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 اىََزقيض: 
( وقناٌيح ثشيهع ؾييً    0202) هكف الثؽس الؽالٍ إلً ذطىَه منهط الهَاضُاخ فيٍ ضيىر نةَيح مليه ليرناُيح الاٍيركامح      

ذناُح تؿض مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن ليكي ذٗمُيم الاهؼييح أؾكاقَيحع واؾرايك الثؽيس فيٍ إظهاراذيم ؾييً الاينهط           

لىصيييت وذؽيُييب اْقتُييياخ لاخ الليييح تيييالارةُهاخ الافري ييح  وإؾيييكاق     Descriptive Researchالىصيي ٍ الرؽيُيييٍ   

تأضيافح إليً اٌيرفكا      ضُاخ  وتنار وضثط ثقواخ الثؽس وذ ٍُه ومناقشيح النريا,ط   الرلىن الاقرهغ لرطىَه منهط الهَا

ٍ  الاينهط    والرلياُ  الرعهَثيٍ لٌ الاعاىؾيح الىاؼيكج والقُاٌيُن القثييٍ والثؿيكٌ         method Experimental  الرعهَثي

الؽياقٌ والؿشيهَن ليكي     وللك لقُاي ؼع  ثشه ذكنًَ وؼكج مقرهؼح من الانهط الاطىن ؾيً ذناُح تؿض مهياناخ القيهن  

( تيُن مرىٌيطٍ قنظياخ    2020وظيىق فيهد قاإ إؼليا,ُعا ؾنيك مٍيرىي قٖليح )       وذ  الرىصب إلً ؾيكج تريا,ط منهيا     الرٗمُمع

  ٌ ٖـرثيان مهياناخ الر رُيه  ريب ومرىتاذيم ال هؾُيح )مهياناخ الر رُيه          ذٗمُم معاىؾح الثؽس فٍ الرطثُقُن القثييٍ والثؿيك

ٌ     مهاناخ ؼب الاشرٗخ(  يب ؾييً ؼيكج  ل    -مهاناخ الر رُه الناقك -أتكاؾٍ  وظيىق    وليالػ الرٗمُيم فيٍ الرطثُيب الثؿيك

( تُن مرىٌطٍ قنظاخ ذٗمُم معاىؾح الثؽس فٍ الرطثُقيُن القثييٍ والثؿيكٌ    2020فهد قاإ إؼلا,ُعا ؾنك مٍرىي قٖلح )

وؾيييً ضييىر ذيييك   للييالػ الرٗمُييم فييٍ الرطثُييب الثؿييكٌع لاقُيياي اٖذعيياع تؽييى الؿاييب الرؿيياوتٍ والرىاصييب مييؽ اِـييهَن    

النرييا,ط  ذيي  ذقييكَ  تؿييض الرىصييُاخ والاقرهؼيياخ  ومنهييا  ؾقييك قوناخ ذكنَثُييح لياٍييرىلُن ؾيين ذفطييُط وذطييىَه الانيياهط   

(  وإظييهار قناٌييح ؼييىإ 0202لرييكنَثه  ؾيييً ذفطييُط الايينهط فييٍ ضييىر الاثيياقت الرهتىَييح الار ييانح فييٍ نةَييح ملييه ) 

الهَاضييُاخ لليي ىف ومهاؼييب قناٌييُح ثـييهي لرناُييح تييىاذط الييرؿي  الاهذثطييح تهةَييح الكولييح لرؽقُييب الرناُييح   ذطييىَه ميينهط 

 الاٍركامحع  
 

مهييياناخ القيييهن الؽييياقٌ  -( 0202نةَيييح مليييه ليرناُيييح الاٍيييركامح )  -ذطيييىَه مييينهط الهَاضيييُاخ  اىنيَااابد اىَحزبؽٞاااخ:

 الاهؼيح أؾكاقَحع -والؿشهَن 

Abstract: 
        This research aimed at developing mathematics curriculum in the light of Egypt's 

vision of sustainable development (2030) and investigating its effect on developing some 

of 21
st
 century skills of preparatory stage pupils. The research depend on descriptive  

analytical method in its procedures to describe and analyze literature related to different 

variables, prepare proposed proposal to develop mathematics curriculum, build and judge 

research tools, interpret and discuss results, in addition to using experimental method and 

one group experimental design and pre-post tests to measure the effect size of teaching a 

suggested unit of  the developed curriculum on developing some 21
st
 century skills among 

pupils.  

         Some results were reached: There was a statistical significant difference at (0.05) 

level between research groups' mean scores in pre-post administrations of overall thinking 

skills test and its sub- components (creative thinking skills - critical thinking skills - 

problem solving skills) each in favor of post administration pupils. In addition, There was a 

statistical significant difference at (0.05) level between research groups' mean scores in pre-

post administrations of attitude scale towards collaboration  (team-work) and interacting 

with others in favor of post administration pupils. 

        In the light of these results, some recommendations and suggestions were provided. 

Some of them are: holding training courses for people responsible for planning and 

developing curriculum in the light of educational principle included in Egypt's vision 

(2030), conducting a study about developing mathematics curriculum for another grades 

and stages to develop learning outcomes related to state's vision to achieve sustainable 

development. 
 

Keywords: Developing mathematics curriculum, Egypt's vision of sustainable development 

(2030) - 21
st
 century skills - Preparatory stage. 
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 ٞزٔـش ٗإَٔـنيخ اىجؾـ: ٍشأٗاًل
 خ:ــــٍقلٍ

الؿيال   اْميه   َراُى الؿليه الؽيالٍ تالاؿهفيح والانافٍيح اٖقرلياقَح تيُن قوإ       

الييمٌ َؽريياض إلييً ثفييهاق َاريرييىن مهيياناخ ذاريينه  ميين الؿاييب والؽُيياج تشييرب مهضييٍ    

واٖؾرايياق فييٍ الرىاصييب مييؽ اِـييهَن ؾيييً الرقنُيياخ الؽكَصييح  وإلييً امييرٗ  مهيياناخ    

مفري ح لؽب الاشرٗخ تطهد غُه ذقيُكَح   اا َرطية هما الؿله مين الاكنٌيح ذؿييُ     

َؽراظىتهييا فييٍ الؽُيياج والؿاييب فييٍ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن  الرٗمُييم الاهيياناخ الرييٍ 

وذىوَكه  تالاؿيانف والاهياناخ الٗوميح لىغيا,ت الاٍيرقثب  تأضيافح إليً ضيهونج         

 الاىارمح تُن مفهظاخ الانػىمح الرؿيُاُح واؼرُاظاخ ٌىد الؿابع

ايب ظاهيكج   إن الهكف اٌْاٌٍ ليرهتُح هى ذهتُح الؿقىإ الا رهج الاثكؾح الريٍ ذؿ        

اقنَن ؾييً  ؾيً الىصىإ ليعكَك النافؽ فٍ  ب مُاقَن الؽُاج  فراك اْمح تالا رهَن الق

  فرقييك  الافري ييحالرييٍ ذؿرييهد ذقييكمها وتهىضييها فييٍ الاُيياقَن      الرلييكٌ لياشييرٗخ 

اْفريييان والا ييياهُ  والاثييياقت و يييهد الؿايييب ال ؿاليييح  وذقيييك  الليييناؾاخ الاثرريييهج     

اؾك ؾيً الرقك  الااقٌ والؿاهاتيٍ فيٍ غيب ؼ يانج اْميح      والنػهَاخ الؿياُح الرٍ ذٍ

(0222و هاوها)نَان 
)*(

ع ولما في  ذؿك الةاَح من ؾايُرٍ الرؿيُ  والرؿي  إؾكاق ثظُاإ 

مييىوقج تالاؿهفييح فؽٍيية  تييب إؾييكاق ثظُيياإ م رييهج قيياقنج ؾيييً اٌرشييهاف الاٍييرقثب      

قيُح  امنح  تهكف ومىا ثح ذؽكَاذم  وذكنَة ؾقىإ تشهَح تاضعح  وإ ٗد  اقاخ ؾ

ذناُح القكنج لكي الرٗمُم ؾيً الر رُيه الٍييُ  ليرةيية ؾييً الاشيرٗخ الريٍ ذيىاظهه          

 (ع0202وذقثب آنار الةُه  وذرىَن ؾاقاخ واذعاهاخ مهغىب فُها)ؾامه 

وذٍاؾك الهَاضيُاخ أتٍيان ؾييً الر رُيه وؼيب الاشيرٗخ الريٍ ذىاظهيم فيٍ                   

ؼُاذم الُىمُح ؾيً الاٍرىي الشفلٍ  وؾيً الاٍرىي الاهنٍ ثو الىغُ ٍ  وذٍاؾكع 

فٍ ذثاقإ وذىاصب اْفران مؽ اِـهَن  ولملك اؾرثه الرصُهون الهَاضُاخ لةح  وقيك  

ٌح والرعانج ؾيً الاٍرىي الؿالاٍ تةض ث يب ؾيُها لةح الؿي  واٌرفكمد  يةح ليهنك

النػه ؾن اليةيح اْ    ايا ثتهيا لةيح َرؽيكشها العاُيؽ ـيٗإ ؾايُياخ الرىاصيب و يهغ           

اْفران  وـاصح فٍ هما الؿال  الهقايٍ اليمٌ تؿُشيم  تاؾرثانهيا ثؼيك اْقواخ ال اؾييح       

لهميىو  فٍ هما الؿال   تأضافح إلً ؾالاُرها ؼُس َر يب العاُيؽ ؼيىإ معاىؾيح مين ا     

واْشراإ الاهذثطح تا هى  الؿكق والثؿك فيٍ إ يان مؽيكق لثنيار لةيح وذناٌيب ؾيالاٍ ٖ        

 (ع0202َفريت ؾيُم ثؼك مهاا اـري د اليةح الهٌاُح)الٍؿُك 

ن نعا ثٌاٌُعا فيٍ منياهط الرؿييُ      وتػهعا ْن مناهط الهَاضُاخ ومىاقها الرؿيُاُح       

ىَه منيياهط الهَاضييُاخ وذؽٍييُنها لرىا يية   الؿييا   فقييك قامييد الرصُييه ميين الييكوإ ترطيي    

                                                           
)*(

 ( اإلطلاه اىَبثغ.APAٝزجغ اىجؾش اىؾبىٜ آىٞخ اىز٘صٞق اىَؼزَلح ٍِ عَؼٞخ ػيٌ اىْحٌ ا١ٍوٝنٞخ )  
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مؿطُاخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن  وللك من ـٗإ اهراا  الاناهط ترناُح الر رُه ليكي  

الطييٗب  اتطٗقعييا ميين النػييهج الؿامييح إلييً الهَاضييُاخ تاؾرثانهييا ثٌيييىتعا وتاطعييا فييٍ     

ثتاييا  الر رُييه  ولهييا ميين الااُييىاخ مييا َعؿيهييا معالعييا ـلييثعا لرييكنَة الطاليية ؾيييً      

وثٌالُة الر رُه الافري ح  وأٌها  فٍ تنار شفلُرم وقكنذيم ؾييً أتيكاؼ وإ ٍياتم     

(ع وَؿيييك اٖهرايييا  تاهييياناخ القيييهن 0200الثليييُهج الهَاضيييُح وال هييي  الؿاُيييب)تع  

ميين الرهتييىَُن  وللييك مرىاَييكعا اهراامعييا  دتالييالؿشييهَن ميين اٖذعاهيياخ الرييٍ الؽيياقٌ و

الاهاؼب الرؿيُاُح الافري ح وفٍ الؽُاج الؿايُح  من ؼُس إذقيان  تهكف قؾ  الرٗمُم فٍ 

 يعييا ميين الاؽرييىي والاهيياناخ  وقييك تييكث اٖهراييا  تالانيياقاج تهييمع الاهيياناخ فييٍ ظاُييؽ    

الرفلليياخ تىاٌييطح م ٌٍييح الشييها ح لاهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن  والرييٍ    

  ؼُييس ثؾييكخ ؾييا    ثصييثؽد ميين ثهيي  قيياقج ذؿيييُ  وذناُييح ذيييك الاهيياناخ فييٍ الؿييال        

 ( تالرؿييياون ميييؽ الاعييييً القيييىمٍ لاؿيايييٍ الهَاضيييُاخ تالىَٖييياخ الارؽيييكج   0222)

( ـهَطيييح ذىضيييػ  ُ ُيييح قميييط هيييمع الاهييياناخ فيييٍ ذيييكنًَ       NCTMاْمهَرُيييح )

 (ع0200الهَاضُاخ ومناهعها)ؼٍن 

وذاصييب مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن إ ييانعا ؾامعييا لرطييىَه تػيي  الرؿيييُ                  

)اليةييياخ  ن قمعهيييا مييين ـيييٗإ الايييىاق اٌْاٌيييُح  الانييياهط الكناٌيييُح  وَارييي  وذطيييىَه

والهَاضيييُاخ والؿييييى  واٖظرااؾُييياخ(   ايييا َارييين ذ ييياُنها فيييٍ الانييياهط مرؿيييكقج     

الرفلليياخ فييٍ مهاؼييب قناٌييُح مثرييهج  ولرناُييح ذيييك الاهيياناخ َعيية مهاؾيياج ؾييكج    

ار ؾايُياخ تنيار الاؿهفيح     مثاقت  منها  ذأمب الرٗمُم فٍ ؾايُاخ الر رُيه وثتشيطرم ثشني   

ذطثُب الاؿهفح فيٍ مىاقيت ؼقُقُيح ذؿيىو ذطيىَه ؾايُيح اليرؿي   اليرؿي  ال ؿياإ َثيكث مين            

ؼرً الاهاناخ الؿيُا فٍ الر رُه  الؽيه  ؾييً الرىاصيب    الاهاناخ اٌْاٌُح وَركنض 

ُ  تُن الرٗمُم لرؿىَى الرؿثُه ؾن ثفرانه  ماا َناٍ ثتاا عيا مفري يح مين الر رُيه  الرنػي     

الماذٍ َعؿب الرياُم قاقن ؾيً إقانج ذؿيام تاهانج  ومن أٌرهاذُعُاخ الاناٌثح لرناُح 

وؾاخ الرؿيُاُيح  واليرؿي    مهاناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن  اليرؿي  الرؿياوتٍ  والاشيه      

(ع وليما ذؿيك   Sweet,2014; Bialik & Fadel,2015ؾييً الاىاقيت الؽقُقُيح)    قيا,  ال

القاقن ؾيً الؽُاج فٍ ؾال  نقاٍ مرةُيه  مين ـيٗإ ذناُيح معاىؾيح      مطيثعا لثنار الرياُم 

  مهاناخ الر رُه  ومهاناخ الرؿي   مهاناخ الؿاب والؽُاج  و يب  ومنهاهاناخ  من الا

منها َشراب ؾيً معاىؾح مين الاهياناخ ذفرييت ثوواتهيا النٍيثُح وثهاُرهيا وضيهونج        

 (عCosta & Carrilho,2016هؼيح الؿاهَح ليرٗمُم)امؿالعرها تاـرٗف ال

وقك ث كخ ترا,ط الؿكَيك مين الكناٌياخ الارفلليح ؾييً ضيهونج ذناُيح مهياناخ               

فٍ صيناؾح الاؿهفيح فيٍ الؿليه الؽيالٍ  ؼُيس ذي          هاُرها  ْالقهن الؽاقٌ والؿشهَن

وذشياب  الر رُيه    ح؛ هٍ  مهاناخ الر رُيه اهاناخ فٍ شٗز معاٖخ ن,ٍُذيك الؼله 

لناقييك  وؼييب الاشييرٗخ  ومييا ونار الاؿهفييح  ومهيياناخ الاؿهفييح    أتييكاؾٍ والر رُييه ا 
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وذشيياب  ذنػييُ  الاؿيىميياخ وذثاقلهييا وإتراظهييا ميين ـييٗإ اٌييرفكا  اْقواخ الهقاُيييح         

  الرؿييييييياون والاٍيييييييرىلُح  منهيييييييالاهييييييياناخ الؽُاذُيييييييح والىغُ ُيييييييح و  والاُيييييييكَا  وا

 ;Gaskin,2017; Hilt, Riese & Søreide,2019; Kaomea,2019)تحوالاهو

Voskoglou,2019; Nouri, Zhang, Mannila & Norén,2020ع) 
 

ث كخ ترا,ط الؿكَك من الكناٌاخ الؽكَصح ؾيً ثهاُح قون مؿيي  الهَاضيُاخ     اا        

فييٍ ذناُييح مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن لييكي الارؿياييُن فييٍ مفريييت الاهاؼييب       

ع وميقٍ ٌييثٍ لياؿيىمياخ    الكناٌُح  من ـٗإ ذةُُه النػهج الرقيُكَح لياؿي  من مؽ 

إلييً مىظييم ومٍُييه لؿايُييح الييرؿي   وذييىفُه الثُرييح الليي ُح الرييٍ ذشييعؽ ؾيييً الر رُييه       

واٌٖرقلييار والؿاييب العايياؾٍ والرؿيياوتٍ  وذييىفُه مليياقن ذؿييي  مرنىؾييح ذهاؾييٍ        

 الةاميكٌ  ؛ Kang  & Tak,2018 ؛Kirwan,2017ال يهود ال هقَيح تيُن الرٗمُيم)    

(ع 0202الىههاتيٍ  ؛ Teo,2019؛ Ali & Maat,2019 ؛0202؛ الثييىٌ  0202

قناٌاخ ثـهي ثن ذيك الاهاناخ ثؼك تيىاذط اليرؿي  الاهايح فيٍ ذؿييُ  وذؿيي          اا ث كخ

خ وميكاـب الريكنًَ   الهَاضُاخ  وثتيم َارين ذناُرهيا تاٌيرفكا  الثيهامط واٌيرهاذُعُا      

؛ مؽاييىق 0202؛ ؾثييكالؿاإ 0202؛ الٍييؿُك 0202؛ الهتييا  0202الاناٌييثح)مؽاك 

؛ 0202؛ القؽطييييييييياتٍ 0202؛ القثيييييييييُٗخ 0202؛ الهتيييييييييا  0202وإتيييييييييهاهُ  

(Dogan,2020؛ Hussin, Jiea, Rosly & Omar,2019؛0202مؽاك 
)*(

 ع 
 

وؾيً العاتة اِـه عع َهي الؿكَك من الرهتىَُن تاـرٗف ذفللاذه  الؿياُح         

الق ياَا الرهتىَيح فيٍ    واذعاهاذه  الثؽصُح ثن الؽكَس ؾن الانياهط وذطىَههيا مين ثهي      

الىقد الؽاضه  إلا ثن ثٌ ذةُُه فٍ الاعراؽ ٖتك ثن َرثؿم ذةُُه فٍ النػا  الرؿيُاٍ  

ومهاا تمإ من ظهك فٍ ذطىَه الاناهط فإتها ل  ذلب تؿك إلً قنظح الراياإ  وٌٖيُاا   

مييا ذىاظهييم الانيياهط ميين ذةُييهاخ وذؽييكَاخ فييٍ القييهن الؽييالٍ ذعؿييب ميين الرطييىَه         

؛ 0202؛ الشيياللٍ 0202؛ وَرييىن 0202؛ ظيياق 0202منهييا)إتهاهُ  ضييهونج ٖتييك 

 (ع0202العؿ هٌ والقكنٌ 
 

ولاناهط الرؿيُ  الؿا  قون مؽىنٌ فٍ ؾايُح الرناُيح الشياميح َؿايب فيٍ اذعياهُن             

لرناُييح تشييرب مٍييراه تاييا َناٌيية     ريييك ا مرييىاوَُن  ثؼييكهاا ذقييكَ  الرىؾُييح الٗومييح ل    

لح فُها ومرطيثاخ الؿله  واٖذعياع اِـيه َراصيب فُايا َارين      والعهىق الاثمو هامرطيثاذ

ا ثن ذٍه  تم الاناهط فٍ إؾيكاق ثظُياإ مين الارؿيايُن اليىاؾُن الاصق يُن الاي هيُن ؾياُعي        

