
قياس الكفايات التدريسة لمعممي ومعممات التربية الرياضية بالمرحمة 
 اإلعدادية بمحافظة كفرالشيخ

 
 11بحث رقم 

 

 مقدمة البحث @
,  لوم تحققوف فوي في فتورة موي تاري هوا تشهد البشرية في الفترة الحالية تقدم عممي وتكنولوويي  

فا تصوورت المفووافات واةزمنووة بوويي كووض فووكاي اةرض وتواصووض اللووالم مووي بل ووف الووبلض بالر يووة 
والكمموة , فاصووبز لزامووا عمووي كووض ميتمووي في يفوومض نففوف فوو ان مهمووا , كيوو  يمكووي مواكبووة كووض  ووذا 

 المذ ض في شتي اللموم اإلنفانية والتطبيقات التكنولويية  ؟ . التطور

ومما ن شك فيف في التلميم  و فعظم ركائز بناء الح ارات الحديثة فهو يلود النشول لموايهوة 
كض متطمبات الحياة وينهض بالميتمي , فترصد اللديد مي الدوض ميزانيات  و مة موي فيوض تحقيو  

للمميوووة , ولوووي يتحقووو  ذلوووك ين بمرالبوووة فوووير اللمميوووة التلميميوووة نه وووة شووواممة فوووي شوووتي الميوووانت ا
واإلطالع عمي نتائيها لتحقي  الصي مردود ينتظر منها , والملمم كمحد اللناصر اةفافية لملممية 
التلميمية يلد يزء ففافي ومهم لمحكم عمي فاعميوة اللمميوة التلميميوة وفحود ففوباب نياحهوا او فشومها  

ي البحووووث والدرافوووات يهود وووا حووووض الطالوووب والموووادة اللمميوووة وطووور  التووودريس ولووود ركوووزت اللديووود مووو
وف ممووت الملمووم , لووذا فووثي الحووديث عووي التريوورات والتطووورات التربويووة لووي يكتمووض دوي يعووداد وتطوووير 

 الملمم . 

يلي ف مية دور ملمم التربية (  <800كال من ميرفت عمي خفاجة ومصطفي السايح )ويشير 
الريا ووية فووي التربيووة المتكاممووة لمنشوول بوودنيا وعقميووا وويوودانيا وايتماعيووا لووذا ييووب في يتمتووي الملمووم 
بوودريي عاليووة مووي الكفوواءة اةدائيووة والفنيووة بمهامووف وفدوارق الم تمفووة لتحقيوو  رفووالتف وفي يقوو  بصووفف 

ليب وانتيا ووات التربويووف حتووي يكوووي منافووبا مفووتمرة عمووي يميووي التطووورات التحديثووة لمطوور  واةفووا
 ( .  115:  21لمفتواق وعصرق )

 وبهذا الشكض فثي ملمم التربية الريا ية يوايف تحديات كثيرة في مياض عممف ,  ذق التحديات 
 

كهُت انخربُت انرَبضُت  -أضخبر طرق انخذرَص وانخذرَب انًُذاٍَ ورئُص لطى انًُبهج وطرق انخذرَص  *

 كفرانشُخ. جبيعت -

 جبيعت كفرانشُخ. -كهُت انخربُت انرَبضُت  -يذرش بمطى انًُبهج وطرق انخذرَص  **

 ببحث بمطى انًُبهج وطرق انخذرَص ــ  كهُت انخربُت انرَبضُت ــ  جبيعت كفر انشُخ. ***

 عًبل أؽًل يؾًل ٍاليخ* أ. ك / 

 أؽًل ان٦ٍَل ٥جلانفزبػ انغهًخ** ك/ 

 يؾًل أؽًل ئثواٍْى يؾًل*** أ/ 
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ايات لد تكوي عائقا في تحقي  اة دا  التربوية المنشودة يذا كاي لديف لصور في بلض نواحي الكف
 التدريفية التي يحتايها فثناء القيام بلممية التدريس .

في الكفايات التدرييفة لمملموم لهوا فنوواع منهوا الملرفيوة وتشومض  (=??7)محمود الناقة ويذكر 
الملموموووات والملوووار  والقووودرات اللقميوووة ةداء مهاموووف , وكفايوووات فدائيوووة تشوووير يلوووي الكفووواءات التوووي 
يظهر ووا الملمووم وتت وومي المهووارات الوونفس حركيووة واداء  ووذق المهووارات يلتموود عمووي مووا اكتفووبف الملمووم 

يووة , وكفايووات ويدانيووة تشووير يلووي افووتلداد الملمووم وميولووف واتيا اتووف وليمووف فووابقا مووي كفايووات ملرف
 ( .20-12: 19وملتقداتف وفموكف الويداني )

يلوووي في الكفايوووات التدريفوووية  وووي عبوووارة عوووي ميموعوووة موووي  (;800عميييي راشيييد )كموووا فشوووار 
برنووامم ملوويي  الملووار  واإلتيا ووات والمهووارات والملمومووات  التووي يكتفووبها الملمووم نتييووة موورورق فووي

بحيث تمكنف مي فداء مهامف التلميمية بكفاءة وفاعمية مما يفوا م فوي تحقيو  النوواحي كافوة التلميميوة 
 ( .7: 13المرغوبة لدي التالميذ بكفاءة عالية ) 

ذا الشكض فثي ملمم التربية الريا ية يوايف تحديات كثيرة في مياض عمموف ,  وذق التحوديات وبه
ي  اة دا  التربوية المنشودة يذا كاي لديف لصور في بلض نواحي الكفايات لد تكوي عائقا في تحق

 التدريفية التي يحتايها فثناء القيام بلممية التدريس .

ومي  نا برزت ف مية البحث لكونها وفيمة لوية لمتلر  عمي والي الكفايات التدريفية لملممي 
وملممووات التربيووة الريا ووية بوواةز ر الشووري  , فهووي تفوومط ال وووء عمووي الكفايووات التدريفووية الووالزم 

 توافر ا لهم . 

 مشكمة البحث @

ين في ويووود الملمووم الكفوول يلوود يي نيوواح اللمميووة التلميميووة يتولوو  عمووي الكثيوور مووي اللوامووض 
الركيوووزة اةفافوووية لهوووذا النيووواح يذ في فف وووض المنوووا م والوفوووائض والمبنووواني واةنشوووطة التلميميوووة رغوووم 

اك ملمووم ذو كفايووات تدريفووية ف ميتهووا  ن يمكووي لهووا وحوود ا تحقيوو  اة وودا  التربويووة مووا لووم يكووي  نوو
 . عالية

 ض الحديثوة فوي يعوداد الملموم بوض واةكثور شويوعا ويلد مد ض الكفايات التدريفية مي ف م المودا
وانتشارا في اةوفاط المهنية حيث فصبز يشكض حركة تربوية تهد  الي يعداد الملمم الك ء القادر 

 عمي موايهة التريرات والتحديات الفريلة في عصر التطور الملرفي .

لتربيوة الريا وية فوي مرحموة ويري الكثير مي  براء التربية الريا ية يي القائميي عمي تودريس ا
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البحوووث المتوفوووطة ) اإلعداديوووة ( ييوووب في يمتمكووووا الكفايوووات التدريفوووية الالزموووة لتووودريس المهوووارات 
 الريا ية الم تمفة , وليكوي م  ال لمقيام بورق بكفاءة وفاعمية . 

بميووواض تووودريس  بوواحثويومووي  وووذا المنطموو  يائوووت فكووورة البحووث الحوووالي , فمووي  وووالض عموووض ال
عموي اللديود مووي الدرافوات واةبحواث ذات الصومة بالكفايوات التدريفووية  مة الريا وية , واطالعهوالتربيو

إليووووراء  ووووذق البحووووث لمتلوووور  عمووووي والووووي الكفايووووات التدريفووووية لملممووووي  بوووواحثوياةموووور الووووذي دفووووي ال
 وملممات التربية الريا ية اللامميي بالمرحمة اإلعدادية باةز ر الشري  . 

تلميمي في اةز ر الشري  لد ي تم  في طبيلتف وظروفف عي نظيورق فوي ونظرا ةي الو ي ال
ويوود  ول  فوي اداء ملمموي التربيوة الريا وية موي  والض يتصوالف  بواحثويالتلميم اللام فقد نحوظ ال
 المباشر بهم في اللمض . 

في حاية يلوي بنواء مقيواس لمكفايوات التدريفوية  وذا المقيواس يفوتطيي موي  باحثويو ذا يلض ال
اللف الملمم الحكم عمي مفتواق ويدرك نقاط لوتوف و ولفف , ويفوتطيي موي  والق التوييوف تقيويم فداء  

الملمميي بمنتهي الدلة والمو وعية , وتفتطيي مي  اللف الم ففوات الملنيوة بواةمر الولوو  عموي 
 الوالي الفلمي لمفتوي ملممي وملممات التربية الريا ية .

 @ميتكمن اهمية هذا البحث فيما ي
 األهمية العممية@ أواًل@ 

بناء مقياس عممي ومو وعي يمكي افت دامف في ليواس المفوتوي الفلموي لمكفايوات التدريفوية 
 لملممي وملممات التربية الريا ية اللامميي بالمرحمة اإلعدادية باةز ر الشري  . 

 @يقيةاألهمية التطبثانيًا@ 

 تت ز اة مية التطبيقية لمبحث فيما يمي : 

 وص  الممارفات التلميمية لمادة التربية الريا ية في ميداي الملا د اةز رية .  .1

تقييم الوالوي الفلموي لمكفايوات التدريفوية موي  والض عينوة موي ملمموي وملمموات التربيوة الريا وية  .2
 اللامميي بالمرحمة اإلعدادية .

تقديم اإللتراحوات والتوصويات التوي تفواعد اليهوات المفو ولة عوي اللمميوة التلميميوة فوي تحفويي  .3
 مفتوي ملممي وملممات التربية الريا ية . 

 تصميم مقياس الكفايات التدريفية لملممي وملممات التربية الريا ية  .4
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  البحث @هدف 
التربيووة الريا ووية اللووامميي بالمرحمووة بنوواء مقيوواس عممووي لمكفايووات التدريفووية لملممووي وملممووات  .1

 اإلعدادية بمحافظة كفر الشيز  .

التلر  عمي مدي امتالك ملمموي وملمموات التربيوة الريا وية لمكفايوات التدريفوية المزموة لملموض  .2
 مني  ذق الفئة اللمرية .

لوامميي الفلي إلكتشا  الوالي الفلمي لمكفايات التدريفية الذي عميف ملمموي وملمموات التربيوة ال .3
 بالمرحمة اإلعدادية . 

 تحديد اة مية النفبية لكض نوع مي فنواع الكفايات التدريفية مي ويهة نظر ال براء . .4

لملممووات طبقووا لممتريوورات انتيووة التلوور  عمووي الفوورو  فووي الكفايووات التدريفووية بوويي الملمموويي وا .5
 (  .الينس –فنوات ال برة )

 البحث@ تساؤالت

 بالمرحموووووة اللووووامميي الريا وووووية التربيووووة وملمموووووات لملممووووي المتووووووفرة لتدريفووووية الكفايوووووات مووووا ي .1
   ؟ الشيخ كفر بمحافظة اإلعدادية

فوووي الكفايوووات  الريا وووية التربيوووة وملمموووات ملمموووي بووويي يحصوووائية دنلوووة ذات فووورو  تويووود  وووض .2
 يناث ( ؟  –) ذكور  متريرالينس يلي تريي  التدريفية 

ملممووي وملممووات التربيووة الريا ووية فووي الكفايووات التدريفووية  بوويي احصووائيا دالووة فوورو  يويوود  ووض .3
 ؟(  عام 20 مي عام / اكثر 20:  11/  عام  10:  1)تريي الي مترير عدد فنوات ال برة 

   المصطمحات المستخدمة في  البحث @
 Teaching competenciesالكفايات التدريسية           .1

مووي اإلمكانيوات والقودرات والمهووارات واإلتيا وات التوي تتصوومض بودورق المهنوي فووي  ميموعوة وي 
تدريس حصة التربية الريا ية والتوي تظهور فوي فدائوف وتويوف فوموكف فوي الموالو  التلميميوة بمفوتوي 

 محدد مي اإلتقاي .

 إجراءات البحث @ .2
 منهج البحث  -أوال
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يراءاتووووف بافووووت دام اإلفووووموب المفووووحي نظوووورًا  بوووواحثوييفووووت دم ال الموووونهم الوصووووفي ب طواتووووف وات
 لمالئمتف لطبيلة  د  وعينة البحث .

 مجتمع وعينة البحث @   -ثانيا 
 مجتمع البحث @ -1

يتكووووي ميتموووي البحوووث موووي ملمموووي وملمموووات التربيوووة الريا وووية اللوووامميي بالمرحموووة اإلعداديوووة 
 م .2019/2020( ملمما وملممة لملام الدرافي 261عدد م )بمنطقة كفر الشيخ اةز رية والبالغ 

 عينة البحث @ -2

( ملممووووا وملممووووة 20( ملممووووا وملممووووة , وتووووم ي تيووووار )113يلتصوووورت عينووووة البحووووث عمووووي ) 
بالطريقووة اللشوووائية إليووراء الدرافووة اإلفووتطالعية , وبووذلك فصووبحت اللينووة  انفافووية التووي طبقووت 

( يدرات 6(موووي اإلنووواث يمثمووووي)19(موووي الوووذكور ,)74, بوالوووي) ( ملمموووا وملمموووة93عميهوووا الدرافوووة )
 تلميمية عمي مفتوي المحافظة و م :

 ( .يي , يدارة بيال , يدارة الحاموض) يدارة كفر الشيخ , يدارة الرياض , يدارة فيدي فالم , يدارة لم
 (1علٔل )

 يغز٤ً ٥ٍُٔخ انجؾش رٍٕٕف 

النسبة  المجموع إناث ذكور مجتمع وعينة البحث
 المئوية 

 %100  261 42 219 مجتمع البحث
 %40,30 113 26 87 العينة المختارة 
 %82,3 93 19 74 العينة األساسية
 %70’17 20 7 13 العينة اإلستطالعية

 مجاالت البحث @
ملممووي وملممووات التربيووة الريا ووية الريا ووية اللووامميي بالمرحمووة اإلعداديووة المجييال البشيير  @  -1

 . المنطقة انز رية 

 الملا د اةز رية اإلعدادية بمحافظة كفر الشيخ .المجال المكاني @  -2

  م ( . 9191/  9119تم ييراء البحث  الض اللام الدرافي )المجال الزماني @  -3

 .2019/ 10/ 31الي الفترة  19/10/2019فيريت اليرافة اإلفتالعية  الض الفترة مي  -
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يلووووووووي الفتوووووووورة مووووووووي  3/11/2019البحووووووووث  ووووووووالض الفتوووووووورة مووووووووي فيريووووووووت الدرافووووووووة اةفافووووووووية  -
12/12/2019. 

 -إعداد مواد المعالجة التجريبية @
 وتتمثل فيما يمي @ أوال @ وسائل جمع البيانات

 بتحديد البيانات المفت دمة في البحث كما يمي : باحثويلام ال

مقيوووواس الكفايوووووات التدريفووووية لملمموووووي وملممووووات التربيوووووة الريا ووووية التربيوووووة  بووووواحثوييفووووت دم ال .1
( عبوووارة .   ) يعوووداد 95( محووواور , )5الريا وووية بمنطقوووة كفووور الشووويخ اةز ريوووة يتكووووي موووي )

 (  باحثويال

 المقابمة الش صية .  .2

  . الدرافة اإلفتطالعية .3

 ثانيا .خطوات بناء مقياس الكفايات التدريسية التدريسية @  .4

مرايلووة القووراءات النظريووة والدرافووات الفووابقة ذات الصوومة بالكفايووات التدريفووية ومرايلووة اللديوود  .1
 مي مقاييس الكفايات التدريفية .

