 % م  اللهعخ ال أَخ لأم َبً ثل 20عبماخ كهاٍخ ئلي ؽل ال يبٍخ المؾلك اهو 

ٍوعن مل  ئلي عل   ٍم   ال وا قنه  ٍمزأ و  عبكاد الا ل ثتَجخ مزوٍطخ  اقل

رتمَخ عبكاد الا ل فالا ثوامظ اأعلاك  ٌ الغبماخ ٍوا  الؾ ومَخ قا القبحخ   

ٍز  رلهٌٍ عبكاد الا ل ثع ل مجبشو قا الزلهٍت عأَهب  ٌ اى م  ثوامظ ؽَش ل  

اأعلاك  ٌ ال أَبد موظن الزطجَق   ثل ر  رعمَتهب ثطوٍ خ  َو مجبشوح  ٌ 

ثاط الم وهاد اللهاٍَخ. اٍايا مل  ئلي ق  مإٍَبد الزاأَ  الغبماٌ مب ىالذ 

اق   أضًَوا   عبكاد الا ل.ريعل نمطب لأزي َو ليه  اهثػ المواك اللهاٍَخ ثاَلا ع

 م  الممبهٍبد الزوثوٍخ ال رتَغ  من عبكاد الا ل اال رؾييه  عأي الزي َو.

رتمَخ عبكاد الا ل ٍ و  ثصوهح رواأمَخ قً انا ٍجلق متن ثلاٍخ راأما  ٌ أمب ق  

الموؽأخ االثزلائَخ اؽزي الموؽأخ الغبماَخ   ممب ٍعَو ئلي اعوك قصوه  ٌ 

المواؽل الَبث خ ممب نزظ عتا امزالك الطبلت لهنه الابكاد  ٌ  ثوامظ الزاأَ   ٌ

هنه التزبئظ من كهاٍخ  التواة نهبٍخ الموؽأخ الغبماَخ ثتَت مزوٍطخ  ارزيق 

 ( 2020ارقزأف من كهاٍخ العموً  paul(2003)( 2022اؽََ  

 ( 2022ا ثوٍـ  

 إعبثخ انغؤال انضبنش

ش االنً نص عأيأ مب الابكاد الا أَخ لإلعبثخ ع  الَإاا الضبلش م  قٍئأخ الجؾ

 –اةأضو شَوعب للى غالة ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ المتَب اعبماخ كهاٍخ ارعمل:ق 

أل أأَخ الإلعبثخ عأي الَإاا الضبلش ر  ال َب  ثمب  -أل عبماخ   ط -الاَتخ أ ل  ة

 ٍأي

أ ل ر  ؽَبة المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ لأاَتخ نهؼُٛخ ككم  –أ 

 ( الزبلٌ 7اعب د ثبلزورَت م  اةعأي ئلي اةقل أمب ٍزعؼ م  علاا 
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 (0عذٔل  )                                              

 انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نهؼُٛخ ككم

انًزٕعؾ  انؼبدح و

 انؾغبثٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ

 0١.35 0.٦١ (األٔنٗ )انًضبثشح ٦

 ...0١ 0.٦0 انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش( .

 0١.53 .0.٦ انضبَٛخ ػشش)انزفكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗ( 3

 00 .... انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ يٕالف عذٚذح( 0

 03.٦3 0..0 انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ( 0

 .١0.0 05.. انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ( ١

 ...١0 .3.. انزبعؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط( 0

 3..١0 ٦0.. انضبَٛخ )انزؾكى فٙ انزٕٓس( .

 ١0..١ .0.0 انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس( 0

 00.00 0.0١ انضبنضخ )اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف( ٦5

 00 ...0 انغبدعخ ) انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد( ٦٦

 03.0١ 0..0 فكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ(انضبيُخ )انز .٦
 

 ( الزبلٌ رورَت الابكاد.2اٍجَ  ش ل  

 

 ( ٍوظؼ رورَت مَزوى عبكاد الا ل للى الاَتخ أ ل2ش ل 

( ق  عععبكح المضععبثوح هععٌ قعأععي الاععبكاد لأاَتععخ 2( االععع ل  7ٍزعععؼ معع  الغععلاا  

رورَعت الاعبكاد  أ ل  اعبكح الزي َو االزواحل ثوظوػ اكقخ اقأهع  اأزَعبثب  اععب 

أبلزعععبلٌ : المضعععبثوح  الزي َعععو  عععٌ الزي َعععو  الزي َعععو الزجعععبكلي قا الزععععبهأي  رطجَعععق 

الماو خ الَبث خ  ي مواقف علٍعلح  الزي َعو ثموانعخ  اأقعلا  عأعي مقعبغو مَعئولخ  
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عمعن الجَبنععبد ثبٍععزقلا  الؾعواً  الععزؾ    ععٌ الزهعوه  الزصععوه ااأثععلال االزهععوه  

غف  الزَبؤا اغعوػ المعع الد  الزي َعو االزواحعل ثوظعوػ اأحغب  ثزيه  اراب

 اكقخ  اثنل  رمذ اأعبثخ عأي الغي  ا م  الَإاا الضبلش

 ثبنُغجخ نكم عبيؼخ -ة

 ؽالة عبيؼخ انًُٛب. -٦

ر  ؽَبة المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ لأاَتخ اعب د الابكاد ثبلزورَت 

( الزبلٌ                                    2م  اةعأي ئلي اةقل أمب ٍزعؼ م  علاا 

 (.عذٔل)

 انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نطالة عبيؼخ انًُٛب

انًزٕعؾ  انؼبدح و

 انؾغبثٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ

 .03.0 .... األٔنٗ )انًضبثشح( ٦

 0١..0 0٦.. انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش( .

 0٦.٦0 00.. زفكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗ(انضبَٛخ ػشش)ان 3

 05.٦٦ 0.١٦ انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ 0

 0..١0 .3.. انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ يٕالف عذٚذح 0

 00..١ .... انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ( ١

 ١0.05 50.. انزبعؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط( 0

 00..١ 0.50 طغبء ثزفٓى ٔرؼبؽفانضبنضخ )اإل .

 0١..١ 0.0 انضبَٛخ )انزؾكى فٙ انزٕٓس( 0

 .١٦.0 0.0٦ انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس ٦5

 00.35 .0.3 انغبدعخ ) انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد( ٦٦

 00..0 0.50 انضبيُخ )انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ( .٦

 د.( الزبلٌ رورَت الابكا2اٍجَ  ش ل  

 

 

 

 

  

 ( ٕٚػؼ رشرٛت ػبداد انؼمم نذٖ ؽالة عبيؼخ انًُٛب3شكم  )               
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( ق  عععبكح المضععبثوح هععٌ قعأععي الاععبكاد لععلى 2( االععع ل  2ٍزعععؼ معع  الغععلاا  

غالة عبماخ المتَب  اعبكح الزي َو االزواحعل ثوظعوػ اكقعخ اقأهع  اأزَعبثب  اععب  

 َعععو  عععٌ الزي َعععو  الزي َعععو الزجعععبكلي اا رورَعععت الاعععبكاد أبلزعععبلٌ : المضعععبثوح  الزي

الزعبهأي  الزي َو ثموانخ  رطجَق الماو خ الَبث خ  ي مواقف علٍلح    اأقلا  عأعي 

مقبغو مَئولخ  عمن الجَبنبد ثبٍزقلا  الؾواً  اأحغب  ثزيه  اراعبغف  العزؾ   

 ععٌ الزهععوه  الزصععوه ااأثععلال االزهععوه    الزَععبؤا اغععوػ المععع الد  الزي َععو 

 االزواحل ثوظوػ اكقخ. 