وفنُا َكَهون ؾعيح الرناُح تاهانج وإتكاؼ  من ـٗإ ما َارن ثن ذقكمم له  من مؿهفيح  

 (ع0202ومهاناخ وقُ  واذعاهاخ ذارنه  من للك)ٌٗ  

                                                           
)*(
 ٝزـوق اىجبؽش ىزيل اىلهاٍبد ثبىزحظٞو فٜ اىغيء اىقبص ثأكثٞبد اىجؾش ٗكهاٍبرٔ اىَبثقخ.  
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( نةَيح إٌيرهاذُعُح شياميح لرناُيح     0202)ليرناُيح الاٍيركامح   نةَح مليه  رثهوذؿ        

وذؽكَس مله  ذرناوإ  افح قطاؾاذها وظىاتية الؽُياج فُهيا  تؽُيس ذٍيرنك هيمع الهةَيح        

إلً مؿهفح ظُكج تالرؽكَاخ الؿالاُح الؽالُح والاٍرقثيُح  وإلً قناٌيح مرؿاقيح ليفثيهاخ    

الاؿاصيهج فيٍ ذؽقُيب ته يح ذناىَيح واقرلياقَح ومعراؿُيح شياميح          والرعانب الؿالاُح

 واٌٖيير اقج)مصييب ذعييانب قوإ شييهد آٌييُا وؾيييً نثٌييها  مالُىَييا و ىنَييا والُاتييان(      

( مهؼيييح ظكَييكج  0202ذؿييك نةَييح ملييه)  اييا (ع 0222تكنوٌييها وـثهاذها)ؾاشييىن  

ليرؿيُ   فهٍ نةَح مؿاصهج مرنىؾح مرعكقج قاقنج ؾيً ذناُح الؿنله الثشيهٌ وذ ؿُيب   

قونع  وذعكَك ثقواذم وماانٌاذم الؿايُح  فهما اْمه غاَح فٍ اْهاُيح لرطيىَه الؿايُيح    

ُيح الرؿياُيح    الرؿيُاُح   اا ذٍه  هيمع الهةَيح تشيرب ثو تيفـه فيٍ ذعىَيك الؿايُيح الرؿيُا       

وذؿىَى قافؿُيح اليرؿي  والؿايب  وذفليُة ثفيب الاؿيايُن والارؿيايُن لريٍ َرعياوو  يب           

منه  وغُ ح اٌٖرهٗ  الليامد لياؿهفيح إليً وغُ يح أترياض الاثيكؼ  وهيما ميا ذرطييؽ          

 (ع 0202إلُم الهةَح  والرٍ تأمب ذ ؿُيها لرؽقُب الطاىؼاخ الاهظىج)مهٌٍ 

 ج الرهتُيييح والرؿييييُ  وفقيييا ليفطيييح أٌيييرهاذُعُح ليرؿييييُ      ريفص نةَيييح ووانذيييو        

( فٍ ذىفُه مىانق تشهَح مرنامُح القكنج والر ارج  وؾييً ثؾييً قنظيح    0202-0202)

من العىقج واْـٗقُاخ الاهنُح  من ثظب تنار معراؽ َقيى  ؾييً اليرؿي  واقرلياق َقيى       

لرؽٍيُن  منهيا  ذؽٍيُن    ؾيً الاؿهفح  ولرؽقُب للك ذ  ذثنٍ ؾكج ٌُاٌاخ لٕصيٗغ وا 

ظييىقج فؿالُييح الفكمييح الرؿيُاُييح  ميين ـييٗإ ذييىفُه ميينهط مؿاصييه  وذرنىلىظُييا مىغ ييح  

تر ارج  وثتشطح ذهتىَح  ومؿي  فؿاإ لرب مرؿي  فٍ  ب فليب  وفيه  ليرناُيح الاهنُيح     

 (ع0202لرب مؿي  وإقانٌ لُرقك  وَراُى)ووانج الرهتُح والرؿيُ  

عع ٖ َىاإ تػامنا الرؿيُاٍ َراٍك ترنػيُ  منهعيٍ ذقيُيكٌ    وؾيً الهغ  من للك          

تاتؽ من ال يٍ ح الرقيُكَح ليرهتُح هى الرنػُ  القا,  ؾيً الاؿهفح المٌ َهيكن ؼيب الايرؿي     

فييٍ ثن َررٍيية قييكناخ  ومهيياناخ  وثٌييالُة ذ رُييه  وَثؽييس ؾيين الاؿييانف العكَييكج    

قيهاناخع وؾنيك ذطيىَه هيما     وَؽيب  وٍَرنرط  وَنقك  وَثيكؼ  وَؽيب مشيرٗخ  وَرفيم     

الرنػييُ  الانهعييٍ ذٍييرفك  اٌْييالُة الرقيُكَييح فييٍ ذطييىَه الانيياهط الرييٍ ذه ييى ؾيييً         

الاؽرىي مصب الؽمف وأضافح  مؽ تقار  هد الركنًَ الاٍرفكمح ؾيً ؼالها وذراصب 

 (ع0202فٍ ألقار والريقُن)الا رٍ 

ح مين ضيان ثولىَياخ نةَيح     وَأذٍ ذطىَه الرؿييُ  تلي ح ؾاميح والانياهط ـاصي              

مله ليرناُح الاٍركامح  ؼُس ث يكخ ذييك الهةَيح ؾييً مىاصييح اٌٖيرصاان فيٍ الرؿييُ          

والريييكنَة  وذىوَيييك الرٗمُيييم تالاؿيييانف والاهييياناخ الاناٌيييثح والٗوميييح لىغيييا,ت        

الاٍييرقثب  وقييك ؼييكقخ الهةَييح آلُيياخ ذطييىَه الرؿيييُ  ميين ـييٗإ إؾييكاق منيياهط ذؿيُاُييح     

ً الاهاناخ اٌْاٌيُح  تأضيافح إليً تنيار الشفليُح وذؿىَيى قون       مرطىنج  ذه ى ؾي

  ب من الاؿي  والارؿي ع 
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من ثه  الىٌا,ب الريٍ ذؽقيب    ومنها منهط الهَاضُاخ الاناهط الكناٌُحإن فولما          

لي  ذؿييك  ايا َهاهييا اليثؿض معييهق ثنقيا  ونمييىو  تييب      ؼُييسثهيكاف الرناُييح الاٍيركامح    

ذؽىلييد إلييً تشييا  إتٍيياتٍ واقؿييٍ  ومهيياناخ َاانٌييها الارؿياييُن  ميين ثظييب إؾييكاقه    

لياشان ح ت اؾيُح فٍ الاعراؽ  وؼب مشرٗذم اٖظرااؾُح واٖقرلياقَح والثُرُيح  وهيما    

اا َؿك الرؿيُ  من (ع  0220َ  ك ثهاُح ذؿيُ  الهَاضُاخ وذطىَهع تاا َؽقب للك)مُنا 

ثه  ثهكاف الرناُح الاٍركامح  ولرنم ٖ َهير  فقيط تإضيافح مىضيىؾاخ الثُريح  ثؿيك مين        

 ن تُنهيا وتيُن اْهيكاف اٖقرلياقَح    ثتؿاق الرناُح الاٍركامح  تيب َنثةيٍ ثن َشياب الريىاو    

واؼرُاظاخ الاعراؽ  و ملك ذىفُه الاهاناخ والقُ  الٗومح ليارؿياُن الرٍ ذارنه  مين  

لنعييييياغ فيييييٍ الؽُييييياج   ايييييا َنثةيييييٍ ثن َهاؾيييييٍ اٌرشيييييهاف الاٍيييييرقثب ومرطيثاذيييييم    ا

 ع(0202الارىقؿح)الشؿثٍ 

ن الثهامط الكناٌُح الؽالُح ل  ذؿك قاقنج ؾيً إؾكاق الطٗب ليؽُاج فٍ الؿله إٖ ث      

الهقاٍ فٍ تكاَح اْل ُح الصالصح؛ لما تاقخ ؾكَك من الا ٌٍاخ الكولُيح والاؿنُيح تيالرؿيُ     

ؾيً ذطىَه الرؿيُ  ليىصىإ إلً إ ان ؾا  َارين ذىغُ يم ؾييً الاٍيرىي اليكولٍ  هيما       

أ ان ذاصب فٍ مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن؛ لما  اتد مؽاوٖخ الكوإ فٍ اْـم 

تهييما أ ييان ميين ـييٗإ ثنتؿييح معيياٖخ ن,ٍُييح  الاييىاق الاؽىنَييح وذ يياُن مهيياناخ    

خ الؽُيياج والاهيياناخ الىغُ ُييح والاهنُييح     القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن  وذى ُييك مهييانا    

وذؿىَى قون الطٗب فيٍ إترياض الاؿهفيح  وٌيثب ذىغُيت اْقواخ الهقاُيح فيٍ ذطيىَه         

ا فيٍ ذناُيح   ا فاؾيعي الاؿالعاخ واٌرهاذُعُاخ الركنًَ  ؼُس َؿك مرةُه الركنًَ ؾنلهع

 ,Hryciw,2017; Béteille)مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن فٍ الاىاق الاؽىنَيح 

Tognatta, Riboud, Nomura & Ghorpade,2020; van Laar, van 

Deursen, van Dijk & de Haan,2020)اْمه المٌ َعؿب من ذطىَه الاناهط ع 

ْ ٔ ٖ غنيً ؾنهيا   ضيهونج ميؽيح   ـاصح منهط الهَاضُاخؾامح و الكناٌُح  فيهق ؾيكاق ا

 عالؽالٍ فٍ الؿلهوالؿاب ليؽُاج 

 إلً ذطىَه مناهط الهَاضُاخ فٍ الكناٌاخ والثؽىز الٍاتقح تؿضولقك ذطهقد       

  تهكف اٖنذقار تنىاذط الرؿي  الافري ح ومٍاَهج اٖذعاهاخ الؿالاُح مهاؼب الرؿيُ  الؿا 

؛ 0202؛ منلييييىن 0202؛ ؼٍيييين 0200الاؿاصييييهج فييييٍ ذطييييىَه الاناهط)ؼٍيييين  

(0202؛ الشياللٍ  0202؛ مؽاك 0202؛ ؾثكاللاك 0202اٌْاهٌ 
)**(

إٖ ثن ثٌ ع 

ذطيىَه مينهط الهَاضيُاخ فيٍ ضيىر       إلً -فٍ ؼكوق قهاراخ الثاؼس  -رطهد َل   هامن

ثشهع ؾيً ذناُح تؿض مهياناخ القيهن   قناٌح ( و0202) نةَح مله ليرناُح الاٍركامح

 الؽاقٌ والؿشهَن لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحع

                                                           
)**(
.ٝزـوق اىجبؽش ىزيل اىلهاٍبد ثبىزحظٞو فٜ اىغيء اىقبص ثأكثٞبد اىجؾش ٗكهاٍبرٔ اىَبثقخ    
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 اإلؽَبً ثَشنيخ اىجؾش:
 ـٗإ ؾكج شىاهك ومٗؼػاخ لؿب من ثهاها لقك ذىلك أؼٍاي تاشريح الثؽس من 

        مييا ث كذييم ترييا,ط الكناٌيياخ والثؽييىز الٍيياتقح ؾيييً ثهاُييح ذناُييح مهيياناخ القييهن

ناٌييُح الافري ييح  وضييهونج   الؽيياقٌ والؿشييهَن لييكي الارؿياييُن فييٍ الاهاؼييب الك    

الاهيياناخ فييٍ منيياهط الهَاضييُاخ  وؾييٗض ثوظييم قلييىن  ها,ييب       ذيييكذ يياُن 

 ;Aslan,2015; Holton,2017الاٍرفكمح فٍ ذناُرها)واٌرهاذُعُاخ الركنًَ 

Hryciw,2017; Miller,2017ع) 

 ما ثو    ْ مين ضيهونج ذ ياُن ثتؿياق      الؽكَصيح  حظنثُي صد تيم الؿكَيك مين الكناٌياخ ا

 و ها,ييب اخُ  واٌييرفكا  إٌييرهاذُعالانيياهط الكناٌييُح افييح الرناُييح الاٍييركامح فييٍ 

 ً Kärkkäinen & (Anyolo , هافييٍ ذؽقُييب ثهيييكاف  ذٍييه    مناٌييثح  ذييكنَ

Keinonen,2018; Kopnina,2018; Alaimo & Maggino,2020; 

Parr & -Wallentin,2020; Fukuda-Bali Swain & Yang

Muchhala,2020; Lai & Peng,2020) ع 

   ضيؿت   ُاخ تالاهؼييح أؾكاقَيح  ؼُيس ذثيُن    أ ٗؼ ؾيً مؽرىي مينهط الهَاضي

مح فيييٍ الريييكنَثاخ والاشيييرٗخ تؿييياق الرناُيييح الاٍيييركاذ ييياُن مؽريييىي الاييينهط ْ

الرطثُقاخ الؿايُح الرٍ ذرلب تؽُياج الرٗمُيم وذٍيه      فٍ   و ملكالهَاضُح الاقكمح

 لكَه ع الافري ح اهاناخالفٍ ذناُح 

       ًآنار مؿيايٍ  ترا,ط الكناٌح أٌررشافُح الرٍ قا  تهيا الثاؼيس تهيكف الرؿيهف ؾيي

لهةَيح مليه    الاينهط مكي مهاؾاج ؼىإ  تالاهؼيح أؾكاقَح ومىظهٍ الهَاضُاخ

لاهياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن اليٗو        ُح الاٍركامح  وذ ياُن الاؽريىي  ليرنا

( 0  ؼُس ذ  ذطثُب إٌرثاتح )ميؽب فٍ ذيك الاهؼيح الرٗمُمذىافهها وذناُرها لكي 

 تيإقانذٍ شيثُن الريى  والثياظىن     اومىظهعي  ا( مؿياعي 22ؾيً ؾُنح ؾشيىا,ُح قىامهيا )  

ٖ  ط%( منه  َهون ثن مؽرىي الاينه 20ثن )   وثغههخ النرا,طالانىفُحاؽافػح ت

منه  ثن مؽريىي  %( 2200  فٍ ؼُن َهي )(0202نةَح مله) َرىافب مؽ ثتؿاق

هياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن      الانهط تلىنذم الؽالُح ٖ َشيعؽ ؾييً ذناُيح م   

 عالاقكمح الركنَثاخ والاشرٗخ الهَاضُحَهاؾً للك فٍ صُاغح غالثُح  وٖ
 

 أٍئيخ اىجؾش:
 َارن صُاغح مشريح الثؽس فٍ الٍ اإ اله,ًُ اِذٍ 

( 0202 ُت َارن ذطىَه منهط الهَاضُاخ فٍ ضىر نةَح مله ليرناُح الاٍركامح )

 لرناُح تؿض مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَح؟

 اىحوػٞخ اٟرٞخ:  ٍئيخاىَبثق ا١ اىوئٌٞ ٗٝزحوع ٍِ اىَإاه
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مييا ثتؿيياق الرناُييح الاٍييركامح الييٗو  ذىافههييا فييٍ مؽرييىي ميينهط الهَاضييُاخ        -0

 تالاهؼيح أؾكاقَح؟

هييا لييكي ذٗمُييم الاهؼيييح  هذىاف ٗو ناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن اليي مييا مهييا -0

 أؾكاقَح؟

ما الرلىن الاقرهغ لرطىَه منهط الهَاضُاخ تالاهؼييح أؾكاقَيح فيٍ ضيىر      -0

  (؟ 0202ليرناُح الاٍركامح )نةَح مله 

مؿيكج فيٍ ضيىر نةَيح مليه       مينهط الهَاضيُاخ   مين مطىنج ما صىنج وؼكج  -2

( لرناُيح تؿييض مهياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشييهَن     0202) ليرناُيح الاٍيركامح  

 لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَح؟ 

ؾيييً ذناُييح تؿييض مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ  الاطييىنج ىؼييكج ال مييا ثشييه ذييكنًَ -0

 ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَح؟ والؿشهَن لكي
 

 

 إٔلاف اىجؾش:
َييح ملييه ليرناُييح  فييٍ ضييىر نة  هييكف الثؽييس الؽييالٍ إلييً ذطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ   

لرناُيييح تؿيييض مهييياناخ القيييهن الؽييياقٌ والؿشيييهَن ليييكي ذٗمُيييم   (0202الاٍيييركامح )

 الاهؼيح أؾكاقَح  وللك من ـٗإ 

تنار ذلىن مقريهغ لرطيىَه مينهط الهَاضيُاخ تالاهؼييح أؾكاقَيح فيٍ ضيىر          -0

 (ع 0202نةَح مله ليرناُح الاٍركامح )

ؾيً ذناُيح تؿيض مهياناخ القيهن      من الانهط مطىنجقناٌح ثشه ذكنًَ وؼكج  -0

 الؽاقٌ والؿشهَن لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحع
 

 

 إَٔٞخ اىجؾش:
 َارن ثن َقكمم لرب من ذران ثهاُح الثؽس الؽالٍ فُاا 

  :من ـٗإ رالٍٞن اىَوؽيخ اإلػلاكٝخ 

o      مٍييياؾكذه  ؾييييً تنيييار مؿيييانفه  ومهييياناذه  فيييٍ ضيييىر ثتؿييياق الرناُيييح

 الاٍركامح واؼرُاظاخ ٌىد الؿاب فٍ الاٍرقثبع

o     ذىوَكه  تثؿض الا اهُ  والاهاناخ الهَاضُح العكَيكج الٗوميح لؽُياذه 

 تشرب مٍركا ع الؿايُح

o  تؿييض ذناُييح ٌ  قييك مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن لييكَه   اْمييه الييم

 والكناٌح فٍ الاٍرقثبع الافري ح فٍ شةيه  ليىغا,تَنؿرً إَعاتُعا 

  :من ـٗإ ٍؼيَٜ ٍٗ٘عٖٜ اىوٝبػٞبد 
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o   فييٍ ذليياُ  تؿييض اْتشييطح الهَاضييُاذُح وفييب ثتؿيياق الرناُييح   مٍيياؾكذه

ح  وذؽقُيييب ثهيييكاف  الاٍيييركامح  ٔشيييهار ذيييكنًَ الهَاضيييُاخ مييين ظهييي   

 من ظهح ثـهيع الاٍركامح ذؽقُب الرناُحو اىؼاخ الكولح فٍ 

o لقُييياي مهييياناخ القيييهن الؽييياقٌ والؿشيييهَن ليييكي     مقننيييح ذقيييكَ  ثقواخ

 ع فٍ ذيك الاهاناخ   ليرؿهف ؾيً مىا ن القىج وال ؿت لكَه رٗمُمال

  :من ـٗإ  اىََئ٘ىِٞ ػِ رـ٘ٝو اىَْبٕظ اىلهاٍٞخ 

o  إليً ثهاُيح ذ ياُن     اناهطالذىظُم ثتػان القا,اُن ؾيً ذفطُط وذطىَه

الافري يييح فيييٍ مييينهط الهَاضيييُاخ   ثتؿييياق الرناُيييح الاٍيييركامح تا شيييهاذها 

 وـاصح فٍ الاهؼيح أؾكاقَحع تاهاؼب الرؿيُ  الؿا  قثب العامؿٍ

o        ٍذقكَ  ذلىن مقرهغ لرطيىَه مينهط الهَاضيُاخ تالاهؼييح أؾكاقَيح في

ا (  َارن أفاقج منم مٍرقثيع0202) ه ليرناُح الاٍركامحضىر نةَح مل

 فٍ ؾايُح ذطىَه الانهطع

o قمعها فٍالرٍ َارن  ذلاُ  تؿض اْتشطح والاىضىؾاخ الهَاضُاذُح 

 اْميه اليمٌ قيك ٍَيه  فيٍ ذؽقُيب تيىاذط اليرؿي  الافري يح           الانهط مؽرىي

 علكي الرٗمُم

  :ـٗإ من اىجبؽضِٞ فٜ ٍغبه رؼيٌٞ اىوٝبػٞبد 

o     مهيياناخ القييهن  ؿيياق الرناُييح الاٍييركامح و  ثتذقييكَ  إ ييان م هييىمٍ ؼييىإ