تحديوووود المحوووواور اةفافووووية المقترحووووة لمقيوووواس الكفايووووات التدريفووووية لملممووووي وملممووووات التربيووووة  .2
 : ا  مفة محاور و يز رية وعددالريا ية اللامميي بالمرحمة اإلعدادية بمنطقة كفر الشيخ اة

 كفايات النمو المهني . -
 الكفايات اةدائية . -
 كفايات يدارة الص  . -
 كفايات يفت دام الوفائض التلميمية . -
 الكفايات التكنولويية . -
 عرض محاور اإلستبيان المقترحة عمي السادة الخبراء @ .7

 بثعداد يفتمارة يفتطالع رفي بها  مفة محاور للر ها عمي ال براء  باحثويحيث لام ال
 (  9)ِشفك سلُ                                                                                      

 (2علٔل )
 انزكواه ٔانَُجخ انًئٌٕخ ٔاألًٍْخ انَُجٍخ َهاء انَبكح انقجواء ؽٕل يؾبٔه 

 ٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخيمٍبً انكفب

70ن=     
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 المحاور م
الوزن  الاوافق أوافق

 النسبى
 األهمية
 % ك % ك النسبية

 700.00 70 0.00 0 700.00 70 كفايات النمو المهني 7
 0.00? ? 70.00 7 0.00? ? الكفايات األدائية 8
 700.00 70 0.00 0 700.00 70 كفايات إدارة الصف 9
 700.00 70 0.00 0 700.00 70 كفايات إستخدام الوسائل التعميمية :
 700.00 70 0.00 0 700.00 70 الكفايات التكنولوجية ;
 0.00: : 0.00> > 0.00: : المحور السادس المحذوف >

( التكوووورار والنفووووبة المئويووووة والوووووزي النفووووبي واة ميووووة النفووووبية ةراء الفووووادة 2يو ووووز يوووودوض )
ال براء حووض ابلواد مقيواس الكفايوات التدريفوية لملمموم وملمموات التربيوة الريا وية ولود تراوحوت اراء 

 بواحثوي%( عمم ا مية تمك المحواور ولود ارت وم ال 100.00-% 40.00الفادة ال براء ما بيي )
 % فاكثر .90.00والفادة المشرفيي بالمحاور التي حصمت عمم ا مية نفبية لدر ا 

 ( 3علٔل )
 هاي انَبكح انقجواء فً يلي يُبٍجخ يٍياٌ انزملٌو انًمزوػ

 نًمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًً ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ

70ن=  

 المجموع التكرار ميزان التقدير  م

 % 90 9 ثنائي  7
 %700 70 ثالثي  8
 %0; ; خماسي 9

التقدير الثالثي لمقياس الكفايات (  في نفبة موافقة ال براء عمي  ميزاي 3يت ز مي اليدوض )
 بووواحثوي% ( لممحووواور ولووود ارت وووي ال80التدريفوووية المقتووورح لملمموووي وملمموووات التربيوووة الريا وووية ) 

 ( . 3بالميزاي الثالثي  .  )مرف  رلم 

وضع العبارات الخاصة بكيل محيور مين محياور االسيتبيان فيي ضيوء التحمييل النظير  والفهيم  .8
 لكل محور @ 

بصياغة عبارات اإلفتبياي في  وء الفهم والتحميض النظري ال واص بكوض محوور  باحثويلام ال
ببلض المقواييس المويوودة فوي اةبحواث الفوابقة ة وذ  باحثويمي محاور اإلفتبياي , ولد افتلاي ال

بلووووض اللبووووارات منهووووا بلوووود تلووووديض صووووياغتها بمووووا يتنافووووب مووووي ملممووووي التربيووووة الريا ووووية , وتمووووت 
المرايي اللممية لمحصوض عمي بلض عبارات الكفايات منها بما يتنافب مي  اإلفتلانة في ا ببلض
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المحووور ال وواص بهووا , وفووي  وووء ذلووك تووم يعووداد وصووياغة اللبووارات تحووت كووض محووور كووال حفووب 
 ( عبارة .105طبيلتف, وبهذا تم و ي انفتبياي في صورتف انولية وتكونت عباراتف مي )

 عند صياغة عبارات اإلستبيان @ العوامل األتية  باحثونوقد راعي ال

 في ن تحتمض  اللبارة فكثر مي ملني . -

 و وح اللبارة لمقارئ. -

 فن توحي اللبارة بنوع اإلفتيابة . -

 في تكوي اللبارة يييابية بحيث تدض عمي المحور المو وعة فيف .  -
العبيارات عرض اإلستبيان عمي السادة الخبراء لمتحقق مين الصيدق المنطقيي لميد  مالئمية   .9

 المقترحة مع المحور الموضوعة فيه @

 بلرض اإلفتبياي في صورت انولية عمي الفادة ال براء مي ايض انتي :  باحثويلام ال

 يبداء الرفي حوض فنواع الكفايات التدريفية المقترحة . -

 ي افة فنواع ف ري مي الكفايات يروي فنها منافبة . -

 لد تحتاج لذلك .يعادة صياغة اللبارت المقترحة التي  -

 ي افة عبارات ف ري لإلفتبياي . -

 (5مدي منافبة اللبارات المقترحة لكض محور " ينتماء اللبارة لممحور "  )مرف  رلم  -

 حفاب الملامالت اللممية لممقياس و ي :  -

 صدق المقياس @  .7
 صدق المحكمين .أواًل@ 

 (4علٔل  )
 اث٦بك يمٍبًانَُجخ انًئٌٕخ ألهاء انَبكح انقجواء ؽٕل ٥جبهاد 

 10ٌ= انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ 

 المحور  الخامس المحور  الرابع المحور  الثالث المحور  الثانى االولالمحور 
 % م % م % م % م % م % م
7 700.00 = 700.00 9< ?0.00 <: 700.00 =; ?0.00 ?0 700.00 
8 >0.00 > 700.00 9= 700.00 <; >0.00 =< 700.00 ?7 :0.00 
9 700.00 ? >0.00 9> 700.00 << 700.00 == >0.00 ?8 >0.00 
: 700.00 70 700.00 9? 700.00 <= 700.00 => 700.00 ?9 700.00 
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; ?0.00 77 ?0.00 :0 >0.00 <> >0.00 =? ?0.00 ?: ?0.00 
< 700.00 78 >0.00 :7 700.00 <? 700.00 >0 ?0.00 ?; 700.00 
  79 :0.00 :8 >0.00 =0 700.00 >7 700.00 ?< ;0.00 
  7: 700.00 :9 700.00 =7 700.00 >8 ?0.00 ?= ?0.00 
  7; ?0.00 :: 700.00 =8 ?0.00 >9 >0.00 ?> >0.00 
  7< ?0.00 :; >0.00 =9 700.00 >: 700.00 ?? 700.00 
  7= ?0.00 :< 700.00 =: >0.00 >; 90.00 700 ;0.00 
  7> 90.00 := 700.00   >< >0.00 707 >0.00 
  7? 700.00 :> 700.00   >= ?0.00 708 700.00 
  80 ?0.00 :? ?0.00   >> 700.00 709 ?0.00 
  87 700.00 ;0 >0.00   >? ?0.00 70: 700.00 
  88 ;0.00 ;7 :0.00     70; 90.00 
  89 700.00 ;8 ?0.00       
  8: 700.00 ;9 >0.00       
  8; >0.00 ;: ?0.00       
  8< 700.00 ;; ?0.00       
  8= 700.00 ;< 700.00       
  8> ?0.00 ;= ?0.00       
  8? >0.00 ;> ?0.00       
  90 700.00 ;? 700.00       
  97 700.00 <0 700.00       
  98 >0.00 <7 ?0.00       
  99 ?0.00 <8 :0.00       
  9: 700.00 <9 >0.00       
  9; 700.00         

عبووارات ابلووواد مقيوواس الكفايوووات (النفوووبة المئويووة ةراء الفوووادة ال بووراء حووووض 4يو ووز يوودوض )
التدريفوووووية لملمموووووم وملمموووووات التربيوووووة الريا وووووية ويت وووووز توووووراوح النفوووووبة المئويوووووة لملبوووووارات موووووابيي 

والفوادة المشورفيي باللبوارات التوي حصومت عموم  بواحثوي%( ولد ارت وم ال 100.00-% 30.00)
 % فاكثر .80.00ا مية نفبية لدر ا 

 ع را  السادة الخبراء إلي ما يمي . من خالل استطال باحثونوقد توصل ال -

 تلديض بلض اللبارات . -

 حذ  بلض اللبارات مي انفتبياي  واليدوض التالي يو ز ذلك . -
 (5علٔل   )

 ان٦لك انًجلئً ٔانُٓبئً ٔأهلبو ان٦جبهاد انًَزج٦لح ٔان٦ًلنخ نًمٍبً
 انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ 
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 انًحبور م
 انعذد

انًبذئٍ 

 نهعببراث

عذد 

انعببراث 

 انًطخبعذة

أرلبو انعببراث 

 انًطخبعذة

عذد 

انعببراث 

 انًعذنت

أرلبو 

انعببراث 

 انًعذنت

انعذد 

انُهبئٍ 

 نهعببراث

 6 4, 3 2 ــــ ــــ 6 كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ 1

 5 57 انكفبٌبد األكائٍخ 2
13, 18 ,22, 

51, 62 
1 39 52 

 11 72,  67 2 ــــ ــــ 11 كفبٌبد ئكاهح انٖف 3

 14 83, 80 2 85 1 15 كفبٌبد ئٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ 4

 4 16 انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ 5
91, 96, 
100 ,105 

 12 ــــ ــــ

 95 7 7 10 10 105 االمجاىل 

( اللوووودد المبوووودئي والنهووووائي وفرلووووام اللبووووارات المفووووتبلدة والملدلووووة  لمقيوووواس 5يو ووووز يوووودوض )
الكفايووات التدريفووية لملممووم وملممووات التربيووة الريا ووية ويت ووز اتفووا  الفووادة ال بووراء عمووم افووتبلاد 

( عبوووارات وبوووذلك 7( عبوووارة وتلوووديض عووودد )105( عبوووارات موووي ايموووالم المقيووواس وعوووددة )10عووودد )
 (  6( عبارة .  مرف  رلم )95للدد النهائم إليمالم المقياس )اصبز ا
 صدق اإلتساق الداخمى .ثانيًا@ 

( ملمم وملممة مي نفس ميتمي البحوث 20بتطبي  اإلفتبياي عمي عينة لوامها ) باحثويلام ال
بحفووواب ملوووامالت اإلرتبووواط  بووواحثويوموووي  وووارج اللينوووة اةفافوووية ولهوووا نفوووس المواصوووفات ثوووم لوووام ال

 لبيرفوي بيي كال مي : 
 بيي اللبارة والمحور الذي تنتمي يليف . .1
 بيي اللبارة والميموع الكمم لمقياس . .2



 (6) علٔل
 ٕلق االرَبق انلافهى ثٍٍ ان٦جبهح ٔانج٦ل ٔثٍٍ ان٦جبهح ٔانًغ٣ًٕ انكهى نًمٍبً

 20ٌ =  انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ 

 انًؾٕه انقبيٌ انًؾٕه انواث٤ انًؾٕه انضبنش انًؾٕه انضبَى انًؾٕه األٔل

 و
ان٦جبهح ي٤ 

 انًؾٕه
ان٦جبهح ي٤ 
 انًغ٣ًٕ

 و
ي٤  ان٦جبهح

 انًؾٕه
ان٦جبهح ي٤ 
 انًغ٣ًٕ

 و
ان٦جبهح ي٤ 

 انًؾٕه
ان٦جبهح ي٤ 
 انًغ٣ًٕ

 و
ان٦جبهح ي٤ 

 انًؾٕه
ان٦جبهح ي٤ 
 انًغ٣ًٕ

 و
ان٦جبهح ي٤ 

 انًؾٕه
ان٦جبهح ي٤ 
 انًغ٣ًٕ

 و
ان٦جبهح ي٤ 

 انًؾٕه
ان٦جبهح ي٤ 
 انًغ٣ًٕ

1 0.91 0.85 7 0.87 0.84 34 0.85 0.91 59 0.84 0.87 70 0.90 0.86 84 0.83 0.89 

2 0.86 0.89 8 0.88 0.92 35 0.83 0.87 60 0.88 0.83 71 0.87 0.83 85 0.80 0.88 

3 0.90 0.86 9 0.91 0.89 36 0.86 0.92 61 0.87 0.92 72 0.85 0.90 86 0.89 0.92 

4 0.83 0.87 10 0.86 0.91 37 0.83 0.87 62 0.76 0.84 73 0.88 0.84 87 0.84 0.89 

5 0.87 0.89 11 0.90 0.83 38 0.84 0.90 63 0.84 0.86 74 0.89 0.93 88 0.75 0.84 

6 0.92 0.86 12 0.88 0.73 39 0.92 0.89 64 0.92 0.87 75 0.84 0.89 89 0.91 0.86 

   13 0.85 0.90 40 0.85 0.91 65 0.83 0.88 76 0.88 0.83 90 0.86 0.91 

   14 0.86 0.81 41 0.84 0.91 66 0.86 0.90 77 0.87 0.85 91 0.78 0.83 

   15 0.89 0.85 42 0.82 0.84 67 0.79 0.88 78 0.84 0.88 92 0.85 0.92 

   16 0.88 0.85 43 0.88 0.91 68 0.86 0.91 79 0.89 0.91 93 0.90 0.86 

   17 0.87 0.92 44 0.89 0.83 69 0.93 0.90 80 0.83 0.93 94 0.89 0.84 

   18 0.90 0.86 45 0.88 0.83    81 0.80 0.89 95 0.84 0.91 

   19 0.89 0.84 46 0.92 0.89    82 0.92 0.86    

   20 0.85 0.92 47 0.90 0.86    83 0.88 0.91    

   21 0.78 0.83 48 0.83 0.89          

   22 0.90 0.86 49 0.91 0.82          

   23 0.81 0.84 50 0.85 0.89          

   24 0.85 0.88 51 0.87 0.83          

   25 0.87 0.84 52 0.91 0.82          

   26 0.88 0.79 53 0.78 0.88          

   27 0.80 0.89 54 0.91 0.84          

   28 0.91 0.87 55 0.85 0.91          

   29 0.92 0.88 56 0.89 0.86          

   30 0.87 0.83 57 0.89 0.80          

   31 0.90 0.82 58 0.90 0.84          

   32 0.80 0.85             

   33 0.79 0.83             

 444..=5...لًُت ر انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت



 تراوحوت ليموة حيوث( ويود ارتباط ذو دنلة يحصوائية بويي اللبوارة والمحوور 6يو ز يدوض  )
( وكووووذلك ويووووود يرتبوووواط ذو دنلووووة يحصووووائية بوووويي اللبووووارة 0.92 - 0.75) ر( المحفوووووبة مووووا بوووويي)

مما يشيرالم  (0.93 - 0.73بيي)ما ) ر( المحفوبة   حيث تراوحت ليمة لممقياسوالميموع الكمم 
ة وذلووك عنوود صوود  انتفووا  الوودا مي لمقيوواس الكفايووات التدريفووية لملممووم وملممووات التربيووة الريا ووي

  0.05مفتوى ملنوية  
 

 

 (7علٔل )
 ٕلق االرَبق انلافهى ثٍٍ انًؾٕه ٔانًغ٣ًٕ انكهى

 نًمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ

80ن=   
 معامل االرتباط المحاور م
 ?<.0 كفايات النمو المهني 7
 7?.0 الكفايات األدائية 8
 9?.0 كفايات إدارة الصف 9
 <<.0 كفايات إستخدام الوسائل التعميمية :
 7?.0 الكفايات التكنولوجية ;

 444..=5...ونُت عُذ يطخىي يعُىَتلًُت ر انجذ

( ويود ارتباط  ذو دنلة يحصائية بيي ميموع المحور وبيي الميموع الكموم 7يو ز يدوض )
الريا ووية حيووث تراوحووت ليمووة ) ر( لمقيوواس الكفايووات الكفايووات التدريفووية لملممووم وملممووات التربيووة 

  0.05ذلك عند مفتوى ملنوية  (0.93 - 0.88)المحفوبة  ما بيي
 

 ثبات المقياس . .8

مباخ ( وملامض التيزئة النصوفية تم حفاب ملامالت الثبات بافت دام ملامض الثبات )الفا كرو 
 ( . ييتماي  –فبيرماي براوي )
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 (8علٔل  )
 انزٞجٍك ٔ ا٥بكح انزٞجٍك نجٍبٌ  ي٦بيم انضجبدي٦بيم االهرجبٛ  ثٍٍ 

 نًمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ

80ن=  
 الخامسالمحور  المحور الرابع المحور الثالث المحور الثانى المحور األول

 و
 ي٦بيم

 االهرجبٛ
 و

 ي٦بيم
 االهرجبٛ

 و
 ي٦بيم

 االهرجبٛ
 و

 ي٦بيم
 االهرجبٛ

 و
 ي٦بيم

 االهرجبٛ
 و

 ي٦بيم
 االهرجبٛ

1 0.89 7 0.91 34 0.92 59 0.89 70 0.91 84 0.86 

2 0.86 8 0.83 35 0.89 60 0.84 71 0.87 85 0.91 

3 0.83 9 0.92 36 0.92 61 0.82 72 0.83 86 0.94 

4 0.87 10 0.89 37 0.86 62 0.91 73 0.84 87 0.88 

5 0.90 11 0.91 38 0.90 63 0.88 74 0.92 88 0.92 

6 0.86 12 0.89 39 0.86 64 0.90 75 0.90 89 0.93 

  13 0.87 40 0.93 65 0.86 76 0.86 90 0.86 

  14 0.85 41 0.88 66 0.87 77 0.89 91 0.84 

  15 0.91 42 0.92 67 0.91 78 0.87 92 0.87 

  16 0.93 43 0.86 68 0.89 79 0.92 93 0.89 

  17 0.89 44 0.91 69 0.88 80 0.86 94 0.90 

  18 0.90 45 0.86   81 0.92 95 0.84 

  19 0.92 46 0.82   82 0.86   

  20 0.91 47 0.86   83 0.85   

  21 0.88 48 0.89       

  22 0.92 49 0.90       

  23 0.85 50 0.87       

  24 0.87 51 0.83       

  25 0.90 52 0.84       

  26 0.84 53 0.89       

  27 0.91 54 0.91       

  28 0.89 55 0.88       

  29 0.93 56 0.91       

  30 0.87 57 0.89       

  31 0.91 58 0.86       

  32 0.90         

  33 0.88         

 444..=5...ونُت عُذ يطخىي يعُىَتلًُت ر انجذ  

( ويووود ارتبوواط ذو دنلووة يحصووائية بوويي التطبيوو  و اعووادة التطبيوو  لممقيوواس 8يو ووز يوودوض )
( و وووم ملوووامالت ارتبوواط ذو دنلوووة عاليوووة مموووا 0.93-0.82حيووث توووراوح ملاموووض انرتبوواط  موووابيي )