 ؽالة عبيؼخ دساٚخ -.

ر  ؽَبة المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ لأاَتخ اعب د الابكاد ثبلزورَت 

 ( الزبلٌ                               2م  اةعأي ئلي اةقل أمب ٍزعؼ م  علاا 

 (0عذٔل)

 ة عبيؼخ دساٚخانًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نطال

 ( الزبلٌ رورَت الابكاد.0اٍجَ  ش ل  

   

  

 

  

 ( ٕٚػؼ رشرٛت ػبداد انؼمم نطالة عبيؼخ دساٚخ0شكم )

انًزٕعؾ  انؼبدح و

 انؾغبثٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ

 .03.0 0..0 األٔنٗ )انًضبثشح( ٦

 0١..0 5..0 انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش( .

 0٦.٦0 0.٦١ انضبَٛخ ػشش)انزفكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗ( 3

 05.٦٦ 0.0 انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ 0

 0..١0 03.. فٙ يٕالف عذٚذح انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ 0

 00..١ 3١.. انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ( ١

0 
 

 ١0.05 3١.. انزبعؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط(

 00..١ .0.0 انضبنضخ )اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف .

 0١..١ .5.. انضبَٛخ )انزؾكى فٙ انزٕٓس( 0

 .١٦.0 0.00 انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس ٦5

 00.35 0.03 انغبدعخ ) انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد( ٦٦

 00..0 0..0 انضبيُخ )انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ( .٦
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ٌ قعأععي الاععبكاد لععلى ( ق  عععبكح المضععبثوح هعع0( االععع ل  2ٍزعععؼ معع  الغععلاا  

غععالة عبماععخ كهاٍععخ  اا  عععبكح الزي َععو االزواحععل ثوظععوػ اكقععخ اقأهعع  اأزَععبثب  

اعععب  رورَععت الاععبكاد أبلزععبلٌ : المضععبثوح  الزي َععو  ععٌ الزي َععو  الزي َععو الزجععبكلي اا 

الزعبهأي  الزي َو ثموانخ  رطجَق الماو خ الَبث خ  ي مواقف علٍلح    اأقلا  عأعي 

لخ  عمن الجَبنبد ثبٍزقلا  الؾواً  اأحغب  ثزيه  اراعبغف  العزؾ   مقبغو مَئو

 ععٌ الزهععوه  الزصععوه ااأثععلال االزهععوه    الزَععبؤا اغععوػ المععع الد  الزي َععو 

 االزواحل ثوظوػ اكقخ.

 انظٛذنخ -انؼهٕو  –كهٛبد عبيؼخ انًُٛب ٔرشًم انزشثٛخ  - ٦  ثبنُغجخ نكم كهٛخ –ط 

وٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ للهعبد ر  ؽَبة المزكهٛخ انزشثٛخ  - ق

 غالة أأَخ الزوثَخ عبماخ المتَب  ٌ اةقَب  الاأمَخ 

الجَولوعٌ(  ٌ م َبً عبكاد الا ل اعب د التزبئظ  –ال َمَب   - اليَيٍب 

 ( الزبل20ٌأمب ٍزعؼ م  علاا    

 (20علاا 

هٛخ انزشثٛخ انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نطالة ك

 عبيؼخ انًُٛب

انًزٕعؾ  انؼبدح و

 انؾغبثٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ

 .0١.0 .0.٦ انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش( ٦

انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ  .

 00..0 03.. يٕالف عذٚذح

 ...0٦ ١3.. األٔنٗ )انًضبثشح( 3

 .0٦.3 0.0٦ انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ 0

 05.33 00.. فكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗانضبَٛخ ػشش)انز 0

 ١0.05 3١.. انزبعؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط( ١

 0...١ ١... انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ 0

 ١3.00 .0.١ انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس .

 0...١ 0.53 انضبنضخ )اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف 0

 0٦..0 0.5٦ انزٕٓس انضبَٛخ )انزؾكى فٙ ٦5

 0١.00 0.00 انغبدعخ ) انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد( ٦٦

 00.٦١ 0.35 انضبيُخ )انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ( .٦
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 ( الزبلٌ رورَت الابكاد5اٍجَ  ش ل  

 

 

 

 

                       

                      

 ٛبهٛخ انزشثٛخ عبيؼخ انًُ( ٕٚػؼ رشرٛت ػبداد انؼمم نذٖ ؽالة ك0شكم )      

( ق  عععبكح الزي َععو  ععي الزي َععو هععٌ قعأععي 5( االععع ل  20ٍزعععؼ معع  الغععلاا  

الاعععبكاد لعععلى غعععالة أأَعععخ الزوثَعععخ عبماعععخ المتَعععب  اا  ععععبكح الزي َعععو االزواحعععل 

ثوظوػ اكقخ اقأه  اأزَبثب  اعب  رورَت الابكاد أبلزعبلٌ :  الزي َعو  عٌ الزي َعو    

بث خ  ي مواقف علٍلح  المضبثوح  الزي َو ثموانخ  الزي َو الزجعبكلي رطجَق الماو خ الَ

اا الزعععبهأي  عمععن الجَبنععبد ثبٍععزقلا  الؾععواً  اأقععلا  عأععي مقععبغو مَععئولخ  

الزصوه ااأثلال االزهوه  اأحعغب  ثعزيه  اراعبغف  العزؾ    عٌ الزهعوه  الزَعبؤا 

 اغوػ المع الد  الزي َو االزواحل ثوظوػ اكقخ.

رعع  ؽَععبة المزوٍععطبد الؾَععبثَخ االتَععت المئوٍععخ لععلهعبد غععالة انؼهووٕو  ة كهٛووخ

ؽَعوا (  -نجعبد –ال َمَعب   -أأَخ الاأو  عبماخ المتَعب  عٌ اةقَعب  الاأمَعخ  اليَيٍعب 

 ( الزبلٌ 22 ٌ م َبً عبكاد الا ل اعب د التزبئظ أمب ٍزعؼ م  علاا  
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 (٦٦عذٔل)                                             

انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نطالة كهٛخ انؼهٕو 

 عبيؼخ انًُٛب

انًزٕعؾ  انؼبدح و

 انؾغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

 0١..0 0.03 األٔنٗ )انًضبثشح( ٦

 00.00 03.. انضبَٛخ ػشش)انزفكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗ .

 03.0٦ ٦... انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش( 3

 03.0٦ ٦... انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ يٕالف عذٚذح 0

 00..0 ...0 انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ ( 0

 ١0.00 30.. انزبعؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط( ١

 ١...١ 0... انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ 0

 ١3.0١ 0.١0 انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس .

 .0..١ 0.53 انضبنضخ )اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف 0

 ١٦.١٦ 0.30 انضبَٛخ )انزؾكى فٙ انزٕٓس ٦5

 00.00 0.00 انغبدعخ ) انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد( ٦٦

 0٦.00 0.53 انضبيُخ )انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ( .٦
 

 ( الزبلٌ رورَت الابكاد2اٍجَ  ش ل       

. 

 

 

 

 

 

 

 ؼ رشرٛت ػبداد انؼمم نذٖ ؽالة كهٛخ انؼهٕو عبيؼخ انًُٛب( ٕٚػ١شكم )

( ق  عععبكح المضععبثوح هععٌ قعأععي الاععبكاد لععلى 2( االععع ل  22ٍزعععؼ معع  الغععلاا  

غالة أأَخ الاأو  عبماخ المتَب  اا  ععبكح الزي َعو االزواحعل ثوظعوػ اكقعخ اقأهع  

بكلي اا الزعععبهأي اأزَععبثب  اعععب  رورَععت الاععبكاد أبلزععبلٌ : المضععبثوح  الزي َععو الزجعع

الزي َو  عٌ الزي َعو  رطجَعق الماو عخ الَعبث خ  عي مواقعف علٍعلح  الزي َعو ثموانعخ    
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عمن الجَبنبد ثبٍعزقلا  الؾعواً  اأقعلا  عأعي مقعبغو مَعئولخ  الزصعوه ااأثعلال 

االزهعععوه  اأحعععغب  ثعععزيه  اراعععبغف  العععزؾ    عععٌ الزهعععوه      الزَعععبؤا اغعععوػ 

 ل ثوظوػ اكقخ.المع الد  الزي َو االزواح

ر  ؽَبة المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ للهعبد كهٛخ انظٛذنخ :  -ط

غالة أأَخ الصَللخ عبماخ المتَب  ٌ م َبً عبكاد الا ل اعب د التزبئظ أمب 

 ( الزبل22ٌٍزعؼ م  علاا 

 (.٦عذٔل)

انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نطالة كهٛخ انظٛذنخ 

 عبيؼخ انًُٛب

انًزٕعؾ  انؼبدح و

 انؾغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

٦ 
 05.00 0٦.. األٔنٗ )انًضبثشح(

. 
 ١0.١0 3١.. انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ

3 
 0..١0 .3.. انضبَٛخ ػشش)انزفكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗ(

0 
 50..١ ٦0.. انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش(

0 
 ١0.50 50.. انزٕٓس( انضبَٛخ )انزؾكى فٙ

١ 
 .١١.0 0.30 انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ(

0 
 ١..١0 0.0٦ انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ يٕالف عذٚذح(

. 
 ١3.00 0.١٦ انزبعؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط(

0 
 ١3.5١ 0.50 انضبنضخ )اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف(

٦5 
 0١..0 0.53 (انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس

٦٦ 
 ...0٦ 0.00 انضبيُخ )انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ(

٦. 
 .05.0 0.0٦ انغبدعخ ) انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد(
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 ( الزبلٌ رورَت الابكاد.7اٍجَ  ش ل  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 ( ٕٚػؼ رشرٛت ػبداد انؼمم نذٖ ؽالة كهٛخ انظٛذنخ عبيؼخ انًُٛب0شكم)

( ق  عععبكح المضععبثوح هععٌ قعأععي الاععبكاد لععلى 7الععع ل  ( ا22ٍزعععؼ معع  الغععلاا  

غععالة أأَععخ الصععَللخ عبماععخ المتَععب  اا  عععبكح الزَععبؤا اغععوػ المععع الد اقأهعع  

اأزَععبثب  اعععب  رورَععت الاععبكاد أبلزععبلٌ : المضععبثوح  اأقععلا  عأععي مقععبغو مَععئولخ 

الزي َععو  الزي َععو الزجععبكلٌ قا الزعععبهأي  الزي َععو  ععٌ الزي َععو  الععزؾ    ععٌ الزهععوه 

ثموانععخ  رطجَععق الماو ععخ الَععبث خ  ععٌ مواقععف علٍععلح    عمععن الجَبنععبد ثبٍععزقلا  

الؾواً    اأحغب  ثزيه  ارابغف  الزصوه ااأثلال االزهوه  الزي َعو االزواحعل 

 ثوظوػ اكقخ الزَبؤا اغوػ المع الد.

 كهٛبد عبيؼخ دساٚخ ٔرشًم كهٛزٙ انظٛذنخ ٔانؼالط انطجٛؼٙ -.

ر  ؽَبة المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ للهعبد :  كهٛخ انظٛذنخ - ق

غالة أأَخ الصَللخ عبماخ كهاٍخ القبحخ  ٌ م َبً عبكاد الا ل 

 ( الزبل22ٌاعب د التزبئظ أمب ٍزعؼ م  علاا 
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 (٦3عذٔل)

انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نطالة كهٛخ انظٛذنخ 

 عبيؼخ دساٚخ

انًزٕعؾ  حانؼبد و

 انؾغبثٙ

 انُغجخ انًئٕٚخ

 03.00 0.٦0 األٔنٗ )انًضبثشح( ٦

 00..0 .0.. انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش( .

 0٦.٦0 ...0 انضبَٛخ ػشش)انزفكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗ( 3

 05.٦٦ ١.00 انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ 0

 ١..١0 .0.5 انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ يٕالف عذٚذح 0

 00..١ 3١.. انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ( ١

 ١0.30 0 انزبعؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط( 0

 00..١ ٦..0 انضبنضخ )اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف .

 00..١ ١0.. انضبَٛخ )انزؾكى فٙ انزٕٓس( 0

 .١٦.0 ١.05 انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس ٦5

 0..00 ١.00 انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد( انغبدعخ ) ٦٦

 00..0 ١.05 انضبيُخ )انزفكٛش ٔانزٕاطم ثٕػٕػ ٔدلخ( .٦

 ( الزبلٌ رورَت الابكاد.2اٍجَ  ش ل     

 

 

 

 

 

 

 

 ( ٕٚػؼ رشرٛت ػبداد انؼمم نطالة كهٛخ انظٛذنخ عبيؼخ دساٚخ.شكم )

اععبكاد لععلى ( ق  عععبكح المضععبثوح هععٌ قعأععي ال2( االععع ل  22ٍزعععؼ معع  الغععلاا  

غععالة أأَععخ الصععَللخ  عبماععخ كهاٍععخ  اا  عععبكح الزي َععو االزواحععل ثوظععوػ اكقععخ 

اقأه  اأزَبثب  اعب  رورَت الابكاد أبلزبلٌ : المضعبثوح  الزي َعو  عٌ الزي َعو  الزي َعو 

الزجبكلي اا الزعبهأي  الزي َو ثموانخ  رطجَق الماو خ الَبث خ  عٌ مواقعف علٍعلح    

مَععئولخ  عمععن الجَبنععبد ثبٍععزقلا  الؾععواً  اأحععغب  ثععزيه   اأقععلا  عأععي مقععبغو
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اراعععبغف  العععزؾ    عععٌ الزهعععوه  الزصعععوه ااأثعععلال االزهعععوه    الزَعععبؤا اغعععوػ 

 المع الد  الزي َو االزواحل ثوظوػ اكقخ.

