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كى ألاُو بالجامػت غً مشسوع إوشاء مسيص الهُاض  :32/3/312غهد ًىم الخمِع اإلاىاقو  اللهاء الخػٍس

م بجامػت اإلاىىقُت ع،  211والري شازى قُه خىالى  والخهٍى مشازى مً ًل مً الظادة أغظاء هُئت الخدَز

% 69مشازى بيظبت  69 زأيطخؼالغاث ًلى أهم هخائج جدلُل اوقُما  الهُئت اإلاػاوهت، الجهاش ؤلادازي، الؼالب. 

كى:غً قػالُاث  مً هؤالء اإلاشازيين   هرا اللهاء الخػٍس

 أوال: معلىماث عامت

كى إنباُ ملحىؾ مً  منهم بصكت زاصت  ػالب ًلُت الخجازة  الؼالب بصكت غامت و شهد اللهاء الخػٍس
ً
حشىنا

م با د غً مشسوع الهُاض والخهٍى % مً 72ظبت مشازيت الؼالب خىالى لجامػت خُث بلؿذ وإلاػسقت اإلاٍص

% مً إحمالى غدد اإلاشازيين، 51خىالى  إحمالى غدد اإلاشازيين، وبلؿذ وظبت مشازيت ػالب ًلُت الخجازة 

مشازى بيظبت  69، وند جم اطخؼالع زأي % مً إحمالى غدد الؼالب اإلاشازيين فى قػالُاث اللهاء76وخىالى 

كى:لمشازيين الهٍُل الػام ل (3، )(2م )ازنأُو الجدىضح اوج .% مً إحمالى غدد اإلاشازيين:6  فى اللهاء الخػٍس

 

 (1حدول زكم )

 لليلياث املؼازهت( الهييل العام للمؼازهحن
ً
 )وفلا

وليت التربيت  وليت التربيت وليت الخجازة

 الىىعيت

 املجمىع الىلى ولياث أخسي  وليت الطب

 % عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

69 6: 23 23 28 28 5 5 8 9 :9 

 

 (2حدول زكم )

 للفئت املؼازهت( الهييل العام للمؼازهحن
ً
 )وفلا

 املجمىع الىلى 1أعظاء هيئت جدزيع ئدازيحن طالب

 % عدد % عدد % عدد

72 72 9 : 3: 41 :9 

 

                                                 
1
 تضم فئة هيئة التدريس أعضبء هيئة التدريس وأعضبء الهيئة المعبونة 

 جلسيس ئخصائى عً  الللاء الخعسيفى ألاول بالجامعت
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 :
ً
 )فئاث( شيع الخىسازي للمظخجيبحنالخى  ثاهيا

الكئت اإلاشازيت والري ًخطح مً زالله أن خىالى  وظب اإلاظخجُبين مىشغت غلى أطاض( 4الجدُو زنم ) ٌػسض

ًاهىا مً قئت الؼالب )75 كى 48% مً هؤالء اإلاظخجُبين  ادة أغداد اإلاشازيين فى اللهاء الخػٍس ( مما ًدُ غلى  ٍش

ع )  قئت 44( بدىالى  :2مً قئت الؼالب، ثم ًأحى بػدهم قئت أغظاء هُئت الخدَز
ً
% حملت اإلاظخجُبين، وأزيرا

ين   %.4.5بيظبت ؤلاداٍز

 (3حدول زكم )

 وظب املظخجيبحن بدظب الفئت املؼازهت

 التراهميت اليظبت اليظبت الخىساز الفئت  م

 63.8 63.8 37 ػالب 2

 3.4 3.4 2 إدازي  3

 32.8 32.8 19 هُئت جدَزع 4

 

: الخىشيع الخىسازي 
ً
 )ولياث(للمظخجيبحن ثالثا

لى أطاض الٍلُاث اإلاشازيت والري ًخطح مً زالله أن ( وظب اإلاظخجُبين مىشغت غ5ٌػسض الجدُو زنم )

ًاهىا مً ًلُت الخجازة )76أيثر مً  ( مما ًدُ غلى  اهخمام اإلاشازيين مً هره :4% مً هؤالء اإلاظخجُبين 

م بها، ثم ًأحى بػدهم ًلُت التربُت الىىغُت  ) س مىظىمت الهُاض والخهٍى % حملت 44( بدىالى  6الٍلُت بخؼٍى

ين بيظبت اإلاظخجُبين، و   قئت ؤلاداٍز
ً
 لهلت %4.5أزيرا

ً
ًاهذ أنل اإلاظخجُبين مً ًلُت الؼب هظسا ، وفى اإلاهابل 

اإلاشازيين منها فى قػالُاث اللهاء بظبب اوشؿالهم فى مىظىمت الازخبازاث ؤلالٌتروهُت فى هرا الُىم والاطخػداد 

 .لخجسبت الامخداهاث الالٌتروهُت اإلاىخدة غلى ػالب ًلُت الؼب

 (4زكم )حدول 

 وظب املظخجيبحن بدظب اليليت املؼازهت

 التراهميت اليظبت اليظبت الخىساز اليليت  م

 67.2 67.2 39 الخجازة 1

 74.1 6.9 4 التربُت 2

 84.4 10.3 7 هىغُت جسبُت 3

 89.6 5.2 4 ػب 4

 100.0 10.4 6 ًلُاث أزسي  5
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 :
ً
 جلييم املحاطسزابعا

( آزاء اإلاظخجُبين غً مظخىي أداء املحاطس وذلَ مً زالُ طخت 6ُو زنم )حػٌع البُاهاث اإلاػسوطت فى الجد

ازجكاع مظخىي  % مً اإلاظخجُبين اجكهىا غلى 7:أن أيثر مً مداوز أطاطُت ، خُث حشير هره البُاهاث إلى 

وزاصت ندزجه غلى جىظُم الػسض بشٍل واضح، ويرلَ ندزجه غلى إدازة اإلادازالث   أداء املحاطس

ًاهذ ندزة املحاطس غلى الخىاصل مؼ اإلاشازيين ، وندزجه غلى جدكيز اإلاشازيين غلى الخكاغل واإلاىانشاث ، و

( غلى الخىالى 2، 3املحىزًٍ الىخُدًً الرًً جم الاغتراض غليهما بػدم اإلاىاقهت خُث بلـ غدد اإلاػترطين )

 .( غلى الخىالى2.8% ، 4.5وبيظبت )

 (5حدول زكم )

 املحاطس عًملظخجيبحن ا زاءالخىشيعاث الخىسازيت ل 

 البىد  م
افم افم الى خد ما غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز
 96.6 56 3.4 2 0 0 مخمىً مً املىطىعاث املطسوخت املحاطس  1

ومىاكؼت  على جىصيل املعلىماثكادز املحاطس  2

 املىطىعاث 
0 0 

2 
3.4 

56 96.6 

 98.3 57 1.7 1 0 0 .والىفاًتالىطىح ب جدظمطسيلت جىظيم العسض  3

 84.5 49 12.1 7 3.4 2 ؼازهحن.مع املكادز على الخىاصل املحاطس  4

 96.6 56 1.7 1 1.7 1 على جدفحز املؼازهحن على الخفاعل.كادز املحاطس  5

 98.3 57 1.7 1 0 0 .على ئدازة املداخالث واملىاكؼاثكادز املحاطس  6

 

: جلييم فعالياث الللاءخامظ
ً
 الخعسيفى ا

( آزاء اإلاظخجُبين غً املحاوز ألاطاطُت لخهُُم قػالُاث اللهاء 7حػٌع البُاهاث اإلاػسوطت فى الجدُو زنم )

كى  وذلَ مً زالُ غشسة مداوز، خُث حشير هره البُاهاث إلى أن أيثر مً  % مً اإلاظخجُبين 1:الخػٍس

اد، مالئمت مٍان الاوػهاد ، مالئمت الخجهيزاث أشادوا بىجاح اللهاء وزاصت وطىح ألاهداف، مالئمت ًىم الاوػه

والىطائل اإلاظخسدمت، مالئمت الصمً املخصص لٍل مىطىع، وأهمُت جٌساز مثل هره الىىغُت مً اللهاءاث  