 يشير الم ثبات المقياس . 
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 (9علٔل )
 انزغيئخ انُٖفٍخ ٔي٦بيم انفب نجٍبٌ ي٦بيم انضجبد نًمٍبً 

 نكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخا 

80ن=   

 ابعاد المقياس م
 معامل الفا اختبار التجزئة النصفية

 Cronbach's Alpha جتمان براون-سبيرمان 

if Item Deleted 

 :=<.0 9:<.0 98<.0 كفاية الثقافة التكنولوجية 7
 ?=<.0 ?8<.0 ;7<.0 كفاية تكنولوجية التصميم التعميمى 8
 9><.0 ;<=.0 <7<.0 كفاية تطبيقات تكنولوجية التعميم 9
 7=<.0 >9<.0 ;;<.0 كفاية التقييم والتقويم التكنولوجى :
 =;<.0 <==.0 7;=.0 كفاية التعمم االلكترونى ;
 <=<.0 =><.0 :?<.0 الدرجة الكمية 

بووراوي / يتموواي ( وكووذلك  -( ا تبووار التيزئووة النصووفية بطريقتووم )فووبيرماي 9يو ووز يوودوض )
ملامووض الفووا )كرونبووواخ( لبيوواي ملاموووض الثبووات لمحوواور البحوووث ال مفووة  لمقيووواس الكفايووات التدريفوووية 

 لملممم وملممات التربية الريا ية بان افة الم ايمالم المقياس  ويت ز ويود دننت

 @ الدراسة اإلستطالعية
الووووي الفتوووورة  19/10/2019مووووي بتطبيوووو  الدرافووووة اإلفووووتطالعية  ووووالض الفتوووورة  بوووواحثويلووووام ال

( ملموووم 20عموووي عينوووة عشووووائية موووي ملمموووي وملمموووات التربيوووة الريا وووية ولوامهوووا) 31/10/2019
 وملممة ومي  ارج عينة البحث انفافية وذلك بهد  التلر  عمي اةتي :

 ات المقياس .يي اح الطريقة المنافبة  لكيفية اإليابة عمي عبار  -

 التاكد مي و وح وفهم اللينة للبارات المقياس .   -

 @ الدراسة األساسية
بتطبيو  الدرافوة بلود حفواب الملوامالت اللمميوة لمقيواس البحوث  والض الفتورة موي  باحثويلام ال

( ملموم وملمموة ولود توم تطبيو  93عمي عينة لوامهوا ) 12/12/2019يلي الفترة مي  3/11/2019
البحووث بصووورة )يماعيووة ( بحيووث تووم توزيووي يفوومارات اإلفووتبياي عمووي ملممووي كووض يدارة مووي اإلدارات 

 وووالض ييتمووواع توووم عقووودة عوووي طريووو  اإلفوووتلانة بوووبلض الفوووادة الموووويهيي  الفوووتة بشوووكض يمووواعي  ,
 التابليي لتمك اإلدارات .
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 يب المعالجة اإلحصائية لمبيانات @أسال
 تم تحميض البيانات التي تم افت الصها مي  ذا البحث وفقا لألفاليب اإلحصائية اةتية :

 المتوفط الحفابي .  .1

 ملامض اإلرتباط . .2

 الملياري .اإلنحرا   .3

 ملامض فلفا  .4

 النفبة المئوية . .5

 اة مية النفبية . .6

 .2كا .7

 LSDا تبار  .8

 @ عرض النتائج
 عرض النتائج الخاصة بالتساؤل االول @ .1

 ماهي الكفايات التدريسية المتوفرة لمعممي ومعممات التربية الرياضية ؟ والذي ينص عمي: 

ولإليابووة عمووي  ووذ التفووا ض تووم حفوواب النفووبة المئويووة والوووزي النفووبي واة ميووة النفووبية لدريووة 
 عينة البحث عمي عبارات افتبياي الكفايات التدريفة وتم رصد نتائم ذلك في اليداوض التالية 

 (10علٔل )
 انجؾشألهاء ٥ٍُخ  2انزكواه ٔانَُجخ انًئٌٕخ ٔانٕىٌ انَُجً ٔاألًٍْخ انَُجٍخ ٔلًٍخ كب

 كفبٌبد انًُٕ انًًُٓفً انًؾٕه االٔل انقبٓ ث

9?ن=  
 

 و

 

 انعببرة

انىزٌ  ال إنً حذ يب َعى

 انُطبٍ

 األهًُت

 انُطبُت

 

 % ن % ن % ن 2كب

0 0 60 655590 22 235656 01 015753 237 845946 455870 

2 2 47 515538 36 385701 01 015753 223 795928 235291 

3 3 45 485387 36 385701 02 025913 209 785495 085774 

4 4 54 585165 26 275957 03 035978 227 805362 285323 

5 5 50 545839 29 305083 03 035978 224 815287 235484 

6 6 56 615205 30 335333 6 65452 236 845588 415323 

 5.99= 5...انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت  2لًُت كب 
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 (11علٔل )
 ألهاء ٥ٍُخ انجؾش 2انزكواه ٔانَُجخ انًئٌٕخ ٔانٕىٌ انَُجً ٔاألًٍْخ انَُجٍخ ٔلًٍخ كب

 األكائٍخ فً انًؾٕه انضبَى انقبٓ ثبنكفبٌبد

9?ن=  

 

 و

 

 انعببرة

انىزٌ    

 انُطبٍ

 األهًُت

 انُطبُت

 

 % ن % ن % ن 2كب

 أٔال : انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثبنزقٍٜٞ
1 7 61 655591 22 235656 11 115753 237 845946 455871 

2 8 45 485387 35 375634 13 135978 218 785136 175291 

3 9 51 535763 28 315118 15 165129 221 795211 215194 

4 11 54 585165 26 275957 13 135978 227 815362 285323 

5 11 49 525688 33 355484 11 115828 224 815287 235484 

6 12 52 555914 26 275957 15 165129 223 795928 235291 

7 13 49 525688 31 335333 13 135978 222 795571 215913 

8 14 61 645516 21 215515 13 135978 233 835513 415484 

9 15 57 615291 28 315118 8 85612 235 845229 395161 

11 16 53 565989 35 375634 5 55376 234 835871 375935 

11 17 64 685817 21 215515 9 95677 241 865381 545645 

 ( كفبٌبد انغيء انزًٍٓلي يٍ انله1ًصبٍَب : انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثبنزُفٍن ) 12
13 18 61 645516 23 245731 11 115753 236 845588 435419 

14 19 49 525688 33 355484 11 115828 224 815287 235484 

15 21 58 625366 23 245731 12 125913 232 835154 375226 

16 21 49 525688 28 315118 16 175214 219 785495 185111 

17 22 46 495462 34 365559 13 135978 219 785495 185111 

18 23 53 565989 28 315118 12 125913 227 815362 275548 

19 24 48 515613 33 355484 12 125913 222 795571 215197 

21 25 49 525688 29 315183 15 165129 221 785853 185839 

21 26 49 525688 32 345419 12 125913 223 795928 225129 

 ( كفبٌبد انغيء انوئًٍَ يٍ انله2ً) 22
23 27 44 475312 33 355484 16 175214 214 765713 125839 

24 28 47 515538 31 335333 15 165129 218 785136 165516 

25 29 62 665667 19 215431 12 125913 236 845588 475291 

26 31 53 565989 31 325258 11 115753 229 825179 295871 

27 31 42 455161 31 325258 21 225581 217 745194 75161 

28 32 47 515538 37 395785 9 95677 224 815287 255132 

29 33 43 465237 35 375634 15 165129 214 765713 135419 

31 34 51 535763 31 325258 13 135978 223 795928 225129 

31 35 65 695892 17 185281 11 115828 241 865122 565516 

32 36 45 485387 35 375634 13 135978 218 785136 175291 

33 37 63 675742 25 265882 5 55376 244 875455 565111 

34 38 62 665667 21 215515 11 115828 237 845946 475816 

35 39 45 485387 38 415861 11 115753 221 795211 225129 

36 41 49 525688 33 355484 11 115828 224 815287 235484 

37 41 51 545839 35 375634 7 75527 231 825437 325111 

38 42 61 655591 22 235656 11 115753 237 845946 455871 

 5.99= 5...انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت  2لًُت كب 
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 (11ربث٤ علٔل )
 ألهاء ٥ٍُخ انجؾش 2ٔانٕىٌ انَُجً ٔاألًٍْخ انَُجٍخ ٔلًٍخ كبانزكواه ٔانَُجخ انًئٌٕخ 

  األكائٍخ فً انًؾٕه انضبَى انقبٓ ثبنكفبٌبد

9?ن=  

 ان٦جبهح و
انٕىٌ  ال ئنى ؽل يب ٦َى

 انَُجً
 األًٍْخ
 انَُجٍخ

 
 % ن % ن % ن 2كب

 ( كفبٌبد انغيء انقزبيً يٍ انله3ً)
39 43 57 615291 23 245731 13 135978 231 825437 345323 

41 44 45 485387 43 465237 5 55376 226 815114 325774 

41 45 51 545839 31 335333 11 115828 226 815114 255816 

42 46 64 685817 19 215431 11 115753 241 865122 545111 

43 47 72 775419 12 125913 9 95677 249 895247 815484 

44 48 48 515613 34 365559 11 115828 223 795928 225516 

 صبنضًب : انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثبنزمٌٕى 45
46 49 51 535763 33 355484 11 115753 226 815114 265111 

47 51 43 465237 22 235656 28 315118 211 725143 75548 

48 51 41 445186 24 255816 28 315118 199 715326 55197 

49 52 43 465237 22 235656 28 315118 211 725143 75548 

51 53 47 515538 22 235656 24 255816 219 745911 125452 

51 54 37 395785 24 255816 32 345419 191 685459 25774 

52 55 39 415935 26 275957 28 315118 197 715619 35161 

53 56 34 365559 39 415935 21 215515 211 715685 65258 

54 57 41 435111 25 265882 28 315118 198 715968 45165 

55 58 45 485387 23 245731 25 265882 216 735835 95548 

 5.99= 5...انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت  2لًُت كب 

 (12علٔل )
 ألهاء ٥ٍُخ انجؾش 2انزكواه ٔانَُجخ انًئٌٕخ ٔانٕىٌ انَُجً ٔاألًٍْخ انَُجٍخ ٔلًٍخ كب

 اكاهح انٖف فً انًؾٕه انضبنش انقبٓ ثكفبٌبد

9?ن=  
 
 و

 
 ان٦جبهح

انٕىٌ  ال ئنى ؽل يب ٦َى
 انَُجً

 األًٍْخ
 انَُجٍخ

 
 % ن % ن % ن 2كب

1 59 59 635441 21 215515 14 155154 231 825796 385516 

2 61 56 615215 26 275957 11 115828 231 825796 335871 

3 61 41 435111 37 395785 16 175214 211 755269 115132 

4 62 47 515538 35 375634 11 115828 222 795571 215677 

5 63 54 585165 26 275957 13 135978 227 815362 285323 

6 64 47 515538 31 325258 16 175214 217 775778 155548 

7 65 54 585165 31 335333 8 85612 232 835154 345129 

8 66 53 565989 23 245731 17 185281 222 795571 245111 

9 67 57 615291 24 255816 12 125913 231 825796 355132 

11 68 62 665667 18 195355 13 135978 235 845229 465913 

11 69 45 485387 31 325258 18 195355 213 765344 115816 

 5.99= 5...انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت  2لًُت كب 
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 (13علٔل )
 ألهاء ٥ٍُخ انجؾش 2انَُجً ٔاألًٍْخ انَُجٍخ ٔلًٍخ كب انزكواه ٔانَُجخ انًئٌٕخ ٔانٕىٌ

 ئٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ فً انًؾٕه انواث٤ انقبٓ ثكفبٌبد

9?ن=  

 ان٦جبهح و
انٕىٌ  ال ئنى ؽل يب ٦َى

 انَُجً
 األًٍْخ
 انَُجٍخ

 
 % ن % ن % ن 2كب

1 71 51 535763 31 335333 12 125913 224 815287 235291 

2 71 57 615291 24 255816 12 125913 231 825796 355132 

3 72 63 675742 17 185281 13 135978 236 845588 495816 

4 73 61 645516 22 235656 11 115828 235 845229 425645 

5 74 54 585165 24 255816 15 165129 225 815645 265913 

6 75 51 545839 26 275957 16 175214 221 795211 215968 

7 76 63 675742 21 215515 11 115753 239 855663 515161 

8 77 48 515613 33 355484 12 125913 222 795571 215197 

9 78 61 645516 19 215431 14 155154 232 835154 415197 

11 79 45 485387 31 335333 17 185281 214 765713 125645 

11 81 53 565989 28 315118 12 125913 227 815362 275548 

12 81 55 595141 23 245731 15 165129 226 815114 285913 

13 82 57 615291 22 235656 14 155154 229 825179 335742 

14 83 51 535763 31 325258 13 135978 223 795928 225129 

 5.99= 5...انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت  2لًُت كب 

 

 (14علٔل )
 ألهاء ٥ٍُخ انجؾش 2انزكواه ٔانَُجخ انًئٌٕخ ٔانٕىٌ انَُجً ٔاألًٍْخ انَُجٍخ ٔلًٍخ كب

 انزكُٕنٕعٍخ فً انًؾٕه انقبيٌ انقبٓ ثبنكفبٌبد

9?ن=  
 
َ 

 
 اٌعباسة

اٌوصْ  ال إٌى حذ ِا ٔعُ
 إٌغبي

 األهّيت
 إٌغبيت

 
 % ن % ن % ن 2وا

1 84 19 215431 41 435111 34 365559 171 615291 75548 

2 85 16 175214 31 335333 46 495462 156 555914 145516 

3 86 21 215515 39 415935 34 365559 172 615649 65258 

4 87 18 195355 45 485387 31 325258 174 625366 115816 

5 88 15 165129 27 295132 51 545839 151 535763 215677 

6 89 13 135978 37 395785 43 465237 156 555914 165258 

7 91 11 115828 33 355484 49 525688 148 535147 235484 

8 91 23 245731 34 365559 36 385711 173 625117 35161 

9 92 15 165129 41 445186 37 395785 164 585781 125645 

11 93 21 215515 34 365559 39 415935 167 595857 65258 

11 94 17 185281 28 315118 48 515613 155 555556 155935 

12 95 15 165129 34 365559 44 475312 157 565272 145111 

 5.99= 5...انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت  2لًُت كب 
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 عرض النتائج الخاصة بالتساؤل الثاني  @ .2

 التربييية ومعممييات معممييي بييين إحصييائية دالليية ذات فييروق توجييد هييلوالووذي يوونص عمووي : 
 إناث ( ؟  –) ذكور  متغيرالجنس إلي ترجع في الكفايات التدريسية  الرياضية

ولإليابوووة عموووي  وووذا التفوووا ض توووم حفووواب الفووورو  بووويي متوفوووطات افوووتيابات افوووراد ميمووووعتم 
 محاور مقياس الكفايات التدريفية لملممم التربية الريا ية  فم ملممات (  –البحث )ملمميي 

 ورصدت نتائم ذالك في اليدوض والشكض البياني التالي : 

 
 (15)علٔل 

يؾبٔه فى ي٦هًبد (  –)ي٦هًٍٍ  كالنخ انفؤق ثٍٍ يزٍٕٞبد اٍزغبثبد افواك يغ٥ًٕزى انجؾش
 يمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًى انزوثٍخ انوٌبٍٙخ  لٍل انجؾش

9?ن=  

 انًحبور و

 يعهًٍُ

=ٌ74 

 يعهًبث

انفرق بٍُ  19ٌ=

 انًخىضطبث

 لًُت

 ث

يعذل 

َطب 

 ع± ش ع± ش انخغُر

 05311 05192 15093 15903 045632 15890 045824 نًُى انًهٍُكفبَبث ا 0

 *45463 45994 55606 35067 0215219 55019 0255825 انكفبَبث األدائُت 2

 *45643 35390 05245 05942 255579 05865 265824 كفبَبث إدارة انصف 3

 *25669 25163 15909 05896 335527 25206 345446 كفبَبث إضخخذاو انىضبئم انخعهًُُت 4

 *35321 25650 15698 05243 215306 05298 205104 انكفبَبث انخكُىنىجُت 5

 *35891 55473 85670 55096 2045262 75323 2225933 االجًبنً 

 .1.99. = 5.لًُت  )  ث  ( انجذونُت عُذ يطخىي يعُىَت 

(  دنلوووة الفووورو  انحصوووائية بووويي متوفوووطات افوووتيابات افوووراد ميمووووعتم 15يو وووز يووودوض )
عنود مفوتوى  محاور مقيواس الكفايوات التدريفوية ليود البحوث وذلوكفم ملممات (  –البحث  )ملمميي 

كفايوات النموو  ويت ز ويود فرو  دالة احصائيا فم يميي المحاور بافوتثناء محوور 0.05 ملنوية 
(  و وووم دالوووة احصوووائيا 5.473الوووم  1.092راوحوووت ليموووة )ت( المحفووووبة موووا بووويي )ولووود ت المهنوووي

 % ( . 4.643 -%  1.300لصالز الملمميي كما تراوحت نفب ملدض الترير ما بيي )
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 عرض النتائج الخاصة بالتساؤل الثالث  @ .3

 التربييية ومعممييات معممييي بييين إحصييائية دالليية ذات فييروق توجييد هييل والووذي يوونص عمووي :
 77 - عيام  70اليي  7)متغير عدد سينوات الخبيرة  إلي ترجع في الكفايات التدريسية  الرياضية

 ؟(  عام 80 من اكثر  -عام  80الي

 ميموعووات دريوات الفورو  بوييولإليابوة عموي  وذا التفوا ض توم تطبيو  تحميوض التبوايي لحفواب 
عووام ( فووم محوواور 20اكثوور مووي  -عووام  20الووم 11مووي  -اعوووام  10الووم 1)مووي   الثالثووةالبحووث 

 مقياس الكفايات التدريفية .