إ ييان ؾايييٍ لرناُييح ذيييك الاهيياناخ      ذقييكَ  الؽيياقٌ والؿشييهَن  و ييملك  

 وثٌالُة قُاٌها لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحع

o  ٔظييهار تؽييىز وقناٌياخ ثـييهي مٍييرقثيُح لرطييىَه منيياهط   فيرػ الاعيياإ

 الهَاضُاخ فٍ الاهاؼب الكناٌُح الافري حع
 

 اىجؾش: ؽلٗك
 تالؽكوق اِذُح  الؽالٍ ذرقُك النرا,ط الرٍ َرىصب إلُها الثؽس

 :َقرله الرطثُب ؾيً وؼكج واؼكج مين الاينهط الاطيىن فيٍ      اىؾلٗك اىَ٘ػ٘ػٞخ

َقرله قُاي مهاناخ القيهن    اا(  0202َح مله ليرناُح الاٍركامح )ضىر نة

 ؼييب الاشييرٗخ( -الناقييك  -الؽيياقٌ والؿشييهَن ؾيييً مهيياناخ الر رُييه )أتييكاؾٍ  

 عالؿاب الرؿاوتٍ والرىاصب مؽ اِـهَن تأضافح إلً مهاناخ

 :قرلييه اقييك ح أؾكاقَييح تاؽافػييح الانىفُييح  و مييكاني الاهؼييي اىؾاالٗك اىجشااوٝخ

ٍ  الرطثُب  ٌ  ؾيً ؾُنح من ذٗمُم الليت الصيات  مينهط هيما الليت       يىن أؾيكاق

مقانتيح  ؾيً تٍثح  ثُيهج مين الا ياهُ  والرؿاُاياخ والاهياناخ الهَاضيُح        َشراب

  عانهط الل ُن اْوإ والصالست
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  :مكنٌييح الييىؾٍ القييىمٍ أؾكاقَييح تنييُن تييإقانج شييثُن الرييى        اىؾاالٗك اىَنبّٞااخ

 ع مؽافػح الانىفُح - الرؿيُاُح

 :اْوإ من  الكناٌٍ ـٗإ ال لب -تؽاك اهلل  -ذ  ذطثُب الثؽس  اىؾلٗك اىيٍبّٞخ

   (ع0202/0202) ؿا ال
 

 

 ٍَيَبد اىجؾش:
 تطيب الؿاب فٍ الثؽس الؽالٍ من ؾكج مٍيااخ منها إ

 الافري ح فٍ ضىر نةَح الكوليح ليرناُيح    تالاهاؼب ذطىَه منهط الهَاضُاخ رثهَؿ

 عالالهٌ نقٍ وذقك  الاعراؽا ضهونَا لرؽقُب ا ومرطيثعا ميؽعالاٍركامح  ثمهع

 من اْهكاف الاهاح الريٍ ذٍيؿً الثيهامط    والؿشهَن  ؽاقٌذناُح مهاناخ القهن ال

ذٗمُيييم الاهؼييييح ليييكي هايييح الا تيييىاذط اليييرؿي  ؼيييكا  أالرهتىَيييح الافري يييح لرؽقُقهييي

 عأؾكاقَح

 الاهيياناخ َييرقن ـييهَط تؽييى ظهىقهييا ذىظييم ذؿيُاُييح ؼيقييح أؾييكاقٌ الرؿيييُ  َؿييك 

ً  تاا  والؿيى  والهَاضُاخ اليةىَح ٍ  وتعاؼيم  ٖترقاليم  َ ٌي   الرالُيح  الاهاؼيب  في

 ؾالاٍع مٍرىي ؾيً والرىاصب  وأتكاؾُح اٖتررانَح قكناذم وذناُح

 اِـييه مييؽ والررامييب  الكَنُييح والقييُ  الؿهتُييح والهىَييح الاىا نييح قييُ  ذهٌييُؿ َؿييك 

ً  الرٗمُيم  ذؽلُب تاٍرىي اٖنذقار  ومؿم والر اؾب وقثىلم   أذقيان  مٍيرىي  إلي

 عمن ثهكاف الاهؼيح أؾكاقَح الهَاضُاخ فٍ الاناهط الافري ح وـاصح
 

 ٍ٘اك ٗأكٗاد اىجؾش:
 اِذُح  اْقواخاىاق واللرؽقُب ثهكاف الثؽس  قا  الثاؼس تإؾكاق وضثط 

 أًٗىب: ٍ٘اك اىجؾش:

   الرلييىن الاقرييهغ لرطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أؾكاقَييح فييٍ ضييىر

 (ع0202نةَح مله ليرناُح الاٍركامح )

 عوفقا ليرلىن الاقرهغ الهَاضُاخ منهطمن  طىنجالىؼكج الا 

 قلُب الاؿي  لركنًَ الىؼكج الاطىنجع 

  صبًّٞب: أكٗاد اىقٞبً:

 إؾييكاقلقُيياي مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن لييكي ذٗمُييم الاهؼيييح أؾكاقَييح  ذيي     

  وضثط

 عؼب الاشرٗخ( -الناقك  -ٔتكاؾٍ اـرثان مهاناخ الر رُه )ا 

 عاصب مؽ اِـهَنمقُاي اٖذعاع تؽى الؿاب الرؿاوتٍ والرى 
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 ٍظـيؾبد اىجؾش:
 َر ان ٌُاد هما الثؽس الالطيؽاخ اٌْاٌُح اِذُح 

    رـا٘ٝو اىَاْٖظCurriculum Development :  إؾياقج إترياض ثو   " َؿيهف تأتيم

ذؿييييكَب مييييا َعيييية ثن َرؿياييييم الرياُييييم  وذشييييراب ؾايُييييح ذطييييىَه الايييينهط ثتشييييطح    

 اييييا َؿييييهف تأتييييم لذؽييييكَس وإقـيييياإ ذعكَييييكاخ (. Sowell,1996,12")مرؿييييكقج

الرهتىَحل)شيؽاذم  ومٍرؽكشاخ ؾيً ؾناصه الانهط الكناٌٍ تقليك ذؽٍيُن الؿايُيح    

(ع وَقلك ترطىَه الانهط فٍ الثؽس الؽالٍ ذلؽُػ ثو إؾاقج 022  0220والنعان 

ذليياُ  ميينهط  الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أؾكاقَييح تإقـيياإ ذعكَييكاخ ومٍييرؽكشاخ فييٍ   

فقيييا لهةَيييح مليييه ليرناُيييح  مرىتاذيييم لرؽٍيييُن الؿايُيييح الرؿيُاُيييح وذؽقُيييب ثهيييكافها و  

اف واضؽح وشاميح  ومؿراكج ؾيً ثًٌ ؾياُح (  وفٍ ضىر ثهك0202) الاٍركامح

 واضؽح  تةهد ذناُح مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن لكي ذٗمُم ذيك الاهؼيحع

  (3222) هؤٝخ ٍظو ىيزَْٞخ اىََازلاٍخ Egypt Vision for Sustainable 

Development(2030): (ذؿريً الفطيح   0202ثظنكج و نُح ُث يقد فٍ فثهاَه )

لرؽقُب مثاقت وثهكاف الرناُح الاٍيركامح فيٍ  يب      الاكي ليكولح ٌرهاذُعُح  ىَيحأ

الاعاٖخ  وذى ُنها تأظهىج الكولح الالهَح الافري ح  وذٍرنك ؾيً مثاقت لالرناُيح  

الاٍركامح الشياميحل ولالرناُيح أقيُاُيح الارىاوتيحل  وذؿريً اْتؿياق الصٗشيح ليرناُيح         

ووانج الرفطييُط الثُرييٍ)الاٍييركامح  الثؿييك اٖقرليياقٌ  والثؿييك اٖظرايياؾٍ  والثؿييك    

 (ع0202 والرناُح أقرلاقَح

   ِٝ21ٍٖااابهاد اىقاااوُ اىؾااابكٛ ٗاىؼشاااو
st
 Century Skills:  ذؿيييهف تأتهيييا

لمعاىؾييح ميين الاهيياناخ الرييٍ َؽراظهييا الاييرؿي  لثنييار قكنذييم الرنافٍييُح فييٍ القييهن       

  تاا َر انم من ـلا,ص مصب الؿالاُح والاؿهفح والهقاُح وٌيهؾح الرةُيه    الؽالٍ

وللك ؾيً مٍرىي الؽُاج الشفلُح واٖظرااؾُح والاهنُح واْ اقَاُيح  وذيكؾ  ذييك    

 Ways ofالاهييياناخ الطالييية فيييٍ تنيييار قكناذيييم فيييٍ معييياٖخ   يييهد الر رُيييه 

thinking   و يهد الؿايب  Ways of working  وثقواخ الؿايب  Tools for 

working      ومهياناخ الؽُياج فيٍ الؿيال  Skills for living in the world  

وذر ان مهاناخ أتكاؼ واٖترران  والر رُه الناقك  والرؿاون  والقكنج ؾب الررُيت  

ياؿيىمييييييياخ لىصيييييييىإ لالفُييييييياإ  والقيييييييكنج ؾييييييييً ا والاهوتيييييييح  وال  يييييييىإ و 

 (عZuniga,2017,18وذؽيُيهال)

تأتهييا معاىؾييح الاهيياناخ الاهذثطييح تؽُيياج ال ييهق فييٍ القييهن    وَؿهفهييا الثاؼييس       

 الؽيياقٌ والؿشييهَن  وَاريين ذ يياُنها ومؿالعرهييا فييٍ مؽرييىي ميينهط الهَاضييُاخ       

الناقك  -  وذر ان ؾكج مهاناخ منها  مهاناخ الر رُه )أتكاؾٍ تالاهؼيح أؾكاقَح

الرؿي  اليماذٍ   ؼب الاشرٗخ(  ومهاناخ وغُ ُح مصب )الرؿاون والؿاب فٍ فهَب و -
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والييرؿي  الهقاييٍ(  ومهيياناخ ؼُاذُييح مصييب )الررُييت والاهوتييح والرىاصييب(ع وذقيياي      

 -)أتيكاؾٍ   َؽلب ؾيُها الرياُم فيٍ اـرثيان مهياناخ الر رُيه    إظها,ُا تالكنظح الرٍ 

اٖذعيياع تؽييى الؿاييب الرؿيياوتٍ والرىاصييب مييؽ       مقُيياي   وؼييب الاشييرٗخ(  -الناقييك 

 اهاناخ لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحع ك الذي  الاؿكَن لقُاي اِـهَن
 

 راساته السابقة وفروضه اإلحصائيةثانًيا: أدبيات البحث ود
َشييراب هييما العييىر ميين الثؽييس ؾيييً أ ييان النػييهٌ والكناٌيياخ الٍيياتقح لاخ               

الليييح تييالارةُهاخ الافري ييح  ؼُييس َر ييان شييٗز مثاؼييس ن,ٍُييح  الاثؽييس اْوإ         

 -ثٌٍييم  - مررٍييثاذم الارىقؿييح - ظىاتثييم - الهَاضييُاخ )ثهاُرييم وقواؾُيم ذطيىَه ميينهط  

قونع فييٍ ذناُييح مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن(  والاثؽييس الصيياتٍ  نةَييح ملييه     

 ثتؿاقهييا(  ثمييا  - ثهييكافها - ثتىاؾهييا - )م هىمهييا وثهاُرهييا (0202ليرناُييح الاٍييركامح )

  -مرىتاذهييا  - )م هىمهييا وثهاُرهييا الاثؽييس الصالييس  مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن 

قمعهيا فيٍ مينهط الهَاضيُاخ(  واـرير  العيىر        -قون الاؿي  فيٍ ذناُرهيا    - ـلا,لها

 ال هود أؼلا,ُح ليثؽسع ت الصاتٍ
 

ٍنزَاجبرٔ   - ع٘اّجٔ - )إَٔٞزٔ ٗكٗاػٞٔ اىَجؾش ا١ٗه: رـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد

 :اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ(كٗهٓ فٜ رَْٞخ ٍٖبهاد اىقوُ  - أٍَٔ - اىَز٘قؼخ

 إَٔٞخ رـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد ٗكٗاػٞٔ: 
َشهك الؿله الؽالٍ ذطىناخ ؾياُح وذرنىلىظُح واٌؿح النطاد فٍ شرً معاٖخ       

الؽُيياج  اْمييه الييمٌ َ ييهد ؾيييً الاعراييؽ مراتؿييح ذيييك الرطييىناخ ومؽاولييح اٌٖيير اقج  

اهعهييا الكناٌييُح لاىا ثييح منهيا  ولييما ذؽييه  الييكوإ الارقكمييح والنامُييح ؾيييً ذطييىَه من 

مرةُييهاخ الؿلييه  وذؽٍييُن مٍييرىي الرٗمُييم لُرىتييىا ثفييهاقعا منرعييُن فييٍ الاٍييرقثب       

 وقاقنَن ؾيً مىاظهح الرؽكَاخ الرٍ ذىاظهه ع

ولقييك ثصييثؽد الؽاظييح ماٌييح إلييً ذطييىَه منيياهط ظكَييكج ذه ييى ؾيييً الاشييان ح               

والؽييىان النقييكٌ لرييب الؽقييا,ب الاؿهفُييح  وذؿىَييى ثٌييالُة الؽييىان الاؿهفييٍ والصقييافٍ     

وذطىَه قكناخ النقك والرؽيُب والر رُه ؾنك الرٗمُم  وثن ذنرهٍ الههمُح الاؿهفُيح مين   

الشيرب اْفقيٍ اليمٌ َليثػ مين ـيٗإ الرياُيم        الشرب الؿايىقٌ اليمٌ َرهتيؽ الاؿيي  إليً      

ظىرا مؽىنَا  وَرؽىإ الاؿيي  إليً منٍيب ليؿايُياخ الرهتىَيح والاؿهفُيح ومهشيكا إليً         

 .(0200ملاقن الاؿهفح)ؼاىج 
 

ٍ النىاذط الرؿيُاُيح  وذران ثهاُح ذطىَه الاناهط ؾامح ومنهط الهَاضُاخ ـاصح ف     

 ( 0222ج الرهتُح والرؿيُ  الٍؿىقَح )ووانومنها ؾايُح الرطىَه  الارىقؿح من
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  إتراض مناهط و رة وثقلح مؿياُن ومىاق ؾياُح مٍاتكج ذٍرنك لاىاص اخ ومؿاَُه

ؾالاُح ؼكَصح ذر ب ومؿطُاخ النػهَاخ الرهتىَح الؽكَصح  وترا,ط الثؽيس الؿيايٍ   

 فٍ معاإ الرهتُحع

    َر ييب مييؽ  اٖنذقييار تييأقار الاؿياييُن والارؿياييُن فييٍ قاؾييح اللييت وـانظهييا تاييا

 مثاقت الرؿي  النشط والرؿي  لٌ الاؿنً والرؿي  الثنا,ٍع

 الهقً تثهامط وثٌالُة ذكنَة الاؿياُن وإؾكاقه  وذأهُيه ع 

      ذؽٍُن تُراخ الرؿي  والرؿيُ   والهقً تؿايُاخ الرؿيُ  والرؿي  تايا ٍَيه  فيٍ ذثيىر

 الكولح مراتح مرقكمح فٍ الانافٍاخ الؿالاُحع

 ياُن الفهَعُن وثقا,ه  تؽُس َرىتىا قاقنَن ؾيً الر رُه الهقً تفلا,ص الارؿ

الؿقٗتٍ وؼب الاشيرٗخ والررُيت وأتيكاؼ واٖترريان  واليرؿي  اليماذٍ  واليرؿي         

 من ـٗإ الرقنُح  واٌرفكامها فٍ الؽُاجع
 

 ( 0202اناهط الكناٌُح  ومنها)ثؼاك وهنا  الؿكَك من الرةُهاخ الرٍ ذؽر  ذطىَه ال

 والارٍانؼ فٍ الاؿهفح وال ره المٌ ثقي إلً ذعيكق الثنيً الاؿهفُيح      الناى الها,ب

 وغهىن فهوؼ وثتػاح مؿهفُح ظكَكجع

            الرقك  الايمهب فيٍ اٌْيالُة الرقنُيح  وتػي  الاؿيىمياخ اليمٌ ٌياؾك ؾييً ؼيكوز

الصييىنج اللييناؾُح الصالصييح  والرؽييىإ ميين اللييهاؼ اَْييكَىلىظٍ تييُن الييكوإ إلييً     

 اذٍعالرٍاتب الرقنٍ والاؿيىم

     الرؽىإ فٍ فيٍ ح الؿي  وثهكافم  ؼُس غكخ قُاح الؿي  فُاا َقكمم مين ت يؽ وـُيه

 لٕتٍان تؿك ثن  اتد قُاح الؿي  فٍ لاذم فؽٍةع

          ٍإقنا  ثهاُح الصهوج الثشهَح فيٍ الرناُيح  وتالريالٍ اذعياع اليكوإ إليً الرٍياتب في

 ذطىَه الرؿيُ  ؾامح وذطىَه الاناهط الكناٌُح ـاصحع

 إؾيكاق   وليما َعية  ٍ النػهج إلً تُرح أتٍان من الاؽيُيح إليً الؿالاُيح     اٖذٍاؼ ف

 النشر ليؿالاُح  مؽ الؽ اظ ؾيً الهىَح الؿهتُح وأٌٗمُح فٍ الىقد ت ٍمع

 وَارن إظااإ قواؾٍ ذطىَه منهط الهَاضُاخ لياهؼيح أؾكاقَح فٍ اِذٍ 

 الهَاضُاخ  ومؿالعح ثوظم القلىن الرٍ  ٖذعاهاخ الاؿاصهج فٍ ذؿيُ مىا ثح ا

قك ذىظك فيٍ مؽريىي الاينهط  والره ُيى ؾييً العىاتية الرطثُقُيح الارؿيقيح تؽُياج          

 الرٗمُم  وذنىَؽ اْتشطح الرؿيُاُح  وذناُح مهاناخ الر رُه الافري حع

    اٌييرُؿاب الاٍييرعكاخ فييٍ الهَاضييُاخ  وقمييط الثييهامط الؿالاُييح لرناُييح مهيياناخ

والؿشييهَن فييٍ مؽرييىي الايينهط  واٌييرفكا  الرقنُيياخ الؽكَصييح فييٍ    القييهن الؽيياقٌ

 ؾايُرٍ الرؿيُ  والرؿي ع
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  ؼيب الاشيرٗخ(  و يملك     -الناقيك   - )أتكاؾٍؾيً ذناُح مهاناخ الر رُه الرأ ُك

قُ  اٖذعياع أَعياتٍ تؽيى الؿايب الرؿياوتٍ والرىاصيب ميؽ اِـيهَن  واؾرثانهيا          

 َاضُاخ فٍ الاهاؼب الكناٌُح الافري حعمؽاون ثٌاٌُح فٍ ذؿيُ  وذؿي  اله

     قليييىن مييينهط الهَاضيييُاخ تالاهؼييييح أؾكاقَيييح ؾييين ذيثُيييح ؼاظييياخ الاعرايييؽ

 وذطيؿاذم  اْمه المٌ َىَك من ثهاُح نتط الهَاضُاخ تالؽُاج الؿايُح ليرٗمُمع

   ٍيه  فيٍ   ناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن  وذ   تنار مقهناخ ذٍاؾك ؾيً ذناُيح مهيا

 (ع0202يرناُح الاٍركامح )ل ملهنةَح  ذؽقُب

   اٖهراا  تالرهاتطاخ الهَاضُح الرٍ ذٍاؾك الرياُم ؾيً نةَح الهَاضُاخ  ىؼيكج

ذٍيه  فيٍ ذىضيُػ قونهيا اليىغُ ٍ فيٍ الؽُياج الؿايُيح           ايا  مرراميح ومرهاتطح  

 عفٍ الاٍرقب وشةب الىغا,ت الافري ح
 

 

 ع٘اّت رـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد:
 ( 0202الهَاضُاخ اِذٍ)نفُؽ والؿىَشب ذشاب ظىاتة ذطىَه مناهط 