ر  ؽَبة المزوٍطبد الؾَبثَخ االتَت المئوٍخ كهٛخ انؼالط انطجٛؼٗ :  -ة

عبماخ كهاٍخ القبحخ  ٌ م َبً عبكاد  للهعبد غالة أأَخ الاالط الطجَاٌ

 ( الزبل20ٌالا ل اعب د التزبئظ أمب ٍزعؼ م  علاا 

 (20علاا 

انًزٕعطبد انؾغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ ٔرشرٛت ػبداد انؼمم نطالة كهٛخ انؼالط 

 انطجٛؼٗ عبيؼخ دساٚخ

انًزٕعؾ  انؼبدح و

 انؾغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ

 .03.0 0...٦ األٔنٗ )انًضبثشح( ٦

. 
 0١..0 0.05 انخبيغخ )انزفكٛش فٗ انزفكٛش(

3 
 0٦.٦0 0..0 انضبَٛخ ػشش)انزفكٛش انزجبدنٙ أ انزشبسكٗ(

0 
 05.٦٦ ١.00 انشاثؼخ )انزفكٛش ثًشَٔخ

0 
 0..١0 3..0 انغبثؼخ )رطجٛك انًؼشفخ انغبثمخ فٙ يٕالف عذٚذح

١ 
 00..١ 3... انؾبدٚخ ػشش)اإللذاو ػهٗ يخبؽش يغئٕنخ(

0 
 ١0.05 0... عؼخ )عًغ انجٛبَبد ثبعزخذاو انؾٕاط(انزب

. 
 00..١ 0..0 انضبنضخ )اإلطغبء ثزفٓى ٔرؼبؽف

0 
 0١..١ 0١.. انضبَٛخ )انزؾكى فٙ انزٕٓس(

٦5 
 .١٦.0 53.. انؼبششح )انزظٕس ٔاإلثذاع ٔاالثزكبس

٦٦ 
 00.35 .١.3 انغبدعخ ) انزغبؤل ٔؽشػ انًشكالد(

٦. 
 00..0 .0.0 طم ثٕػٕػ ٔدلخ(انضبيُخ )انزفكٛش ٔانزٕا

 

 ( الزبلٌ رورَت الابكاد.2اٍجَ  ش ل  
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( ٕٚػؼ رشرٛت ػبداد انؼمم نطالة كهٛخ انؼالط انطجٛؼٙ عبيؼخ 0شكم )

 دساٚخ

( ق  عبكح المضبثوح هٌ قعأي الابكاد للى 2( االع ل  20ٍزعؼ م  الغلاا  

عبكح الزي َو االزواحل ثوظوػ  غالة أأَخ الاالط الطجَاي  عبماخ كهاٍخ  اا 

اكقخ هٌ اقأه  اأزَبثب  اعب  رورَت الابكاد أبلزبلٌ : المضبثوح  الزي َو  ٌ 

الزي َو  الزي َو الزجبكلي اا الزعبهأي  الزي َو ثموانخ  رطجَق الماو خ الَبث خ  ٌ 

مواقف علٍلح    اأقلا  عأي مقبغو مَئولخ  عمن الجَبنبد ثبٍزقلا  الؾواً  

حغب  ثزيه  ارابغف  الزؾ    ٌ الزهوه  الزصوه ااأثلال االزهوه    الزَبؤا اأ

  اغوػ المع الد  الزي َو االزواحل ثوظوػ اكقخ.

 ٍزعؼ م  عوض التزبئظ الَبث خ    

خ أبنذ عبكح المضبثوح اةأضو شَوعب  .2 َتخ أ ل قا ل ل عبماخ ال ل أَأ َزوى الا انا عأي م

اخ الزق وعن مل  الي غَج  ٍ ابة اقل ٍَز صصبد الاأمَخ الزٌ رزطأت م  الطبلت ا

ٍبعل  ٌ رتمَخ عبكح  ائكهاك الغبنت الميبهَمي ثبأظب خ ئلي ئر ب  الغبنت الامٌأ ممب 

وق  المضبثوح ثبأظب خ ئلي ق  غالة اليوقخ الواثاخ عأي اش  الزقوط االلمظ  ٌٍ 

 الامل

اخ المواك اأبنذ مهبهح الزي َو االزواحل ثوظوػ اقل هنه الابكاد شَو .2 عب نروا لطَج

ٍبد  خ قأضو م  الغوانت التروٍخ  أمب قشبهد اللها الاأمَخ الزٌ رزطأت الزغبهة الامَأ

 ٌ َبئل   ٍأوة المؾبظوح هو ال مٌ الؾبلي  ثع ل عب  مبىاا ق ئلي ق  نربمتب الزاَأ

ََطو قصتب  المؾبظوح قمب الطبلت  هو  َئخ الزلهٌٍ هو الم الزلهٌٍ االماأ  قا ععو ه

 ٌ   ػ.مزأ 
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خ ُفوً ام  عبماخ ةفوى   امل  الفزالف  .2 ت الابكاد أب  مقزأيب م  أَأ ئمب روَر

خ امب ر لمخ م  ثوامظ  هنه الجوامظ خ  ٌ أل أَأ اخ اللهٍا  ق  رإكً الميزوض م  غَج

َبد م  مغموعخ رع َل ئلي خ المقزأيخ. الامأ َبد الا َأ خ ثبلامأ ََطخ الا َأ  حوال ا الج

َبد الا َأ ئلي َب خالامأ َبد عتهب ٍتزظ ثؾَش الما لح  ا الاأ  رطوٍو م  اليوك رم   عمأ

 الامأَخ ؽَبرا متبؽٌ شزي  ٌ عبكاد ع أَخ ل ٌ ٍَزقل  اليوك الي وً نزبعا

 ااةأبكٍمَخ. 