 ورصدت نتائم ذالك في اليدوض التالي : 
 (16علٔل )

 20انى 11يٍ  -ا٥ٕاو  10انى 1)يٍ   انضالصخانجؾش  يغ٥ًٕبد كهعبد رؾهٍم انزجبٌٍ ثٍٍ
 ٥بو ( فى يؾبٔه يمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ لٍل انجؾش20اكضو يٍ  -٥بو 

 

 انخببٍَيصذر  انًحبور م
درجت 

 انحرَت

يجًىع 

 انًربعبث

يخىضط 

 انًربعبث
 لًُت ف

 كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ 0
 368975 738817 2 بٍُ انًجًىعبث

 78978 888727 97 داخم انًجًىعبث *378735

  1618837 92 انًجًىع

 انكفبٌبد األكائٍخ 2
 5268384 17528768 2 بٍُ انًجًىعبث

 128339 11178517 97 داخم انًجًىعبث *428667

  21638278 92 انًجًىع

 كفبٌبد ئكاهح انٖف 3
 478437 948874 2 بٍُ انًجًىعبث

 18161 1748497 97 داخم انًجًىعبث *478859
  1998364 92 انًجًىع

4 
كفبٌبد ئٍزقلاو انٍٕبئم 

 انز٦هًٍٍخ

 588895 1178797 2 بٍُ انًجًىعبث
 18412 1278787 97 انًجًىعبثداخم  *418717

  .244.87 92 انًجًىع

 انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ 5
 418896 838792 2 بٍُ انًجًىعبث

 18214 1798267 97 داخم انًجًىعبث *348511

  1938752 92 انًجًىع

 االجًبنً 
 11868173 23728346 2 بٍُ انًجًىعبث

 288857 25978137 97 داخم انًجًىعبث *418175

  49698476 92 انًجًىع

 . .3.1=5...ويطخىي يعُىَت  .9،  2عُذ درجخً حرَت   تلًُت ف انجذ ونُ

 10الوم 1)موي   الثالثوةالبحث  ميموعات دريات ( دنلة الفرو  بيي بيي16يو ز يدوض )
عووام ( فوووم محووواور مقيووواس الكفايوووات التدريفوووية ليووود 20اكثووور موووي  -عوووام  20الوووم 11موووي  -اعوووام 
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بوووويي  يحصووووائيةويووووود فوووورو  ذات دنلووووة ويت ووووز 0.05عنوووود مفووووتوى ملنويووووة البحووووث  ليوووود البحووووث 
دنلووة فوورو   الووضلبيوواي  LSDفيووراء  ا تبووار   الووم بوواحثويال الثالثووة  ممووا دفووي البحووث  ميموعووات

 الميموعات .نوية بيي  مل
 مجموعات البحث الثالثة  .داللة فروق معنوية بين   اقللبيان  LSDاختبار  -

 (17علٔل )
 20انى 11يٍ  -ا٥ٕاو  10انى 1)يٍ   انضالصخانجؾش  يغ٥ًٕبدثٍٍ الم كالنخ فؤق ي٦ٌُٕخ 

 ٥بو ( فى يؾبٔه يمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ لٍل انجؾش20اكضو يٍ  -٥بو 

 انًخىضطبث انًجًىعبث انًحبور م
 فروق انًخىضطبث

LSD  ٍ1انً 1ي. 

 اعىاو

 .2انً 11يٍ 

 عبو
 عبو.2اكثر يٍ 

 كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ 0

 اعىاو .1انً 1يٍ 
13.933  1.112*↑ 1.067*↑ 

0.750 

 
 عبو .2انً 11يٍ 

15.045   0.045 

 عبو.2اكثر يٍ 
15.000    

 انكفبٌبد األكائٍخ 2

 اعىاو .1انً 1يٍ 
125.133  6.124*↑ 6.117*↑ 

2.663 

 
 عبو .2انً 11يٍ 

131.258   0.008 

 عبو.2اكثر يٍ 
131.250    

 كفبٌبد ئكاهح انٖف 3

 اعىاو .1انً 1يٍ 
26.600  1.158*↑ 0.317 

0.817 

 
 عبو .2انً 11يٍ 

27.758   0.841*→ 

 عبو.2اكثر يٍ 
26.917    

4 
ئٍزقلاو كفبٌبد 

 انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ

 اعىاو .1انً 1يٍ 
34.333  1.303*↑ 0.917*↑ 

0.901 

 
 عبو .2انً 11يٍ 

35.636   0.386 

 عبو.2اكثر يٍ 
35.250    

 انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ 5

 اعىاو .1انً 1يٍ 
21.067  0.961*↑ 0.517 

0.835 

 
 عبو .2انً 11يٍ 

20.106   1.477*↑ 

 عبو.2اكثر يٍ 
21.583    

 االجًبنً 

 اعىاو .1انً 1يٍ 
215.739  8.009*↑ 8.222*↑ 

4.072 
 عبو .2انً 11يٍ 

223.748   0.214 

 عبو.2اكثر يٍ 
223.962    

 10الوم 1)موي   الثالثةالبحث  ميموعاتبيي (  الض دنلة فرو  ملنوية 17يو ز يدوض ) 
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عووام ( فوووم محووواور مقيووواس الكفايوووات التدريفوووية ليووود 20اكثووور موووي  -عوووام  20الوووم 11موووي  -اعوووام 
 البحث .

 (  18علٔل ) 
انى 11يٍ  -ا٥ٕاو  10انى 1)يٍ   انضالصخانجؾش  يغ٥ًٕبدثٍٍ  خََت ي٦لل انزغٍو انًئٌٕ

 ٥بو ( فى يؾبٔه يمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ لٍل انجؾش20اكضو يٍ  -٥بو  20

 انًخىضطبث انًجًىعبث انًحبور و

 انخغُر انًئىَتَطب يعذل 

انً 1يٍ 

 اعىاو .1

انً 11يٍ 

 عبو .2

اكثر يٍ 

 عبو.2

0 
 كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ

 

 01الى 0هي 

 اعوام
135933  75982 75656 

 21الى 00هي 

 عام
155145   15312 

    155111 عام21اكثر هي 

 انكفبٌبد األكائٍخ 2

 01الى 0هي 

 اعوام
1255133  45894 45888 

 21الى 00هي 

 عام
1315258   15116 

    1315251 عام21اكثر هي 

 كفبٌبد ئكاهح انٖف 3

 01الى 0هي 

 اعوام
265611  45352 15191 

 21الى 00هي 

 عام
275758   35129 

    265917 عام21اكثر هي 

4 
كفبٌبد ئٍزقلاو 
 انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ

 01الى 0هي 

 اعوام
345333  35795 25671 

 21الى 00هي 

 عام
355636   15184 

    355251 عام21اكثر هي 

 انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ 5

 01الى 0هي 

 اعوام
215167  45561 25453 

 21الى 00هي 

 عام
215116   75347 

    215583 عام21اكثر هي 

 االجًبنً 

 01الى 0هي 

 اعوام
2155739  35712 35811 

 21الى 00هي 

 عام
2235748   15196 

    2235962 عام21اكثر هي 

الوم 1)موي   الثالثوةالبحوث  ميموعواتبويي  ة(  نفب ملودض التريور المئويو18يو ز يدوض  )
 .محاور مقياس الكفايات التدريفية عام ( فم20اكثر مي -عام  20الم 11مي  -اعوام  10
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 (18علٔل ) 
انى 11يٍ  -ا٥ٕاو  10انى 1)يٍ   انضالصخانجؾش  يغ٥ًٕبدثٍٍ  خََت ي٦لل انزغٍو انًئٌٕ

 ٥بو ( فى يؾبٔه يمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ لٍل انجؾش20اكضو يٍ  -٥بو  20

 انًخىضطبث انًجًىعبث انًحبور و

 َطب يعذل انخغُر انًئىَت

انً 1يٍ 

 اعىاو .1

انً 11يٍ 

 عبو .2

اكثر يٍ 

 عبو.2

0 
 كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ

 

 01الى 0هي 

 اعوام
135933  75982 75656 

 21الى 00هي 

 عام
155145   15312 

    155111 عام21اكثر هي 

 انكفبٌبد األكائٍخ 2

 01الى 0هي 

 اعوام
1255133  45894 45888 

 21الى 00هي 

 عام
1315258   15116 

    1315251 عام21اكثر هي 

 كفبٌبد ئكاهح انٖف 3

 01الى 0هي 

 اعوام
265611  45352 15191 

 21الى 00هي 

 عام
275758   35129 

    265917 عام21اكثر هي 

4 
كفبٌبد ئٍزقلاو 
 انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ

 01الى 0هي 

 اعوام
345333  35795 25671 

 21الى 00هي 

 عام
355636   15184 

    355251 عام21اكثر هي 

 انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ 5

 01الى 0هي 

 اعوام
215167  45561 25453 

 21الى 00هي 

 عام
215116   75347 

    215583 عام21اكثر هي 

 االجًبنً 

 01الى 0هي 

 اعوام
2155739  35712 35811 

 21الى 00هي 

 عام
2235748   15196 

    2235962 عام21اكثر هي 

الوم 1)موي   الثالثوةالبحوث  ميموعواتبويي  ة(  نفب ملودض التريور المئويو18يو ز يدوض  )
عوام ( فوم محواور مقيواس الكفايوات التدريفوية ليود 20اكثور موي -عوام  20الوم 11مي  -اعوام  10

 البحث .
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 مناقشة النتائج .
مياهي الكفاييات لتدريسيية المتيوفرة لمعمميي ومعمميات التربيية @  اإلجابة عميي التسياؤل االول .1

 ؟   كفر الشيخالرياضية العاممين بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة 

( ويووووود فوووورو  ذات دنلووووة يحصووووائية بوووويي  10مووووي  ووووالض اليوووودوض رلووووم )  بوووواحثويلويلووووزو ا
افتيابات عينة البحث عمي عبارات المحور انوض كفايات النمو المهني  في يميي عبارات المحور 

كموووا  0.05اليدوليووة عنووود مفوووتوي ملنويوووة  2المحفوووبة فعموووي موووي ليموووة كوووا 2حيووث كانوووت ليموووة كوووا
افوووراد عينوووة البحوووث عموووي عبوووارات المحوووور لووود تراوحوووت بووويي  ات وووز في النفوووب المئويوووة نفوووتيابات

(79.928  %84.946. )% 

 ل  مفتوي النمو المهني للينة البحث في غالبية عبارات المحوور يلوي  باحثويكما يريي ال
 ووول  ي تموووام الم ففوووات التلميميوووة الملنيوووة بوووانمر برفوووي مفوووتوي النموووو المهنوووي لملمموووي التربيوووة 

الووودورات والمحا ووورات التربويوووة بشوووكض دوري لمملممووويي , فوالمشووواركة فوووي  الريا وووية موووي  وووالض عقووود
ورش اللمض التربوية , وعدم وعي الملمميي بمفتحدثات التلميم مي وفوائض تلميميوة وطور  تودريس , 

 ولمة اإلطالع عمي كض يديد ي ص التربية الريا ية ولوانيي انللاب .

يووووود فوووورو  ذات دنلووووة يحصووووائية بوووويي ( و  11مووووي  ووووالض اليوووودوض رلووووم )  بوووواحثوييت ووووز لم
افووتيابات عينووة البحووث عمووي عبووارات المحووور الثوواني الكفايووات اةدائيووة  فووي يميووي عبووارات المحووور 

كموووا  0.05اليدوليووة عنووود مفوووتوي ملنويوووة  2المحفوووبة فعموووي موووي ليموووة كوووا 2حيووث كانوووت ليموووة كوووا
المحوووور لووود تراوحوووت بووويي ات وووز في النفوووب المئويوووة نفوووتيابات افوووراد عينوووة البحوووث عموووي عبوووارات 

(68.459  %89.247 . ) % 

الكفايوووات اةدائيوووة يلوووي  الكفايوووات اندائيوووة المتلمقوووة بوووالت طيط وات وووز في  بووواحثويالكمووا لفوووم 
% 78.136النفب المئوية نفتيابات افراد عينة البحث عمي عبارات  وذا اليوزء لود تراوحوت بويي )

نفيذ وات وز في النفوب المئويوة نفوتيابات افوراد عينوة % ( والكفايات اةدائية المتلمقة بالت86.380
% ( والكفايوووات اةدائيوووة 86.022% 76.703البحوووث عموووي عبوووارات  وووذا اليوووزء لووود تراوحوووت بووويي )

المتلمقة بالتقويم وات ز في النفب المئوية نفتيابات افراد عينة البحث عمي عبارات  ذا اليزء لود 
 % ( . 81.004% 68.459تراوحت بيي )

( ويووووود فوووورو  ذات دنلووووة يحصووووائية بوووويي  12مووووي  ووووالض اليوووودوض رلووووم )  بوووواحثويز لميت وووو
افوووتيابات عينوووة البحوووث عموووي عبوووارات المحوووور الثالوووث : كفايوووات يدارة الصووو   فوووي يميوووي عبوووارات 
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 0.05اليدوليوة عنود مفوتوي ملنويوة  2المحفووبة فعموي موي ليموة كوا 2المحور حيث كانوت ليموة كوا
ة نفوتيابات افوراد عينووة البحوث عموي عبوارات المحووور لود تراوحوت بوويي كموا ات وز في النفوب المئويوو

(75.269 %84.229 . ) % 

في مفتوي كفايات يدارة الص  لمملمميي يائوت  وليفة فوي ملظوم عبوارات  باحثويويالحظ ال
المحور ويريي ذلك يلي  ل  مفتوي الملمميي في تنظيم اندوات والمواد التلميمة دا ض الحصة , 

درة تبادض الملمومات بصورق فوريوة بويي التالميوذ , والقمو  موي و وي بلوض النوواحي القياديوة وعدم الق
في ايدي التالميوذ , بينموا يائوت يفوتيابة الملممويي عاليوة فوي بلوض عبوارات المحوور , ويريوي ذلوك 

 يلي حرص الملمميي عمي الحفاظ عمي درية منافبة مي النظام  واإلن باط دا ض الص  . 

 افتيابات بيي يحصائية دنلة ذات فرو  ويود( 13) رلم اليدوض  الض مي ثويباحلم يت ز
 عبووارات يميووي يفووت دام الوفووائض التلميميووة فووي كفايووات:  الرابووي المحووور عبووارات عمووي البحووث عينووة

 0.05 ملنويوة مفوتوي عنود اليدوليوة 2كوا ليموة موي فعموي المحفووبة 2كوا ليموة كانوت حيث المحور
 بوويي تراوحوت لود المحووور عبوارات عموي البحوث عينووة افوراد نفوتيابات المئويووة النفوب في ات وز كموا
(76.703 %85.663) %  . 

في مفوووتوي كفايوووات يفوووت دام الوفوووائض التلميميوووة لمملممووويي يائوووت متوفوووطة  بووواحثويويالحوووظ ال
و ليفة في ملظم عبارات المحور ويريي ذلك يلي عدم توافر انمكانيات لتووفير الوفوائض التلميميوة 
المنافوووبة , وعووودم درايوووة الملموووم بالمفوووتحدثات فوووي الوفوووائض التلميميوووة , وعووود الملرفوووة الكافيوووة بقواعووود 

بلد ( , وافت دام وفائض تلميمية لد نتتنافب مي امفتوي  –فثناء  –ض التلميمة ) لبض تشريض الوفائ
 عمر ون م التالميذ . 