  :ؼُييس َعيية ثن َهاؾييً فُهييا  الؽكاشييح والييهتط تُنهييا وتييُن        ٍؼاابٍِٞ اىَْاابٕظ

  الاشيرٗخ واٖهراا  تالر رُه الناقك ومهياناخ ؼيب   ح اٌْاٌُح  الاثاؼس الاؿهفُ

 والهتط تىاقؽ الؽُاج مصب الرطثُقاخ الؿايُح  والٍُاقاخ الؽقُقُح لياٍا,بع

 الرنيياغ  تييُن  ها,ييب  َعيية ثن َهاؾييً فُهييا و اىزاالهٌٝ: ٗئٍاازوارٞغٞبد ؿوائااق 

ها  ومهاؾياج ال يهود   ذكنٍَي  نًَ وتُن  ثُؿح الااقج وثهيكاف الرك وإٌرهاذُعُاخ

 ال هقَح وؼاظاخ الرٗمُم وقكناذه ع

 :مٍرىاها ال نٍ والرهتىٌ  وشاىلُرها  وذنىؾهاع َعة مهاؾاجو اىَ٘اك اىزؼيَٞٞخ 

  مهاؾييياج ثتايييا   ؼُيييس َعييية الره ُيييى ؾييييً اىزوث٘ٝاااخ اىؾلٝضاااخ:ّزااابئظ اىجؾااا٘س

    اليرؿي  النشيط  ح الثنا,ُيح َي وثٌالُة الرؿي  الافري ح  الرااَى تُن الارؿيايُن  النػه 

 عوماانٌاخ الر رُه فىد الاؿهفٍ اٖهراا  تالا اهُ  الرثهي والاهاناخ 
 

 اىَنزَجبد اىَز٘قؼخ ٍِ رـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد:
مرىقؿييح ميين ذطييىَه منيياهط الهَاضييُاخ  ومنهييا ؾيييً ٌييثُب الاصيياإ ٖ  هنييا  مررٍييثاخ 

  ( 0200 الهوًَ وؾثكالؽاُك والشيهىبالؽله)

   :يك ذلياُ  الاىقيت الرؿيُايٍ فيٍ منياهط الهَاضيُاخ         ّظوٝخ روث٘ٝاخ ٍزقلٍاخ  َ

الاطىنج ؾيً إ ٍاب الارؿي  الاؿانف والاهاناخ الٗومح من ـيٗإ ؾيكج ثٌيً    

 رُيييه وؼيييب الاشيييرٗخ  الرطثُقييياخ الؽُاذُيييح  الؿناَيييح  منهيييا  ذناُيييح مهييياناخ الر

تالقكناخ الانف  ح من الطٗب  ذىغُيت الرقنُيح لرؽٍيُن اليرؿي   اليرؿي  اليماذٍ        

 الؿناَح تالقكناخ الاراُىج من الطٗب  ظىقج الؿهد والرلاُ  وأـهاض ع
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 :وذشاب   راب الطالة  ثفيٗ  فُيكَى  مليىناخ مرقكميح       ٍ٘اك رؼيَٞٞخ ٍزـ٘هح

قلُييب الاؿييي   شيي افُاخ  مليي ىفاخ الاييكي والرريياتؽ  مىقييؽ إشها,ييٍ ؾيييً شييثرح       

  رة الراانَن والر رُهع مصب ثقها  مكمعح   رة مرنىؾح لينشا  أترهتد 

 :ِٞوذشاب  ذلاُ  ؼقا,ة وتيهامط ذكنَثُيح    رـ٘ٝو اىنحبٝبد اىَْٖٞخ ىيَزقظظ

 اٍ ومىظهٍ الهَاضُاخ فٍ ظاُؽ أقاناخ الرؿيُاُحعلاؿي

 

 أٌٍ رـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد:
 ( 0222من ثه  اًٌْ الرٍ َقى  ؾيُها ذطىَه مناهط الهَاضُاخ  ما َيٍ)إتهاهُ  

 :والرٍ َؽراظها أتٍيان فيٍ ذؿامٗذيم الُىمُيح  ولليك وفقيا        اىوٝبػٞبد اىَؼٞشٞخ

لطثُؿح وتىؼ ذؿامٗذم الاؿُشُح  ؼُس َؽراض ال هق الؿاقٌ إلً ؾكج مىضيىؾاخ  

ح الؽاٌيييثح فيييٍ منهييا  اليييرارن مييين الؿايُيياخ الؽٍييياتُح اْنتؿيييح  واٌييرفكا  اِلييي   

 عع إلؿع   القىاؾك اٌْاٌُح فٍ ؾي  أؼلار إظها,ها  الاقاًَُ

 ؼُيييس ٖ ذؿرايييك غالثُيييح اْؾاييياإ ؾييييً القيييىي الثكتُيييح      ٝبػاااٞبد اى٘يٞحٞاااخ: اىو

والؿ يُح لٓفهاق  ولرنها ذؿراك تكنظح  ثُيهج ؾييً ميا َاريريم ال يهق مين قيكناخ        

 ؾقيُح ؾالُح  وٍَه  ذؿيُ  وذؿي  الهَاضُاخ تقكن  ثُه فٍ ذرىَن همع الؿقيُحع

 :ُْ٘ا من ال نىن  َعة  نتيط  ولرٍ ذرىن الهَاضُاخ فنع اىوٝبػٞبد محِ ٍِ اىح

مىضىؾاخ الهَاضُاخ تالرطثُقاخ ؾامح وتال نىن ـاصيح  الرشيت ؾين الرنياغ      

والرناٌب فٍ صُاغح القيىاتُن والنػهَياخ الهَاضيُح  ذؽقيب الرراميب تيُن فيهوؼ        

الهَاضييُاخ الافري ييح  اَعيياق الؿٗقيياخ الرييٍ ذييهتط تييُن الهَاضييُاخ ومفريييت         

 ؾايُحعظىاتة الاؿهفح ٌىار  اتد تػهَح ثو 

 :ؼُس َارن ذؽقُيب الارؿيح فيٍ ذؿيي  الهَاضيُاخ مين        اىوٝبػٞبد ٍِ أعو اىَزؼخ

ـييٗإ  اْلؿيياب الهَاضييُح المهنُييح  الثؽييس ؾيين ذطثُقيياخ ظكَييكج ليهَاضييُاخ        

 ذرىَن مٍا,ب فٍ صىنج مشرٗخ نَاضُح والثؽس ؾن ؼيىإ مثررهج لهاع

 :الكنظيح اْوليً   ت ؼُس َؿراك ذطيىَه  افيح الؿييى     اىوٝبػٞبد ٍِ أعو اىََزقجو

 ا فٍ تقُح الؿيى  اْـهيعَرىن صكاع م شهع ُهاذطىَه فو ؾيً الهَاضُاخ 

    :ٙميين ـييٗإ  مهاؾيياج  إغهييان الييهواتط     اىوٝبػااٞبد فااٜ فلٍااخ اىؼيااً٘ ا١فااو

والؿٗقاخ الرٍ ذهتط الهَاضُاخ تالؿيى  اْـيهي  والرأ ُيك ؾييً القيُ  الرهتىَيح      

ٍ صييُاغح قييىاتُن وتػهَيياخ الؿيييى   ليهَاضييُاخ  واٌييرفكا  لةييح الهَاضييُاخ فيي  

اْـهي  تأضافح إلً إؾطار ثمصيح لرىغُيت الهَاضيُاخ فيٍ الاعياٖخ الؿايُيح      

 الرٍ َرؿامب مؿها الرٗمُم تلىنج مثاشهج فٍ ؼُاذه  الاؿُشُحع
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 ( ;Lin & Chang,2019)  Kaur,2019  ذراصب فٍـهياْ ًٌتؿض اْوهنا  

 :َُٗقييى  الرطييىَه ؾيييً الرؿيياون تييُن ؾييكج ث ييهاف   ييالفثهار الرهتييىَُن      اىزؼااب

والاؿياييُن والطييٗب وثولُييار اْمييىن   اييا َعيية إشييها  ثؾ ييار آـييهَن مصييب      

 واضؿٍ ـطط الرناُحع

 :َنثةييٍ ثن ذقييى  ؾايُييح ذطييىَه الايينهط ؾيييً ثٌيياي تػييهج     االهرجاابؽ ثبىََاازقجو

كاف الفطيط الرناىَيح ليكوليح    مٍرقثيُح  وذرلب تالىاقؽ الؽالٍ  تؽُس ذيهذثط تأهي  

 الرٍ قا,اا ما ذٍرشهف الاٍرقثبع
 

 ٍواؽو رـ٘ٝو اىَْٖظ ٍٗلافئ:
  ;Lv & Cao,2018 (Sowell,1996ٍ)هاؼب لؿايُح ذطىَه الانهط  هنا  ؾكج مه

   :ٜذؽكَييك مؿيياَُه الرقييىَ  وثقواذييم  ومهاظؿييح       وَر ييان رقااٌ٘ٝ اىَااْٖظ اىؾاابى

 الاٍرهكفُنع ملك الارفللُن  واٌرطٗؼ نثٌ الؿاميُن تالاُكان و

  :منهيا  ذؽكَيك تايىلض الرطيىَه       ؾكج إظيهاراخ  ر انَورقـٞؾ اىَْٖظ اىَـ٘ه

 تنار ـهَطح الانهط  تنار قا,اح تالاؿاَُه  إقنا  الؿٗقاخ تُن ؾناصه الانهطع

 َمييين ثهاهيييا  تنيييار الاييينهط  ؾيييكج إظيييهاراخوذر يييان  ـااا٘ه:رظاااٌَٞ اىَاااْٖظ اى

 فٍ الشرب النها,ٍع وؾهضم ؾيً الارفللُن  ووضؿم

 :الانهط ؾيً ؾُنح فٍ الاُكان تهيكف   طثُبوذهكف إلً ذ رغوٝت اىَْٖظ اىَـ٘ه

 فيييٍ الاعييياإ ظاييؽ تُاتييياخ ؾيين الاييينهط الاطيييىن وذؽكَييك نقوق ثفؿييياإ الؿيياميُن    

 والاٍرهكفُنع

 ٘وذاصب ذقكَه الانهط والؽر  ؾيُم تاٌرفكا  ترا,ط الاهؼيح  ه:رقٌ٘ٝ اىَْٖظ اىَـ

 الٍاتقحع

 :تنييار ؾيييً ترييا,ط ذقييىَ  الايينهط  َيير  اذفييال القييهان تشييأن  رؼَااٌٞ اىَااْٖظ اىَـاا٘ه

 ذؿاُ  الانهطع

هط لاقاتييح  اوذرؿكق الاكاـب واٖذعاهاخ الؽكَصيح الريٍ فهضيد ت ٍيها ؾييً ذطيىَه الاني       

الارىقؿييح  ميين ـييٗإ الرأ ُييك ؾيييً مرطيثيياخ الؽُيياج     الرطييىناخ الارٍييانؾح والرةُييهاخ 

ؿييى  الاررامييح  الايكـب    الُىمُح واٖهراا  تإؾكاق الاىا ن  ومن همع الاكاـب  مكـب ال

 ٍ   ميكـب الثنا,ُييح  ميكـب العييىقج  الايكـب الشيثرٍ مرؿييكق الاٍيرىَاخ  مييكـب      الانػيىم

 (ع019Anggraeni, Abdulhak & Rusman,2اليينػ   الاييكـب الررنىلييىظٍ)  

وَشرب الررامب والركاـب تُن ذيك الاكاـب الؽكَصح فيٍ ذطيىَه الاينهط  ؾاميعيا مهاعيا فيٍ       

مٍيياؾكج الرٗمُييم ؾيييً ذرامييب ـثييهاذه   ؾيين  هَييب نتييط الؽقييا,ب والا يياهُ  تؿ ييها      

تثؿض  تؽُس َكن  الرٗمُم الؿٗقاخ الاهاح تُنهيا  والريٍ ٖ َيكن ها الرٗمُيم تأت ٍيه       

 هفح م ررح ومرناشهجعإلا ثؾطُد له  الاؿ
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 :قوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝرـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد ٗكٗهٓ فٜ رَْٞخ ٍٖبهاد اى
 لييكي الرٗمُييم إن ذطييىَه الانيياهط الكناٌييُح لرناُييح مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن  

 ( Beers,2012َيى  اِذٍ) تىظم ؾا 

 ٗوالؿال  من ؼىله عؽُاذه  الؿايُح ت مُم من ذطثُب ما ذؿياىتم ونتطمذارن الر 

         ٍالرأ ُك ؾيً ال ه  الؿاُيب ليرؿييُ   تيالره ُى ؾييً الاشيهوؾاخ والاشيرٗخ الري

ذرطية اٌرفكا  الاؽرىي تطهد ظكَكج وذىٌُؽ فهي  الرٗمُيم مين ـيٗإ الرؿياون      

 مؽ اِـهَنع

           مٍيياؾكج الرٗمُييم ؾيييً فهيي  ومهاقثييح ؾايُيياخ الر رُييه الافري ييح  تاييا فييٍ للييك

 نار الاؿهفحعماانٌح ثتشطح ما و

        ذيييىفُه ال يييه  ليؿايييب الرؿييياوتٍ تيييُن الرٗمُيييم فيييٍ ظايييؽ الاؿيىمييياخ  وؼيييب

 الاشرٗخ  وذثاقإ اْفران  وذىلُك اْفران العكَكجع

 اٌرفكا  الررنىلىظُا فٍ مٍاؾكج الرٗمُم ؾيً ذؽيُب وذنػُ  ؾايُح الرؿي ع 

        رُيه الؿيُيا   إشها  الرٗمُم فٍ ؼيب الاشيرٗخ الاؿقيكج  الريٍ ذرطيية مهياناخ الر

 من ثظب ذطثُب الاؽرىي وإَعاق ؼيىإ ظكَكج لريك الاشرٗخع

    ذشعُؽ الرٗمُم ؾيً الر رُه أتكاؾٍ من ـٗإ ذىفُه فه  لفيب ثفريان ظكَيكج

 ذرؿيب تالعىاتة الافري ح ليانهطع
 

وضييؽ الفثييهار معاىؾييح ميين الرىصييُاخ الفاصييح ترطييىَه منيياهط الهَاضييُاخ          اييا

ل يييييياان ذناُييييييح مهيييييياناخ القييييييهن الؽيييييياقٌ والؿشييييييهَن لييييييكي الرٗمُييييييم  وميييييين   

Partnership for 21تُنها)
st
 Century Skills,2009-b; 2009-e ) 

 ناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن     هط الهَاضُاخ فيٍ ضيىر مهيا   ذلاُ  من ضهونج

 عه  فٍ ذؽقُب مفهظاخ ذيك الاهاناخذٍ تاالض ْتشطح نَاضُح ذشاب َعة ثنو

        ُذىضييُػ الا يياهُ  اٌْاٌييُح لاهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن ضييان الا يياه

 عالار انح فٍ الانهط والرؿاُااخ والاهاناخ الهَاضُح

          إشييها  مؿياييٍ الهَاضييُاخ فييٍ ؾايُييح ذليياُ  الايينهط  ل يياان قؾاهيي   وفهيي

 ً ذيك الاهاناخعاْفران الرٍ ذ  ك ؾي

     نتييط ؾايُيياخ ذليياُ  الايينهط تؿايُيياخ الرأمييب  والاهاظؿييح وللييك تهييكف ذؽٍييُن

 ؾايُح الرؿيُ  والرؿي  لريك الاهاناخع

        ذقكَ  قنوي ذر ان الا اهُ  والاهياناخ اٌْاٌيُح الريٍ َؽرياض الرٗمُيم مؿهفرهيا

 الاشرٗخعوثقا,ها  وذعنة ذكنًَ الؽقا,ب الرٍ ذؿىد ذناُح الر رُه الناقك وؼب 

   اٌرفكا  ثٌالُة الركنًَ الاراه ىج ؼىإ الرياُم الرٍ ذناٍ ذيك الاهاناخ  ونتيط

 الاناهط تفثهاخ الرٗمُم ومٍاؾكذه  ؾيً ذىٌُؽ قكناذه ع
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     ذارُن الرٗمُم من ذؿي  ذيك الاهاناخ فٍ ٌُاد واقؿٍ  وذىٌُؽ تُريح اليرؿي  ٌيىار

 وظها لىظم ثو ؾثه أترهتدع
 

تؿض الكناٌاخ والثؽىز الٍاتقح إلً ذطىَه مناهط الهَاضيُاخ فيٍ   وقك ذطهقد       

( 0200)ناٌيح ؼٍين  الاهاؼب الكناٌُح الافري ح ـٗإ الؿقكَن الااضُُنع فقك هيكفد ق 

إلييً ذقييكَ  ذلييىن مقرييهغ لرطييىَه منيياهط الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أتركا,ُييح فييٍ ضييىر     

لرليىن الاقريهغ فيٍ ذناُيح     مهاناخ القهن الىاؼك والؿشهَن  وثغههخ النرا,ط فاؾيُح ا

ع وهييييكفد قناٌييييح اللييييت الٍيييياقي أترييييكا,ٍلييييكي ذٗمُييييم  اهيييياناخذيييييك التؿييييض 

 ن الؿهتيٍ ؾييً ضيىر    ذطىَه ذكنًَ الهَاضُاخ فٍ مله والى ( إل0200ً)الٍؿُك

وانذرىخ الكناٌح ؾيً ؾكج ؾناصه  منها  مؿياَُه الراُيى فيٍ ذيكنًَ       مؿاَُه الراُى

الناظؽح فٍ ذؽقُب الراُى   ُ ُح اٌرفكا  مؿاَُه الراُيى   الهَاضُاخ  الرعانب الؿالاُح

فييٍ ذطييىَه الرؿيييُ  فييٍ ملييه والييى ن الؿهتييٍ  وللييك ميين ـييٗإ ؾييكج مؿيياَُه  منهييا    

قناٌح مؿاَُه الراُى الركنٍٍَ الؿالاُح واٌٖر اقج منها فٍ وضؽ مؿاَُه ذاُى ذيكنًَ  

 عنا وهىَرنا الؿهتُحاٌة مؽ شقافرلياؿي  الؿهتٍ والالهٌ ؾيً ؼك ٌىار تاا َرن

( إلً الرشت ؾن فاؾيُح تهتامط مقريهغ لرطيىَه   0202) اا هكفد قناٌح ؼٍن        

منهط الهَاضُاخ تالاهؼيح اٖتركا,ُح لرناُح مهاناخ الهَاضيُاخ الاعراؿُيح فيٍ ضيىر     

وظييىق فييهد قاإ إؼلييا,ُعا تييُن  الؽيياقٌ والؿشييهَنع وثغهييهخ النرييا,طمرطيثيياخ القييهن 

مرىٌطٍ قنظاخ ذٗمُم الاعاىؾرُن ال اتطح والرعهَثُح فٍ تطاقح مٗؼػح مهاناخ 

عهَثُييحع فييٍ ؼييُن هييكفد قناٌييح  الهَاضييُاخ الاعراؿُييح للييالػ ذٗمُييم الاعاىؾييح الر 

( إلً إؾكاق ذلىن مقرهغ لرطىَه مؽرىٌ  رة الهَاضيُاخ تالاهؼييح   0202)منلىن

ضيىر ثتؿياق الر رُيه فيٍ الهَاضيُاخ  وذي  إؾيكاق الرليىن الاقريهغ           الصاتىَح تاله فٍ

ْتؿاق الر رُه ومهاناذم ال هؾُح تايا َ يان    مفٍ ضىر ذ اُن لرطىَه مؽرىٌ الرراب

 منهاع الرىاون والشاىإ والررامب تُن همع اْتؿاق والاهاناخ الااصيح لرب تؿك 

إلييً ذؽكَييك اٌييرهاذُعُاخ  (0202)الانييىاإ ت ٍييم هييكفد قناٌييح اٌْيياهٌوؾيييً        

الرقىَ  الثكَب الاٗ,اح ليرؿي  الهَاضيُاخ فيٍ الاهؼييح الارىٌيطح تالٍيؿىقَح وثغهيهخ        

النرا,ط وظىق قلىن فٍ ذ اُن اٌرهاذُعُاخ الرقىَ  الثكَب وال ؿالُاخ الراتؿح لهيا فيٍ   