 اإلعبثخ ػٍ انغؤال انشاثغ يٍ أعئهخ انجؾش

ٌ ـــ  الَإاا الواثن م  قٍئأخ الجؾش االنً نص عأيأ مب اليوق  ــــخ عـــلإلعبث

خ ــــــمَزوى عبكاد الا ل ثَ  غالة ال أَبد الاأمَخ ثغبماخ المتَب اعبماخ كهاٍ

 القبحخ اٍعمل غالة :

أأَزٌ عبماخ كهاٍخ -أأَبد عبماخ المتَب  ط -عبمازٌ المتَب اكهاٍخ القبحخ ة -ا   

 اقل ر  افزجبهه م  فالا اليواض الزبلَخ

 ؽالة عبيؼزٙ انًُٛب ٔدساٚخ انخبطخ -أ
ٍوعل  وق "ال عبثخ ع  الغي  ق م  الَإاا الَبثق م  فالا اليوض الزبلٌ ر  اأ

( ثَ  مزوٍطٌ كهعبد الطالة  ٌ عبماخ المتَب 0.05كاا ئؽصبئَب عتل مَزوى  

 اعبماخ كهاٍخ القبحخ  ي م َبً عبكاد الا ل أ

(لزاوف اليعواق ثعَ  غعالة عبماعخ  t- test أدأ ر  اٍزقلا  افزجبه

( ٍجععَ  25 ععٌ م َععبً عععبكاد الا ععل  اعععلاا  ٍععخ المتَععب اعبماععخ كها

 هنه التزبئظ.                        

                                                             

 (٦0عذٔل)                                           

 انًزٕعؾ انؾغبثٗ ٔلًٛخ د ثٍٛ يزٕعطٗ دسعبد ؽالة عبيؼخ انًُٛب ٔعبيؼخ

 دساٚخ

االَؾشاف  انًزٕعؾ انؼذد انغبيؼخ

 انًؼٛبس٘

لًٛخ د 

نهًمٛبط 

 ككم

يغزٕٖ  انذالنخ

 انذالنخ

دانخ  5.555 0.0١- ١3.. ١.00. 350 انًُٛب

ػُذ 

يغزٕٖ 

5.5٦ 

 3١.. 5..05 0.. دساٚخ
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( الَبثق ق  المزوٍػ الؾَبثٌ لطالة عبماخ  25ٍزعؼ م  علاا  

 اقَمخ د (’ 20.20لطالة عبماخ كهاٍخ   (   امزوٍػ الؾَبث22.77ٌالمتَب 

(   ممب ٍعَو ئلي اعوك  واق كالا ثَ  0.02( اهي كالخ عتل مَزوى  5.72- 

مزوٍطٌ كهعبد المغموعزَ  لصبلؼ المغموعخ ماد المزوٍػ اةعأي اهي 

 غالة عبماخ كهاٍخ  اثنل  ٍو ط اليوض الَبثق.

ثاط الم وهاد رهز    اقل ٍوعن مل  ئلي الطالة  ٌ عبماخ كهاٍخ ٍلهٍو  

ثزتمَخ مهبهاد الزي َو أغي  م  ثونبمظ اأعلاك كافل الغبماخ مضل م وهاد 

الزي َو الاأمٌ  الزي َو اليأَيي  مهبهاد الزواحل  اغوق الجؾش الاأمٌ ا َوهب   

ممب ٍبه   ي رلهٍت الطأجخ عأي أضَو م  المهبهاد الزي َو. قمب  ٌ عبماخ المتَب 

ثوامظ اأعلاك  ي ال أَبد موظن اللهاٍخ ال ٍوعل م وه   جال االغالل عأي

متيصل لأزلهٍت عأي مهبهاد الزي َو  اعبكاد الا ل ائنمب روعل ثع ل ظمتٌ 

م  فالا ثاط الم وهاد قا ٍ زَجهب الطبلت قصتب  اللهاٍخ نروا لطجَاخ اللهاٍخ 

  .الاأمَخ  ي هنه ال أَبد

 كهٛبد عبيؼخ انًُٛب -ة

غي  ة م  الَإاا الَبثق مع  فعالا اليعوض الزعبلٌأ ال ر  اأعبثخ ع  ال

(  ععٌ م َععبً عععبكاد الا ععل  ثععَ  0.05ٍوعععل  ععوق كاا ئؽصععبئًَب عتععل مَععزوى  

مزوٍععطبد كهعععبد غععالة عبماععخ المتَععب  ععٌ أأَععبد الزوثَععخ االاأععو  االصععَللخ رعع  

للهاٍخ اليعواق ثعَ  المغموععبد العضالس    One- way ANOAاٍزقلا  افزجبه 

 ( الزبلي 22تزبئظ أمب ٍزعؼ م  علاا اعب د ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م0202مارس والعشرون              لثالمجلد الثا               الثالثالعدد 

 

 العممية  المجمة المصرية لمتربية

42 

 

 (٦١عذٔل )

 يزٕعطبد دسعبدَزبئظ اخزجبس رؾهٛم انزجبٍٚ نذالنخ انفشٔق ثٍٛ 

 انطالة فٗ كهٛبد انزشثٛخ ٔانؼهٕو ٔانظٛذنخ ثغبيؼخ انًُٛب فٙ يمٛبط ػبداد انؼمم

               

 انجٛبَبد

 ػبداد انؼمم   

يظذس 

 انزجبٍٚ

دسعخ 

ٕع يغً انؾشٚخ

 انًشثؼبد

يزٕعؾ 

 انًشثؼبد
 لًٛخ ف

يغزٕٖ 

 انذالنخ

 انًمٛبط ككم

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد

٦ 5.305 5.305 5.550 

 

5.00. 

 

داخم 

 انًغًٕػبد

350 ..000.٦5. 00.00 

  .000.00.. 35١ انكهٙ

 

( اهي  َو  0.005( الَبثق ق  قَمخ ف  ي الم َبً أ ل  22ٍزعؼ م  علاا  

 وق كاا ئؽصبئًَب عتل مَزوى عل  اعوك ممب ٍاتي ( 0.05كالخ عتل مَزوى  

غالة كهعبد ثَ  مزوٍطبد   ٌ م َبً عبكاد الا ل  ي الم َبً أ ل( 0.05 

عبماخ المتَب  ٌ أأَبد الزوثَخ االاأو  االصَللخ  ممب ٍعَو ئلي قجوا اليوض.اقل 

 ٍوعن مل  ئلي عل  اعوك م وهاد رهز  ثمهبهاد الزي َو الاأمٌ ثع ل مجبشو

  jeffer ٍوا  أب  مزطأت أأَخ اا مزطأت عبماخ اٍزيق مل  من كهاٍخ   

الزي قألد عأي ا  هتبك ؽبعخ للمظ  عبكاد الا ل   ٌ المتبهظ اللهاٍَخ   2016)

ال ٍَمب  ٌ الزاأَ  الاب  االغبماٌ   ائكهاك ق  غالثتب ال ٍزؾولو  ثطوٍ خ ٍؾوٍخ 

غٌ   اهنا ٍأيمتب ثيه  ق عل م  موؽأخ ئلي قفوى   ثل ٍقعاو  لزطوه رلهٍ

ل َيَخ ؽلاس مل  الزطوه ع  غوٍق ماو خ الاالقخ ثَ  المهبهاد ارطوٍو ارتمَخ 

 عبكاد الا ل  ي متبهغتب.