%( غلى الخىالى، وفى اإلاهابل لم ًىاقو 4.2:%، 4.2:%، 9.4:%، 5.9:%، 2.5:%، 2.5:وذلَ بيظب )

% غلى 2.8%، واغترض مظخجُب واخد قهؽ بيظبت 33.5غالمُت بيظبت اإلاظخجُبىن غلى مظخىي الخؿؼُت ؤلا 

 أن مىطىغاث اللهاء مهمت ومسجبؼت بأهداقه.
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 (6حدول زكم )

 عالياث الللاء الخعسيفىف لزاء املظخجيبحن عًيعاث الخىسازيت الخىش 

 البىد  م
افم افم الى خد ما غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز

 91.4 53 8.6 5 0 0 هاء واضحت ومدددة.أهداف الل 2

 5.2 3 72.4 42 22.4 13 .الخؿؼُت ؤلاغالمُت للهاء حُدة 3

 91.4 53 8.6 5 0 0 ًىم اوػهاد اللهاء مىاطب. 4

 94.8 55 5.2 3 0 0  مٍان اوػهاد اللهاء مىاطب. 5

 84.5 49 15.5 9   0 0 الصمً املخصص للهاء مىاطب. 6

 98.3 57 1.7 1 0 0 مىاطبت ومخىىغت. اإلاظخسدمت الخجهيزاث والىطائل 7

 93.1 54 6.9 4 0 0 الصمً املخصص لٍل مىطىع مىاطب. 8

 24.1 14 75.9 44 0 0  اللهاء بدأ فى الىنذ املحدد. 9

 13.8 8 84.5 49 1.7 1  مىطىغاث اللهاء مهمت ومسجبؼت بأهداقه.  :

ت ولها صدي فى 21  93.1 54 6.9 4 0 0 اإلاظخهبل. جٌساز مثل هره اللهاءاث طسوٍز

 

: الخلييم العام لللاء الخعسيفىطادط
ً
 ا

كى بشٍل غام خُث ًسي ( 8ًىضح الجدُو زنم ) مظخجُب أن اللهاء  25آزاء اإلاظخجُبن غً اللهاء الخػٍس

 مظخجُب  46%، يما ًسي 35.2ممخاش بيظبت 
ً
سي 71.4بيظبت أن اللهاء حُد حدا مً اإلاظخجُبن أن  :%، ٍو

ء حُد، بِىما لم ًسي أخد مً اإلاظخجُبين أن اللهاء طػُل أو مخىطؽ مما ًدُ غلى هجاح اللهاء اللها

كى ألاُو وأن مخىطؽ الخهُُم الػام لكػالُاجه جهترب مً اإلامخاش.  الخػٍس

 (7حدول زكم )

 الخلييم العام لفعالياث الللاء الخعسيفى لزاء املظخجيبحن عًالخىشيعاث الخىسازيت 

 لفعالياث الللاء الخعسيفىام الخلييم الع

  ممخاش
ً
 طعيف مخىطط حيد حيد حدا

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز % الخىساز % الخىساز

14 24.1 35 60.3 9 15.5 0 0 0 0 
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كى ألاُو بٍلُت التربُت غً مشسوع إوشاء مسيص الهُاض  :38/3/312غهد ًىم ألازبػاء اإلاىاقو  اللهاء الخػٍس

م  ع، الهُئت  67بجامػت اإلاىىقُت والري شازى قُه والخهٍى مشازى مً ًل مً الظادة أغظاء هُئت الخدَز

% مً 211مشازى بيظبت  67اإلاػاوهت، الجهاش ؤلادازي، الؼالب.  وقُما ًلى أهم هخائج جدلُل اطخؼالغاث زأي 

كى:  هؤالء اإلاشازيين  غً قػالُاث هرا اللهاء الخػٍس

 

 
ً
 : معلىماث عامتأوال

كى إنباُ ملحىؾ مً شهد ا ع وأغظاء الهُئت اإلاػاوهت خُث للهاء الخػٍس حاهب الظادة أغظاء هُئت الخدَز

% مً 32خىالى الؼالب % مً إحمالى غدد اإلاشازيين، وبلؿذ وظبت مشازيت 84خىالى بلؿذ وظبت مشازيتهم 

الهٍُل الػام  (2) . وجىضح الجدُو زنمينشازياإلا حمُؼ إحمالى غدد اإلاشازيين، ، وند جم اطخؼالع زأي 

كى:  للمشازيين فى اللهاء الخػٍس

 (1حدول زكم )

 (فئاثالهييل العام للمؼازهحن )

 املجمىع الىلى أعظاء هيئت جدزيع ئدازيحن طالب

 % عدد % عدد % عدد

23 32.5 4 6 52 8413 67 

 

: جلييم املحاطس
ً
 ثاهيا

كى بٍلُت التربُت ًل مً أ.د/ حماُ الدهشان غمُد الٍلُت واإلادًس الخىكُري للمشسوع،  خاطس فى اللهاء الخػٍس

أ.د/ زقُو البربسي هائب اإلادًس الخىكُري للمشسوع، وأ.د/ صبحى شسف ويُل ًلُت التربُت و البُاهاث اإلاػسوطت 

ً وذلَ مً زالُ طخت مداوز أطاطُت 3فى الجدُو زنم ) ( حػٌع آزاء اإلاظخجُبين غً مظخىي أداء املحاطٍس

ً  86البُاهاث إلى أن أيثر مً ، خُث حشير هره  % مً اإلاظخجُبين اجكهىا غلى  ازجكاع مظخىي أداء املحاطٍس

 %.2:خُث بلؿذ وظبت اإلاىاقهت غلى هرا املحىز  غلى جىصُل اإلاػلىماث ومىانشت اإلاىطىغاثوزاصت 

 

 الثاوى بيليت التربيتجلسيس ئخصائى عً الللاء الخعسيفى 
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 (2حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل جلييم املحاطس

 البىد  م
افم افم خد ما الى غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز

 79 44 21 12 0 0 املحاطس  مخمًٌ مً اإلاىطىغاث اإلاؼسوخت 2

 91 51 9 5 0 0 املحاطس نادز غلى جىصُل اإلاػلىماث ومىانشت اإلاىطىغاث  3

هت جىظُم الػسض جدظم بالىطىح والٌكاًت. 4  75 42 25 14 0 0 ػٍس

 77 43 23 13 0 0 صل مؼ اإلاشازيين.املحاطس نادز غلى الخىا 5

 71 40 29 16 0 0 املحاطس نادز غلى جدكيز اإلاشازيين غلى الخكاغل. 6

 77 43 23 13 0 0 املحاطس نادز غلى إدازة اإلادازالث واإلاىانشاث. 7

 

: جلييم فعالياث الللاء الخعسيفى
ً
 ثالثا

ين غً املحاوز ألاطاطُت لخهُُم قػالُاث اللهاء ( آزاء اإلاظخجُب4حػٌع البُاهاث اإلاػسوطت فى الجدُو زنم )

كى  وذلَ مً زالُ غشسة مداوز، خُث حشير هره البُاهاث إلى أن أيثر مً  % مً اإلاظخجُبين 6:الخػٍس

، مالئمت الصمً املخصص لٍل مىطىع، مالئمت مٍان الاوػهادأشادوا بىجاح اللهاء وزاصت وطىح ألاهداف، 

وفى اإلاهابل لىخظ اهسكاض نبُى اإلاشازيين للخؿؼُت ؤلاغالمُت ، مً اللهاءاث از مثل هره الىىغُتوأهمُت جٌس 

% قهؽ لهرا املحىز، وحاءث وظب نبىلهم لٍل مً ًىم الاوػهاد، 68خُث وصلذ وظبت الهبُى إلى 

 .%( غلى الخىالى82%، 83والخجهيزاث والىطائل اإلاظخسدمت  )

 (3حدول زكم )

 ل جلييم فعالياث الللاء الخعسيفىالخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خى 

 البىد  م
افم افم الى خد ما غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز

 100 56 0 0 0 0 أهداف الللاء واضحت ومدددة. 1

 57 32 43 24 0 0 .الخغطيت إلاعالميت لللاء حيدة 2

 72 40 28 16 0 0 ًىم اوعلاد الللاء مىاطب. 3

 100 56 0 0 0 0  لاء مىاطب.ميان اوعلاد الل 4

 100 56 0 0 0 0 الصمً املخصص لللاء مىاطب. 5

 71 40 29 16 0 0 مىاطبت ومخىىعت. الخجهحزاث والىطائل املظخخدمت 6

 95 53 5 3 0 0 الصمً املخصص ليل مىطىع مىاطب. 7

 100 56 0 0 0 0  الللاء بدأ فى الىكذ املحدد. 8

 100 56 0 0 0 0  بطت بأهدافه. مىطىعاث الللاء مهمت ومسج 9

 100 56 0 0 0 0 جىساز مثل هره الللاءاث طسوزيت ولها صدي فى املظخلبل. 11
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: الخلييم العام لللاء الخعسيفى
ً
 زابعا

كى بشٍل غام خُث ًسي 5ًىضح الجدُو زنم ) مظخجُب أن اللهاء  57( آزاء اإلاظخجُبن غً اللهاء الخػٍس

 بيظبت  ينمظخجُب 21%، يما ًسي 93ممخاش بيظبت 
ً
%، مما ًدُ غلى هجاح اللهاء 29أن اللهاء حُد حدا

كى ألاُو وأن مخىطؽ الخهُُم الػام لكػالُاجه ممخاش.  الخػٍس

 (4حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل الخلييم العام لفعالياث الللاء الخعسيفى

 الخىسازاث

  ممخاش
ً
 طعيف مخىطط حيد حيد حدا

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز % الخىساز % ازالخىس 

46 82 10 18 - - - - - - 
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كى ألاُو بٍلُت  :7/4/312غهد ًىم ألازبػاء اإلاىاقو  غً مشسوع إوشاء مسيص  التربُت الىىغُتاللهاء الخػٍس

م بجامػت اإلاىىقُت والري شازى قُه  ت الخدَزع، مشازى مً ًل مً الظادة أغظاء هُئ 73الهُاض والخهٍى

اإلاشازيين  غً  حمُؼالهُئت اإلاػاوهت، الجهاش ؤلادازي، الؼالب.  وقُما ًلى أهم هخائج جدلُل اطخؼالغاث زأي 

كى:  قػالُاث هرا اللهاء الخػٍس

 أوال: معلىماث عامت

ع وأغظاء الهُئت اإلاػاوهت  كى إنباُ ملحىؾ مً حاهب الظادة أغظاء هُئت الخدَز  والؼالبشهد اللهاء الخػٍس

ً إحمالى غدد اإلاشازيين، ًليهم مشازيت الظادة م % 57.89%، 51.43غلى الخىالى خُث بلؿذ وظبت مشازيتهم 

( الهٍُل الػام 2ىضح الجدُو زنم )% مً إحمالى غدد اإلاشازيين. ٍو24أغظاء الجهاش ؤلادازي بيظبت 

كى:  للمشازيين فى اللهاء الخػٍس

 (1حدول زكم )

 (اثفئالهييل العام للمؼازهحن )

 املجمىع الىلى أعظاء هيئت جدزيع ئدازيحن طالب

 % عدد % عدد % عدد

36 51.43 9 23.: 3: 57.89 73 

 

: جلييم املحاطس
ً
 ثاهيا

كى بٍلُت التربُت ًل مً أ.د/ دمحم غبدالحمُد  ، أ.د/خىان خظنى ٌشاز غمُد الٍلُت خاطس فى اللهاء الخػٍس

دان ويُل الٍلُت لشئىن الخػلُم والؼال  م، بٍش . أ.د/ هُام مصؼكى طالم  مدًس وخدة الهُاض والخهٍى

ً وذلَ مً زالُ ( حػٌع آزاء اإلاظخجُبين غً مظخىي أداء املحاطٍس3والبُاهاث اإلاػسوطت فى الجدُو زنم )

لى  ازجكاع % مً اإلاظخجُبين اجكهىا غ86، خُث حشير هره البُاهاث إلى أن أيثر مً طخت مداوز أطاطُت

ًمظخىي أداء املحاط جىصُل اإلاػلىماث ومىانشت ، والهدزة غلى الخمًٌ مً اإلاىطىغاث اإلاؼسوختوزاصت  ٍس

% غلى الخىالى، وبلؿذ أنل وظب 1.4:%.، 7.9:خُث بلؿذ وظبت اإلاىاقهت غلى هرًً املحىزًٍ  اإلاىطىغاث

 .واإلاىانشاث اإلادازالث إدازة الخكاغل، والهدزة غلى غلى اإلاشازيين جدكيز الهدزة غلى ي% ملحىز 82اإلاىاقهت 

 

 

 التربيت الىىعيتبيليت  ء الخعسيفى الثالثجلسيس ئخصائى عً الللا
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 (2حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل جلييم املحاطس

 البىد  م
افم افم الى خد ما غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز
 96.8 60 3.2 2 0 0 مخمىً مً املىطىعاث املطسوخت املحاطس  1

 90.3 56 8.1 5 1.6 1 ومىاكؼت املىطىعاث  على جىصيل املعلىماثكادز املحاطس  2

 75.8 47 22.6 14 1.6 1 .الىطىح والىفاًتب جدظمطسيلت جىظيم العسض  3

 75.8 47 22.6 14 1.6 1 ؼازهحن.مع املكادز على الخىاصل املحاطس  4

 71 44 27.4 17 1.6 1 على جدفحز املؼازهحن على الخفاعل.كادز املحاطس  5

 71 44 24 15 4.8 3 .ملىاكؼاثعلى ئدازة املداخالث واكادز املحاطس  6

 

: جلييم فعالياث الللاء الخعسيفى
ً
 ثالثا

( آزاء اإلاظخجُبين غً املحاوز ألاطاطُت لخهُُم قػالُاث اللهاء 4حػٌع البُاهاث اإلاػسوطت فى الجدُو زنم )

كى  وذلَ مً زالُ غشسة مداوز، خُث حشير هره البُاهاث إلى أن أيثر مً   % مً اإلاظخجُبين91الخػٍس

وأهمُت مىطىغاث اللهاء، وأهمُت جٌساز مثل هره الىىغُت مً  ح اللهاء وزاصت وطىح ألاهداف،أشادوا بىجا

حاوز جساوخذ وظب نبُى اإلاشازيين % قأيثر لهره املحاوز، بِىما باقى امل91اللهاءاث خُث بلؿذ وظب الهبُى 

 .% :8%، و 67بين 

 (3حدول زكم )

 ىل جلييم فعالياث الللاء الخعسيفىالخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خ

 البىد  م
افم افم الى خد ما غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز

 90.3 56 9.7 6 0 0 أهداف الللاء واضحت ومدددة. 1

 74.2 46 22.6 14 3.2 2 .الخغطيت إلاعالميت لللاء حيدة 2

 62.9 39 27.4 17 9.7 6 ًىم اوعلاد الللاء مىاطب. 3

 56.5 35 40.3 25 3.2 2  ميان اوعلاد الللاء مىاطب. 4

 66.1 41 30.6 19 3.2 2 الصمً املخصص لللاء مىاطب. 5

 79 49 17.7 11 3.2 2 مىاطبت ومخىىعت. الخجهحزاث والىطائل املظخخدمت 6

 66.1 41 30.6 19 3.2 2 الصمً املخصص ليل مىطىع مىاطب. 7

 67.7 42 24.2 15 8.1 5  الللاء بدأ فى الىكذ املحدد. 8

 88.7 55 11.3 7 0 0  مىطىعاث الللاء مهمت ومسجبطت بأهدافه.  9

 83.9 52 12.9 8 3.2 2 جىساز مثل هره الللاءاث طسوزيت ولها صدي فى املظخلبل. 11
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: الخلييم العام لللاء الخعسيفى
ً
 زابعا

كى بشٍل5ًىضح الجدُو زنم ) مظخجُبين أن اللهاء  42غام خُث ًسي  ( آزاء اإلاظخجُبن غً اللهاء الخػٍس

 بيظبت  35%، يما ًسي 61ممخاش بيظبت 
ً
سي 49.8مظخجُب أن اللهاء حُد حدا مً اإلاظخجُبن أن  7%، ٍو