ر ؾين  مناهط الهَاضُاخ  ماا َؿنٍ ؾك  ذؽقُقها ل يٍ رها الثنا,ُح الريٍ ذنياقٌ تاٌٖيرةنا   

ع وهييييكفد قناٌييييح  اٖـرثيييياناخ تلييييىنذها الرقيُكَييييح  واٖهراييييا  تييييالرقىَ  اْصييييُب   

هط ( إلييً الرؿييهف ؾيييً اٖذعاهيياخ الؿالاُييح الؽكَصييح لرطييىَه منييا      0202)ؾثكالليياك

مله  وذطهقد الكناٌح إلً ؾيكج تقيا  منهيا  ثهاُيح     فٍ الهَاضُاخ تالاهؼيح الصاتىَح 

ٍ ضييىر واؾييٍ ذطييىَه منيياهط الهَاضييُاخ فيي   اْـييم تاٖذعاهيياخ الؿالاُييح الؽكَصييح  ق   

   مؿاَُه مناهط الهَاضُاخ فٍ ضىر اٖذعاهاخ الؿالاُح الؽكَصحعاٖذعاهاخ الؿالاُح
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( إليييً ذطيييىَه مييينهط  0202)ا لرييييك الكناٌييياخ هيييكفد قناٌيييح مؽايييك   وامريييكاقع        

لرناُييح مهيياناخ ”  ييىنخ”الهَاضييُاخ لياهؼيييح أؾكاقَييح فييٍ ضييىر مثيياقت تهتييامط   

وظيىق   هيهخ النريا,ط  الر رُه أتكاؾٍ وتؿض ؾاقاخ الؿقب والاشياؾه اْ اقَاُيح  وثغ  

فهد قاإ إؼلا,ُا تُن مرىٌطٍ قنظاخ الاعاىؾرُن ال اتطح والرعهَثُح فٍ  ثقواخ 

  اـرثييان مىاقييت ؾيياقاخ الؿقييب  اـرثييان مهيياناخ الر رُييه أتييكاؾٍ)الكناٌييح الافري ييح 

 (مقُيياي الاشيياؾه اْ اقَاُييح تؽييى الهَاضييُاخ  ب  ي الرقييكَه الييماذٍ لؿيياقاخ الؿقيي مقُييا

ٍ    للالػ ذٗمُيم الاعاىؾيح الرعهَثُيح    ( إليً ذطيىَه   0202)ع  ايا هيكفد قناٌيح الشيالل

رناُييح القييىج لُييح فييٍ ضييىر اٖذعاهيياخ الاؿاصييهج   ميينهط الهَاضييُاخ تالاهؼيييح اٖتركا, 

وثغههخ النرا,ط تؿك ذكنًَ وؼكذُن مطىنذُن   ُاذُح والاُىإ تؽى الهَاضُاخالهَاض

من الانهط  وظىق فهد قاإ إؼلا,ُا تُن مرىٌطٍ قنظاخ ذٗمُم معاىؾح الثؽس فٍ 

الرطثُقييُن القثيييٍ والثؿييكٌ لرييب ميين  اـرثييان القييىج الهَاضييُاذُح ومقُيياي الاُييىإ تؽييى     

 الهَاضُاخ للالػ الرٗمُم فٍ الرطثُب الثؿكٌع 

ٌ  ـُها هكفد قناٌوث        ( إليً الرؿيهف ؾييً ميكي ذيىافه      0202)ح الةاميكٌ والشييى

اقي اٖتريكا,ٍ  ثتؿاق الرناُح الاٍركامح الٗومح فٍ مؽرىي  راب الهَاضُاخ ليلت الٍ

  وثغهييهخ النرييا,ط ثن ثتؿيياق الرناُييح   َح  وذقييكَ  ذلييىن مقرييهغ لر يياُنها  الٍييؿىق فييٍ

ليييب الثؿيييك  ؼو  ا( ذريييهانع222) الاٍيييركامح فيييٍ مؽريييىي  رييياب الهَاضيييُاخ تيةيييد    

ؾٍ ؾيييً ؼلييب الثؿييك اٖظراييا اييا %( وتكنظييح مرىٌييطح  22020قٌ ؾيييً )اٖقرلييا

%( 00002ؾييييً ) ؼليييب الثؿيييك الثُريييٍفيييٍ ؼيييُن %( وتكنظيييح منف  يييح  02022)

  وقيييكمد الكناٌيييح ذليييىنعا مقرهؼعيييا لر ييياُن ثتؿييياق الرناُيييح  اوتكنظيييح منف  يييح ظيييكع

 الؿيُا لياهؼيح اٖتركا,ُحعالاٍركامح الٗومح فٍ مؽرىي  رة الهَاضُاخ ليل ىف 
           

وؾيً الليؿُك اليكولٍ فقيك ذطهقيد تؿيض الكناٌياخ الٍياتقح إليً ذطيىَه منياهط                  

  مصيب  ذناُيح مهياناخ الر رُيه الؿيُيا      الارؿيقيح تهيا   رؿي الهَاضُاخ لرناُح تؿض تىاذط ال

 & Anggraeni, Abdulhak) وذؽقُيييب تؿيييض ثهيييكاف الرناُيييح الاٍيييركامح   

Rusman,2019 رؿي ال(؛ ذناُح الرؽلُب وذؽٍُن تىاذط(Astriawati, Wibowo 

& Pratama,2019ٌ الثهاؾيح الهَاضيُح  ذناُيح  يى ُاخ اليرؿي  و (؛ ذؽٍُن(Shirani 

Bidabadi, Nasr Esfahani, Mirshah Jafari & Abedi,2019ع) 
        

الاقرييهغ لرطييىَه ميينهط  وقييك ذيي  أٌيير اقج ميين ذيييك الكناٌيياخ فييٍ تنييار الرلييىن           

وفقعيا   (  و يملك فيٍ تنيار الىؼيكج الاطيىنج     0202الهَاضُاخ فيٍ ضيىر نةَيح مليه )    

 ليرلىن الاقرهغ لرطىَه منهط الهَاضُاخع
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( )ٍحٍٖٖ٘اااب 3222اىَجؾاااش اىضااابّٜ: هؤٝاااخ ٍظاااو ىيزَْٞاااخ اىََااازلاٍخ )    

 أثؼبكٕب(: -إٔلافٖب –أّ٘اػٖب  – ٗإَٔٞزٖب
تىضيؽ اٌيرهاذُعُح الرناُيح     -شأتها شأن الؿكَك من الكوإ اْـيهي   -لقك اهراد مله 

قيييك تيييكثخ فيييٍ إؾيييكاقها فيييٍ ثتهَيييب      الاٍيييركامح فيييٍ ضيييىر الاثييياقناخ الؿالاُيييح  و    

(  تكناٌيح الىضيؽ اليهاهن واٖ يٗؼ ؾييً الاثياقناخ أقيُاُيح والكولُيح         0202)ؾا 

ذؽكَييك الهُرييب الؿييا  وذؽكَييك ثهيي  ثهييكاف الرؽييكَاخ والاشييا ب الرييٍ ذىاظييم الكولييح  شيي   

 ليهةَح الاٍرقثيُح  وما َرثؿها من ثهكاف فهؾُحع
 

 ٍحًٖ٘ اىزَْٞخ اىََزلاٍخ ٗإَٔٞزٖب:
ذؿكقخ ذؿهَ اخ الرناُح الاٍركامح  وهما َهظؽ لرؿكق اٌرفكاماذها فالثؿض َرؿامب       

ا ٔصٗغ ثٌيىتع ا ثو نتااا تكَيعا ذناىَعمؿها  هةَح ثـٗقُح والثؿض اِـه َهاها تاىلظع

تالثُرح  وهنا  من َرؿامب مؿها ؾيً ثتها ق ُح إقانَح ومعاىؾح من  الارؿيقح اْـطار

القييىاتُن والقييهاناخ الرييٍ ذؿاييب ؾيييً الرىؾُييح والرفطييُط ٌٖييرةٗإ الاييىانق تشييرب        

(ع وذؿيييهف الرناُيييح الاٍيييركامح تأتهيييا لذييييك الرناُيييح الريييٍ ذيثيييً      0202ثف ب)شيييُيٍ 

 Kates, etتقيكنج اْظُياإ ؾييً ذيثُيم اؼرُاظاذهيال)      اؼرُاظاخ الؽاضيه قون الاٍياي  

al,2005,10       ع وؾهفرهيييا اْمييي  الارؽيييكج تأتهيييا لالرقيييك  اٖظراييياؾٍ اليييمي َؿريييهف)

تاؼرُاظاخ الاعراؽ  والؽااَح ال ؿالح ليثُرح  واٌٖرفكا  الهشُك لياىانق  واٖتقار ؾيً 

 (عDawe, Jucker & Martin,2005,52مٍرى فؿاإ من الناى اٖقرلاقٌ)

وذؿييك الرناُييح تا هىمهييا الؿييا  ؾايُييح مقلييىقج  ومىظهييح للييُاغح تنييار ؼ ييانٌ         

اظرااؾٍ مررامب َ  ك فُم الاعراؽ هىَرم ولاذُرم وإتكاؾم   اا ذٍرنك الرناُح وفيب هيما   

الا هييى  ؾيييً مثييكث الاشييان ح العااؾُييح ال اؾيييح  وأَعاتُييح لرؽٍييُن مٍييرىي الؽُيياج     

والؿاب فٍ الاعراؿاخ تأٌيىب َىا,  ؼاظاخ الاعراؽ وذقالُكع  وإؼكاز ذةُه فٍ الؽُاج

(ع  اا ذؿك هكفعا اٌرهاذُعُعا ليكوإ الارقكمح والنامُح 0200وقُام الؽ انَح)ؾثكالٍٗ  

ؾيً ؼك ٌىار   ىتها ذعاؽ معاٖخ الؽُياج الارؿيكقج وفيب منػىميح إقانَيح واقرلياقَح       

ا ظكَك من الرناُيح  ذٍيؿً إليً ذؽقُيب     واظرااؾُح مرراميحع وذؿك فٍ ثتٍط صىنها تاطع

الرىافييب تييُن ثهييكاف الرناُييح اٖقرليياقَح  والارطيثيياخ الثُرُييح واٖظرااؾُييح   شييه          

 (ع 0200لرؽقُب تاىها وضاان تقا,ها)الؿاَة 

ق ييُح إتٍيياتُح وثـٗقُييح قثييب ثن ذرييىن ق ييُح اظرااؾُييح        هييا ما َاريين اؾرثانلييو      

واقرليياقَح  لرىتهييا ق ييُح ملييُهَح ومٍييرقثيُح  وهييما هييى شييه  اٌٖييركامح  فثييهامط    

الرناُح الرٍ ظىههها هى اٌرنىاف الايىانق قون الر رُيه فيٍ مليُه الهصيُك الطثُؿيٍ       

هامط ذناُييح   ذرييىن تيين الر رُييه فييٍ ملييُه اْظُيياإ القاقمييح لرؽقُييب مراٌيية ماقَييح قو

 (ع0202نثٌاالُح ٖ ذنراً لثهامط الرناُح الاٍركامح)قاتىٌح و ُثٍ 
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ظاُيييؽ ظىاتييية الؽُييياج الرهتىَيييح والرؿيُاُيييح    الرناُيييح الاٍيييركامحَشييياب معييياإ و        

واٖظرااؾُييح واللييؽُح والٍُاٌييُح والرنػُاُييح وأقانَييح والثُرُييح  ْن الرناُييح ؾايُييح   

هاخ ن,ٍُيح فيٍ تُريح الاعرايؽ الاؽييٍ  وفيً م ٌٍياذم        ذراميُح مٍراهج ذ قي إلً ذةُُي 

الؽرىمُييح والفاصييح وفييً ؾاقاذييم وذقالُييكع  وتالرييالٍ فييٍ ثٌييالُة ذ رُييهع ومنطيقاذييم        

(ع ولهييا ـلييا,ص مرؿييكقج   0200الاؿهفُييح وثَكَىلىظُاذييم ال رهَييح الافري ييح)الؿرُثٍ    

ريىاون الثُريٍ     اٌٖراهانَح  وذهشُك وصيُاتح اٌيرفكا  الايىانق الطثُؿُيح  وذؽقُيب ال     

واٖؾرااق ؾيً اًٌْ واٖؾرثاناخ الثُرُح  وذؽ ُى الاشان ح الشؿثُح وذنٍُب اليهةي  

الافري ييح لٕتييكاؼ  والؿاييب ؾيييً ذؽقُييب ثهييكاف مشييره ح لياٍييرقثب  وليرؿيييُ  منهعُييح      

الااانٌياخ العُيكج لرؽٍيُن    ؿي  ميؽ اِـيهَن  وتقيب الرطثُقياخ     مرراميح لٌٗيركامح والير  

 (ع0202 الثُرح)الشؿثٍ

ؼُس وتنارع ؾيُم َارن القىإ ثن الرناُح الاٍركامح ذقى  فٍ ثٌاٌها ؾيٍ الرؿيُ            

ذهكف إلٍ إ ٍاب ثفهاق الاعراؽ القكنج ؾيٍ مىاصيح اْؾااإ والىغا,ت الرٍ َقىمىن 

تها فٍ الاعراؽ  وذؽٍُن همع اْقوان فٍ الاٍرقثب  ماا ٍَاؾك ؾيٍ ؼُاج ث صه نفاهُح 

هرايا   ٔإلً اُرُح والرهتىَح واٖظرااؾُح  وذارك ظىاتة الؽُاج اٖقرلاقَح والثفٍ  افح 

تالاؽافػح ؾيٍ مىانق الثُريح  واٖذعياع إليٍ اٌررشياف ميىانق قا,ايح ومرعيكقج ل ياان         

 الثقار لٓظُاإ القاقمحع
 

 

 أّ٘اع اىزَْٞخ اىََزلاٍخ:
 اِذٍ هنا  ؾكج ثتىاؼ ليرناُح الاٍركامح؛ َارن إظاالها فٍ 

  :ذؿك الؿايُح الشاميح لرةُُه الاعراؽ وذؽقُب تايىع  ومين ٌيااخ    اىزَْٞخ االعزَبػٞخ

هما النىؼ من الرناُح ثتهيا ؾايُيح ذه يى ؾييً الرةُُيهاخ الارراتؿيح والاٍيراهج  ومين         

ـٗلهيييا َنرقيييب الاعرايييؽ مييين اليييناط الؽُييياذٍ الثٍيييُط الرقيُيييكٌ إليييً اليييناط الؽُييياذٍ 

(ع وذؿك الرناُح اٖظرااؾُح ثٌاي الرناُح الاٍركامح 0200الؽ انٌ الارقك )الؿاَة 

 ىتها ذاصب ذناُح أتٍان  مؽىن وثٌاي  ب ذناُح فٍ شرً الاعاٖخ  وفٍ ضى,ها 

ذلنت الا ٌٍح  فثقيكن فؿالُيح الرناُيح اٖظرااؾُيح تقيكن ميا ذريىن الرناُيح فيٍ تياقٍ           

  عالاعاٖخ  وتكوتها ٖ ذرىن هنا  ذناُح فٍ الاعاٖخ اْـهي

   :فييٍ مىضييىؼ الرناُييح الاٍييركامح َاُييب       إن اٖذعيياع الٍييا,ك الُييى  اىزَْٞااخ اىضقبفٞااخ

تىضىغ إلً إؾطار اْولىَح ليرناُح الصقافُح  وثن الرناُح الثشيهَح ٖ ذررٍية مؿناهيا    

الؽقُقٍ إٖ من ـٗإ الثؿك الصقافٍ  ْتم شه  ثٌاي ليرناُح اٖقرلياقَح تاؾرثيان ثن   

اٖقرلييياق ثصيييثػ َؿرايييك ث صيييه ؾييييً الؿايييب ال ريييهٌ وٍَيييرةنً ث صيييه ؾييين الؿايييب     

 .(0200لُكوٌ)الؿرُثٍ ا
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  :وذؿييك الؿاييىق ال قييهٌ ليرناُييح الاٍييركامح لرييىن أتٍييان اللييؽُػ   اىزَْٞااخ اىظااؾٞخ

ظٍاُعا وت ٍُعا لكَم ال هصح تأن َرىن ث صه فؿالُح وذاُىعا  ولهما اهرايد الاعراؿياخ   

والؽرىماخ ؾيٍ ؼك ٌىار تالرناُيح الليؽُح وؼشيكخ لهيا مين مُىاتُاذهيا  اؿعيا فيٍ         

 الاؿافٍ اللؽُػ القاقن ؾيٍ ـكمح ت ٍم ومعراؿمع تنار أتٍان

   :وذؿييك الٍييثة الييه,ًُ فييٍ تييهوو الرناُييح الاٍييركامح  وغهييه هييما       اىزَْٞااخ اىجٞئٞااخ

الاليطيػ ؾيييً غييهان ذ يياق  مشييريح الرييكهىن الثُرييٍ وفقييكان  ثقييح اْووون وتقييص  

الاٍاؼاخ الف هار وفقكان الرنىؼ الثُىلىظٍ وتكاَح اصطكا  ؼااَح الثُرح تاطالية  

 (ع 0222الرناُح اٖقرلاقَح)ؾاان 
 

 

 (:3222َْٞخ اىََزلاٍخ ٍظو)ا١ٕلاف االٍزوارٞغٞخ ىيز
( ٌيثؿح ؾشيه هيكفعا ثٌاٌيُعا  ظيارخ مر قيح       0202ؼكقخ ـطح الرناُح الاٍركامح مله)

 ( 0202مؽ تهتامط اْم  الارؽكج أتاا,ٍ  ومنها اِذٍ)ووانج الرهتُح والرؿيُ  

  وَؿنييً ضيياان ذارييؽ العاُييؽ تأتاييا  ؾييُش صييؽُح    اىظااؾخ اىغٞاالح ٗاىوفبٕٞااخ  

 اْؾاانعوتالهفاهُح فٍ ظاُؽ 

 :وَؿنييً ضيياان الرؿيييُ  العُييك الانلييت والشييامب ليعاُييؽ وذؿىَييى   اىزؼيااٌٞ اىغٞاال

 فه  الرؿي  مكي الؽُاع ليعاُؽع

 :وَؿنً ذؿىَيى النايى اٖقرلياقٌ الاطيهق والشيامب       اىؼَو اىالئق َّٗ٘ االقزظبك

 ليعاُؽ والاٍركا   والؿاالح الارراميح والانرعح  وذىفُه الؿاب الٗ,ب ليعاُؽع

 وَؿنييً إقامييح تنُييح ذؽرُييح قيياقنج ؾيييً    ٍبٍااٞخ:ه ٗاىٖٞبمااو ا١ظااْبػخ ٗاالثزنااباى

 اللاىق وذؽ ُى الرلنُؽ الاٍركا  الشامب ليعاُؽ وذشعُؽ اٖتررانع
 

( فيٍ معياإ الرؿييُ  ثن َريىن الرؿييُ       0202)  اا ذهكف نةَح مله ليرناُيح الاٍيركامح  

 ٌٍٍ  تر وؾاقإ  ٍَاه  فٍ تعىقج ؾالُح مراؼعا ليعاُؽ قون ذاُُى فٍ إ ان تػا  م

تنييار شفلييُح مرراميييح لاييىا ن مؿرييى تماذييم  ومٍييرنُه  ومثييكؼ  ومٍييرىإ  وَؽرييه        

اٖـرٗف  وففىن تى نم  وقاقن ؾيً الرؿامب الرنافٍٍ ميؽ الرُاتياخ إقيُاُعيا وؾالاُعيا      

 ( 0202وللك من ـٗإ)ووانج الرفطُط والاراتؿح وأصٗغ أقانٌ 

o  الاهاناخ اليةىَحعذارُن الطٗب من 

o ذارُن الطٗب من مهاناخ الهَاضُاخ والؿيى  وذرنىلىظُا الاؿيىماخع 

o ُعصح مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَنمن الاهاناخ الؽُاذُح وـا نه ذار 

o ذارُن الطٗب من الرؿيُ  من ثظب الرناُح الاٍركامحع 

o    والؿايييب ذاريييُن الطيييٗب مييين الرؿييييُ  مييين ثظيييب الاىا نيييح واؼريييها  الرؿكقَيييح