   كهٛزٙ عبيؼخ دساٚخ -ط

ٍوعل  وق كاا "ال ر  اأعبثخ ع  الَإاا الَبثق م  فالا اليوض الزبلٌأ   

الطالة  ي  أأَزي الصَللخ  ( ثَ  مزوٍطٌ كهعبد0.05ئؽصبئَب عتل مَزوى  

 االاالط الطجَاي ثغبماخ كهاٍخ القبحخ  ي م َبً عبكاد الا ل أ

( لزاوف اليعواق ثعَ  غعالة أأَزعي  t- test أدأ ر  اٍزقلا  افزجبه

 عٌ م َعبً ععبكاد الا ععل  الصعَللخ االاعالط الطجَاعي ثغبماعخ كهاٍعخ 

 ( ٍجَ  هنه التزبئظ.27اعلاا  
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 (٦0عذٔل)

انظٛذنخ ٔانؼالط ثٙ ٔلًٛخ د ثٍٛ يزٕعطٗ دسعبد ؽالة كهٛزٙ انًزٕعؾ انؾغب

 انطجٛؼٗ ثغبيؼخ دساٚخ

لًٛخ د  انًزٕعؾ انؼذد انكهٛخ

 نهًمٛبط ككم

 يغزٕٖ انذالنخ انذالنخ

دانخ ػُذ يغزٕٖ  5.50 00..٦ .0٦.3 50. انظٛذنخ

5.50 
 ...0. .0 انؼالط انطجٛؼٙ 

 

لؾَبثٌ لطالة أأَخ ( الَبثق ق  المزوٍػ ا27ٍزعؼ م  علاا  

(’ 22.22(   امزوٍػ الؾَبثٌ لطالة أأَخ الاالط الطجَاي  22.22الصَللخ 

(   ممب ٍعَو ئلي اعوك  واق 0.05اهي كالخ عتل مَزوى   (00..٦ اقَمخ د 

كالا ثَ  مزوٍطٌ كهعبد المغموعزَ  لصبلؼ المغموعخ ماد المزوٍػ اةعأي 

وض الَبثق . اٍوعن مل  ئلي اهي غالة أأَخ الصَللخ  اثنل  ٍو ط الي

ثونبمظ ئعلاك أأَخ الصَللخ النً ٍقصص علكا قأضو م  الَبعبد المازملح 

لم وهاد الزي َو الاأمٌ االيأَيٌ امهبهاد الزواحل ا َوهب. عال عأي افزالف 

 غجَاخ اللهاٍخ الامأَخ ل ل أأَخ. 

 رهخٛض َزبئظ انجؾش:

وا   ٌ عبماخ ا- َتخ أ لٍ  خ عل  احوا غالة الا خ ئلي ؽل ال يٍب َب قا عبماخ كهٍا لمت

مزأ و  عبكاد الا ل 20المؾلك اهو  م   ال وا قنه ٍ  َبً ثلٍ  خ لأم  % م  اللهعخ ال َأ

وعن مل  ئلي عل  رتمَخ عبكاد الا ل ثع ل مجبشو فالا ثوامظ   ٍ َجخ مزوٍطخ  اقل ثت

وا  الؾ ومَخ قا القبحخ ا عَبحوح اهنا ٍزيق من كهاٍبد أل .اأعلاك  ٌ الغبماخٍ 

 اٍقزأف من كهاٍبد أل م Muammer (2014) (2027(  الملنٌ  2022 

 (2022( اثوٍـ  2022( االقيبف 2020العموى  

خ أبنذ  - َتخ أ ل قا ل ل عبماخ ال ل أَأ َزوى الا ت الابكاد  بنا عأي م َجخ لزوَر امب ثبلت

اخ الزقصصبد الاأم وعن مل  الي غَج َخ الزٌ رزطأت م  عبكح المضبثوح اةأضو شَوعب اقلٍ 

 ٌ ٍبعل   ابة ائكهاك الغبنت الميبهَمي ثبأظب خ ئلي ئر ب  الغبنت الامٌأ ممب  ٍَز الطبلت ا

 ٌ رتمَخ عبكح المضبثوح ثبأظب خ ئلي ق  غالة اليوقخ الواثاخ عأي اش  الزقوط االلمظ  

اخ ٍوق الامل  اأبنذ مهبهح الزي َو االزواحل ثوظوػ اقل هنه الابكاد شَوعب نروا ل طَج

ت الابكاد  خ قأضو م  الغوانت التروٍخ  ئمب روَر المواك الاأمَخ الزٌ رزطأت الزغبهة الامَأ

خ  ٌ أل  اخ اللهٍا خ ُفوً ام  عبماخ ةفوى   امل  الفزالف غَج أب  مقزأيب م  أَأ

خ ٍزيق من كهٍا خ امب ر لمخ م  ثوامظ.اهنا  ٌ  (2027الملنٌ   أَأ ارقزأف من ثبق

ٍبد  اللها
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اق كالا ثَ  مزوٍطٌ كهعبد الغبمازَ  لصبلؼ المغموعخ ماد اعوك  و-

المزوٍػ اةعأي اهي غالة عبماخ كهاٍخ القبحخ. اقل ٍوعن مل  ئلي الطالة 

 ٌ عبماخ كهاٍخ ٍلهٍو  ثاط الم وهاد رهز   ثزتمَخ مهبهاد الزي َو أغي  م  

اليأَيٌ  ثونبمظ اأعلاك كافل الغبماخ مضل م وهاد الزي َو الاأمٌ  الزي َو 

مهبهاد الزواحل  اغوق الجؾش الاأمٌ ا َوهب   ممب ٍبه   ي رلهٍت الطأجخ 

 عأي أضَو م  مهبهاد الزي َو.

 انزٕطٛبد ٔانجؾٕس انًمزشؽخ:

ٔ انزٙ رًضم ثؼغ  رٕطٛبد انجؾش فٙ ػٕء َزبئظ انجؾش انؾبنٙ .٦

 :ٍوحٌ الجؾش الؾبلٌ ثمب ٍأٌ، عٕاَت إطالػ انزؼهٛى انغبيؼٙ 

د االم بٌٍَ الم تتخ عأمًَب لزاوف مَزوى عبكاد الا ل للى رو َو اةكاا -

 الطالة  ٌ ال أَبد المقزأيخ الؾ ومَخ االقبحخ ثمب ٍتبٍت الزقصص.

ئعبكح الترو  ٌ م وهاد اأعلاك لأطالة  ٌ أأَبد الغبمابد المقزأيخ  -

 ٍوا  الؾ ومٌ قا القبص  ثمب ٍتمٌ عبكاد الا ل للٍه .

د الا ل اا رلهٍَهب  ي ش ل موظوعبد ر لٍ  م وه رؾذ مَمي عبكا -

ظم  م وهاد قفوى االزلهٍت عأَهب ثجونبمظ اأعلاك  ي أأَبد 

الغبمابد الؾ ومَخ االقبحخ  ثمب ٍؾ ق رتمَخ عبكاد الا ل للٍه    

ارطوٍوهب لزواأت مَزؾلصبد الاصو م  عأ  ار تولوعَب اقصوهمب عأي 

 الجَئخ االمغزمن.

 ؾش الؾبلٌ ئم بنَخ ئعوا  الجؾوس الزبلَخ:ٍ زوػ الجانجؾٕس انًمزشؽخ:  ..