مما ًدُ غلى هجاح اللهاء ً اإلاظخجُبين أن اللهاء طػُل %، بِىما لم ًسي أخد م8.:اللهاء حُد بيظبت 

كى ألاُو وأن مخىطؽ الخهُُم الػام  لكػالُاجه جهترب مً اإلامخاش. الخػٍس

 (4حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل الخلييم العام لفعالياث الللاء الخعسيفى

 الخىسازاث

  ممخاش
ً
 طعيف مخىطط حيد حيد حدا

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز % الخىساز % الخىساز

31 50 24 38.7 6 9.7 1 1.6 - - 
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كى ألاُو بٍلُت الخجازة غً مشسوع إوشاء مسيص الهُاض  :7/4/312ىم ألازبػاء اإلاىاقو غهد ً اللهاء الخػٍس

م بجامػت اإلاىىقُت والري شازى قُه  ع، الهُئت  74والخهٍى مشازى مً ًل مً الظادة أغظاء هُئت الخدَز

% مً 59مشازى بيظبت  41أي اإلاػاوهت، الجهاش ؤلادازي، الؼالب.  وقُما ًلى أهم هخائج جدلُل اطخؼالغاث ز 

كى:  هؤالء اإلاشازيين  غً قػالُاث هرا اللهاء الخػٍس

 أوال: معلىماث عامت

ع وأغظاء الهُئت اإلاػاوهت خُث  كى إنباُ ملحىؾ مً حاهب الظادة أغظاء هُئت الخدَز شهد اللهاء الخػٍس

ادة أغظاء الجهاش ؤلادازي ًليهم مشازيت الظ% مً إحمالى غدد اإلاشازيين، :5بلؿذ وظبت مشازيتهم خىالى 

% مً إحمالى غدد 35وبلؿذ وظبت مشازيت الؼالب خىالى % مً إحمالى غدد اإلاشازيين، 38بيظبت 

% مً إحمالى غدد اإلاشازيين. وجىضح الجدُو زنم :5مشازى بيظبت  41اإلاشازيين، ، وند جم اطخؼالع زأي 

كى: (2)  الهٍُل الػام للمشازيين فى اللهاء الخػٍس

 (1م )حدول زك

 (فئاثالهييل العام للمؼازهحن )

 املجمىع الىلى أعظاء هيئت جدزيع ئدازيحن طالب

 % عدد % عدد % عدد

26 34.9 28 38 42 5:.3 74 

 

: جلييم املحاطس
ً
 ثاهيا

كى بٍلُت التربُت ًل مً أ.د/ حماُ الدهشان غمُد الٍلُت واإلادًس الخىكُري للمشسوع،  خاطس فى اللهاء الخػٍس

 أمجد غمازة وأ.د/ أ.د/ شىقى الصباؽ غمُد ًلُت الخجازة قُو البربسي هائب اإلادًس الخىكُري للمشسوع، أ.د/ ز 

( حػٌع آزاء اإلاظخجُبين 3والبُاهاث اإلاػسوطت فى الجدُو زنم ) الخجازة لشئىن الخػلُم والؼالب.ويُل ًلُت 

ً وذلَ مً زالُ طخت مداوز أطاطُت ، خُث حش ير هره البُاهاث إلى أن أيثر مً غً مظخىي أداء املحاطٍس

ً  وزاصت 91 غلى إدازة اإلادازالث الهدزة % مً اإلاظخجُبين اجكهىا غلى  ازجكاع مظخىي أداء املحاطٍس

 قهت غلى هرًًخُث بلؿذ وظبت اإلاىا جىصُل اإلاػلىماث ومىانشت اإلاىطىغاث، والهدزة غلى  واإلاىانشاث

 الخجازةبيليت  سابعالجلسيس ئخصائى عً الللاء الخعسيفى 
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هت جىظُم الػسض جدظم % ملحىز 88وظب اإلاىاقهت % غلى الخىالى، وبلؿذ أنل 1:، %.4: ًٍاملحىز  ػٍس

 .بالىطىح والٌكاًت

 (2حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل جلييم املحاطس

 البىد  م
افم افم الى خد ما غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز
 83 25 17 5 0 0 مخمىً مً املىطىعاث املطسوخت املحاطس  1

 90 27 10 3 0 0 ومىاكؼت املىطىعاث  على جىصيل املعلىماثكادز اطس املح 2

 77 23 23 7 0 0 .الىطىح والىفاًتب جدظمطسيلت جىظيم العسض  3

 83 25 17 5 0 0 ؼازهحن.مع املكادز على الخىاصل املحاطس  4

 80 24 20 6 0 0 على جدفحز املؼازهحن على الخفاعل.كادز املحاطس  5

 93 28 7 2 0 0 .على ئدازة املداخالث واملىاكؼاثدز كااملحاطس  6

 

: جلييم فعالياث الللاء الخعسيفى
ً
 ثالثا

( آزاء اإلاظخجُبين غً املحاوز ألاطاطُت لخهُُم قػالُاث اللهاء 4حػٌع البُاهاث اإلاػسوطت فى الجدُو زنم )

كى  وذلَ مً زالُ غشسة مداوز، خُث حشير هره البُاهاث إلى أن أيثر % مً اإلاظخجُبين 1:مً  الخػٍس

مٍان الاوػهاد، مالئمت الصمً املخصص لٍل ًىم و أشادوا بىجاح اللهاء وزاصت وطىح ألاهداف، مالئمت 

خُث بلؿذ وظب الهبُى  جٌساز مثل هره الىىغُت مً اللهاءاثمىطىغاث اللهاء، وأهمُت مىطىع، وأهمُت 

 .% قأيثر91نبُى اإلاشازيين قيها بِىما باقى املحاوز بلؿذ وظب ، % قأيثر لهره املحاوز 1:

 (3حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل جلييم فعالياث الللاء الخعسيفى

 البىد  م
افم افم الى خد ما غحر مى  مى

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز
 90 27 10 3 0 0 أهداف الللاء واضحت ومدددة. 1

 83 25 17 5 0 0 .الخغطيت إلاعالميت لللاء حيدة 2

 93 28 7 2 0 0 ًىم اوعلاد الللاء مىاطب. 3

 97 29 3 1 0 0  ميان اوعلاد الللاء مىاطب. 4

 93 28 7 2 0 0 الصمً املخصص لللاء مىاطب. 5

 87 26 13 4 0 0 مىاطبت ومخىىعت. الخجهحزاث والىطائل املظخخدمت 6

 83 25 17 5 0 0 الصمً املخصص ليل مىطىع مىاطب. 7



  بمؼسوع اللياض والخلىيم حامعت املىىفيت وخدة إلاخصاء واطخطالعاث السأي   
   

13 
 

 80 24 20 6 0 0  الللاء بدأ فى الىكذ املحدد. 8

 97 29 3 1 0 0  مىطىعاث الللاء مهمت ومسجبطت بأهدافه.  9

جىساز مثل هره الللاءاث طسوزيت ولها صدي فى  11

 املظخلبل.
0 0 1 3 29 97 

 

: الخلييم العام لللاء الخعسيفى
ً
 زابعا

كى بشٍل غام خُث ًسي ( آزاء اإلاظخجُبن غً اللهاء ا5ًىضح الجدُو زنم ) أن اللهاء ممخاش  ينمظخجُب :لخػٍس

 بيظبت  26%، يما ًسي 41بيظبت 
ً
سي 61مظخجُب أن اللهاء حُد حدا  مً اإلاظخجُبن أن اللهاء حُد 7%، ٍو

، بِىما لم ًسي أخد مً اإلاظخجُبين أن اللهاء طػُل أو مخىطؽ مما ًدُ غلى هجاح اللهاء %31بيظبت 

كى ألاُو وأن مخ  ىطؽ الخهُُم الػام لكػالُاجه جهترب مً اإلامخاش.الخػٍس

 (4حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل الخلييم العام لفعالياث الللاء الخعسيفى

 الخىسازاث

  ممخاش
ً
 طعيف مخىطط حيد حيد حدا

 % الخىساز % الخىساز % الخىساز % الخىساز % الخىساز

9 30 15 50 6 20 - - - - 

 