 افتيابات بيي يحصائية دنلة ذات فرو  ويود( 14) رلم اليدوض  الض مي باحثويلم يت ز
 حيوث محوورال عبوارات يميوي الكفايات التكنولويية فوي:  ال امس المحور عبارات عمي البحث عينة
 في ات وز كموا 0.05 ملنويوة مفوتوي عنود اليدوليوة 2كوا ليموة مي فعمي المحفوبة 2كا ليمة كانت

% 6.258) بووويي تراوحووت لوود المحووور عبووارات عمووي البحووث عينووة افووراد نفووتيابات المئويووة النفووب
23.484. ) % 

 ووول  يفوووتيابة عينوووة البحوووث فوووي  وووذا المحوووور يلوووي عووودم درايوووة الملممووويي   بووواحثويويريوووي ال
بالوفائض التكنولويية فوي عمميوة التلمويم , وعودم يفوت دام وفوائض تكنولوييوا التلمويم التوي تشويي عموي 
التفاعوووض بووويي المتلممووويي فو و وووي بووورامم لممو ووووبيي , وعووودم ي تموووام الم ففوووات الملنيوووة بانمربلقووود 

مملممووووويي  عموووووي كيفيوووووة يفوووووت دام تكنولوييوووووا التلمووووويم , وعووووودم تووووووافر اإلمكانيوووووات دورات تدريبيوووووف  ل
التكنولويية دا ض الم ففة التلميمة بالقدر الذي يفمز  ليميوي المتلممويي دا وض الودرس بافوت دامها 

 والرفتفادة منها .
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 معمميي بيين إحصيائية داللة ذات فروق توجد هل@ مناقشة النتائج الخاصة بالتساؤل الثاني  .9
 إناث (؟  –) ذكور  الجنس متغير إلي ترجع الكفايات التدريسية  الرياضية التربية ومعممات

يابة  ذا التفا ض مو حة في اليدوض رلم )  ( .1(  ومدعم بالشكض البياني رلم )15وات

تريوي يلوي  البحوث عينوة افراد ويود فرو  ذات دنلة يحصائية بيي(  15) اليدوض رلم يو ز
 ويت ووز 0.05  ملنويووة مفووتوى عنوود وذلووك التدريفووية الكفايووات مقيوواس محوواور اليوونس فووممتريوور 
 ولوود المهنووي النمووو كفايووات محووور بافووتثناء محوواور المقيوواس يميووي فووم  احصووائيا دالووة فوورو  ويووود

 الملممويي لصالز احصائيا دالة و م(   4.994 الم 1.092) بيي ما المحفوبة( ت) ليمة تراوحت
 . % ( 4.643 -%  1.300) بيي ما الترير ملدض نفب تراوحت كما

حيووث كوواي متوفووط افووتياب عينووة البحووث مووي الملممووبي الووذكور عمووي عبووارات المحووور اةوض 
( 34.446( والمحور الرابي )26.824( والمحور الثالث )125.825( والمحور الثاني )14.824)

البحوث موي الملمموات اإلنواث عموي ( بينموا كواي متوفوط افوتيابة عينوة 21.014والمحوور ال وامس )
( 25.579( والمحوووووور الثالوووووث )120.209( والمحوووووور الثووووواني )14.632عبوووووارات المحوووووور اةوض )

 ( . 20.316( والمحور ال امس )33.527والمحور الرابي )

( يلووي عوودم ويووود فوورو  ذات دنلووة يحصووائية فووي  كفايووات النمووو المهنووي 15ويشووير اليوودوض )
ات نظرا لحصوض كال منهم عموي الودورات التدريبيوة , ومشواركة كوال مونهم عموي بيي الملمميي والملمم

حد فواء في ورش اللمض التربوية التي تنظمها المنطقة انز رية , وتطاب  البرامم التدريبية المقدموة 
 لكض منهم .

مووووي  ووووالض اليوووودوض ويووووود فوووورو  دالووووة يحصووووائيا فووووي بوووويي الملمموووويي  بوووواحثويكمووووا يالحووووظ ال
لصووالز الملمموويي فووي المحوواور انربلووة اة ووري حيووث كوواي ملوودض النفووب الترييوور بقيمووة والملممووات 

( عمووي *4.643( عموي عبوارات محووور الكفايوات اندائيووة , وملودض نفوب الترييوور بقيموة )*4.463)
( عموي عبوارات محوور يفوت دام *2.669بقيموة ) التريير نفب عبارات محور يدارة الص  , وملدض

( عموووووي عبوووووارات محوووووور الكفايوووووات  *3.320, وملووووودض نفوووووب الترييووووور بقيموووووة )الوفوووووائض التلميميوووووة 
 التكنولويية .

ذلوووك الوووي في الملممووويي يهيوووم لهوووم المنووواخ المنافوووب  لملموووض وانداء فكثووورمي  بووواحثويويريوووي ال
الملممات , وغالبية الملممات يقتصر اللمض لديهم عمي ملا ود الفتيوات التوي يقوض فيهوا نشواط التربيوة 

مقارنوووة بوووالبنيي وذلووووك نظووورا لطبيلوووة اللمووووض دا وووض الملا ووود اةز ريووووة , حيوووث تقوووض نفووووب الريا وووية 
المشاركة بشكض فلواض فوي حصوص التربيوة الريا وية  واةنشوطة ال ارييوة , وزيوادة عمميوات التوييوف 
والمتابلة لمملمميي اكثر مي الملممات , ولمة التفاعض بيي الملمموات والطالبوات حيوث اي الكثيور موي 
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 ات يشلري بالحرج عند ممافة النشاط الريا ي .  الفتي
 معمميي بيين إحصائية داللة ذات فروق توجد هل@ مناقشة النتائج الخاصة بالتساؤل الثالث  .3

 1) الخبيرة سينوات عيدد متغيير إليي ترجع  التدريسية الكفايات في الرياضية التربية ومعممات
 ؟ (  عام 27 من اكثر  - عام 27الي 11 -  عام 17 الي

يابة  ذا التفوا ض مو وحة فوي اليوداوض موي رلوم ) ( ومدعموة بااةشوكاض 18( ,)17( , )16وات
 ( . 3(,  )2البيانية رلم  )

( ويوود فورو  ذات دنلوة يحصوائية بويي ميموعوات البحوث 16يت ز مي  الض اليدوض رلوم )
الكفايات التدريفية عام ( في مفتوي  20 مي اكثر  - عام 20الي 11 -  عام 10 الي 1)الثالثة 

حيووووث كانووووت ليمووووة الفوووورو  فووووي ففووووتيابات عينووووات البحووووث الثالثووووة عمووووي عبووووارات محووووور كفايووووات 
( وعموووي *42.660( وعموووي عبوووارات محورالكفايوووات اةدائيوووة بقيموووة )*37.735النمووووالمهني بقيموووة )

( وعموووي عبوووارت محوووور كفايوووات يفوووت دام *40.859عبوووارات محوووور كفايوووات يدارة الصووو  بقيموووة )
( وعموووووووي عبووووووووارات محوووووووور الكفايوووووووات التكنولوييوووووووة بقيمووووووووة *41.710لوفوووووووائض التلميموووووووة بقيموووووووة )ا
(34.511*). 

 3.10=0.05 ملنوية ومفتوى 90 , 2 حرية دريتم عند  ولية اليد   حيث كانت ليمة

 بوواحثويال  دفووي ممووا الثالثووة البحووث ميموعووات بوويي يحصووائية دنلووة ذات فوورو  ويت ووز ويووود
الميموعووات الثالثووة لملرفووة لصووالز   بوويي ملنويووة فوورو  دنلووة الووض لبيوواي LSD ا تبووار  فيووراء  الووم

 (.17مي  ذق الفرو   . يدوض رلم )

ويوود فورو  ذات دنلوة يحصوائية بويي ميموعوات البحوث  (17)يت ز مي  الض اليدوض رلوم 
والفئة ) فكثور ( 20يلي 11الثالثة في مفتوي الكفايات التدرفيية لصالز الفئات اةكثر ال برة الفئة )

( لمفئووة ↑*1.112عووام ( فووي عبووارات المحوووراةوض كفايووات النمووو المهنووي عنوود ليمووة لوودر ا ) 20مووي 
 ( .↑*1.067عند ليمة لدر ا ) ( عام 20 مي فكثر) ولمفئة  (20 يلي11)

 التدرفويية الكفايات مفتوي في الثالثة البحث ميموعات بيي يحصائية دنلة ذات فرو  ويود
 عبوووووارات فوووووي(  عوووووام 20 مووووي فكثووووور)  والفئوووووة( 20 يلوووووي11) الفئووووة ال بووووورة اةكثووووور الفئوووووات لصووووالز

 موي فكثور)  ولمفئوة( 20 يلوي11) ( لمفئوة↑*6.124) لودر ا ليموة المحورالثاني الكفايات اةدائية عنود
 .( ↑*6.117) لدر ا ليمة عند(  عام 20
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 التدرفويية الكفايات مفتوي في الثالثة البحث ميموعات بيي يحصائية دنلة ذات فرو  ويود
المحوور  عبوارات فوي(  عوام 20 موي فكثور)  والفئوة( 20 يلوي11) الفئوة ال بورة اةكثور الفئوات لصالز

 20 مي فكثر)  ولمفئة( 20 يلي11) ( لمفئة↑*1.158) لدر ا ليمة عند الثالث كفايات يدارة الص 
 .( →*0.841) لدر ا ليمة عند(  عام

 التدرفويية الكفايات مفتوي في الثالثة البحث ميموعات بيي حصائيةي دنلة ذات فرو  ويود
 عبوووووارات فوووووي(  عوووووام 20 مووووي فكثووووور)  والفئوووووة( 20 يلوووووي11) الفئووووة ال بووووورة اةكثووووور الفئوووووات لصووووالز

( 20 يلووي11) ( لمفئووة↑*0.961) لوودر ا ليمووة المحورالرابووي كفايووات يفووت دام الوفووائض التلميميووة عنوود
 ( .↑*1.477) لدر ا ليمة عند(  عام 20 مي فكثر)  ولمفئة

 التدرفويية الكفايات مفتوي في الثالثة البحث ميموعات بيي يحصائية دنلة ذات فرو  ويود
 عبوووووارات فوووووي(  عوووووام 20 مووووي فكثووووور)  والفئوووووة( 20 يلوووووي11) الفئووووة ال بووووورة اةكثووووور الفئوووووات لصووووالز

 موي فكثور)  ولمفئوة( 20 يلوي11) ( لمفئوة↑*8.009) لودر ا ليموة عنود اةدائية الكفايات المحورالثاني
 .( ↑*8.222) لدر ا ليمة عند(  عام 20

 وكاي متوفط يفتيابة عينة البحث عمي محاور اإلفتبياي .

 ( .15.045عام( عند متوفط يفتيابة ) 20يلي 11في المحور اةوض : لصالز الفئة ) -

 ( .131.258) يفتيابة متوفط عند( عام 20 يلي11) الفئة لصالز:  الثاني المحور في -

 ( .26.917عام( عند متوفط يفتيابة ) 20 مي في المحور الثالث : لصالز الفئة )فكثر -

 ( .35.636عند متوفط يفتيابة ) (عام 20 يلي11)المحور لرابي : لصالز الفئة  في -

 ( .21.583يفتيابة ) متوفط عند (عام 20 مي فكثر)الفئة  المحور ال امس: لصالز في -

 @ اإلستخالصات
يلي بناء مقياس الكفايات التدريفية لملممي وملمموات التربيوة الريا وية يتكووي  باحثويتوصض ال .1

 -كفايات يدارة الص  –الكفايات اةدائية  –مي  مفة محاور ففافية ) كفايات النمو المهني 
 كفايات يفت دام الوفائض التلميمية ( . 

 يميي محاور اإلفتبياي . عمي بحثال عينة افتيابات بيي يحصائية دنلة ذات فرو  ويود .2

 محورالكفايات اندائيوة عبارات ملظم في متوفطة يائت البحث للينة اندائية الكفايات مفتوي .3
 , و ليفة فيما يتلم  بالتقويم . والتنفيذ  بالت طيط  يتلم  فيما
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 بالتقويم .عدم وعي الملمميي ببلض كفايات اةدائية و اصة فيما يتلم  بالكفايات المتلمقة  .4

  ل  يفت دام الملميمي لمتقويم المفتمر والتراكمي . .5

  الملمموووويي درايووووة  وووول  يفووووتيابات عينووووة البحووووث عمووووي محووووور الكفايووووات التكنولوييووووة , للوووودم .6
 الم ففووة دا ووض التكنولوييووة اإلمكانيووات توووافر التلموويم , وعوودم عمميووة فووي التكنولوييووة بالوفووائض
 . بافت دامف الدرس دا ض المتلمميي يليمي  يفمز الذي بالقدر التلميمية

بوويي ملممووي وملممووات التربيووة   0.05  ملنويووة مفووتوى ويووود فوورو  ذات دنلووة يحصووائيا عنوود .7
ينواث ( فوي يميوي محواور اإلفوتبياي بثفوتثناء محوور  –الريا ية تريي لمترير اليونس ) ذكوور 

 كمووا الملمموويي لصووالز احصووائيا كفايووات النمووو المهنووي , وكانووت اةربلووة محوواور ان ووري دالووة
 .% (  4.643 -%  1.300) بيي ما الترير ملدض نفب تراوحت

 11 -  عوووام 10 الوووي 1) الثالثوووة البحوووث ميموعوووات بووويي يحصوووائية دنلوووة ذات فووورو  ويوووود .8
تريووي لمتريور عوودد  التدريفوية الكفايووات مفوتوي فوي دريووة(  عووام 20 موي اكثوور  - عوام 20الوي

 اللمرية انكثر  برة.فنوات ال برة ولصالز الفئات 

 التوصيات .
يعتموواد مقيوواس الكفيووات التدريفووية الملوود فووي  ووذق الدرافووة كوومداة عمميووة مقننووة يمكووي اإلعتمووواد  .1

عميهووا فووي التلوور  عمووي المفووتوي الووذي يمتمكووف ملممووي وملممووات التربيووة الريا ووية  لمكفايووات 
 التدريفية .

توووفير انمكانووات التكنولوييووة دا ووض الم ففووات التلميميووة بالشووكض الووذي يفوومز باإلفووفادة منهووا  .2
 ةكبر عدد مي المتلمميي . 

عمووض دورات تدريبيوووة لملمموووي التربيوووة الريا وووية عمووي كيفيوووة يفوووت دام الوفوووائض التكنولوييوووة فوووي  .3
 اللممية التلميمة .

ي التربيوووة الريا وووية لمكفايوووات التدريفوووية  وووروة يفوووت دام الم ففوووات القائموووة عموووي يعوووداد ملممووو .4
 كلامض رئيفي في برامم يعداد الملمميي . 

يمكوووي فوووي  ووووء  وووذا المقيووواس تقوووويم الطالوووب الملموووم فثنووواء التووودريب الميوووداني بكميوووات التريبوووة  .5
 الريا ية . 

 و ي برامم تدريبية مكثفة لمملمميي اةحدث  برة بميدرد التحالهم باللممية التلميمية . .6
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اء دورات تدريبية مت صصة لمملمميي في كيفية تصميم وتنفيذ بطالوات التقوويم واإل تبوارات يير  .7
 البدنية  .

وزارة التربيووووة والتلموووويم بتنميووووة الكفايووووات التدريفووووية لملممووووي وملممووووات التربيووووة   وووورورة ا تمووووام .8
 الريا ية .