 قَبً مَزوً عبكاد الا ل ثصيخ عبمخ ثمواؽل الزاأَ  المقزأيخ.  -

ئعوا  كهاٍخ م بهنخ لزاوف مَزوى عبكاد الا ل ثَ  عَتبد مقزأيخ م   -

 المأزؾ َ  ثجونبمظ اأعلاك الغَو كاهٍَ  لأاأو .

لزاأَ  الاب  ثَ  ئعوا  كهاٍخ م بهنخ لزاوف مَزوً عبكاد الا ل  ٌ ا -

 الطالة  ٌ الملاهً الؾ ومَخ االقبحخ.

ئعوا  كهاٍخ رغوٍجَخ لزاوف قصو ثونبمظ ُمال  ٌ عبكاد الا ل  ٌ رتمَخ  -

الميبهَ  ااالرغبهبد االمَوا امهبهاد الزي َو الاأمٌ للى عَتخ م  

 الطالة  ي الغبمابد الؾ ومَخ االقبحخ.
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 يشاعغ انجؾش:

 أال :انًشاعغ انؼشثٛخ

(.ملى رعمَ  عبكاد الا ل  ٌ متبهظ الاأو  2022قثو الَم  قال  ٍأَ .  -2

   الغبماخ الهبشمَخ اةهك  .سعبنخ يبعغزٛشلأموؽأخ اةٍبٍَخ الاأَب  

(.مَزوى رعمَ  عبكاد الا ل الَبئلح للى 2022قثو هٍبً ؽََ  مؾمل.  -2

خ نهذساعبد يغهخ انغبيؼخ اإلعاليٛالماأ  المصلهً  ي ظو  ثاط المزغَواد   

 .200-225( 0 22  انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ

    انؼبداد انؼمهٛخ ٔرًُٛزٓب نذٖ انزاليٛز(.2002الؾبهصي  ئثواهَ  اؽمل.  -2

 الوٍبض الَاوكٍخ :م زجخ الع َوى.

(.عبكاد الا ل للى ماأمبد هٍبض اةغيبا 2022القيبف  ئٍمب  عجبً.  -0

 . 222-202( 0     غٛخ ٔانزشثٕٚخيغهخ انؼهٕو انُفاعالقزهب ثجاط المزغَواد  

(. ابلَخ فوائػ الزي َو  ي رتمَخ عبكاد 2022الازَجي  اظؾي عجل هللا.  -5

 الزي َو اميهو  الناد االأبكٍمي للى غبلجبد قَ  اأؽَب  ث أَخ الزوثَخ 

  250-222( 2 50    يغهخ عبيؼخ أو انفش٘ نهؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ 

(.اؽلح م زوؽخ لزتمَخ عبكاد الا ل للً غالة 2022الاية  ئٍمب  حبثو.  -2

 .أأَخ الزوثَخ عبماخ ثتهب. سعبنخ دكزٕساِالعات الاأمَخ ث أَخ الزوثَخ عبماخ ثتهب   

(.عبكاد الا ل اعالقزهب ثبلزقصص للى 2027الملنٌ   بغمخ هميً.  -7

ٛخ عبيؼخ انًؤرًش انذٔنٗ انضبنش نكهٛخ انزشثغبلجبد اللثأو  الزوثوً ثغبماخ غَجخ 

 . 2505-2027( 22     اكزٕثش ثبنزؼبٌٔ يغ ساثطخ انزشثٍٕٚٛ انؼشة ١

(.مَزوٍبد عبكاد الا ل عتل غأجخ الصف 2022المَبعَل  قحال  حجؼ.  -2

    يغهخ انشبسلخ نهؼهٕو اإلَغبَٛخ ٔاالعزًبػٛخالابشو  ي ظو  مزغَو الغتٌ  

2 2 )202-222 . 

(. بعأَخ رصمَ  م زوػ لجَئخ راأ  2002المَهي هعت ٍَل عجل الؾمَل.  -2

ال َمَب  متَغمخ من اللمبغ  ٌ رتمَخ عبكاد الا ل االزؾصَل للى غالة الموؽأخ 

 يغهخ انؼهٕوالضبنوٍخ ماى اٍبلَت مابلغخ الماأومبد المقزأخ  

(.عبكاد الا ل اعالقزهب ثمربهو الَأوك االٍغبثٌ 2022ثوٍـ الهب  رو َق.  -20

   يه . سعبنخ يبعغزٛشو للى غأجخ عبماخ اةىه
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(.اصو ثونبمظ أوٍزب اأبلَ   ٌ رتمَخ الزي َو 2022غواك ؽَله عجل الوظب.  -22

اأثلاعٌ ثبٍزقلا  عبكاد الا ل للى غأجخ الموؽأخ الضبلضخ أأَخ الزوثَخ الوٍبظَخ 

 .220-225( 2 5.  يغهخ ػهٕو انزشثٛخ انشٚبػٛخ ثغبيؼخ ثجبثم 

(.عبكاد الا ل االلا اَخ الا أَخ االزقصص 2022عجل الوؽَ  غبهق نوه.  -22

اللهاٌٍ أمزغَواد رتجإٍخ ل يب ح الزاأ  االٍغبثَخ للى غالة عبماخ 

 . 550-007( 52     انًغهخ انزشثٕٚخٍوهبط 

(.عبكاد الا ل اةأضو اٍزقلامب للى غأجخ الغبماخ 2002عوثَبد هنل.  -22

الغبماخ اةهكنَخ :عمب  غزٛش,سعبنخ يبعاةهكنَخ اعالقزهب ثمزغَواد مقزبهح  

 اةهك  .

(.عبكاد الا ل العبئاخ للى غبلجبد أأَخ اهثل 2022عَبحوح مؾمل نبٍف.  -20

 . 222-222( 2 20    يغهخ انؼهٕو انزشثٕٚخالغبماَخ 

(.مَزوى النأب اد 2022 وط هللا  عجل ال وٍ  موٍي اٍ وا   مؾمل ناَ .  -25

للى غأجخ ماأمي الوٍبظَبد  ثغبماخ المزالكح اعالقزهب ثابكاد الا ل 

 .220-225( 0 22.  يغهخ كشثالء انؼهًٛخاةقصي 

 عمب  اةهك :كاه كى  صالصٌٕ ػبدح انؼمم(.2005قطبمي ٍوٍف مؾمل.  -22

 ثونو لأتعو االزوىٍن.