: جدليل هخائج خامظ
ً
 مخداهاثهظم الخلىيم وإلا  فيزأي الطالب  طالعاطخا

 

   معلـــىمـــــاث عامــــــت -1

 أهثى  8  -    ذهس 4:  الىىع  الخجازةاطم اليليت:   املىىفيتاطـــم الجامعت:        

    3السابعت:  9الثالثت :   الفسكت الدزاطيت:         

 بىد مً عدمهآزاء الطالب عً مدي وحىد ال -2

ـــــد م ـــ ـــ ـــ ـــ  ال ًىحد ًىحد البىـــ

 %36 %86  اخخُاحاث وزؾباث الؼالب غىد جددًد مىاغُد الامخداهاث  جساعي الٍلُت 1

 %21 %1: حػلً حداُو الامخداهاث في مىاغُد مىاطبت 2

 %6 %6: هخائج الامخداهاث الكصلُت والدوزٍت وامخداهاث أغماُ الظىت حػلً 3

 %1 %211  .حػلً الىخائج غلي اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للٍلُت 4

نى )بدون دزحاث(زالُ الكصل الدزاس ي الىاخد 5 م الخٍٍى  %86 %36  جخػدد مساث الخهٍى
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6 
م ) الامخداهاث وألاوشؼت والخهُُم الراحي ( للخدهو مً ندزاحي الػملُت واطدُػابى للمادة  جدىىع أهماغ الخهٍى

  الػلمُت

51% 71% 

سي   جدىىع  7 ب اإلاُداوى، خاالث جؼبُهُت( –شكهي  –الامخداهاث بدُث حشمل )جدٍس  %:2 %92 غملي( )جهُُم الخدٍز

ت بدُث ال جهِع الحكظ قهؽ 8 ٍس  %46 %76  أطئلت نصيرة( –خل اإلاشٌالث  –ازخُاز مً مخػدد  ( جدىىع الازخبازاث الخدٍس

 %43 %79 ػلىت للؼالبجخىاقو الامخداهاث مؼ مدخىي اإلاهسز وأهداقه اإلا 9

 %41 %81 اإلاػسقت والكهم والخكظير والخدلُل  جىحد اطئلت فى ألامخداهاث جهِع الهدزة غلى 10

11 
  (Rating scale) أو مهُاض الخدزج (Check List) نىائم مالخظت اإلاهازاث  اطخسدام أدواث مىطىغُت للخهُُم مثل 

 ))ًىؼبو غلي الٍلُاث الػملُت قهؽ

36% 86% 

س الازخبازاث الشكهُت 12  %91 %31 . جم جؼٍى

 %96 %26 . ًخم إغالن ؤلاحابت الىمىذحُت للؼالب 13

 %91 %31 )للخػسف غلى ألازؼاء والخػلم منها )في بػع الحاالث  حؿرًت زاحػت للؼالب  ًىحد 14

 %36 %86 الدزحاث التي خصلذ غليها مػبرة غً مظخىاى الكػلي  15

 %96 %26 اهاث الٌتروهُتجىحد بػع الامخد  16

 %46 %76  جخىاقس آلُاث مكػله للخػامل مؼ شٍاوي / جظلماث الؼالب مً هخائج الامخدان  17

 %1: %21  ًخم اطخؼالع آزاء الؼالب في الامخداهاث في نهاًت ًل قصل دزاس ي 18

ب اإلاُداوي 19 ددظب في دزحاث  مً حهت الٍلُت   ًخم غمل جهُُم للخدٍز  %56 %66 الؼالب ٍو

ب اإلاُداوي 20 ب مً  ًخم غمل جهُُم للخدٍز ددظب في دزحاث  حهت الخدٍز  %51 %71  الؼالب ٍو

 %41 %81 أشػس بالثهت فى هظام الخظلم مً هخائج الامخداهاث 21

 %38 %84 .اشػس بالػدالت واإلاظاواة بُنى وبين باقى شمالئى فى الامخداهاث الػملُت والشكهُت 22

م بالٍلُتجىحد وخدة نُ 23  %76 %46 اض وجهٍى

م 24 ل بىظم الخهٍى م الؼالب بالٍلُت )دلُل الؼالب( للخػٍس  %21 %1: ًىحد دلُل جهٍى

م بالٍلُت 25  %1: %21 ًىحد مىنؼ الٌترووى لىخدة الهُاض والخهٍى

كهم بىظم الامخداهاث بالٍلُت 26  %71 %51 جم غمل لهاءاث مؼ الؼالب لخػٍس

 %58 %64 للخػامل مؼ خاالث الؿش والشؿب فى الامخداهاثجىحد نىاغد مػلىت  27 

س الازخبازاث الػملُت )إن وحدث( 28  %:9 %22 جم جؼٍى

ت 29  %8 %4: جدظم الىزنت الامخداهُت بالىطىح وزلىها مً الازؼاء اإلاؼبػُت واللؿٍى

 %45 %87 ًخم جىشَؼ الدزحاث غلى اطئلت الامخداهاث فى الىزنت الامخداهُت 30

 %92 %:3 ظدشػس الؼالب بخؿير اث هاججه غً اطخؼالغاث الساي التى نام بها الؼالب فى نهاًت الكصل الدزاس ي لٍل مهسز ٌ 31

 %37 %85 جخىاقو اطئلت الامخداهاث مؼ الصمً املخصص لها 32

 %33 %89 الهدوء –الاطاءة اإلاىاطبت  –اإلاىار الصحي  –جخىاقس  فى أمايً غهد الامخدان وطائل الظالمت  33
 

 :باليليت الخلىيممىظىمت اللياض و ب جخعلم الطالب التي اكتراخاث ومالخظاث بعع 

بى  غلى أطئلت مىظىمت الخصحُذ آلالى -2 ب اإلاظخمس والخجٍس  الخدٍز

 ن هماذج ؤلاحابت لخددًد ألازؼاء التى ههؼ قيهاإغال  -3



  بمؼسوع اللياض والخلىيم حامعت املىىفيت وخدة إلاخصاء واطخطالعاث السأي   
   

15 
 

 

: جدليل هخائج 
ً
 مخداهاثوإلا هظم الخلىيم  في أعظاء هيئت الخدزيعزأي  طالعاطخطادطا

 

 13حجم العيىت :  معلـــىمـــــاث عامــــــت -1

 الخجازةاطم اليليت:     املىىفيتاطـــم الجامعت:      

  8هيئت معاوهت         5عظى هيئت جدزيع  :الدزحت العلميت

 آزاء الظادة أعظاء هيئت الخدزيع عً مدي جفعيل البىىد مً عدمه -2

 غحر مفعل علمف البىــــــــــــــــــــد م

 %31 %71 .أعلىذ اليليت عً وخدة اللياض والخلىيم باعداد امللصلاث 1

 %65 %35 .جىشع امللصلاث فى أماهً مخخلفت باليليت 2

 %81 %21 .جىحد ملصلاث جىضح ملس وخدة اللياض والخلىيم باليليت 3

 %65 %35 .جىحد وؼساث وزكيت جىضح أهداف الىخدة 4

 %91 %11 .ى خاص بىخدة اللياض والخلىيمًىحد مىكع الىتروو 5

 %22 %78 .جم إلاعالن عً املىكع الالىترووى 6

 %27 %73 .جم جفعيل املىكع الالىترووى الخاص بىخدة اللياض والخلىيم 7

 %11 %91 .علدث هدواث لخىعيت أعظاء هيئت الخدزيع والهيئت املعاوهت باملؼسوع وبىخدة اللياض والخلىيم  8

 %65 %35 .لظاث بمجالع ألاكظام لخىطيذ أهداف وخدة اللياض والخلىيم ومخطلباتهاعلدث ح 9

 %111 %1 .ليؼس ثلافت الخلىيم  وزغ عمل  علدث دوزاث جدزيبيت أو 10

 %111 %1 )مىطىعيت -لىيفيت صياغت أهىاع ألاطئلت ) ملاليت  وزغ عمل علدث دوزاث جدزيبيت أو  11