 طوووووط النشووووواط  الكامموووووة لوووودعم وووورورة ي تموووووام الم ففووووات التلميميوووووة بتووووووفير الرعايووووة الماليوووووة  .9
 .الريا ي

 المراجع
 أواًل@ المراجع العربية @

أبى انُجــــب أحًــــذ عس انذَـــٍ   15

(2..9 ) 
الوعلممن لالوممٌطح لاممرر الرمممنصو ةالوٌ ممونج ة  :

 أكروتر5  6هطثعح 

إعتتتتخشاحيديت حتتتتذسيظ اٌخشايتتتتت اٌشيا تتتتيت اتتتتيٓ    : (2717ثالَِ ٍاليــخ يزٍـــــبً  )  95
عٌيٍـــــتتتتـٍي سِــتتتتـض   إٌّطيتتتتت  عاٌّعا تتتتشة  

 ( 5 9111-9111فهـــــــيُ ، طبعت )

 الكفاصاخ الرعليويح في ضوء الٌظن ة عوماى ة اان : (1983حىفُـك أحًذ يــرعٍ )    35

 للٌشر لالروزصع 5 اٌفشلاْ

 األناىة اان عوممماى الرعليويمممحة الكفاصممماخ شمممرذ : (  3..2رٕفٍك يو٥ً     )  45

 للٌشر لالروزصع 5 الفرقاى

الرمنصو لالرعلين ة األسمو الٌظرصمح ة اان الفكمر  : ( 1998جببر عبذ انحًُذ جببر )  55

 العرتي ة القاهرج 5
الكفاصمماخ الرمنصةمميح اللسهممح معممماا هعلممن الررتيممح  : (     2.11حًذاٌ أحًذ َىضف )   65

الرصاضيح هي لخطح ًظرهن  ة نسالح هاخةرير ة 

 خاهعح عثم الحويم تي تااصو 5
الدمممواج الشممماهلح فمممي الرعلمممين ة هدووعمممح الٌيممم   : و ( 3..2خبنـــــذ انسواوٌ   )  75

 العرتيح للٌشر ة القاهرج 5
  العيية الرمنصةة إلى امعماا هي الوعلويي ذكوصي : و  (   5..2ّٝ األؽًــــل )   فبنل  85

 الداهعي 5 اان الكراب

فممي الررتيممح الرصاضمميح اساسممياخ  اممرر الرمممنصو : (    7..2) زكُت إبراهُى كبيم وآخراٌ  95

:)األسكٌمنصحةاان 1ا ة0الرصاضيحةج ح في الررتي

 . لالٌشر( الوفاء لمًيا الطثاعح

 كبظى انفخالوٌ يحطٍ ضهُهت  115

(2..3     ) 
       " األااء الرممممنصةة الوفطمممومة" الرممممنصو كفاصممماخ :

ةعومممممماى  0ا الشممممممرلر  الٌشمممممم رلالروزصعة اان

 األناى 5

الكفاصممماخ الرمنصةممميح للوعلمممن فمممي ضممموء ترًممماهح  : و     2.16صبحُت ضبنـى انطبئح  ،   115

الررتيح  القائن علي  الكفاصاخ ة نسالح هاخةرير ة 

 خاهعح الورقة5

اممرر الرمممنصو فممي الررتيممح الرصاضمميح ة الدممسء  : (   1992عفــــبف عبذ انكرَى حطٍ )   195
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 . الثاًي ة  امسكٌمنصح ة هٌشأج الوعانف 

كفاصماخ ادااء الرمنصةممي ة خاهعممح  لممواى ة كليممح  : و   5..2عهــــــــــٍ راشـــــــذ     135

 الررتيح ة الطثعح ادللي ة اان الفكر العرتي 5

الكفاصاخ اماانصح الالزهح لإلعماا الوطٌمي  لوعلمن  : و (     4..2عذنت عُطٍ يؤنف )  145

 الررتيح الثمًيح لالرصاضح تمللح الكوصمد ة نسمالح

 هاخةرير ة خاهعح السقازصق 5

 عممممالن القمممماهرجة لهطاناذمممم ة ًواذخمممم  الرمممممنصو : (    5..2 ) انؾًٍل ٥جل كًبل  155

 الكرة 5

الرفاع  ال في هفطوه   لذحلي  هطاناذم  ة عمالن  : و(...2يجــذٌ عسَس إبــراهُــى )  165

 الكرة ة القاهرج لهحوم عثم الحلين  ةة هللا 5  

ة اان  3ارائممممق لإسممممرراذيدياخ الرمممممنصو ة ا : و ( 3..2انحُهـــت  ) يحــًذ يحًىد   175

 الكراب الداهعي كليح العلوم الررتوصح الداهعيح 5

هقمهح الرقوصن في الررتيمح اللرصاضميح ة اان الفكمر  : و(1995يحًذ َصر انذٍَ رضىاٌ  )  185

 العرتي ة القاهرج5

أسةم     -الثرًاهح الرعليوي القمائن علمي الكفماءاخ  : و  (     1997يحًىد كبيم انُــبلــــت )  195

 أخرذ  كليح  الررتيح ة خاهعح عيي شوو 5 -

هممممه اهويمممح الكفاصممماخ الرعليومممح الالزهمممح لوعلمممن  : و(    .2.1يحًذ بٍ عبذ هللا يحًذ )  915

الررتيممح الثمًيممح فممي  الور لممح الوروسممطح تومصٌممح 

 .الرصاض 

 يُرفج عهٍ خفبجت   915

 ( :8..2يصطفٍ انطبَح  ) 

الومخ  إلي ارائمق ذممنصو الررتيمح الرصاضميح ة  :

 اان الوفاء لمًيا الطثاعح لالٌشر  5

 

 

 ثانيا @ المراجع االجنبية @
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Classroom,).Virtual Education: Cases in                                               
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22.  
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: Bryant, D. & 

Bryant, B. (2003)            
23.  

Teacher Recruitment and Training in 

After-School Programs. Paper available 

on line at http.//www.ed.gov/ pubs / 

after school programs  / Teacher 

programs. Html. Accessed on 9 Oct.   

2003.  

: Crowe, E. & 

Venuto, L. (2001)           
24.  

Program Assessment Practices in 

Special Education    teacher Preparation 

: Franks, D. (2001)     25.  
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versus process-oriented worked 

examples. Teaching and Teacher 

Education, 21, 287-297.    

 Hoogveld, A. Pass, 

F. & Hochems, W. 

(2005)  

26.  

 ثالثا @ مراجع شبكة المعمومات الدولية .
27. https://www.ekb.eg/ar/home  

28. https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8
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5%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9+%D8%AC%D9%88%D8%

AC&aqs=chrome.1.69i57j0l3.8664j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#    

 

 

 

 

 وملمموات لملمموي التدريفوية لمكفايوات عمموي مقيواس يهود   وذا البحوث يلوي بنواء مستخمص البحث @
, والتلووور  عموووي والوووي الكفايوووات الشووويخ كفووور بمحافظوووة اإلعداديوووة بالمرحموووة اللوووامميي الريا وووية التربيوووة

:  11/   عوووام 10:  1)التدريفووية لمملمموووي والملممووات , ومفوووتوي الكفايووات التدريفوووية لفئووات ال بووورة 
يراءاتووف ب طواتووف الموونهم الوصووفي بوواحثوي, وافووت دم ال(  عووام 20 مووي اكثوور/  عووام 20  بافووت دام وات

 البحووث عينووة با تيووار بوواحثوي, ولووم ال البحووث  وود  وعينووة  لطبيلووة تووفنظرالممالئم المفووحي اإلفووموب

https://www.ekb.eg/ar/home
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89&oq=%D8%A8%D9%86%D9%83&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i59j0l4.2074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89&oq=%D8%A8%D9%86%D9%83&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i59j0l4.2074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89&oq=%D8%A8%D9%86%D9%83&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i59j0l4.2074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89&oq=%D8%A8%D9%86%D9%83&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i59j0l4.2074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D9%86%D9%83+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89&oq=%D8%A8%D9%86%D9%83&aqs=chrome.0.69i59l2j69i57j69i59j0l4.2074j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://books.google.com.eg/books?id=wD-wjgEACAAJ&dq=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiUtLyQ4ZToAhXwQUEAHcEXCx4Q6AEILjAB
https://books.google.com.eg/books?id=wD-wjgEACAAJ&dq=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiUtLyQ4ZToAhXwQUEAHcEXCx4Q6AEILjAB
https://books.google.com.eg/books?id=wD-wjgEACAAJ&dq=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiUtLyQ4ZToAhXwQUEAHcEXCx4Q6AEILjAB
https://books.google.com.eg/books?id=wD-wjgEACAAJ&dq=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiUtLyQ4ZToAhXwQUEAHcEXCx4Q6AEILjAB
https://books.google.com.eg/books?id=wD-wjgEACAAJ&dq=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwiUtLyQ4ZToAhXwQUEAHcEXCx4Q6AEILjAB
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 الدرافوة نييوراء اللشوائية بالطريقة وملممة ملمما( 20) ي تيار وتم,  وملممة ملمما( 113)  ولوامها
 بوالوي وملمموة ملمم( 93) الدرافة عميها طبقت التي انفافية  اللينة فصبحت وبذلك , اإلفتطالعية

 مقيواس بنواء يلوي بواحثويال تلميميوة , وتوصوض يدرات( 6)يمثمووي اإلنواث موي (19 , ) الذكور مي 74
 كفايووات)  ففافووية محوواور  مفووة مووي يتكوووي الريا ووية التربيووة وملممووات لملممووي التدريفووية الكفايووات

 . (التلميمية الوفائض يفت دام كفايات -الص  يدارة كفايات – اةدائية الكفايات – المهني النمو

Abstract 

RSearch title:-" Measuring the teaching competencies for teachers of 

sports education in the preparatory stage in Kafr El Sheikh 

Governorate" 

This research aims to build a scientific scale for the teaching 

competencies of male and female teachers of physical education working in 

the preparatory stage in Kafr El Sheeh Governorate, and to identify the 

reality of the teaching competencies of male and female teachers, and the 

level of teaching competencies for the categories of experience (1: 10 years / 

11: 20 years / more than 20 years), The researcher used the descriptive 

approach with his steps and procedures using the survey method in view of 

the suitability of the nature of the research sample, and the researcher chose 

the research sample and its strength is (113) male and female teachers, and 

(20) male and female teachers were chosen randomly to conduct the 

exploratory study, and thus became the basic sample that was applied to me 

This study (93) male and female teacher (74) male, (19) female, representing 

(6) educational departments, and the researcher reached to build a scale of 

teaching competencies for male and female teachers of physical education 

consisting of five basic axes (professional growth competencies - 

performance competencies - management competencies Class - 

Competencies for the use of educational aids). 

 

 انًوفمبد لبئًخ

 

 .المقترح التدريفية الكفايات مقياس حوض ال براء الفادة رفي افتطالع يفتمارة : (7)  مرفق
 . التدريفية الكفايات لمقياس المقترحة الرئيفية المحاور حوض ال براء رفي : (8)  مرفق
 .التدريفية الكفايات لمقياس المنافب التقدير ميزاي حوض ال براء راي : (9)  مرفق
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 . ال براء الفادة ففماء لائمة : (:)  مرفق
 . اةولية صورتف في التدريفية الكفايات يفتبياي : (;)  مرفق
 5 النهائية صورتف في التدريفية الكفايات يفتبياي : (>)  مرفق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1يوفك )

  عبي٦خ كفو انٍْـ 
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 كهٍخ انزوثٍخ انوٌبٍٙخ 

 لَى انًُبْظ ٔٝوق انزلهٌٌ 

 انلهاٍبد ان٦هٍب 

 

 "ئٍزًبهح ئٍزٞال٣ هأي انَبكح انقجواء ؽٕل يمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ انًمزوػ "

 ..................................................................انٍَل األٍزبم انلكزٕه / 

 انزٍٕٕف /................................................................................

 

 ححيت طيبت عاعذ ، 

  اعٕواْ ، احثاإعذاد  باحثوْيموَ اٌ

"لٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًً ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ ثبنًوؽهخ اإل٥لاكٌخ 

 ثًؾبف٢خ كفو انٍْـ " 

 

 ٌزا ٔشخوا ِٓ عيادحىُ اإلطالع عٍي اإلعخّاسة اٌّشفمت عاٌخىشَ ااألحي :

 5 إاذاء اٌشأ  حوي أٔواع اٌىفاياث اٌخذسيغيت اٌّمخشحت 

  5 إ افت أٔواع أخش  حشعْ أٔها ِٕاعبت 

 ( أِاَ اٌعباسة اٌخي حشعْ أٔها ِٕاعبت ٌإلعخبياْ 5√ع ع عالِت ) 

  5 إعادة  ياغت اٌعباساث اٌخي حشعْ أٔها ححخاج إٌي رٌه 

  5 إ افت عباساة أخش  حشعْ أٔه  يدب ع عها 
 

 عٌغيادحىُ خضيً اٌخمذيش عاإلحخشاَ 

 

 

 باحثوْاٌ                                                     

 (2يوفك )                                
 عبي٦خ كفو انٍْـ 

 كهٍخ انزوثٍخ انوٌبٍٙخ 
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 لَى انًُبْظ ٔٝوق انزلهٌٌ 

  انلهاٍبد ان٦هٍب 

     

ئٍزٞال٣ هأي انَبكح انقجواء ؽٕل األَٕا٣ انًمزوؽخ نهكفبٌبد انزلهٌٍَخ ن٦ًهًً 

 ٔي٦هًبد انزوثٍخ انوٌبٍٙخ ثبنًوؽهخ اإل٥لاكٌخ .

 غٍويٕافك يٕافك انًؾٕه َ
يٕافك ث٦ل 

 انز٦لٌم

 كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ . 1
   

 كفبٌبد ئكاهح انٖف . 9
   

3 

 انكفبٌبد األكائٍخ ٔرًْم :
 انكفبٌبد انًز٦همخ ثزقٍٜٞ انلهً -أ 

 انكفبٌبد انًز٦همخ ثزُفٍن انلهً ٔرًْم: -ة

 . ًكفبٌبد انغيء انزًٍٓلي يٍ انله 

  ٍانلهً .كفٍبد انغيء انوئًٍَ ي 

 . ًكفبٌبد انغيء انقزبيً يٍ انله 
 انكفبٌبد انًز٦همخ ثزمٌٕى انلهً .   -ط

   

 كفبٌبد اٍزؾلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ  4
   

 انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ. 5
   

 

 إَٔا٣ أفوي رؤٌ ئٙبفزٓب .                      

1 - .................................................................................... 

2 - .................................................................................... 

3 - .................................................................................... 

                                                

 (3يوفك )
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 هاي انقجواء ؽٕل يٍياٌ انزملٌو انًُبٍت نًمٍبً انكفبٌبد انزلهٌٍَخ     

 

 ال أافك أٔافك  يٍياٌ انزملٌو  و

   صُبئً  1

   صالصً  2

   فًبًٍ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4يوفك )

 انقجواء .لبئًخ أًٍبء انَبكح 
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 ان١ٍٕمخ ٔعٓخ ان٦ًم  ئٍى انقجٍو َ

 أ5د/ أاو إٌدا أحّذ عض اٌذيٓ 1
أعخار إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ ععويً وٍيت اٌخشايت 

 خاِعت إٌّصوسة عااما 5  -اٌشيا يت 

 أ5د/ أِأي سفعج اٌبحيش  2
أعخار ِغاعذ امغُ إٌّاهح  عطشق اٌخذسيظ وٍيت 

 طٕطا 5خاِعت   -اٌخشايت اٌشيا يت  

 أ5د/ أًِ اٌضغبي اٌغديٕي  3
اعخار طشق اٌخذسيظ ، عسئيظ لغُ إٌّاهح عطشق 

 خاِعت طٕطا 5 -اٌخذسيظ وٍيت اٌخشايت اٌشيا يت  

 أ5د/ االٔش عالِت ِخياط 4
أعخار ِخفشغ امغُ إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ وٍيت 

خاِعت  –اٌخشايت اٌشيا يت إاث ) اٌدضيشة ( 
 حٍواْ  5

 عبذ اٌغّيع ِحّذ اٌذعولي أ5د/ خّاي 5
أعخار عسئيظ لغُ إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ وٍيت 

 خاِعت إٌّصوسة 5   -اٌخشايت اٌشيا يت  

 أ5د/ حٕاْ ِحّذ عبذ اٌٍطيف 6
أعخار امغُ  إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ وٍيت اٌخشايت 

 خاِعت طٕطا –اٌشيا يت 

7 
 

 أ5د/ عاٌي ِحّذ عبذ اٌٍطيف 
 

إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ وٍيت أعخار ِغاعذ امغُ 
 خاِعت طٕطا 5 -اٌخشايت اٌشيا يت  

8 
 أ5د/ ِاخذة عمً ِحّذ  ااش

 
أعخار ِخفشغ امغُ إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ وٍيت 

 خاِعت طٕطا 5 -اٌخشايت اٌشيا يت  

9 
 أ5د/ ِحّذ ععذ صغٍوي ِحّود 

 
أعخار ِخفشغ امغُ إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ وٍيت 

 خاِعت طٕطا 5 -اٌخشايت اٌشيا يت  

 أ5د/ ِحّذ ِحّذ اٌشحاث  17
أعخار امغُ  إٌّاهح عطشق اٌخذسيظ وٍيت اٌخشايت 

 خاِعت إٌّصوسة  5 –اٌشيا يت 

 

 5 حُ حشحيب أعّاء اٌغادة اٌخبشاء عفما ٌٍحشعف اٌهدائيت 

 

 

 (5يوفك )

 اإلٍزجٍبٌ فً ٕٕهرّ األٔنٍخ 
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 انًؾٕهاألٔل : كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ :

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ َ
يُبٍجخ 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

    . يزبث٦خ كم يبْٕ علٌل ثًغبل انزوثٍخ انوٌبٍٙخ ٔانوٌبٙخ 1

    انؾوٓ ٥هً يزبث٦خ لٕاٍٍَ األن٦بة انوٌبٍٙخ . 2

    ؽٕٚه انلٔهاد ٔانًإرًواد ٔانًؾبٙواد انزوثٌٕخ . 3

    يغبل انزلهٌٌ .اإلنًبو ثأؽلس األٍبنٍت انز٦هًٍٍخ ٔانزوثٌٕخ فً  4

    اإلنًبو ثأؽلس انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ ٔانزوثٌٕخ. 5

    انًْبهكخ فً ٔهُ ان٦ًم انزوثٌٕخ . 6

 

 

 

 ٥جبهاد أفوي رؤٌ ئٙبفزٓب .