انًغهخ (.عبكاد الا ل ااٍزوارَغَبد رياَأهب  2022مبى  ؽَب  مؾمل.  -27

 . 222-202( 22     انزشثٕٚخ

(.عبكاد الا ل المتجئخ ثبلزي َو الغبنجٌ 2022مؾمل مؾمل عجل الوؤف .  -22

 . 575-522( 77     دساعبد ػشثٛخ فٗ انزشثٛخ ٔػهى انُفظ 

(.رطجَ بد عمأَخ  ي رتمَخ الزي َو ثبٍزقلا  عبكاد 2002نو ل مؾمل ث و.  -22

 . 22-20( 2 52    دٔسٚخ انزطٕٚش انزشثٕ٘الا ل  

( . عبكاد الا ل االنأب  ا اأنيغبلي اعالقزهمب 2020  العموى نلا .-20

ثبلزؾصَل اللهاٍي للى غأجخ عبماخ الغوف  ي الممأ خ الاوثَخ الَاوكٍخ   

  الغبماخ اةهكنَخ اةهك .سعبنخ دكزٕساِ

(.عبكاد الا ل االزي َو 2022التواة  نبعي مؾموك  اؽَ   مؾمل ئثواهَ . -22

يغهخ انؼهٕو عأَخ النارَخ للى غبلجبد أأَخ الزوثَخ  عبلٌ الورجخ اعالقزهمب ثبليب

 اإلَغبَٛخ, ػذد خبص ثبنًؤرًش انؼهًٙ انشاثغ نكهٛخ انزشثٛخ ثغذاد.

 . 252-205( 2 25    انزشثٕٚخ
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   ػبداد انؼمم ق(.اٍز عبف ار صي2002أوٍزب  اهصو اأبلَ   ثتَب.   -22

َخ الَاوكٍخ: كاه ال زبة ٍأَأخ رتموٍخ  روعمخ ؽبر  عجل الغتي  الممأ خ الاوث

 الزوثوً لأتعو االزوىٍن.

  ٍأَأخ  رفؼٛم ٔإشؼبل ػبداد انؼممة(.2002أوٍزب  اهصو اأبلَ   ثتَب.   -22

 رتموٍخ  روعمخ ملاهً الرهوا  اةهأَخ  اللمب :كاه ال زبة  الزوثوً لأتعو  .

روعمخ  ٍأَأخ رتموٍخ   ػبداد انؼمم (.2000أوٍزب  اهصو اأبلَ   ثتَب.  -20

 ملاهً الرهوا  اةهأَخ  اللمب :كاه ال زبة  الزوثوً لأتعو  .

(. ابلَخ ثونبمظ قبئ  عأي الزاأ   المجتي عأي 2027ماوض قٍخ مصطيي.  -25

اللمبغ  ٌ اأزَبة الميبهَ  الاأمَخ ارتمَخ ثاط عبكاد الا ل للى غالة أأَخ 

 .أأَخ الزوثَخ عبماخ المتَب. سعبنخ يبعغزٛشالزوثَخ  

يغزمجم انؼمم , االعزٓبد انؼهًٙ نفٓى انؼمم ٔرطٕٚشِ (.2027مَعو أبأو. -22

  روعمخ ٍال اللٍ  القو ب  .ال وٍذ:المغأٌ الوغتٌ لأض ب خ االاأو  ٔرمٕٚزّ

 ااُكاة.

 اةهك  : كاه كى  اإلثذاع انغبد يفبْٛى ٔرطجٛمبد(.2002نو ل مؾمل ث و.  -27

 ثونو لأتعو االزوىثن.

 األعُجٛخ صبَٛب: انًشاعغ

- Alhamlan,s., (2018).Systematic review; Using habits of 

mind to improve students thinking in class. Higher education 

studies, 8 (1) 

- Costa A.L &kallick, B (2000) Discovering &Exploring 

Habit Of Mind.Association For Supervision And Curric 

- Costa, A. &Kallick, B. (2006).Describing 16 Habits of 

Mind. Retrieved 1- 6 – 2009 from: http:// www. Habits-of-

mind.net/pdf/16HOM2.pdf. 

- Costa, A. &Kallick, B. (2007). Building Amore Thought –

Full Learning Community with Habit Of Mind. 

- Costa, A. &Kallick, B. (2008). Learning And Leading 

With Habits Of Mind:16 Essential Characteristics For 

Success. Association For Supervision And Curriculum 

Development (AS.CD). USA, Alexandria: Victoria . 



 م0202مارس والعشرون              لثالمجلد الثا               الثالثالعدد 

 

 العممية  المجمة المصرية لمتربية

44 

 

- Costa,. A. (ed) (2001): developing minds: A resource book 

for 

- fisher,R.,(2005).Teaching children to think. Second 

edition>United kingdom:nelson thornes. 

-Alyosif, y., Abd elhamied ,N.(2013).Assessing 

secondary school teacher performance in developing 

habits of mind for the students, International 

specialized educational magazine,2(2),168-180 
-Booth,Eric (2010). The Habit Of Mind Of Creative 

Engagement, (On  Line),Retrieved On  

10,2010,Available.FrimHttp://Www.EspartsedOrg/Resour

ces. 

-bowling green state university ,College of Arts and 

Sciences,(2018).Habits of mind.https://www.bgsu.edu/arts-

and-sciences/about-the-college/habits-of-mind.html 

-Delude, C.(2005). Brain researchers explain why old habits 

die hard. News Office Correspondent.  

-Fletcher, J.,( 2013  ).Critical Habits of Mind: Exposing the 

Process of Development ,Association of American Colleges 

and Universities ,(99)1 .https://www.aacu.org 

-Hazerd,l.,(2018).10 habits of mind for success. 

 http://higheredparent.com/10-habits-of-mind-for-success-

in-college-and-life/ 

-Jeffrey, M., (2016) Skills Development, Habits of Mind, and 

the Spiral Curriculum: A Dialectical Approach to 

Undergraduate General Education Curriculum Mapping 

,Cogent Education, 3( 1) Article 1156807 . 

-Lane ,j.&, Altan ,s.(2017) Using Habits of Mind, Intelligent 

Behaviors, and Educational Theories to Create a Conceptual 

Framework for Developing Effective Teaching Dispositions 

,Journal of teacher education 

,https://doi.org/10.1177/0022487117736024 

https://www.aacu.org/
http://higheredparent.com/10-habits-of-mind-for-success-in-college-and-life/
http://higheredparent.com/10-habits-of-mind-for-success-in-college-and-life/
https://doi.org/10.1177/0022487117736024


 م0202مارس والعشرون              لثالمجلد الثا               الثالثالعدد 

 

 العممية  المجمة المصرية لمتربية

44 

 

-Muammer, Ç. (2012). Investigating Socio scientific Issues 

via Scientific Habits of Mind: Development and Validation of 

the Scientific Habits of Mind Survey, International Journal 

of Science and Mathematics Education, 34(12) 1909-1930  

-Muammer, Ç. (2014). A Cross-Age Study of Elementary 

Student Teachers' Scientific Habits of Mind Concerning Socio 

scientific Issues, International Journal of Science and 

Mathematics Education, 12 (6) p1315-1340 . 

-Saleh, I.(  2009) Fostering Scientific Habits of Mind 

Pedagogical Knowledge and Best Practices in Science 

Education, Emirates College for Advanced Education,  

http://scholarworks.arcadia.edu/grad_etd 

-Wiersema,J & licklidev,B ,(2009).International Mental 

Processing: student thinking as a habit of mind, journal of 

Ethnographic&  qualitative research,3(1),117-127 

 

 

 

 

 

 