 %111 %1 .إلوؼاء بىىن ألاطئلت زغ عمل و  علدث دوزاث جدزيبيت أو  12

 %111 %1 .وطع معاًحر إلخخياز امللسزاث التى طىف ًخم ئوؼاء بىىن أطئلت لها 13

 %75 %25 .كام اعظاء هيئت الخدزيع بممازطت أعمال ئوؼاء بىىن إلاطئلت 14

 %7 %93 .صمم ػيل عام للىزكت إلامخداهيت 15

 %18 %82 .على الطالب ًخم جىشيع دليل الطالب للخلىيم 16

 %29 %71 .ًخم جفعيل امليثاق ألاخالقي باليليت 17

 %1 %111 ...( ججهحز أوزاق إلاحابت -ججهحز اللاعاث -جددًد مىعد و أماهً علد ألامخداهاث)   ًىحد خطت لظحر إلامخداهاث 18

 %1 %111 ....(ًىحد كىاعدة معخمدة و معلىت للعمل بالىىتروالث ) حظليم، حظلم، زصد 19

20 
الىىتروالث، زؤطاء وأعظاء  زؤطاءًىحد كىاعد معخمدة و معلىت إلخخياز اللائمحن على عمليت الخلىيم ) 

اكبحن، املالخظحن  ..(اللجان، املس

111% 1% 

21 
اكبت ئدازة عمليت الخلىيم ) فى ًىحد ممازطاث حيدة  خطت ئدازة اشماث، أطاليب غحر جلليدًت ملس

 ....(ألامخداهاث

71% 31% 

 %19 %81 ...(اهثر مً مصحح، إلاطخعاهت بىمىذج احابتًىحد ئزػاداث واضحت معخمدة و معلىت لعمليت الخصحيذ )  22
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 غحر مفعل مفعل البىد م

 %12 %88 .أماهً علد إلامخداهاث مىاطبت مً خيث إلاطاءة التهىيت و الهدوء و طعت امليان 23

 %6 %94 .ت لليليتجم إلالتزام بؼيل الىزكت إلامخداهي 24

 %46 %54 .باليليت  طىزث اعمال اللياض 25

 %75 %25 .مخداهاث ما بحن امللاليت واملىطىعيتجىىعذ الا  26

 %91 %11 .اطخخدمذ بىىن إلاطئلت فى إلامخداهاث 27 

 %91 %11 .صححذ أوزاق إلامخدان ئلىتروهيا 28

 %1 %111 فى امللسز  % مما جم جدزيظه75خخبازاث جمثل ما ال ًلل عً الا  29

 %21 %69 .لتزام بخعليماث الىزكت ألامخداهيت: جىشيع الدزحاث على ألاطئلت، الىكذ ًىاطب ول طإالجم الا 30

31  
ً
 %1 %111 ًخم مساحعت الىزكت الامخداهيت داخليا

32   
ً
 %75 %25 ًخم مساحعت الىزكت الامخداهيت خازحيا

 %65 %35 ع عً عمليت الخلىيم ول فصل دزاس يهيئت الخدزي ًخم اطخطالع زأي أعظاء  33

 %111 %1 ًىحد أليت جدفحز لبىاء بىىن الاطئلت في امللسزاث 34

35  
ً
 %111 %1 .ًخم بىاء مظخىدعاث ألاطئلت حدًدة طىىيا

 %111 %1 في إلاخخبازاث العمليت (Rubric) جطبيم اطخعمال ملاًيع الخلدًس 36

 %61 %41 عً أدائه في الامخداهاث أثىاء الفصل الدزاس ي ًخم ئفادة الطالب بخغرًت زاحعت 37

 %35 %75 ًخم ئفادة عظى هيئت الخدزيع بيخائج الخدليل إلاخصائي لالمخداهاث 38

 %81 %21 ًخم ئفادة عظى هيئت الخدزيع بيخائج ئطخبياهاث زطا الطالب عً هظم الخلىيم بامللسز  39

 %81 %21 ج اطخبياهاث زطا الطالبعلي هخائ جخاذ ئحساءاث جصحيديه بىاءً ا 40

 %85 %15 .ًىحد اخخبازاث ئلىتروهيت فى امللسزاث التى أكىم بخدزيظها 41
 

 :باليليت الخلىيممىظىمت اللياض و  لخطىيس الظادة أعظاء هيئت الخدزيع اكتراخاث ومالخظاث بعع  -4

  بىىى ألاطئلت إثابت مىاطب لحكيز الهائمين غلى بىاء وطؼ هظام 

  ًاقت الخسصصاثالدزاطت  الٍاقُت واإلاخأهُت للمىظىمت الجدًدة نبل جؼبُهها غلى 
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كى ألاُو بٍلُت  :8/4/312غهد ًىم الخمِع اإلاىاقو  غً مشسوع إوشاء مسيص الهُاض  الؼباللهاء الخػٍس

م بجامػت اإلاىىقُت والري شازى قُه  ع، الهُئت  48والخهٍى مشازى مً ًل مً الظادة أغظاء هُئت الخدَز

بيع غً  ينشازيحمُؼ اإلاػاوهت، الجهاش ؤلادازي، الؼالب.  وقُما ًلى أهم هخائج جدلُل اطخؼالغاث زأي اإلا

كى:  قػالُاث هرا اللهاء الخػٍس

 أوال: مػلىماث غامت

ع وأغظاء الهُئت اإلاػاوهت خُث  كى إنباُ ملحىؾ مً حاهب الظادة أغظاء هُئت الخدَز شهد اللهاء الخػٍس

% مً إحمالى غدد اإلاشازيين، ًليهم مشازيت الظادة أغظاء الجهاش ؤلادازي :5ىالى بلؿذ وظبت مشازيتهم خ

% مً إحمالى غدد 35% مً إحمالى غدد اإلاشازيين، وبلؿذ وظبت مشازيت الؼالب خىالى 38بيظبت 

% مً إحمالى غدد اإلاشازيين. وجىضح الجدُو زنم :5مشازى بيظبت  41اإلاشازيين، ، وند جم اطخؼالع زأي 

كى:( 2)  الهٍُل الػام للمشازيين فى اللهاء الخػٍس

 (1حدول زكم )

 (فئاثالهييل العام للمؼازهحن )

 املجمىع الىلى أعظاء هيئت جدزيع ئدازيحن طالب

 % عدد % عدد % عدد

21 38 3 6.5 36 78.7 48 

 

: جلييم املحاطس
ً
 ثاهيا

كى بٍلُت  صادم )اإلادًس الخىكُري لىخده الهُاض  ا.د. حيهان صالح ًل مً أ الؼبخاطس فى اللهاء الخػٍس

م بٍلُه الؼب حامػ و الخىكُري /اإلاىىقُه( و ا م د  توالخهٍى . والبُاهاث اإلاػسوطت فى طمس السقاعي غظى الكٍس

ً وذلَ مً زالُ طخت مداوز أطاطُت ، 3الجدُو زنم ) ( حػٌع آزاء اإلاظخجُبين غً مظخىي أداء املحاطٍس

ً  91ن أيثر مً خُث حشير هره البُاهاث إلى أ % مً اإلاظخجُبين اجكهىا غلى  ازجكاع مظخىي أداء املحاطٍس

خُث  جىصُل اإلاػلىماث ومىانشت اإلاىطىغاث، والهدزة غلى غلى إدازة اإلادازالث واإلاىانشاث وزاصت الهدزة 

ز % ملحى 88% غلى الخىالى، وبلؿذ أنل وظب اإلاىاقهت 1:%.، 4:بلؿذ وظبت اإلاىاقهت غلى هرًً املحىزًٍ 

هت جىظُم الػسض جدظم بالىطىح والٌكاًت  .ػٍس

 الطببيليت  جلسيس ئخصائى عً الللاء الخعسيفى الخامع
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 (2حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل جلييم املحاطس

افم افم الي خد ما مى  البىد غحر مى

املحاطس مخمىً مً املىطىعاث  1 1 6 24.6% 43 97.6%

 املطسوخه

 املحاطس كادز علي جىصيل املعلىماث  1 1 5 21.9% 44 3%.:9

املحاطس كادز علي ادازه املىاكؼاث والسد  1 1 5 21.9% 44 3%.:9

 علي الاطخفظازاث

 املحاطس كادز علي جدفحز املؼازهحن 1 1 3 6.5% 46 5.7%:

 

: جلييم فعالياث الللاء الخعسيفى
ً
 ثالثا

ث اللهاء ( آزاء اإلاظخجُبين غً املحاوز ألاطاطُت لخهُُم قػالُا4حػٌع البُاهاث اإلاػسوطت فى الجدُو زنم )

كى  وذلَ مً زالُ  % مً اإلاظخجُبين أشادوا 96مداوز، خُث حشير هره البُاهاث إلى أن أيثر مً  طختالخػٍس

% قأيثر لهره 1:خُث بلؿذ وظب الهبُى  مىطىغاث اللهاء،، وأهمُت ىجاح اللهاء وزاصت وطىح ألاهدافب

% ، ولم ًىاقو بػع اإلاظخجُبين 84و %‘ :2 بيناملحاوز، بِىما باقى املحاوز بلؿذ وظب نبُى اإلاشازيين قيها 

 .%32.7%، والصمً املخصص للهاء بيظبت :2غلى ًىم اوػهاد اللهاء بيظبت 

 (3حدول زكم )

 الخىشيعاث الخىسازيت للمظخجيبحن خىل جلييم فعالياث الللاء الخعسيفى

 البند غير موافق الي حد ما موافق

86.5%  32 13.5% ومدددهاهداف الللاء واضحه  1 1 5   

19%  7 27%  11 54%  ًىم اوعلاد الللاء مىاطب 21 

73%  27 27%  ميان اوعلاد الللاء مىاطب 1 1 11 

21.6%  8 27%  11 51.3%  الصمً املخصص لللاء مىاطب 19 

111%  الللاء بدأ في الىكذ املحدد 1 1 1 1 37 

111%  مىطىعاث الللاء مهمه ومسجبطه بأهدافه 1 1 1 1 37 
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: جزابع
ً
 مخداهاثهظم الخلىيم وإلا  فيزأي الطالب  طالعاطخدليل هخائج ا

 

   معلـــىمـــــاث عامــــــت -3

 أهثى  171 -    ذهس 131:  الىىع  الطباطم اليليت:   املىىفيتاطـــم الجامعت:        

 39الظادطت: :68الخامظت  62السابعت:  66الثالثت :  65الثاهيت :  الفسكت الدزاطيت:         

 آزاء الطالب عً مدي وحىد البىد مً عدمه -4

ـــــد م ـــ ـــ ـــ ـــ  ال ًىحد ًىحد البىـــ

 %29 %93  اخخُاحاث وزؾباث الؼالب غىد جددًد مىاغُد الامخداهاث  جساعي الٍلُت 1

 %33 %89 حػلً حداُو الامخداهاث في مىاغُد مىاطبت 2

 %43 %79 اهاث أغماُ الظىتهخائج الامخداهاث الكصلُت والدوزٍت وامخد حػلً 3

 %26 %96  .حػلً الىخائج غلي اإلاىنؼ ؤلالٌترووي للٍلُت 4

نى )بدون دزحاث(زالُ الكصل الدزاس ي الىاخد 5 م الخٍٍى  %49 %73  جخػدد مساث الخهٍى

6 
م ) الامخداهاث وألاوشؼت والخهُُم الراحي ( للخدهو مً ندزاحي الػملُت واطدُػابى  للمادة جدىىع أهماغ الخهٍى

  الػلمُت

83% 39% 

سي   جدىىع  7 ب اإلاُداوى، خاالث جؼبُهُت( –شكهي  –الامخداهاث بدُث حشمل )جدٍس  %:2 %92 غملي( )جهُُم الخدٍز

ت بدُث ال جهِع الحكظ قهؽ 8 ٍس  %47 %75  أطئلت نصيرة( –خل اإلاشٌالث  –ازخُاز مً مخػدد  ( جدىىع الازخبازاث الخدٍس

 %:4 %72 مؼ مدخىي اإلاهسز وأهداقه اإلاػلىت للؼالب جخىاقو الامخداهاث 9

 %39 %83 اإلاػسقت والكهم والخكظير والخدلُل  جىحد اطئلت فى ألامخداهاث جهِع الهدزة غلى 10

11 
  (Rating scale) أو مهُاض الخدزج (Check List) نىائم مالخظت اإلاهازاث  اطخسدام أدواث مىطىغُت للخهُُم مثل 

 )لُاث الػملُت قهؽ)ًىؼبو غلي الٍ

67% 55% 

س الازخبازاث الشكهُت 12  %43 %79 . جم جؼٍى

 %51 %71 . ًخم إغالن ؤلاحابت الىمىذحُت للؼالب 13

 %33 %89 )للخػسف غلى ألازؼاء والخػلم منها )في بػع الحاالث  حؿرًت زاحػت للؼالب  ًىحد 14

 %32 %:8 الدزحاث التي خصلذ غليها مػبرة غً مظخىاى الكػلي  15

 %63 %59 جىحد بػع الامخداهاث الٌتروهُت  16

 %52 %:6  جخىاقس آلُاث مكػله للخػامل مؼ شٍاوي / جظلماث الؼالب مً هخائج الامخدان  17

 %49 %73  ًخم اطخؼالع آزاء الؼالب في الامخداهاث في نهاًت ًل قصل دزاس ي 18

ب اإلاُداوي 19 ددظب في دزحاث  ت مً حهت الٍلُ  ًخم غمل جهُُم للخدٍز  %22 %:9 الؼالب ٍو

ب اإلاُداوي 20 ب مً  ًخم غمل جهُُم للخدٍز ددظب في دزحاث  حهت الخدٍز  %:3 %82  الؼالب ٍو

 %42 %:7 أشػس بالثهت فى هظام الخظلم مً هخائج الامخداهاث 21

 %44 %78 .ُتاشػس بالػدالت واإلاظاواة بُنى وبين باقى شمالئى فى الامخداهاث الػملُت والشكه 22

م بالٍلُت 23  %:2 %92 جىحد وخدة نُاض وجهٍى

م 24 ل بىظم الخهٍى م الؼالب بالٍلُت )دلُل الؼالب( للخػٍس  %52 %:6 ًىحد دلُل جهٍى
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م بالٍلُت 25  %:4 %72 ًىحد مىنؼ الٌترووى لىخدة الهُاض والخهٍى

كهم بىظم الامخداهاث بالٍلُت 26  %:3 %82 جم غمل لهاءاث مؼ الؼالب لخػٍس

 %32 %:8 جىحد نىاغد مػلىت للخػامل مؼ خاالث الؿش والشؿب فى الامخداهاث 27 

س الازخبازاث الػملُت )إن وحدث( 28  %33 %89 جم جؼٍى

ت 29  %42 %:7 جدظم الىزنت الامخداهُت بالىطىح وزلىها مً الازؼاء اإلاؼبػُت واللؿٍى

 %24 %98 ىزنت الامخداهُتًخم جىشَؼ الدزحاث غلى اطئلت الامخداهاث فى ال 30

 %55 %67 ٌظدشػس الؼالب بخؿير اث هاججه غً اطخؼالغاث الساي التى نام بها الؼالب فى نهاًت الكصل الدزاس ي لٍل مهسز  31

 %43 %79 جخىاقو اطئلت الامخداهاث مؼ الصمً املخصص لها 32

 %39 %83 الهدوء –الاطاءة اإلاىاطبت  –اإلاىار الصحي  –جخىاقس  فى أمايً غهد الامخدان وطائل الظالمت  33
 

 :باليليت الخلىيممىظىمت اللياض و ب جخعلم الطالب التي اكتراخاث ومالخظاث بعع 

 ؤلاغالن مبٌسا غً هخائج امخداهاث أغماُ الظىت -4

د مً الظىابؽ المخداهاث الشكىي  -5  وطؼ اإلاٍص

د مً الظىابؽ للخدهو مً مؼابهت الامخداهاث للمدخىي الػل -6  مي للمهسزاثوطؼ اإلاٍص

 إغالن هماذج ؤلاحابت لجمُؼ الامخداهاث -7

 مساغاة الىنذ املحدد للىزنت الامخداهُت غىد وطؼ الامخدان -8

 