1 - .................................................................................... 

2 - .................................................................................... 

3 - .................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 انًؾٕه انضبًَ :انكفبٌبد األكائٍخ :
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 ثزقٍٜٞ انلهً :أٔال : انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ 

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

7 
 –ٍٕبغخ األْلاف  انزلهٌٍَخ ٍٕبغخ ٍهٕكٍخ ٕؾٍؾخ ٔيُبٍجخ )ٔعلاٍَخ 

 ي٦وفٍخ ( . –َفٌ ؽوكٍخ 
   

    يُبٍجخ أْلاف انلهً نقجواد انزاليٍن انَبثمخ . 8

    أْلاف انلهً ان٥ًٕٕٙخ رؾمك يجلأ انز٦هى نلي انغ٤ًٍ 9

    األْلاف ان٥ًٕٕٙخ لبثهخ نهًالؽ٢خ ٔانمٍبً . 17

    ئفزٍبه ٝوٌمخ رلهٌٌ رزُبٍت ي٤  يَزٕي انزاليٍن ان٦ًوي ٔانجلًَ . 11

    ئفزٍبه ٝوٌمخ رلهٌٌ رزُبٍت ي٤ ٣َٕ األكاء انًٓبهي انًواك ر٦هًٍّ . 12

    نهزاليٍن .ئفزٍبه يٕالف ر٦هًٍٍخ رَب٥ل فً رٌٕٞو انمٍى األفاللٍخ  13

    ئفزٍبه َْبٛ ر٦هًًٍ ٌزالئى ي٤ اؽزٍبعبد ٔللهاد انزاليٍن . 14

15 
ئفزٍبه َْبٛ ر٦هًًٍ ٌزُبٍت ي٤ يبٌزٕافو كافم انًلهٍخ يٍ ئيكبٍَبد 

 ٔأكٔاد .
   

    اإلْزًبو ثٍٖبَخ انًال٥ت ٔرغٍٓيْب ٔئىانخ ان٦ٕائك . 16

    ئفزٍبه انزْكٍالد انًُبٍجخ نهلهً . 17

    ؽٖو أ٥لاك انزاليٍن ان٦ًبلٍٍ  18

    انزٕى٤ٌ انييًُ انللٍك ٔانًُبٍت ألعياء انلهً . 19

 

 

 ٥جبهاد أفوي رؤٌ ئٙبفزٓب .

1 - .................................................................................... 

2 - .................................................................................... 

3 - ................................................................................... 
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 صبًٍَب : انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثزُفٍن انلهً :ٔرًْم :

  يٍ انلهً . كفبٌبد انغيء انزًٍٓلي -1

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

    ئٍزقلاو ٝوٌمخ اإلؽًبء انزى رقلو انًٓبهح انز٦هًٍٍخ انًواك ر٦هًٓب . 27

    ئٍزقلاو انزًوٌُبد انًُبٍجخ نًَزٕي انزاليٍن انجلًَ ٔأ٥ًبهْى انٍَُخ . 21

    اإلْزًبو ثًْبهكخ ع٤ًٍ انٞالة فً انُْبٛ . 22

    انُلاء ان٦هًً انٖؾٍؼ ٥هً انزًوٌُبد انجلٍَخ . 23

    انز٣ُٕ فً اٍزقلاو انزًوٌُبد انجلٍَخ 24

25 
ئَزمبء انزًوٌُبد انزً رقلو ان٦ٚالد ان٦بيهخ ٥هً رُفٍن انًٓبهح انًواك 

 ر٦هًٓب .
   

    اإلنزياو ثبنٕلذ انًؾلك نهغيء انزًٍٓلي ٝجمب نهزٕى٤ٌ نييًُ نهلهً .  26

    ئٍزقلاو انزْكٍالد انًُبٍجخ نإلؽًبء ٔانزًوٌُبد انجلٍَخ . 27

    اإلْزًبو ثًْبهكخ ع٤ًٍ انزاليٍن فً انُْبٛ . 28

    انزلهط فً اٍزقلاو انؾًم انجلًَ انٕال٤ ٥هً انزاليٍن . 29

 

 

 ٥جبهاد أفوي رؤٌ ئٙبفزٓب .
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 . كفبٌبد انغيء انوئًٍَ يٍ انلهً  -2

    انزملٌى انغٍل نهًٓبهح يٍ فالل ّوػ ّفًٓ يُبٍت . 37

    يوا٥بح انملهاد ان٦مهٍخ ٔان٦ًوفٍخ نهزاليٍن أصُبء انْوػ . 31

    ئٍزقلاو أٍهٕة ر٦هًًٍ يُبٍت نهًٕلف انز٦هًًٍ . 32

    ٔانزوكٍي ٥هً انزٞجٍك ان٦ًهً .٥لو اإلٍٓبة فً انْوػ انهف٢ً  33

    ئٍزقلاو ٝوٌمخ انزلهٌٌ انًُبٍجخ . 34

    ئعبكح اٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ أصُبء انز٦هٍى ٔانزٞجٍك . 35

    ئٍزقلاو َجوح ٕٕد ٍهًٍخ ٔٔاٙؾخ رزُبٍت ي٤ يَزٌٕبد انزاليٍن . 36

37 
انٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ (  –انٞبنت  –انز٤ٌُٕ أصُبء رملٌى انًُٕمط ) ان٦ًهى َفَّ 

. 
   

    رُفٍن يجلأ انزلهط أصُبء انز٦هٍى يٍ انْكم انًجلئً انً انْكم انًزملو . 38

    ئٍزقلاو األكٔاد األٍبٍٍخ ٔانجلٌهخ ثْكم ٕؾٍؼ أصُبء انز٦هٍى ٔانزٞجٍك . 39

    رٖؾٍؼ األفٞبء أٔال ثأٔل أصُبء رٞجٍك انًٓبهح ن٦لو صجٕرٓب . 47

    ٌوا٥ً ٥ٕايم األيٍ ٔانَاليخ أصُبء رُفٍن انلهً . 41

    هثٜ انًٓبهح انًز٦هًخ ثًب ٍجمٓب يٍ يٓبهاد ٔيب ث٦لْب . 42

    ئٍزضبهح كافغٍخ انزاليٍن أصُبء انزٞجٍك . 43

    ئٍزقلاو انزغنٌخ انواع٦خ لجم ٔاصُبء ٔث٦ل األكاء . 44

    انْوػ ٔانز٦هٍى ٔانزٞجٍك .يوا٥بح انفؤق انفوكٌخ نهزاليٍن أصُبء  45
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 . كفبٌبد انغيء انقزبيً يٍ انلهً –3

    فزى انلهً ثقبرًخ يُبٍجخ رإكل ٥هً ٥ُبٕو انلهً انوئٍٍَخ . 46

47 
انٓلٔء ئٍزقلاو انزًوٌُبد انزً رَب٥ل فً ٍو٥خ هع٣ٕ انزاليٍن ئنً ؽبنخ 

 ٔاإلٍزوفبء .
   

    اهرجبٛ انُْبٛ انقزبيً ثبنغيء انوئًٍَ يٍ انلهً . 48

    اإلّبهح ئنً يبٍٕف ٌزى ر٦هًّ فً انلهً انزبنً . 49

    انز٢ٍُى ثا٥بكح ع٤ًٍ األكٔاد انً أيبكُٓب . 57

    رملٌى انضُبء ٥هً انًزًٍيٌٍٍ هٌبٍٙب نجش هٔػ انزُبفٌ ثٍٍ انٞالة  51

    اإلٕٞفبف إل٥ٞبء أي ر٦هًٍبد صى اإلَٖواف . 52

 انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثزمٌٕى انلهً : -3

    رٞجٍك اٍهٕة رٞجٍك يُبٍت نمٍبً يلي رؾمٍك األْلاف . 53

    انز٣ُٕ فً اٍزؾلاو أٍبنٍت انزمٌٕى انًَُجخ ٝجمب نألْلاف ان٥ًٕٕٙخ . 54

    انفؤق انفوكٌخ ثٍٍ انٞالة  .رَب٥ل ٥ًهٍخ انزمٌٕى فً ئ١ٓبه ؽغى  55

    يَب٥لح انزاليٍن  ٥هً انزمٌٕى اننارً ث٥ًٍٕٕٙخ . 56

    رٍٕٙؼ كٍفٍخ أكاء اإلفزجبه نهزاليٍن . 57

    ئٍزقلاو انزمٌٕى انًَزًو ث٦ل كم فٕٞح ر٦هًٍٍخ . 58

    ئرجب٣ انٞوق ان٦هًٍخ فً رٞجٍك أٍبنٍت انزمٌٕى ٔانمٍبً . 59

    انزمٌٕى انزواكًً انني ٌزى فً َٓبٌخ كم يٕلف ر٦هًًٍ .ئٍزقلاو  67

61 
ئٍزقلاو انَغالد انزمًٌٍٕخ نًالؽ٢خ يلي رملو يَزٕي انزاليٍن يٍ فزوح 

 ألفوي .
   

62 
يمبهَخ يَزٕي انٞالة ثًَزٕي ألوآَى فً َفٌ انًوؽهخ ان٦ًوٌخ ٥هً يَزٕي 

 اإلكاهح .
   

    انًُبٍجخ إلفزجبهاد انزمٌٕى .يوا٥بح ئفزٍبه أكٔاد انمٍبً  63

 ٥جبهاد أفوي رؤٌ ئٙبفزٓب . 
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  انًؾٕه انضبنش : كفبٌبد ئكاهح انٖف :

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

    انؾوٓ ٥هً يْبهكخ ع٤ًٍ انزاليٍن كٌٔ اٍزضُبء . 64

    هٕل انغٍبة ٔانؾٕٚه . 65

    انؾفبٟ ٥هً كهعخ يُبٍجخ يٍ ان٢ُبو ٔاإلَٚجبٛ أصُبء رُفٍن انلهً . 66

    ٤ٙٔ ث٦٘ انُٕاؽً انمٍبكٌخ فً أٌلي انزاليٍن ثْؤٛ ٕٔٙاثٜ . 67

    ر٦ٌٕل انٞالة ٥هً انز٦بٌٔ فًٍب ثٍُٓى . 68

    رجبكل ان٦ًهٕيبد ثٖٕهح فٕهٌخ ٔغٍو يإعهخ . 69

77 
انؾفبٟ ٥هً يُبؿ ٕؾً نهٖف يٍ فالل انزْغ٤ٍ ٥هً انًُبلْبد 

 انغًب٥ٍخ .
   

    ر٢ٍُى األكٔاد ٔانًٕاك انز٦هًٍٍخ نهزُمم ثٍٍ األَْٞخ ثٖٕهح ٍهَهخ . 71

    ان٦ًم كافم يغ٥ًٕبد ىٔعٍخ أ عًب٥ٍخ  .انزْغ٤ٍ ٥هً  72

    ئ٥ٞبء انز٦هًٍبد ثٖٕهح ٔاٙؾخ ٥ُل ثلاٌخ كم َْبٛ . 73

    ٥لو رون انزاليٍن فالل أي عيء يٍ انلهً كٌٔ ٥ًم . 74

 

 

 ٥جبهاد أفوي رؤٌ ئٙبفزٓب .
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 انًؾٕه انواث٤ : كفبٌبد ئٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ   :

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 
 ث٦ل انز٦لٌم

75 
انز٣ُٕ فً ئٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ ثًب ٌزُبٍت ي٤ ٣َٕ انُْبٛ 

 انز٦هًًٍ انًَزٓلف ثبنلهاٍخ ٔانز٦هٍى .
   

    انلهاٌخ انكبيهخ ثكٍفٍخ رْغٍم انٍٕهخ انًواك اٍزقلايٓب ٔكٍفٍخ ٍٕبَزٓب . 76

    انلهاٌخ ثًٖبكه انؾٖٕل ٥هً انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ انًُبٍجخ . 77

    رزُبٍت انٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ ي٤ يَزٕي َٚظ ٔللهاد انزاليٍن 78

79 
ُٕب٥خ ٔاثزكبه انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ يٍ اإليكبٍَبد انًزبؽخ فً انًٓبهح فً 

 انجٍئخ انًؾٍٞخ .
   

87 
ئٍزقلاو ٍٔبئم ر٦هًٍٍخ يْٕلخ رغنة اَزجبِ انزاليٍن ٔرضٍو كاف٦ٍزٓى َؾٕ 

 ييٌل يٍ انز٦هى ٔانزٕٞه  .
   

81 
انزقٍٜٞ انًَجك نألَْٞخ ٔانقٕٞاد انزً ٍٍمٕو ثٓبانزاليٍن ٥ُل 

 نهٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ .ئٍزقلايٓى 
   

82 
أٌ ركٌٕ انٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ انًَزقليخ فً ؽبنخ عٍلح رًَؼ ثبإلٍزفبكح 

 يُٓب .
   

    ٔعٕك أكضو يٍ ٍٍٔهخ كافم انلهً انٕاؽل  . 83

84 
رغوٌت انٍٍٕهخ لجم اٍزقلايٓب ي٤ انزاليٍن ٔ اإلؽبٝخ ثغ٤ًٍ عٕاَت 

 .َغبػ اٍز٦ًبنٓب
   

    إَٔا٣ انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ انزً رقلو انًبكح .اإلنًبو ثغ٤ًٍ  85

    .انزأكل يٍ هؤٌخ ع٤ًٍ انًز٦هًٍٍ نهٍٍٕهخ 86

رقيٌُٓب فً يكبٌ يُبٍت ٌؾبف٠ ٥هٍٓب نؾٍٍ ٝهجٓب أٔ اٍزقلايٓب فً  87

  .يواد لبكيخ

   

٥لو ئثمبء انٍٍٕهخ أيبو انزاليٍن ث٦ل اٍزقلايٓب رغُجب الَٖوافٓى ٥ٍ  88
 .يزبث٦خ ان٦ًهى 

   

     اإلعبثخ ٥ٍ أي اٍزفَبهاد ٙؤهٌخ نهًز٦هى ؽٕل انٍٍٕهخ 89
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1 - .................................................................................... 

  2 - ................................................................................... 

 انًؾٕه انقبيٌ : انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 
 ث٦ل انز٦لٌم

97 
ّجكخ ان٦ًهٕيبد انلٔنٍخ فً ان٦ًهٍخ انز٦هًٍٍخ يٍ ثؾش ٔثوٌل اٍزقلاو 

 .ئنكزؤًَ ٔغٍوْب 
   

    اٍزقلاو ثوايظ انؾبٍت االنً فً ؽٖو أ٥لاك ٔثٍبَبد انزاليٍن . 91

92 
نهز٦بيم ي٤ انجٍبَبد انًز٦همخ  انلفٕل نهًكزجبد ان٦بنًٍخ ٔلٕا٥ل انجٍبَبد

 ثًموه انزوثٍخ انوٌبٍٙخ .
   

93 
ٕٕد انملهح ٥هً ئٍزقلاو انٍٕبٛ انًز٦لكح فً ٥ًهٍخ انز٦هٍى ٔانز٦هى يٍ)

 (, ٕٕهح , ؽوكخ , أنٕاٌ , يمب٤ٝ يٍ انفٍلٌٕ ي٤ َٔ ي٦هٕيبرى 
   

    . رْغ٤ ٥هً انزفب٥م ثٍٍ انًز٦هًٍٍ رؾلٌل أَْٞخ انز٦هٍى انزكُٕنٕعٍخ انزً 94

    .ئٍزقلاو ركُٕنٕعٍب ان٦ًهٕيبد ٔاإلرٖبالد نؾم انًْكالد نلي انٞالة  95

96 
اٍزقلاو ٍٔبئم انزٕإم اإلنكزؤًَ نهزٕإم ي٤ ي٦هًٍٍ يٍ يُبٝك 

 أفوي 
   

    رئٌل انٞالة ثبنًٖبكه انكبفٍخ نهز٦هى يٍ فالل انْجكخ  . 97

    رًٍٖى ٔئفواط كهً انزوثٍخ انوٌبٍٙخ ثبٍزقلاو انؾبٍت االنً 98

99 
ئٍزؾلاو انٍٕبئٜ انزكُٕنٕعٍخ انًزبؽخ ن٦وٗ ًَبمط نهًٓبهاد انؾوكٍخ 

 .انًَزٓلفخ ثبنز٦هى 
   

    ئ٥لاك انَغالد انوٌبٍٙخ ثبٍزقلاو انؾبٍت األنً  177

    ئٍزقلاو ركُٕنٕعٍب انز٦هٍى فً رملٌى انزغنٌخ انواع٦خ نهٞالة.  171

    ٍٔبئم ركُٕنٕعٍب انز٦هٍى  .اإلٍزفبكح يٍ انزغنٌخ انواع٦خ فً رؾٍٍَ  172

    انملهح ٥هً رمٍٍى يٖبكه ان٦ًهٕيبد اإلنكزؤٍَخ انًزبؽخ ٥جو اإلَزوَذ  .  173

174 
انز٦وف ٥هً إَٔا٣ انجويغٍبد انز٦هًٍٍخ االنكزؤٍَخ ٔفٖبئٖٓب ٔيٍياٌبْب 

 ٥ٍٕٔة كال يُٓب  .
   