 الرطىؾٍ والاٍرىلُح الاعراؿُحع
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( فيٍ  0202مليه)  -وذراصب اْهيكاف اٌٖيرهاذُعُح ليكوليح لرؽقُيب الرناُيح الاٍيركامح       

 ( 0202)الاعيً اْؾيً ليعامؿاخ ؾكج ثهكاف منها اِذٍمعاإ الرؿيُ   فٍ 

o  إذاؼح الرؿيُ  ليعاُؽ تعىقج ؾالُح قون ذاُُى  وفٍ إ ان تػا  م ٌٍٍ  و تر

 ومٍركا   ومهنع وؾاقإ 

o اٖنذراو ؾيً الارؿي  القاقن ؾيً الر رُه والارارن فنُا وذقنُا وذرنىلىظُاع 

o     الاٍيياهاح فييٍ تنييار الشفلييُح الارراميييح وإ ييٗد إمراتُاذهييا إلييً ثقلييً مييكي

 لاىا ن مؿرى تماذم  ومٍرنُه  ومثكؼ  ومٍرىإع

o ذ ؿُب قىاؾك العىقج واٖؾرااق الاٍاَهج لياؿاَُه الؿالاُحع 

o ارُن الارؿي  من مرطيثاخ ومهاناخ القهن الىاؼك والؿشهَنعذ 

o   ذطىَه الاناهط تعاُؽ ؾناصهها تاا َرناٌة مؽ الرطىناخ الؿالاُح والرؽيكَس

الاؿيىميياذٍ مييؽ مهاؾيياج ٌيين الاييرؿي  واؼرُاظاذييم الثُىلىظُييح والن ٍييُح  تؽُييس   

 ذرىن الاناهط مرراميح وذٍه  فٍ تنار شفلُرمع

o  الررنىلىظُح اْ صه فؿالُح  فٍ ؾهد الاؿهفح الاٍيرهكفح   الرىصب إلً اللُغ

 وذناولها تُن الطٗب والاؿياُنع

o   ذطىَه منػىمح الرقُُ  والرقىَ  فٍ ضىر ثهكاف الرؿيُ  وثهكاف الااقج الؿياُح

وظكاتٍ( قون الره ُى ؾييً   - مهانٌ - والره ُى ؾيً الرقىَ  الشامب )مؿهفٍ

 ذقُُ  الرؽلُب فقطع

 لً للك تأضافح إ

o       قؾييي  اٖترريييان واٖتيييكاؼ ؾييين  هَيييب ذناُيييح مهييياناخ  الر رُيييه الناقيييك وؼيييب

 الاشرٗخ  والر رُه أتكاؾٍع

o    ذىوَك الطٗب تالاهاناخ الٗومح لٍىد ووغا,ت الاٍرقثب  ؾن  هَيب ذناُيح

 مهاناخ الؿاب الرؿاوتٍ ومهاناخ الرىاصب مؽ اِـهَنع
 

 (:3222اىََزلاٍخ )ا١ثؼبك اىوئَٞٞخ ىوؤٝخ ٍظو ىيزَْٞخ 
( إلييييً شٗشييييح ثتؿيييياق ن,ٍُييييح 0202) ذنقٍيييي  ثتؿيييياق نةَييييح ملييييه ليرناُييييح الاٍييييركامح

 ( 0202هٍ)إٌااؾُب 

   :ٛوَشيياب الاؽيياون الرالُييح  مؽييىن الرناُييح اٖقرليياقَح  مؽييىن      اىجؼاال االقزظاابك

الطاقيييح  مؽيييىن الاؿهفيييح واٖترريييان والثؽيييس الؿيايييٍ  مؽيييىن الشييي افُح و  يييارج     

 الا ٌٍاخ الؽرىمُحع 

  :ٜؽح  وَشييياب ؾيييكج مؽييياون هيييٍ  الؿكاليييح اٖظرااؾُيييح  واللييي  اىجؼااال االعزَااابػ

ذاؼييح الرؿيييُ  والرييكنَة  والرؿيييُ  والرييكنَة وَهييكف هييما الاؽييىن إلييً  ا   والصقافييح 

ليعاُؽ تعىقج ؾالُح  وفً إ ان تػا  م ٌٍٍ  و تر وؾاقإ  ومٍيركا   وميهنع   
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ؾيً الارؿي  والاركنب القاقن ؾيً الر رُه والارارن فنُعا وذقنُعيا   اوثن َرىن مهذرىع

وذرنىلىظُعا  وثن ٍَاه  ثَ اع فٍ تنار الشفلُح الارراميح وإ ٗد امراتُاذهيا إليً   

لاييىا ن مؿريى تماذييم  ومٍيرنُه  ومثيكؼ  ومٍييرىإ  وقاتيب ليرؿكقَييح      ثقليً ميكي   

وَؽره  اٖـيرٗف  وففيىن تريانَؿ تيٗقع  وشيةىف تثنيار مٍيرقثيها  وقياقن ؾييً          

 الرؿامب ذنافٍُعا مؽ الرُاتاخ أقيُاُح والؿالاُحع

  :ٜوَشاب مؽىنٌ  الثُرح  والرناُح الؿاهاتُحعاىجؼل اىجٞئ 
 

( 0202الٍاتقح إلً قناٌح نةَح مليه ليرناُيح الاٍيركامح)    ثؽىزوقك ذطهقد تؿض ال

تنار تهتامط فيٍ الهَاضيُاخ قيا,  ؾييً ثتؿياق الرناُيح        فٍ الرفللاخ الافري ح؛ ومنها 

   ٔ الاهؼيييح تٍييان لييكي ذٗمُييم  الاٍييركامح لرناُييح مهيياناخ الر رُييه الاٍييرقثيٍ وؼقييىد ا

الريانَؿ لطيٗب الليت     (؛ تنار ذليىن مقريهغ لرطيىَه مينهط    0202أتركا,ُح)الهتا  

لرناُيييييييح قيييييييُ    لرناُيييييييح الاٍيييييييركامح اْوإ الصييييييياتىٌ فيييييييٍ ضيييييييىر اٌيييييييرهاذُعُح ا   

(؛ تنيييار تهتيييامط مقريييهغ ٔؾيييكاق الؿاميييب الاهنيييٍ تالايييكاني 0202)إتهاهُ  الاىا نيييح

(؛ ذلاُ  تؿض ثتشطح الاكاني الالهَح الُاتاتُح لرناُح 0202الاهنُح الصاتىَح)ثؼاك 

ؾيييً الاىا نييح  ط ييبال(؛ تنييار ذلييىن لرهتُييح 0202)تفُد  ييب الالييهٌشفلييُح الط

لاهؼييح  تاٌيُقُح  (؛ تنار ذلىن مقرهغ لرطيىَه منياهط الرهتُيح الاى   0202)ظاق لهقاُحا

(؛ اٌييرفكا  مناشييط نَاضييُاذُح قا,اييح ؾيييً ثتؿيياق الرهتُييح ميين  0202)وَرىن أؾكاقَييح

اُيح تؽيى الهَاضيُاخ    ثظب الرناُح الاٍركامح لرناُح الاىا نح الثُرُح واٖت ؿياٖخ اْ اقَ 

(؛ تنار اٌيرهاذُعُح مقرهؼيح لريكؾُ     0202لكي ذٗمُم اللت الٍاقي أتركا,ٍ)الةنا  

 (ع0202)ؾثكالقاقن خ الالهَحشقافح الرناُح الاٍركامح لكي  ٗب العامؿا

َر ػ مايا ٌيثب ثن الرناُيح الاٍيركامح إؼيكي اْولىَياخ الريٍ اتطيقيد منهيا تنُيح                  

(  0202أ ان الؿا  لاناهط الرؿيُ   واٌْاي الرٍ اتطيقد وتنُد ؾيُم نةَح مليه) 

والرييٍ ذ يياند ؾييكقا ميين اْتؿيياق اٖقرليياقَح واٖظرااؾُييح والرقنُييح والثُرُييح  ومنهييا      

اُح الاٍركامح المٌ َ  ك ؾيً ضهونج إؾياقج ذىظُيم منياهط    تالطثؽ الرؿيُ  من ثظب الرن

الرؿيُ  الافري ح )ومنها الهَاضُاخ( تؽيى ذؽقُيب الرناُيح الاٍيركامح مين ـيٗإ ذ ياُن        

مرطيثاخ هما النيىؼ مين الرناُيح فيٍ ؾناصيه الاينهط الافري يح  تكاَيح مين ثهيكافها الريٍ            

ا اعراييؽ والثُرييح  مييهونع َعيية ثن ذ  ييك ؾيييً إؾييكاق ثفييهاق منرعييُن ومٍييرىلُن تؽييى ال    

تاؽرىاها المٌ َنثةٍ ثن َر ان الق ياَا الفاصيح تعىاتية الرناُيح الاٍيركامح الصٗشيح        

اٖظرااؾُح والثُرُح واٖقرلاقَح  واٌرهاذُعُاخ ذكنٍَيها الريٍ َنثةيٍ ثن ذؿيك وذشيعؽ      

الرٗمُم ؾييً الاشيان ح فيٍ الؿايُيح الرؿيُاُيح والرقنُياخ الفاصيح تهيا  والريٍ َعية ثن           

ذييهذثط تالثُرييح والاعراييؽ  وذشييعؿه  ؾيييً الييرؿي  الييماذٍ والاٍييراه  واترهييار تأٌييالُة     

 ذقىَاها والرٍ َنثةٍ ثن ذرىن مٍراهج وصاققح ومىضىؾُحع



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  21 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 - ؾااابكٛ ٗاىؼشاااوِٝ )ٍحٍٖٖ٘اااب ٗإَٔٞزٖاااب اىَجؾاااش اىضبىاااش: ٍٖااابهاد اىقاااوُ اى 

كٍغٖاااب فاااٜ ٍاااْٖظ  -كٗه اىَؼياااٌ فاااٜ رَْٞزٖاااب -فظبئظاااٖب  -ٍنّ٘برٖاااب 

 اىوٝبػٞبد(:

 ٍحًٖ٘ ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ ٗإَٔٞزٖب:       
ذنطيب ذىظهاخ الرؿيُ  فٍ القهن الؽاقٌ والؿشهَن ؾيً ما ثترعرم ؾكج م ٌٍاخ        

قولُح؛ منها ذقانَه ووشا,ب الاعيً القىمٍ لاؿيايٍ الهَاضيُاخ فيٍ الىَٖياخ الارؽيكج      

(  ؼُييييس َ  ييييك القييييهن الؽييييالٍ ؾيييييً   NCTM,1989;NCTM,2000اْمهَرُييييح)

معراؿيياخ صييناؾح الاؿهفييح وم ٌٍيياذها فييٍ ؾييال  قييا,  ؾيييً الرقنُييح واللييُغ الهقاُييح   

وللييك تاؾرثييان ثن الاؿهفييح ثقاج الرقييك  والهقييٍ؛ لييما تيياقخ ؾكَييك ميين العهيياخ ميين تُنهييا  

The Partnership for 21الشيها ح مين ثظيب مهياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن       
st
 

Century Skill  (  ت ييهونج صييُاغح إ ييان ؾييا  لرطييىَه اليينػ       0220فييٍ ؾييا )

الرؿيُاُح والرناىَح قاـب الاعراؽ  ذطىن فُاا تؿك ـيٗإ اْقتُياخ والكناٌياخ تاٍياً     

مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن  وذؿييك ضييهونج لررُييت ال ييهق مييؽ مرطيثيياخ الؽُيياج  

 (عShannon,2015ـٗإ القهن الؽالٍ)

وذؿهف مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن تأتها لالاهياناخ الريٍ َؽراظهيا الرٗمُيم          

لينعاغ فٍ الاكنٌح والؿاب والؽُاج  وذر ان مهاناخ الر رُه الناقك وؼيب الاشيرٗخ    

وأتييكاؼ واٖتررييان  ومهيياناخ اٖذليياإ  ومهيياناخ الرؿيياون  والصقافييح الاؿيىماذُييح       

اناخ الؽُاذُيح مصييب  القُياقج  الررُييت  الاٍيرىلُح الشفلييُح     والصقافيح أؾٗمُيح  والاهيي  

الاٍيييييييرىلُح اٖظرااؾُيييييييح  والرىظيييييييم اليييييييماذٍ  والقيييييييكنج ؾييييييييً الرؿاميييييييب ميييييييؽ      

Partnership for 21اِـهَنل)
st
 Century Skills,2009-d    ع  ايا ذؿيهف تأتهيا)

ج لمعاىؾح من الاهاناخ ال هونَح لثنار مهاناخ الطالة فيٍ معياٖخ الؿايب والؽُيا    

والرؿي  وإتراض الاؿهفح  مؽ مهاؾاج ـلا,ص الؿله الهقاٍ المٌ َؿُش فُم وثقواذم  

وَر  ذ اُن ذيك الاهاناخ فٍ الاناهط الكناٌُح  ومؿالعرها من ـٗإ اٌيرفكا   يهد   

 (عWeber,2015,27-28واٌرهاذُعُاخ ذكنًَ غُه تاطُحل)

          ً قميط ذييك الاهياناخ فيٍ      ولقك اذعم شها ح مهاناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن إلي

الاييىاق اٌْاٌييُح  ؼُييس قييا  معاىؾييح ميين ثٌيياذمج ذؿيييُ  الهَاضييُاخ إلييً الرىصييب إلييً  

ـهَطييح ذىضييػ الررامييب تييُن الهَاضييُاخ وذيييك الاهيياناخ  َيير  ميين ـٗلهييا ذىوَييك           

ذعؿيب  فؿايُيح اليكمط     اينهط الإقماظها تنعياغ فيٍ    ُحملااٍ الاناهط تأمصيح ذىضػ  ُ 

ه ثهاُيح وث صيه صييهامح  وضياان ثن ث ثيه ؾيكق مين الرٗمُيم لييكَه         الرؿييُ  واليرؿي  ث صي   

مٍييرىي مرقييك  ميين ال هيي  والقييكنج الهَاضييُاذُح  وَاريين ذؽكَييك الةاَييح ميين ذناُييح ذيييك       

 ( Partnership for 21st Century Skills,2009-eالاهاناخ فٍ اِذٍ)



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  22 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   الريييٍ  مٍييياؾكج الرٗمُيييم ؾييييً ذطيييىَه   ييياراذه  الاؿهفُيييح والن ٍيييُح والاهانَيييح

 َؽراظىتها لينعاغ فٍ الؽُاج فٍ القهن الؽاقٌ والؿشهَنع

   ذطييىَه الاؿهفييح اٌْاٌييُح لايياقج الهَاضييُاخ  فيرييٍ َييرارن الرٗمُييم ميين الر رُييه

 تشرب تاقك والرىاصب تشرب فؿاإ ٖتك ثن َثنً للك ؾيً مؿهفح ث اقَاُح ٌيُاحع

  إ  الرؿياون  الرصقُيت   ذشعُؽ الرٗمُم ؾيً الر رُه الناقك وؼب الاشرٗخ  اٖذليا

الررنىلييىظٍ  الاهوتييح والقاتيُييح ليررُييت  أتييكاؼ واٖتررييان  اٖهراييا  تالشييرىن     

 الؿالاُح  الرصقُت أؾٗمٍع
 

 ٍنّ٘بد ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ:
َارن ذىصُت مهياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن   ايا ؼيكقها ا يان الاعرايؽ اليكولٍ          

  وإ ييان الشييها ح ميين ثظييب مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ       ISTEليررنىلىظُييا فييٍ الرؿيييُ    

Partnership for 21والؿشييهَن 
st
 Centuryلمعاىؾييح هييا تأتهييا    والرييٍ ؾهفر

الاهيياناخ الٗومييح لينعيياغ والؿاييب فييٍ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن مصييب مهيياناخ الييرؿي   

 اج والؿابلعواٖترران  والصقافح الاؿيىماذُح وأؾٗمُح والررنىلىظُح  ومهاناخ الؽُ
 

 ,Rios, Ling؛ 0202؛ تُهو 0200وذراصب ذيك الاهاناخ فٍ اِذٍ)ذهلُنط وفاقإ   

Pugh, Becker & Bacall,2020 ) 

 أٗال: ٍٖبهاد اىزؼيٌ ٗاإلثلاع ٗرشَو اٟرٜ:

وَاريين ذؿييي  هييمع الاهيياناخ ميين ـييٗإ ثتشييطح    اىزحنٞااو اىْبقاال ٗؽااو اىَشاانالد:  -0

وتهامط مرنىؾح من اٌٖرقلار وؼب الاشرٗخ  ومن ـٗإ مشانؼ ذؿيي  هاقفيح   

اٌيرفكا  ثتيىاؼ    ذؿراك ؾيً إشانج اٌْريح و ية ؼييىإ لياشيرٗخ  ومين ثمصيرهيا     

  الثكا,ب ووظهاخ ذؽيُب وذقُُ  ح من اٌٖرنثا  تاا َناٌة الاىقت الرؿيُاٍمفري 

تقيك    ىماخ وذ ٍُهها وتنار اٌٖرنراظاخالعاؽ والهتط تُن الاؿي  ه الافري حالنػ

 هغ ثٌريح ذىضيػ    ن الاشرٗخ تطهد ذقيُكَح ومثررهجوذؽيُب ثتىاؼ مفري ح م

 وظهاخ النػه الارنىؾح  وذ قٌ إلً ثف ب الؽيىإع

وذرؿيييب تاهيياناخ اٖذليياإ اٌْاٌييُح  الرؽييكز والرراتييح      ٗاىزشاابهك: االرظاابه -0

وَاريين ذؿيييُ  وذناُييح هييمع الاهيياناخ ميين ـييٗإ اٖذليياإ والرؿيياون الاثاشييه مييؽ  

 آـهَن واقؿُا ثو افرهاضُا تىاٌطح الشثرح الؿنرثىذُح )أترهتيد(  ومين ثمصيرهيا    

وٌيُاقاخ   الي ػُح فيٍ ثشيراإ  مهاناخ الرىاصب الي ػُح والاررىتح وغُه  اٌرفكا 

ً اٌرفكا  ذرنىلىظُا ووٌيا,ب إؾيٗ  مرؿيكقج  ومؿهفيح  ُ ُيح الؽري  ؾيي         مرنىؾح

اإ فيييٍ تُرييياخ مرنىؾيييح ولةييياخ الرىاصيييب ال ؿيي   فؿالُرهييا مٍيييثقا وذقيييىَ  ذأشُههيييا 

الاهوتييح والهغثييح فييٍ     القييكنج ؾيييً الؿاييب مييؽ فييهد مفري ييح     إغهييان  مرنىؾييح

 عهَن فٍ الىصىإ إلً ذؽقُب اْهكافمٍاؾكج اِـ



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  23 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ؼُس َرطية القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن اٌٖيراهان فيٍ اترريان        :ٗاالثزنبهاإلثلاع  -0

ـكماخ ظكَكج ومنرعاخ مؽٍنح لٗقرلاق  وَارن نؾاَح اٖترريان واٖتيكاؼ ؾين    

 هَب تُراخ ذؿيُ  ذشعؽ ؾيً إشانج الرٍاةٖخ واٖت رياغ ؾييً اْفريان العكَيكج      

ٍ  ُياخ إتيكاؼ اْفريان     اٌرفكا  ذقن ومن ثمصيرها  ان ذىصيُب اْفري    الؿليت اليمهن

ذطثُب اْفريان العكَيكج لرقيكَ  إٌيهاماخ ظكَيكج        العكَكج لّـهَن ؾيً تؽى فؿاإ

 فٍ الاعاإ المٌ َؽكز فُم الرعكَك ثو الرطىَهع

 وذشاب اِذٍ صبّٞب: ٍٖبهاد اىضقبفخ اىوقَٞخ: 

إن الىصييييىإ لياؿيىميييياخ ت اؾيُييييح و  ييييارج وذقىَاهييييا      اىضقبفااااخ اىَؼيٍ٘برٞااااخ:  