: جدليل هخائج خام
ً
 مخداهاثهظم الخلىيم وإلا  في أعظاء هيئت الخدزيعزأي  طالعاطخظا

 

 111حجم العيىت :  معلـــىمـــــاث عامــــــت -4

 الطباطم اليليت:     ىفيتاملىاطـــم الجامعت:      

 22أطخاذ :  28أطخاذ مظاعد:         51مدزض : :الدزحت العلميت

 آزاء الظادة أعظاء هيئت الخدزيع عً مدي جفعيل البىىد مً عدمه -5

 غحر مفعل مفعل البىــــــــــــــــــــد م

 %22 %78 .أعلىذ اليليت عً وخدة اللياض والخلىيم باعداد امللصلاث 1

 %31 %69 .ىشع امللصلاث فى أماهً مخخلفت باليليتج 2

 %32 %68 .جىحد ملصلاث جىضح ملس وخدة اللياض والخلىيم باليليت 3

 %28 %72 .جىحد وؼساث وزكيت جىضح أهداف الىخدة 4

 %19 %81 .ًىحد مىكع الىترووى خاص بىخدة اللياض والخلىيم 5

 %17 %83 .جم إلاعالن عً املىكع الالىترووى 6

 %21 %81 .جم جفعيل املىكع الالىترووى الخاص بىخدة اللياض والخلىيم 7
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 %26 %74 .علدث هدواث لخىعيت أعظاء هيئت الخدزيع والهيئت املعاوهت باملؼسوع وبىخدة اللياض والخلىيم  8

 %34 %66 .علدث حلظاث بمجالع ألاكظام لخىطيذ أهداف وخدة اللياض والخلىيم ومخطلباتها 9

 %11 %89 .ليؼس ثلافت الخلىيم  وزغ عمل  ث دوزاث جدزيبيت أوعلد 10

 %4 %96 )مىطىعيت -لىيفيت صياغت أهىاع ألاطئلت ) ملاليت  وزغ عمل علدث دوزاث جدزيبيت أو  11

 %8 %92 .إلوؼاء بىىن ألاطئلت وزغ عمل  علدث دوزاث جدزيبيت أو  12

 %21 %79 .وؼاء بىىن أطئلت لهاوطع معاًحر إلخخياز امللسزاث التى طىف ًخم ئ 13

 %11 %89 .كام اعظاء هيئت الخدزيع بممازطت أعمال ئوؼاء بىىن إلاطئلت 14

 %12 %88 .صمم ػيل عام للىزكت إلامخداهيت 15

 %38 %62 .ًخم جىشيع دليل الطالب للخلىيم على الطالب 16

 %29 %71 .ًخم جفعيل امليثاق ألاخالقي باليليت 17

 %1 %99 ...( ججهحز أوزاق إلاحابت -ججهحز اللاعاث -جددًد مىعد و أماهً علد ألامخداهاث)   لظحر إلامخداهاثًىحد خطت  18

 %9 %91 ....(ًىحد كىاعدة معخمدة و معلىت للعمل بالىىتروالث ) حظليم، حظلم، زصد 19

20 
الىىتروالث، زؤطاء عظاء وأ زؤطاءًىحد كىاعد معخمدة و معلىت إلخخياز اللائمحن على عمليت الخلىيم ) 

اكبحن، املالخظحن  ..(اللجان، املس

73% 27% 

21 
اكبت ئدازة عمليت الخلىيم ) فى ًىحد ممازطاث حيدة  خطت ئدازة اشماث، أطاليب غحر جلليدًت ملس

 ....(ألامخداهاث

68% 32% 

 %22 %78 ...(بىمىذج احابت اهثر مً مصحح، إلاطخعاهتًىحد ئزػاداث واضحت معخمدة و معلىت لعمليت الخصحيذ )  22

 %16 %84 .أماهً علد إلامخداهاث مىاطبت مً خيث إلاطاءة التهىيت و الهدوء و طعت امليان 23

 %19 %81 .جم إلالتزام بؼيل الىزكت إلامخداهيت لليليت 24

 %18 %82 .باليليت  طىزث اعمال اللياض 25

 %21 %81 .مخداهاث ما بحن امللاليت واملىطىعيتجىىعذ الا  26

 %26 %74 .اطخخدمذ بىىن إلاطئلت فى إلامخداهاث 27 

 %111 %1 .صححذ أوزاق إلامخدان ئلىتروهيا 28

 %5 %95 % مما جم جدزيظه فى امللسز 75خخبازاث جمثل ما ال ًلل عً الا  29

 %16 %84 .اللتزام بخعليماث الىزكت ألامخداهيت: جىشيع الدزحاث على ألاطئلت، الىكذ ًىاطب ول طإ جم الا 30

31  
ً
 %21 %79 ًخم مساحعت الىزكت الامخداهيت داخليا

32   
ً
 %33 %67 ًخم مساحعت الىزكت الامخداهيت خازحيا

 %29 %71 هيئت الخدزيع عً عمليت الخلىيم ول فصل دزاس ي ًخم اطخطالع زأي أعظاء  33

 %19 %81 ًىحد أليت جدفحز لبىاء بىىن الاطئلت في امللسزاث 34

 ًخم  35
ً
 %41 %59 .بىاء مظخىدعاث ألاطئلت حدًدة طىىيا

 %39 %61 في إلاخخبازاث العمليت (Rubric) جطبيم اطخعمال ملاًيع الخلدًس 36

 %38 %62 ًخم ئفادة الطالب بخغرًت زاحعت عً أدائه في الامخداهاث أثىاء الفصل الدزاس ي 37
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 %36 %64 لالمخداهاثًخم ئفادة عظى هيئت الخدزيع بيخائج الخدليل إلاخصائي  38

 %25 %75 ًخم ئفادة عظى هيئت الخدزيع بيخائج ئطخبياهاث زطا الطالب عً هظم الخلىيم بامللسز  39

 %31 %69 علي هخائج اطخبياهاث زطا الطالب جخاذ ئحساءاث جصحيديه بىاءً ا 40

 %78 %22 .ًىحد اخخبازاث ئلىتروهيت فى امللسزاث التى أكىم بخدزيظها 41
 

 :باليليت الخلىيممىظىمت اللياض و  لخطىيس الظادة أعظاء هيئت الخدزيع كتراخاث ومالخظاثا بعع  -7

 الاطخمساز في الدوزاث غلى  أهىاع ألاطئلت و ػسم الخهُُم 

 جؼبُو مػاًير واضحت الزخُاز أغظاء  لجان اإلامخدىين 

 وطؼ هظام واضح للحىاقص للهائمين غلى وطؼ بىىى ألاطئلت 
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 مالخم

 وملخص عً ما وزد بها: اثاطيت للىدو املحاوز ألاط (1)

  م  .اهداف ومسسحاث مشسوغاث الهُاض والخهٍى

 م  .اإلاصؼلحاث ألاطاطُت فى مجاُ الهُاض والخهٍى

  . أهظمت الخػلُم والخػلم الالٌتروهُت 

 الػىائد اإلاخىنؼ جدهُهها مً الخىطؼ فى جؼبُو الازخبازاث الالٌتروهُت. 

 مميزاث أهظمت الخصحُذ الالى. 

  والػىائد الىمخىنػه مً اهخاحها طئلت اإلاكهىمبىىى ألا. 

 اهم الخؼبُهاث املجاهُت فى مجاُ اهخاج بىىى الاطئلت. 

  اإلاػاًير الىاحب اجباغها في وطؼ الامخدان الىظسي 

   الػملي والاًلُيٍُي الامخدان وطؼ في اجباغها الىاحب اإلاػاًير 

    اهىاع الاطئله في الامخدان الىظسي 

   جىاقسها في ًل طؤاُ مً اطئلت الامخدان الىظسي  الشسوغ الىاحب 
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 بسوػىز املؼسوع (2)
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 بجراث املؼسوع (3)
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 صىز الللاءاث الخعسيفيت (4)
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اكع للخىاصل (7) ابط ومى  زو
 

 

 

http://mu.menofia.edu.eg/CenEv/CedoHo 

me/ar 

https://www.facebook.com/assesement/?modal=ad

mi 

n_todo_tour 