175 
انًْكالد  انز٦بٌٔ ي٤ ي٦هًً انؾبٍت األنً إلكزَبة انقجواد ٔؽم

 انًز٦همخ ثبٍزقلاو انؾبٍت االنً .
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 (6يوفك )

 اإلٍزجٍبٌ فً ٕٕهرّ انُٓبئٍخ 

 :انًؾٕه األٔل : كفبٌبد انًُٕ انًًُٓ 

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و

يُبٍجخ 
ث٦ل 

 انز٦لٌم

    . يزبث٦خ كم يبْٕ علٌل ثًغبل انزوثٍخ انوٌبٍٙخ ٔانوٌبٙخ 1

    انؾوٓ ٥هً يزبث٦خ لٕاٍٍَ األن٦بة انوٌبٍٙخ . 9

    ؽٕٚه انلٔهاد ٔانًإرًواد ٔانًؾبٙواد انزوثٌٕخ . 3

    ثأؽلس األٍبنٍت انز٦هًٍٍخ فً يغبل انزلهٌٌ .اإلنًبو  4

    اإلنًبو ثأؽلس انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ . 5

    انًْبهكخ فً ٔهُ ان٦ًم انزوثٌٕخ . 6
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 انًؾٕه انضبًَ :انكفبٌبد األكائٍخ :

 انلهً :أٔال : انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثزقٍٜٞ 

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

7 
 –ٍٕبغخ األْلاف  انزلهٌٍَخ ٍٕبغخ ٍهٕكٍخ ٕؾٍؾخ ٔيُبٍجخ )ٔعلاٍَخ 

 ي٦وفٍخ ( . –َفٌ ؽوكٍخ 
   

    يُبٍجخ أْلاف انلهً نقجواد انزاليٍن انَبثمخ . 8

    أْلاف انلهً ان٥ًٕٕٙخ رؾمك يجلأ انز٦هى نلي انغ٤ًٍ 9

    األْلاف ان٥ًٕٕٙخ لبثهخ نهًالؽ٢خ ٔانمٍبً . 11

    ئفزٍبه ٝوٌمخ رلهٌٌ رزُبٍت ي٤  يَزٕي انزاليٍن ان٦ًوي ٔانجلًَ . 11

    ئفزٍبه ٝوٌمخ رلهٌٌ رزُبٍت ي٤ ٣َٕ األكاء انًٓبهي انًواك ر٦هًٍّ . 19

    ئفزٍبه َْبٛ ر٦هًًٍ ٌزالئى ي٤ اؽزٍبعبد ٔللهاد انزاليٍن . 13

14 
ئفزٍبه َْبٛ ر٦هًًٍ ٌزُبٍت ي٤ يبٌزٕافو كافم انًلهٍخ يٍ ئيكبٍَبد 

 ٔأكٔاد .
   

    اإلْزًبو ثٍٖبَخ انًال٥ت ٔرغٍٓيْب ٔئىانخ ان٦ٕائك . 15

    ئفزٍبه انزْكٍالد انًُبٍجخ نهلهً . 16

    انزٕى٤ٌ انييًُ انللٍك ٔانًُبٍت ألعياء انلهً . 17
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 ال رزُبٍت رزُبٍت نكفبٌخا و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

 انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثزُفٍن انلهً :ٔرًْم ::صبٍَب

  كفبٌبد انغيء انزًٍٓلي يٍ انلهً . – 1

    ئٍزقلاو ٝوٌمخ اإلؽًبء انزى رقلو انًٓبهح انز٦هًٍٍخ انًواك ر٦هًٓب . 18

    نًَزٕي انزاليٍن انجلًَ ٔأ٥ًبهْى انٍَُخ .ئٍزقلاو انزًوٌُبد انًُبٍجخ  19

    انُلاء ان٦هًً انٖؾٍؼ ٥هً انزًوٌُبد انجلٍَخ . 27

    انز٣ُٕ فً اٍزقلاو انزًوٌُبد انجلٍَخ 21

22 
ئَزمبء انزًوٌُبد انزً رقلو ان٦ٚالد ان٦بيهخ ٥هً رُفٍن انًٓبهح انًواك 

 ر٦هًٓب .
   

    اإلنزياو ثبنٕلذ انًؾلك نهغيء انزًٍٓلي ٝجمب نهزٕى٤ٌ نييًُ نهلهً .  23

    ئٍزقلاو انزْكٍالد انًُبٍجخ نإلؽًبء ٔانزًوٌُبد انجلٍَخ . 24

    اإلْزًبو ثًْبهكخ ع٤ًٍ انزاليٍن فً انُْبٛ . 25

    انزلهط فً اٍزقلاو انؾًم انجلًَ انٕال٤ ٥هً انزاليٍن . 26
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  كفبٌبد انغيء انوئًٍَ يٍ انلهً – 2

    انزملٌى انغٍل نهًٓبهح يٍ فالل ّوػ ّفًٓ يُبٍت . 27

    يوا٥بح انملهاد ان٦مهٍخ ٔان٦ًوفٍخ نهزاليٍن أصُبء انْوػ . 28

    ئٍزقلاو أٍهٕة ر٦هًًٍ يُبٍت نهًٕلف انز٦هًًٍ . 29

    انْوػ انهف٢ً ٔانزوكٍي ٥هً انزٞجٍك ان٦ًهً .٥لو اإلٍٓبة فً  37

    ئٍزقلاو ٝوٌمخ انزلهٌٌ انًُبٍجخ نهًٓبهح انز٦هًٍٍخ . 31

    ئعبكح اٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ أصُبء انز٦هٍى ٔانزٞجٍك . 32

    ئٍزقلاو َجوح ٕٕد ٍهًٍخ ٔٔاٙؾخ رزُبٍت ي٤ يَزٌٕبد انزاليٍن . 33

    .انٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ( –انٞبنت  –ان٦ًهى َفَّ رملٌى انًُٕمط )انز٤ٌُٕ أصُبء  34

    رُفٍن يجلأ انزلهط أصُبء انز٦هٍى يٍ انْكم انًجلئً انً انْكم انًزملو . 35

    ئٍزقلاو األكٔاد األٍبٍٍخ ٔانجلٌهخ ثْكم ٕؾٍؼ أصُبء انز٦هٍى ٔانزٞجٍك . 36

    انًٓبهح ن٦لو صجٕرٓب .رٖؾٍؼ األفٞبء أٔال ثأٔل أصُبء رٞجٍك  37

    ٌوا٥ً ٥ٕايم األيٍ ٔانَاليخ أصُبء رُفٍن انلهً . 38

    هثٜ انًٓبهح انًز٦هًخ ثًب ٍجمٓب يٍ يٓبهاد . 39

    ئٍزضبهح كافغٍخ انزاليٍن أصُبء انزٞجٍك . 47

    ئٍزقلاو انزغنٌخ انواع٦خ لجم ٔاصُبء ٔث٦ل األكاء . 41

    انفوكٌخ نهزاليٍن أصُبء انْوػ ٔانز٦هٍى ٔانزٞجٍك .يوا٥بح انفؤق  42
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1 - .................................................................................... 

2 - .................................................................................... 



50 

 

3 - .................................................................................... 

 

 

 كفبٌبد انغيء انقزبيً يٍ انلهً . – 3

    انلهً انوئٍٍَخ .فزى انلهً ثقبرًخ يُبٍجخ رإكل ٥هً ٥ُبٕو  43

44 
ئٍزقلاو انزًوٌُبد انزً رَب٥ل فً ٍو٥خ هع٣ٕ انزاليٍن ئنً ؽبنخ انٓلٔء 

 ٔاإلٍزوفبء .
   

    اهرجبٛ انُْبٛ انقزبيً ثبنغيء انوئًٍَ يٍ انلهً . 45

    اإلّبهح ئنً يبٍٕف ٌزى ر٦هًّ فً انلهً انزبنً . 46

    أيبكُٓب .انز٢ٍُى ثا٥بكح ع٤ًٍ األكٔاد انً  47

    اإلٕٞفبف إل٥ٞبء أي ر٦هًٍبد صى اإلَٖواف . 48

 انكفبٌبد األكائٍخ انًز٦همخ ثزمٌٕى انلهً : -3

    رٞجٍك اٍهٕة رٞجٍك يُبٍت نمٍبً يلي رؾمٍك األْلاف . 49

    انز٣ُٕ فً اٍزؾلاو أٍبنٍت انزمٌٕى انًَُجخ ٝجمب نألْلاف ان٥ًٕٕٙخ . 57

    انزمٌٕى فً ئ١ٓبه ؽغى انفؤق انفوكٌخ ثٍٍ انًز٦هًٍٍ .رَب٥ل ٥ًهٍخ  51

    يَب٥لح انزاليٍن  ٥هً انزمٌٕى اننارً ث٥ًٍٕٕٙخ . 52

    رٍٕٙؼ كٍفٍخ أكاء اإلفزجبه نهزاليٍن . 53

    ئٍزقلاو انزمٌٕى انًَزًو ث٦ل كم فٕٞح ر٦هًٍٍخ . 54

    ٔانمٍبً .ئرجب٣ انٞوق ان٦هًٍخ فً رٞجٍك أٍبنٍت انزمٌٕى  55

    ئٍزقلاو انزمٌٕى انزواكًً انني ٌزى فً َٓبٌخ كم يٕلف ر٦هًًٍ . 56

57 
ئٍزقلاو انَغالد انزمًٌٍٕخ نًالؽ٢خ يلي رملو يَزٕي انزاليٍن يٍ فزوح 

 ألفوي .
   

 يوا٥بح ئفزٍبه أكٔاد انمٍبً انًُبٍجخ إلفزجبهاد انزمٌٕى . 58
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  صبنضب : كفبٌبد ئكاهح انٖف :

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

    انؾوٓ ٥هً يْبهكخ ع٤ًٍ انزاليٍن كٌٔ اٍزضُبء . 59

    هٕل انغٍبة ٔانؾٕٚه . 67

    انؾفبٟ ٥هً كهعخ يُبٍجخ يٍ ان٢ُبو ٔاإلَٚجبٛ أصُبء رُفٍن انلهً . 61

    انمٍبكٌخ فً أٌلي انزاليٍن .٤ٙٔ ث٦٘ انُٕاؽً  62

    ر٦ٌٕل انٞالة ٥هً انز٦بٌٔ فًٍب ثٍُٓى . 63

    رجبكل ان٦ًهٕيبد ثٖٕهح فٕهٌخ ٔغٍو يإعهخ . 64

65 
انؾفبٟ ٥هً يُبؿ ٕؾً نهٖف يٍ فالل انزْغ٤ٍ ٥هً انًُبلْبد 

 انغًب٥ٍخ .
   

    ثٖٕهح ٍهَهخ .ر٢ٍُى األكٔاد ٔانًٕاك انز٦هًٍٍخ نهزُمم ثٍٍ األَْٞخ  66

    انزْغ٤ٍ ٥هً ان٦ًم كافم يغ٥ًٕبد . 67

    ئ٥ٞبء انز٦هًٍبد ثٖٕهح ٔاٙؾخ ٥ُل ثلاٌخ كم َْبٛ . 68

    ٥لو رون انزاليٍن فالل أي عيء يٍ انلهً كٌٔ ٥ًم . 69
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 هاث٦ب : كفبٌبد ئٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ   :

 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

77 
انز٣ُٕ فً ئٍزقلاو انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ ثًب ٌزُبٍت ي٤ ٣َٕ انُْبٛ 

 انز٦هًًٍ انًَزٓلف ثبنلهاٍخ .
   

    ٔكٍفٍخ ٍٕبَزٓب .انلهاٌخ انكبيهخ ثكٍفٍخ رْغٍم انٍٕهخ انًواك اٍزقلايٓب  71

    انلهاٌخ ثًٖبكه انؾٖٕل ٥هً انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ انًُبٍجخ . 72

    رزُبٍت انٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ ي٤ يَزٕي َٚظ ٔللهاد انزاليٍن 73

74 
انًٓبهح فً ُٕب٥خ ٔاثزكبه انٍٕبئم انز٦هًٍٍخ يٍ اإليكبٍَبد انًزبؽخ فً 

 انجٍئخ انًؾٍٞخ .
   

75 
ر٦هًٍٍخ يْٕلخ رغنة اَزجبِ انزاليٍن ٔرضٍو كاف٦ٍزٓى َؾٕ ئٍزقلاو ٍٔبئم 

 ييٌل يٍ انز٦هى .
   

76 
انزقٍٜٞ انًَجك نألَْٞخ ٔانقٕٞاد انزً ٍٍمٕو ثٓبانزاليٍن ٥ُل 

 ئٍزقلايٓى نهٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ .
   

77 
أٌ ركٌٕ انٍٍٕهخ انز٦هًٍٍخ انًَزقليخ فً ؽبنخ عٍلح رًَؼ ثبإلٍزفبكح 

 يُٓب .
   

    اىكؽبو انلهً ثأكضو يٍ ٍٍٔهخ . ٥لو 78

79 
رغوٌت انٍٍٕهخ لجم اٍزقلايٓب ي٤ انزاليٍن ٔ اإلؽبٝخ ثغ٤ًٍ عٕاَت 

 .َغبػ اٍز٦ًبنٓب
   

    .انزأكل يٍ هؤٌخ ع٤ًٍ انًز٦هًٍٍ نهٍٍٕهخ 87

81 
رقيٌُٓب فً يكبٌ يُبٍت ٌؾبف٠ ٥هٍٓب نؾٍٍ ٝهجٓب أٔ اٍزقلايٓب فً 

  .يواد لبكيخ
   

82 
ئثمبء انٍٍٕهخ أيبو انزاليٍن ث٦ل اٍزقلايٓب رغُجب الَٖوافٓى ٥ٍ ٥لو 

 يزبث٦خ ان٦ًهى .
   

     اإلعبثخ ٥ٍ أي اٍزفَبهاد ٙؤهٌخ نهًز٦هى ؽٕل انٍٍٕهخ 83
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 ال رزُبٍت رزُبٍت انكفبٌخ و
رزُبٍت 

ث٦ل 
 انز٦لٌم

 فبيَب : انكفبٌبد انزكُٕنٕعٍخ :

84 
ّجكخ ان٦ًهٕيبد انلٔنٍخ فً ان٦ًهٍخ انز٦هًٍٍخ يٍ ثؾش ٔثوٌل اٍزقلاو 

 .ئنكزؤًَ ٔغٍوْب 
   

نهز٦بيم ي٤ انجٍبَبد انًز٦همخ  انلفٕل نهًكزجبد ان٦بنًٍخ ٔلٕا٥ل انجٍبَبد 85
 ثًموه انزوثٍخ انوٌبٍٙخ .

   

86 
ٕٕد يٍ)انملهح ٥هً ئٍزقلاو انٍٕبٛ انًز٦لكح فً ٥ًهٍخ انز٦هٍى ٔانز٦هى 

 (, ٕٕهح , ؽوكخ , أنٕاٌ , يمب٤ٝ يٍ انفٍلٌٕ ي٤ َٔ ي٦هٕيبرى 
   

    رؾلٌل أَْٞخ انز٦هٍى انزكُٕنٕعٍخ انزً رْغ٤ ٥هً انزفب٥م ثٍٍ انًز٦هًٍٍ .  87

    .ئٍزقلاو ركُٕنٕعٍب ان٦ًهٕيبد ٔاإلرٖبالد نؾم انًْكالد نلي انٞالة  88

    نهز٦هى يٍ فالل انْجكخ  .رئٌل انٞالة ثبنًٖبكه انكبفٍخ  98

    رًٍٖى ٔئفواط كهً انزوثٍخ انوٌبٍٙخ ثبٍزقلاو انؾبٍت االنً 97

91 
ئٍزؾلاو انٍٕبئٜ انزكُٕنٕعٍخ انًزبؽخ ن٦وٗ ًَبمط نهًٓبهاد انؾوكٍخ 

 .انًَزٓلفخ ثبنز٦هى 
   

    ئٍزقلاو ركُٕنٕعٍب انز٦هٍى فً رملٌى انزغنٌخ انواع٦خ نهٞالة.  92

    اإلٍزفبكح يٍ انزغنٌخ انواع٦خ فً رؾٍٍَ ٍٔبئم ركُٕنٕعٍب انز٦هٍى  . 93

    انملهح ٥هً رمٍٍى يٖبكه ان٦ًهٕيبد اإلنكزؤٍَخ انًزبؽخ ٥جو اإلَزوَذ  .  94

95 
انز٦وف ٥هً إَٔا٣ انجويغٍبد انز٦هًٍٍخ االنكزؤٍَخ ٔفٖبئٖٓب ٔيٍياٌبْب 

 ٥ٍٕٔة كال يُٓب  .
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