ٌرفكامها تكقح وإتكاؼ  َاصب تؿض الاهاناخ الرٍ ذؽيكق الصقافيح الهقاُيح  ومين     وا

ال ييهونج تارييان ذىظُييم الطييٗب إلييً فهيي   ُ ُييح اٌييرفكا  ثتييىاؼ مفري ييح ميين         

 الىٌا,ب لرىصُب الهٌا,ب و ُ ُح اـرُان الاناٌة من تُنهاع

 ؼُييس ذييىفه مهيياناخ ذليياُ  وتقييب الهٌييا,ب واـرُييان  ييهد   اىضقبفااخ اإلػالٍٞااخ: 

ـهَن؛ شقافح إؾٗمُح ذثنٍ وذؿىو فهي   اِ ب لنشه اْؾااإ ومشان رها مؽالرىاص

 قون أؾٗ  فٍ الاعراؽ وذناٍ الاهاناخ الشفلُح والرطىَه الماذٍع

تالرقنُح إٖ الؽالٍ  عُبالفؿيً الهغ  من ذاُى  :ٗاالرظبهصقبفخ رقْٞخ اىَؼيٍ٘بد  

ثتهيي  َؽريياظىن قا,اييا إلييً الرىظُييم ؼييىإ اٌٖييرفكا  اْف ييب لرطثُييب اْقواخ         

 عاٖظرااؾٍالهقاُح فٍ مها  الرؿي   وإلً ذقىَ  مفا ه اٌرفكا  مىاقؽ الرىاصب 

 وذشاب اِذٍ  صبىضب: ٍٖبهاد اىؾٞبح ٗاىؼَو:

الررُت ميؽ الطيهد   ذعثهتا الٍهؾح الرثُهج ليرةُه الرقنٍ ؾيً اىَوّٗخ ٗاىزنٞف:  -0

الؽكَصح لٗذلاإ والرؿي  والؿاب والؽُاج  وَارن ذؿي  مهاناخ الاهوتيح والررُيت   

تالؿاب ؾيً مشانَؽ ذىقاق ذؿقُكا تالركنض وذرؽكي فهد الطيٗب لرةُيه  يهَقره     

 فٍ الؿاب  والررُت مؽ الرطىناخ العكَكج فٍ الاشهوؼع

الاناٌة من الؽهَح لريب  الية   َاصب ذىفُه الاٍرىي  اىَجبكهح ٗاىز٘عٞٔ اىنارٜ: -0

لُااني الرىظُم الماذٍ والاثاقنج  ذؽكَا لياؿياُن  وذىفه تشيا اخ مصيب الراصُيب    

الاٍهؼٍ  ولؿة الكون  وماانٌح ؾاب مُكاتٍ  ظاُؿها ذفيب فهصيا لااانٌيح   

 الرىظُم الماذٍ والاثاقنجع

ٜ اىزحبػو  -0 ه ثهاُيح  فقيك ث يك الثؽيس الاؿاصي     ٗاىزحبػاو ٍزؼالك اىضقبفابد:    االعزَابػ

الييم ار اٖظرايياؾٍ لناييى اْ  يياإ ولنعيياغ الييرؿي  تىاٌييطح تييهامط ومييىاق مرنىؾييح 

ذكؾ  الاهاناخ  وللك ترلاُ  تُراخ ذؿي  مرهاتطيح ذقيك  تشيا اخ لؽيب الفيٗف      

 تُن الطٗب وؾقك ذشرُب فهَب مؿا قثب الثكر فٍ مشهوؼ ذؿاوتٍع
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لانرعييُن فييٍ قطيياؼ   فاييؽ ذىاَييك الطييية ؾيييً الؿيياميُن ا     اإلّزبعٞااخ ٗاىََاابءىخ:  -2

اْؾايياإ والييرؿي   ذثييهو الؽاظييح إلييً هيياذُن الاهييانذُن لعاُييؽ الطييٗب  وذؿاييب    

ثقواخ الؿايب الاؿهفيٍ والرقنُييح ؾييً ذؿىَيى أتراظُييح الشفليُح وذٍُيُه ؾييةر       

الاٍييارلح الارؿيقييح تاراتؿييح الؿاييب والاشييان ح فُييم تؽُييس َييكَه الطييٗب الؿاييب        

 وَثهووا ترا,عمع

َقييك  تاييىلض اٌْييركَى )ذقٍييُ  الؿاييب تييُن ثؾ ييار فهَييب     ٗاىََااإٗىٞخ:اىقٞاابكح  -0

الاشهوؼ  وذىوَؽ الاها  ؼٍة تقا  قىج  ب ؾ ى  ومٍياهاره  فيٍ مفهظياخ    

مثررهج ومن ش  اترقاإ  ب ؾ ى إلً مشهوؼ آـه مؽ معاىؾح مفري ح( ليطيٗب  

مهاناخ  تاطا قىَا من الرؿي  َارنه  من ذؽاب الاٍ ولُح وماانٌح القُاقج  وهٍ

 مهاح لاىغت الاٍرقثبع
 

 

وذؽكق الاهاناخ الٍياتقح  ٌيااخ ذياُيم الاٍيرقثب اليمٌ ذٍيؿً ووانج الرؿييُ  إليً تنا,يم          

( إلييً)الاعيً اْؾيييً 0202)مليه  وذأهُييم  ؼُييس ذهيكف الييىوانج فييٍ ذؽقُيب نةَييح   

 ( 0202ليعامؿاخ 

o  الر رُيييه الناقيييك وؼيييب    ن وأتيييكاؼ ؾييين  هَيييب ذناُيييح مهييياناخ   قؾييي  اٖترريييا

 لاشرٗخ  والر رُه أتكاؾٍعا

o    ذىوَك الطٗب تالاهاناخ الٗومح لٍىد الؿاب ووغا,ت الاٍرقثب ؾين  هَيب

 ذناُح مهاناخ  الرؿاون ثو الؿاب الرؿاوتٍ  ومهاناخ الرىاصب مؽ اِـهَنع
 

ُيم الاهؼييح   َارن ذؽكَك مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن الىاظية ذىافههيا ليكي ذٗم   و

  اِذٍأؾكاقَح فٍ 

وذؿهف تأتهيا لإترياض    :Creative Thinking Skillsٍٖبهاد اىزحنٞو اإلثلاػٜ  -1

قييكنج الؿقييب ؾيييً ذرييىَن ؾٗقيياخ ظكَييكج  َييك هيياقف ومىظييم تؽييى هييكف مؿييُن  و ظك

ا فٍ الىاقؽ لكي الارؿي   ؼُس َرعياوو الؽ يع واٌٖيرػهان إليً الر رُيه      ُذؽكز ذةُُهع

تأتهيا لؾايُيح     ايا ذؿيهف  (ع 22  0220والكناٌح واٌٖيرنراض شي  أتيكاؼل)الثنةيٍ    

ظههييا  تهييكف اٌييرُؿاب  لهنُييح َر اؾييب فُهييا الاييرؿي  مييؽ الفثييهاخ الؿكَييكج الرييٍ َىا    

ا لاشيريرم   ا ثصيُيع ك َؽقيب ؼيعي  ليىصىإ إلً فه  ظكَك  ثو إتراض ظكَي  ؾناصه الاىقت

ثو لياعرايييييؽ اليييييمٌ َؿيييييُش    شييييياف شيييييٍر ظكَيييييك لٌ قُايييييح تالنٍيييييثح ليييييم    ثو ا ر

وَشييراب الر رُييه أتييكاؾٍ ؾيييً ؾييكج مهيياناخ فهؾُييح     (ع22  0200فُمل)ٌييؿاقج 

منهييا  الطٗقييح وذؿنييٍ القييكنج ؾيييً اتريياض ؾييكق  ثُييه ميين اْفرييان فييٍ وميين مؽييكق      

اتراض ث ثه ؾكق مارن من اْفران غُه الارىقؿح القكنج ؾيً ٌهؾح  وذؿنٍالاهوتح و

 العكج ثو اْصالح وَقلك تها قكنج ال هق ؾيً اتراض شٍر ظكَك غُه مألىفعوؾاقج  
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َؿهف الر رُيه الناقيك تأتيم     :Critical Thinking Skillsٍٖبهاد اىزحنٞو اىْبقل  -3

   ً تيىاذط   لتشا  ؾقيٍ مه ة وهاقف  مؽرى  تقىاؾك الانطب واٌٖيركٖإ وَقيىق إلي

َارن الرنث  تها  غاَرم الرؽقب من الشٍر وذقُُايم تاٌٖيرناق إليً مؿياَُه ثو مؽرياخ      

مقثىلح  وَرألت من معاىؾح من الاهاناخ الرٍ َارن اٌرفكامها تلىنج من هقج ثو 

معراؿييييح  ذليييينت ضييييان شييييٗز فريييياخ هييييٍ مهيييياناخ اٌٖييييرقهار واٌٖييييرنثا       

ب الر رُه الناقك ؾييً ؾيكج مهياناخ    (ع وَشرا002  0220والرقُُ ل)شؽاذم والنعان 

 ٍ الرىصيب إليً اٌيرنراظاخ مؿُنيح تنيار ؾيييً       ؾيييً  اٌٖيرنراض  وَقليك تيم القيكنج     هي

ؼقا,ب وتُاتاخ مقكمح  والر ٍُه  وَقلك تيم الؿايُيح ال رهَيح الريٍ َؽري  الرياُيم مين        

ـٗلها ؾيً ما إلا  اتد الر ٍُهاخ الاقرهؼح ذرهذة منطقُا ؾيً الاؿيىماخ الاقكمح 

تيُن الؽعيط    مين ـٗلهيا   ؿايُيح الريٍ َاُيى الرياُيم    ثو ٖ  وذقىَ  الؽعط  وَقلك تيم ال 

 (ع0222القىَح وال ؿُ ح تنار ؾيً ثهاُرها وصيرها الاىضىؼ الاقك )الرثٍٍُ 

وذؿييهف تأتهييا لؾايُييح : Problem Solving Skillsٍٖاابهاد ؽااو اىَشاانالد  -2

ذ رُه ٍَيرفك  فُهيا ال يهق ميا لكَيم مين مؿيانف مررٍيثح ٌياتقح  ومهياناخ مين ثظيب             

ن أٌييرعاتح تاثاشييهج ؾاييب مييا  اٌٖييرعاتح لارطيثيياخ مىقييت لييًُ مألىفييا لييم  وذرييى  

ٍَيرهكف ؼيب الرنياقض ثو الةايىد اليمٌ َر يانم الاىقيت  وذراصيب فيٍ الاهياناخ           

الرالُح  ذؽكَك الاشريح  ذىلُك اْفران  ذؽيُب اْفران  وضؽ ـطح ليؽب  ذن ُيم ـطيح   

 (ع02  0202الؽب  ذقىَ  الؽبل)منلىن 

ولرييك الاهياناخ قون    :Collaborative work skillsٍٖبهاد اىؼَو اىزؼبّٜٗ  -4

 مه  فٍ ذؽقُب اْهكاف الاىضىؾح من ـٗإ الؿاب العااؾٍ الرؿاوتٍ  ومنها  فه 

 لثؿ يه   ال هَيب  ثؾ يار  مين  الرشيعُؽ الاٍيراه  , ترؽقُقهيا  واٖلريىا   ال هَيب  ثهكاف

, النرييا,ط ؾيييً الره ُييى ,العايياؾٍ الؿاييب مشييا ب وؼييب وذؽيُييب ذشييفُص, الييثؿض

 مٍيثقعاع  وذناُيح   الاىضيىؾح  القيىاتُن  مفال يح  وؾيك   لي هَيب   الؿامح تالقىاؾك اٖلرىا 

 عالاطيىتح تالاها  القُا  ؾنك الراميح تالاٍ ولُح أؼٍاي

5-  ِ وَقليييك تهيييا  : Communication Skillsٍٖاابهاد اىز٘اطاااو ٍاااغ اٟفاااوٝ

لالطهَقح الرٍ َر  ؾن  هَقها اترقاإ الاؿهفح من شفص إلً آـيه  والاشيان ح فيٍ    

(ع وفييييٍ معيييياإ  02  0222الفثييييهج والر اؾييييب الاشييييره  تييييُن  هفُنل)ٌييييٗمح   

  والرراتح  والرؽكز  والقهارج    اٌٖرااؼومنهاذرؿكق ثشراإ الرىاصب  الهَاضُاخ 

 (عNCTM,2000ؿياٍ الهَاضُاخ)والراصُب ؼٍة ذلنُت الاعيً القىمٍ لا
 

 فظبئض ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ:
 ) ,et alViinikka, لاهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن ؾكج ـلا,ص من ثهاها       

2020)  ,et alan Laar, V 2019;  
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 :ؼُس َعة ثن َؽلب ظاُؽ الرٗمُم فٍ مهاؼيب   ٍٖبهاد ٍؾ٘هٝخ أٗ ٍوميٝخ

 الرؿيُ  الافري ح ؾيً فه  الرؿي  وا رٍاب همع الاهاناخع

 :ؼُييس َؽريياض الرياُييم إلييً ذؿييي  الاؽرييىي الؿياييٍ ميين ـييٗإ   ٍٖاابهاد ٍزحبػيااخ

ثمصيييح وذطثُقيياخ وـثييهاخ ميين الؽُيياج الىاقؿُييح  فالرياُييم َييرؿي  تلييىنج ثف ييب   

 ذ اؾٗخ لاخ مؿنً ومهذثطح تىاقؿم الؿايٍعؼُناا َهذثط الرؿي  تؿٗقاخ و

  :ف ييٍ الؿييال  الهقاييٍ َؽريياض الرياُييم لييرؿي   ُييت َييرارن ميين      ٍٖاابهاد ٍزْ٘ػااخ

اٌييرفكا  اْقواخ الاناٌييثح ليييرارن ميين مهيياناخ الييرؿي   وماانٌييح اْتشييطح        

 الؽُاذُح الافري حع
 

 كٗه اىَؼيٌ فٜ رَْٞخ ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ:
ىؾح من اٖؾرثاناخ َعة مهاؾاذها ؾنك ذناُيح مهياناخ القيهن الؽياقٌ     هنا  معا      

والؿشييهَن ثهاهييا  قمييط ذيييك الاهيياناخ فييٍ ثتشييطح الييرؿي   وظؿييب الاؽرييىي الؿياييٍ لا  

ذهاتط تؽُاج الطالة  ومؽا ياج الؿيال  الؽقُقيٍ فيٍ الاىاقيت الرؿيُاُيح  ونتيط الفثيهاخ         

لاراؼح ليطٗب  وذلاُ  مىاقيت ذٍياػ   الرؿيُاُح وثتشطح الرؿي  تؿال  الؿاب وال ه  ا

(ع  ايا ثشيانخ الؿكَيك    Lendis,2014تالرىاصب تُن الطيٗب لير رُيه واليرؿي  والؿايب)    

من الكناٌاخ إلً ضهونج اٖترقاإ مين ذيكنًَ مؿالعياخ اليما هج وا رٍياب الاؿيانف       

والؽقيييا,ب والا ييياهُ  فيييٍ الايييىاق الكناٌيييُح اٌْاٌيييُح ومنهيييا الهَاضيييُاخ  إليييً ذؿيييي     

ـييٗإ الاشييهوؾاخ الرؿيُاُييح   ميين اذُعُاخ تنييار الاؿهفييح وإتراظهييا وماانٌيياذها  اٌييره

واٌيرهاذُعُاخ الرؿيياون والرىاصيب  إن ذىاصييب الطيٗب فييٍ معراؿياخ ثو تُريياخ ذؿييي      

َنرقب ته  إلً مؽا اج الؿال  الؽقُقٍ  ومؽا اج الؿياار الارفللُن فٍ اتراض الاؿهفح  

شيطح الرقليٍ والثؽيس  إن اليرؿي  الؽقُقيٍ فيٍ       وذياً الاؿهفح من ـٗإ الرعهَية وثت 

القيييهن الؽييياقٌ والؿشيييهَن َيييهذثط تالؽُييياج تايييا ذر يييان مييين ذةُيييهاخ فيييٍ الاؿيييانف   

والاهاناخ واٖذعاهاخ تٍهؾح  ثُهج  َارن مٗؼقرها من ـٗإ إترياض الاؿهفيح وليًُ    

;Chu, Reynolds, Tavares, Notari &  Weber,2015تقيهييا ثو ؼ ػهييا

Frache, Tombras, Nistazakis & Thompson,2019) Lee,2017; ع) 
 

  وليما  رٗمُيم هن الؽياقٌ والؿشيهَن ليكي ال   ولياؿي  قون مه  فٍ ذناُح مهاناخ القي       

َعيييية ذقييييكَ  تييييهامط فؿالييييح ليرناُييييح الاهنُييييح لياؿييييي   تؽُييييس ذراُييييى تؿييييكج ٌييييااخ    

Partnership for 21منها)
st
 Century Skills,2009-a; 2009-c; 2009-d ) 

     ؼييس الاؿياييُن ؾيييً فهيي  ذيييك الاهيياناخ وثهاُرهييا  و ُ ُييح قمعهييا فييٍ ؾايُيياخ

 الركنًَ الُىمُحع

 قؾ  الاؿي  تاؾرثانع مٍُها لؿايُح الرؿي  ولًُ ميقنا ليرٗمُمع 

  مكنتُن(ع - مكَهَن -ذٍُُه الرؿاون تُن ث هاف الؿايُح الرؿيُاُح )مؿياُن 



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  28 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  الررنىلىظُح الٗوميح ليقيهن الؽياقٌ والؿشيهَن     ذىفه إمراتُح اٌٖرؿاتح تاْقواخ

 مرً ذىفهخع
 

وهنيييييا  ؾيييييكج ثقوان لياؿيييييي  فيييييٍ ذناُيييييح مهييييياناخ القيييييهن الؽييييياقٌ والؿشيييييهَن        

Partnership for 21ومنها)
st
 Century Skills,2011 ) 

 ذىفُه ال ه  لرطثُب ذيك الاهاناخ ؾثه معاٖخ الاؽرىيع 

  د الايىاق اٌْاٌيُح ومىضيىؾاخ    قمط مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن فٍ ٌيُا

 الرفللاخ الافري حع

    ذقكَ  ثٌالُة ذؿي  مثررهج ذؿراك ؾيً الر ارج  واٌرفكا  الرقنُاخ الكاؾايح لياينهط

 الكناٌٍ والرأ ُك ؾيً مهاناخ ؼب الاشرٗخ ومهاناخ الر رُه الؿيُاع

 ذشعُؽ الرٗمُم ؾيً الررامب تُن مىانق الاكنٌح والاعراؽع 

 اخ فيييٍ ميييىاق واٌيييرهاذُعُاخ الريييكنًَ  و يييملك الااانٌييياخ قميييط ذييييك الاهيييان

 واْتشطح الرؿيُاُحع

 الرقُُ  الاٍراه ليرؿهف ؾيً مكي ذناُح ذيك الاهاناخ لكي الرٗمُمع 

 اٌرفكا  اٌرهاذُعُاخ ذؿي  مفري ح لفيب تُراخ ذؿيُ  وذؿي  مرثاَنحع 
 

 

 كٍظ ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ فٜ ٍْٖظ اىوٝبػٞبد:

ثؾييكخ شييها ح مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن تالرؿيياون مييؽ الاعيييً القييىمٍ         

( ـهَطح ذىضػ  ُ ُح قمط ذييك الاهياناخ فيٍ ذيكنًَ     NCTM) لاؿياٍ الهَاضُاخ

الهَاضُاخ تالل ىف الكناٌُح الافري ح  ؼُس ثؾكخ ثهكافا ذؿيُاُح لريب مهيانج منهيا     

هكاف  ضان ثتشيطح ذيكنًَ الهَاضيُاخ    وقكمد ثمصيح ذىضُؽُح لرُ ُح ذؽقُب همع اْ

ٌييىار قاـييب ال لييب الكناٌييٍ ثو ـانظييم  وَىضييػ العييكوإ الرييالٍ ـهَطييح مهيياناخ     

القيييهن الؽييياقٌ والؿشيييهَن واْهيييكاف الفاصيييح تاييينهط الهَاضيييُاخ ليليييت الصييياتٍ      

Partnership for 21أؾكاقٌ)
st
 Century Skills,2008 ) 

 ٗاىؼشوِٝ ٗا١ٕلاف اىقبطخ ثَْٖظ اىوٝبػٞبد(: فوٝـخ ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ 1علٗه )

 ىيظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ 

ٗاىَإشواد ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ  

اىوئَٞخ اىَورجـخ ثٖب   
 إٔلاف اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ

 )اىظف اىضبٍِ( 

 : ٗاالثزنبهاإلثلاع 

   أفناابه  جْاابءَٝازقلً اىزالٍٞاان ٍغَ٘ػااخ ٗاٍااؼخ ٍاِ اىزقْٞاابد ى

, ثَب ٝإكٛ ئىٚ طقو ٗرؾيٞو ٗرقٞاٌٞ  ثبالٕزَبًعلٝلح ٗعلٝوح 

أفنبهٌٕ اىقبطخ ٍِ أعو رؾَِٞ ٗرؼظٌٞ اىغٖا٘ك اإلثلاػٞاخ,   

 .ٗاالثزنبهٗئصجبد ا١طبىخ 

     ٌٝاالٍاازَبع ئىااٚ اىزالٍٞاان ٗرقٞااٌٞ اىزحنٞااو ٗرقاال

رؾَاااْٞبد ١فنااابه اٟفاااوِٝ ٗرظاااؾٞؾٖب, ٍاااغ    

 رقلٌٝ اىؾغظ اىلاػَخ

   ٌ  االٍااااازَبع ئىاااااٚ اٟفاااااوِٝ ٗرؼااااالٝو ؽغغٖااااا

 اىقبطخ ؽَت اىؾبعخ.
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ٗاىَإشواد ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ  

اىوئَٞخ اىَورجـخ ثٖب   

 إٔلاف اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ

 )اىظف اىضبٍِ( 

    اىزؼيٌ ٍِ ا١فـبء ٗاىَوٗه ثَؾابٗالد ٍزناوهح

 فٜ ؽو اىَشنالد اىوٝبػٞخ.

 اىزحنٞو اىْبقل ٗؽو اىَشنالد:  

       ًٖٝزٌ اىزالٍٞن ثشنو فؼبه ثاْظٌ اىزحنٞاو ٗفٖاٌ مٞحٞاخ اٍازقلا

ا١عااياء ىززحبػااو ٍااغ ثؼؼااٖب اىااجؼغ ٗاٍاازقلاٍٖب فااٜ ؽااو      

 اىَشنالد اىوٝبػٞخ.

       قٞبً اىزالٍٞن ثزؾلٝال ٗؿاوػ أٍائيخ ٍَٖاخ ؽا٘ه

فااااٜ رؾيٞااااو ئعبثاااابد    ٗاالّقااااواؽاىوٝبػااااٞبد 

 ثؼؼٌٖ اىجؼغ.

       قٞبً اىزالٍٞن ثزؾيٞاو اىناو ئىاٚ ٍغَ٘ػاخ أعاياء

رزحبػااااو ٍااااغ ثؼؼااااٖب اىااااجؼغ ىزنااااِ٘ٝ اىااااْظٌ  

   اىوٝبػٞخ اىَقزيحخ.

   االرظبه ٗاىز٘اطو:

       ثشاانو ٝاازَنِ اىزالٍٞاان ٍااِ اىزؼجٞااو ػااِ أفناابهٌٕ اىوٝبػااٞخ

أٗ رَضٞيااااٜ, ٗاالٍاااازَبع ٗاىزؾاااالس ثي ااااخ   ٜشااااحٖٜ أٗ مزاااابث

 هٝبػٞخ طؾٞؾخ.

        َٝازَغ اىزالٍٞان ثشانو فؼابه ئىاٚ أقاواٌّٖ كافااو

 اىحظو.

     ئػبكح طٞبغخ اىزحَٞو ىزيَٞان آفاو أٗ اإلّقاواؽ

فااٜ االٍاازغ٘اة ٍااِ أعااو اىز٘طااو ىؾااو ٍشاانيخ  

  هٝبػٞخ ٍب.

 اىزؼبُٗ:  

     ٝؼوف اىزالٍٞن مٞحٞخ اىزؼجٞو ػِ ا١فنابه ٗاٟهاء ثشانو فؼابه

غٞاو   االرظابه ثبٍزقلاً ا١ٍبىٞت اىشح٘ٝخ ٗاىَنز٘ثاخ ٗمانىل   

 اىيحظٜ.

    ٌٖٝؼَااااو اىزالٍٞاااان ثشاااانو رؼاااابّٜٗ ٍااااغ ثؼؼاااا

ًٞباىاااجؼغ, ئٍاااب  ًٖااا افزواػااا ب ى٘عااأ أصْااابء أٗ ٗع

 اىَشبهمخ فٜ اىَْبقشبد

 اىضقبفخ اىَؼيٍ٘برٞخ:

   ئيٖاابه ٍغَ٘ػااخ ٗيٞحٞااخ ٍااِ ٍٖاابهاد   قاالهح اىزالٍٞاان ػياا ٚ

 اىزحنٞو اىَزظيخ ثبىَؼيٍ٘بد ٗاإلػالً ٗاىزنْ٘ى٘عٞب.

    اٍزنشبف اىزالٍٞن ىَغبالد علٝالح ىيوٝبػاٞبد

 ٗرـجٞقبرٖب, ٗرجبكه ٍب رؼيَ٘ٓ ٍغ اٟفوِٝ.

 اىضقبفخ اإلػالٍٞخ:  

   قاااالهح اىزالٍٞاااان ػيااااٚ اى٘طاااا٘ه ئىااااٚ اىَؼيٍ٘اااابد ٗرقَٖٞٞااااب

ٗئكاهح رياال اىَؼيٍ٘اابد, ٗرـجٞااق   ثحؼبىٞااخ, ٗماانىل اٍاازقلاً   

 اىَؼوفخ ػيٚ اىقؼبٝب ا١فالقٞخ ٗاىقبّّ٘ٞخ اىَؾٞـخ.

   امزَااااابة اىزالٍٞااااان فٖاااااٌ ىيقؼااااابٝب اىقبّّ٘ٞاااااخ

 ٘ع٘ح فٜ ثٞئزٌٖ.ٗا١فالقٞخ اىَ

 ػالط اىجٞبّبد اىنَٞخ ٗاٍزْزبط أَّبؽ علٝلح 

 اىضقبفخ اىزنْ٘ى٘عٞخ:  

       االٍااازحبكح ٍاااِ اىٍ٘ااابئؾ اىزنْ٘ى٘عٞاااخ, فظااابئض اىجٞئااابد

َؾاا٘ ىٍزؼاالكح اىضقبفاابد, ٗاىقاالهح ػيااٚ اٍاازقلاً اىزنْ٘ى٘عٞااب  

ً ا١ٍٞاااخ,  ئكاهح ٗكٍاااظ  فاااٜ  اىزنْ٘ى٘عٞاااب اىوقَٞاااخ    ٗاٍااازقلا

 ٗرقٌٞٞ اىَؼيٍ٘بد, ٗرـجٞق اىزنْ٘ى٘عٞب ػيٚ ّؾ٘ فؼبه.

    اٍااازقلاً اىزالٍٞااان ىيزنْ٘ى٘عٞاااب فاااٜ اىز٘اطاااو

به اىوٝبػاااٞخ ػاااِ ؿوٝاااق رقااالٌٝ  ٗرجااابكه ا١فنااا

 رَضٞالد ٍْبٍجخ ٍِ اىجٞبّبد اىَزبؽخ.

 اىزنٞف ٗاىَوّٗخ:  

      رْظٌٞ ٗرقٌٞٞ اىز٘اطو اىؾٞابرٜ ٗاىا٘يٞحٜ, امزَابة ٍٖابهاد

اىقالهح ػياٚ اىؼَاو فاٜ ثٞئابد ٍؼقالح, اىقالهح         ,اىؾٞبح ٗاىؼَاو 

 ػيٚ اىَْبفَخ ػبىَٞب, ئػـبء إزَبً طبهً ىزـ٘ٝو اىَْٖخ.

  اىزالٍٞاان رظااْٞف اىْظوٝاابد ٗرؾلٝاال    َٝاازـٞغ

اىحااوٗق ثْٖٞااب, ٗرـ٘ٝوٕااب ٗرؾَااْٖٞب, ٗماانىل  

 رقجو اىوأٛ اٟفو ٗاىزنٞف ٍؼٔ.

 اىَجبكهح ٗاىز٘عٞٔ اىنارٜ:  

        اىقاالهح ػيااٚ رؾلٝاال ا١ٕاالاف ٗئكاهح اى٘قااذ, ٗاىؼَااو ثشاانو

ٍَاازقو, رَْٞااخ ٍٖاابهاد اىاازؼيٌ اىاانارٜ ٗرٍ٘ااٞغ كائااوح اىاازؼيٌ  

 ٗاىحوص اىَزبؽخ ىٔ.

 و ثـوٝقاااااخ ػنَاااااٞخ ىؾاااااو اىَشااااانالد    اىؼَااااا

اىوٝبػااااٞخ ٗئعااااواء اقزااااواُ ثااااِٞ اىزَضااااٞالد    

 يز٘طو ىؾو اىَشنيخ اىَقلٍخ.ىاىوٝبػٞخ 

 اىَٖبهاد االعزَبػٞخ ػجو اىضقبفبد:

         ,ًاىزحبػاااو ٍاااغ اٟفاااوِٝ فاااٜ ٍْااابؿ ٍْبٍااات ٍاااِ االؽزاااوا

أفناابه   جْاابءٗاالٍاازحبكح ٍااِ اىحااوٗق االعزَبػٞااخ ٗاىضقبفٞااخ ى    

 نبه ٗاىؼَو ثغ٘كح ٗفبػيٞخ.علٝلح ٗىٝبكح االثز

  رـجٞاااااااق أكٗاد هٝبػاااااااٞبد, ٍضاااااااو اىزؾيٞاااااااو

اإلؽظااابئٜ ىحٖااااٌ اىَشااانالد ٗاىقؼاااابٝب ػجااااو   

 .اىَقزيحخ اىضقبفبد
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ٗاىَإشواد ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ  

اىوئَٞخ اىَورجـخ ثٖب   

 إٔلاف اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ

 )اىظف اىضبٍِ( 

 اإلّزبعٞخ ٗاىََبءىخ:  

      ,امزَبة ٍٖبهاد اىؼَو ٍغ اٟفوِٝ ٍاِ أعاو ٕالف ٍشازوك

 ٗاالٍزحبكح ٍِ ٍ٘اؿِ اىق٘ح ىلٙ اٟفوِٝ.

    اىَزورجاخ ػياٚ   رؼوف اىزالٍٞن اٟصابه االفالقٞاخ

 اىقواهاد اىزٜ ٝزقنّٖٗب.

 اىقٞبكح ٗاىََئ٘ىٞخ:  

  اىقاااالهح ػيااااٚ رؾلٝاااال ٗرؾقٞااااق إٔاااالاف ٍٗ٘اعٖااااخ اىؼقجاااابد

ٗاىؼا ٘ؽ ىزؾقٞااق اىْزٞغااخ اىَوعاا٘ح, ئيٖاابه ٍااَبد ئػاابفٞخ  

 اىزؼبُٗ ثشنو فؼبه, ٗاىقؼ٘ع ىيََبءىخ ػِ اىْزبئظ. ٍضو

     ٝقااله اىزالٍٞاان إَٔٞااخ اؽزااواً ٍَاائ٘ىٞخ اٟفااو

 اىَينٞخ اىحنوٝخ ىٔ.ٗؽق٘ق 

       

ـيٗإ الٍينىاخ القيُييح     -ولقك ذىصيد ترا,ط الؿكَك من الكناٌاخ والثؽىز الٍاتقح      

إلً فاؾيُح اٌرفكا  تؿض الثهامط واٌٖرهاذُعُاخ والناالض الاٍرفكمح فٍ  - الااضُح

ذييكنًَ الهَاضييُاخ فييٍ ذناُييح مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن  أؼييك تييىاذط الييرؿي    

 الاهاؼب الكناٌُح الافري حع فٍ لكي الطٗبالاهاح 

طيىَه  ( إلً الرشت ؾين فاؾيُيح تهتيامط مقريهغ لر    0202)فقك هكفد قناٌح ؼٍن       

منهط الهَاضُاخ تالاهؼيح اٖتركا,ُح لرناُح مهاناخ الهَاضيُاخ الاعراؿُيح فيٍ ضيىر     

ا تييُن مرطيثيياخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَنع وثغهييهخ النرييا,ط وظييىق فييهد قاإ إؼلييا,ُع  

مرىٌطٍ قنظاخ ذٗمُم الاعاىؾرُن ال اتطح والرعهَثُح فٍ تطاقح مٗؼػح مهاناخ 

الرعهَثُيييحع  ايييا هيييكفد قناٌيييح    ُيييم الاعاىؾيييح الهَاضيييُاخ الاعراؿُيييح لليييالػ ذٗم  

رناُح الرؽليُب ومهياناخ   ل تامط قا,  ؾيً الاؽطاخ الؿياُحته تنار( إلً 0202)مؽاك

ا لوٌ القهن الؽياقٌ والؿشيهَن ليكي ذٗمُيم الليت الٍياقي اٖتريكا,ٍ الار يىقُن ؾقيُعي         

رىٌيطٍ  ا تُن مصؿىتاخ ذؿي  الهَاضُاخ  وثغههخ النرا,ط وظىق فهود قالح إؼلا,ُع

نذيية قنظيياخ ذٗمُييم الاعاييىؾرُن الرعهَثُييح وال يياتطح فييٍ مقُيياي مهيياناخ القييهن     

 الؽاقٌ والؿشهَن  رب ومهاناذم ال هؾُح  ب ؾيً ؼكج للالػ الاعاىؾح الرعهَثُحع

( إلً قُياي فاؾيُيح اليكمط تيُن اٌيرهاذُعُح      0202فٍ ؼُن هكفد قناٌح الهتا  )       

ـها,ط الر رُه وتاىلض الرؿي  القا,  ؾيً الاىاقت الاىقوظح فيٍ ذناُيح تؿيض مهياناخ     

القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن فييٍ قناٌييح الهنكٌييح لييكي ذٗمُييم اللييت اْوإ أؾييكاقٌ      

ُعا تيُن مرىٌييطٍ قنظيياخ ذٗمُييم الاعاىؾييح  وثغهيهخ النرييا,ط وظييىق فييهد قاإ إؼلييا, 

الرعهَثُييح فييٍ الرطثُقييُن القثيييٍ والثؿييكٌ ٖـرثييان مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن    

هيكفد إليً الرشيت    ( فقيك  0202)لرطثُب الثؿكٌع ثما قناٌح الٍؿُكللالػ الرٗمُم فٍ ا

 ( فٍ ذناُح الراُى الهَاضيٍ ومهياناخ  STEMمكـب مرؿكق الرفللاخ ) ؾن فاؾيُح

الاهؼيح أؾكاقَحع وثغههخ النرا,ط وظىق فيهود   ذٗمُمالقهن الؽاقٌ والؿشهَن لكي 

رُن الرعهَثُييح وال يياتطح فييٍ  الاعاييىؾ ذٗمُييمتييُن مرىٌييطٍ قنظيياخ   اإؼلييا,ُع قالييح

 الرطثُب الثؿكٌ لاقُاي مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن للالػ الاعاىؾح الرعهَثُحع
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( إلييً تنييار وقُيياي فؿالُييح  0202)قناٌييح ؾثييكالؿاإلانييىاإ ت ٍييم هييكفد  وؾيييً ا       

فٍ ذناُح تؿض مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشيهَن ليكي    2تهتامط مؿىو تأقواخ الىَة 

الطييٗب الاؿيايييُن تريُيييح الرهتُيييح  وثغهيييهخ النرييا,ط وظيييىق فيييهد قاإ إؼليييا,ُا تيييُن   

مرىٌييطٍ قنظيياخ الطييٗب معاىؾييح الثؽييس فييٍ الرطثُقييُن القثيييٍ والثؿييكٌ ٖـرثييان      

ع  اييا هييكفد الرطثُييب الثؿييكٌ الطييٗب فييٍ مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن للييالػ 

( إلييً الرشييت ؾيين فاؾيُييح تهتييامط إشها,ييٍ قييا,  ؾيييً  0202)قناٌييح مؽاييىق وإتييهاهُ 

تؿض مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن لرناُح القىج الهَاضُح والر رُه الهَاضٍ ليكي  

قَيح  وذىصييد النريا,ط إليً فاؾيُيح الثهتيامط       الطٗب الار ىقُن قناٌُاع تالاهؼيح أؾكا

 ذناُح القىج الهَاضُح والر رُه الهَاضٍ لكي الطٗبع فٍ أشها,ً 

( إليً ذقليٍ ثشيه وؼيكج     0202)هيكفد قناٌيح القثيُٗخ    ؾط عا ؾيً ما ٌثب فقيك و       

قناٌييُح ملييااح وفييب مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن ؾيييً الرؽلييُب والر رُييه        

 ٗب الاهؼيح الارىٌطح فٍ الاؿاهك الراتؿح ليعامؿح أٌٗمُح تالاكَنح الهَاضٍ لكي 

( إلً تنار اٌرهاذُعُح مقرهؼح قا,اح ؾييً  0202)لانىنجع  اا هكفد قناٌح القؽطاتٍا

الرىاصيييب الهَاضيييٍ  وذقليييٍ فاؾيُرهيييا فيييٍ ذناُيييح تؿيييض مهييياناخ القيييهن الؽييياقٌ     

اإ إؼليا,ُا  النريا,ط وظيىق فيهد ق   الاهؼييح اٖتركا,ُيح  وثغهيهخ     ذٗمُم والؿشهَن لكي

ان مهياناخ  الاعايىؾرُن الرعهَثُيح وال ياتطح فيٍ اـرثي      ذٗمُيم تُن مرىٌيطٍ قنظياخ   

( فقيك  0202)عاىؾيح الرعهَثُيحع ثميا قناٌيح مؽايك     للالػ الا القهن الؽاقٌ والؿشهَن

هييكفد إلييً اٌييرفكا  تنييار تاييىلض ذكنٍَييٍ مقرييهغ قييا,  ؾيييً تػهَييح الؿقييىإ الفاٍييح      

ح مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن وم هى  الماخ الهَاضٍ ليكٌ  يٗب   لعانقته لرناُ

الليييت اْوإ الصييياتىٌ  وثغهيييهخ النريييا,ط ثن النايييىلض الركنٍَيييٍ الاقريييهغ َرليييت    

 ع الام ىنجتال ؿالُح فٍ ذناُح الاهاناخ 

الكناٌيياخ اْظنثُييح إلييً فاؾيُييح    وؾيييً اللييؿُك الييكولٍ فقييك ذىصيييد الؿكَييك ميين         

اكاـب والرقنُاخ فٍ ذناُح مهاناخ القهن الؽياقٌ والؿشيهَن  ومنهيا     اٌرفكا  تؿض ال

ذؿييييييييُ  الهَاضيييييييُاخ القيييييييا,  ؾييييييييً اليييييييرؿي  النشيييييييط مييييييين ـيييييييٗإ الرعيييييييانب         

 ,Ariyani)(STEM؛ إٌرهاذُعُح الركنًَ القا,اح ؾييً ) Pokhrel,2018)الؿايُح)

Achmad & Nurulsari,2019)والهَاضُاخ والهنكٌح والررنىلىظُا الؿيى  ذؿيُ  ؛ 

؛ 2019ussin, et al(H,(حالهوتىذُ الاشهوؾاخ ؾيً القا,  الرؿي  ـٗإ من الاررامب

؛ اٌييييرفكا  الاؿيييياند الرؿيُاُييييح Albay,2020))لاشييييرٗخاٌييييرفكا  مييييكـب ؼييييب ا

(؛ Dogan,2020الررنىلىظُح الارؿيقيح تيالؿيى  والررنىلىظُيا والهنكٌيح والهَاضيُاخ)     

ذؿييي  ؛ (Hewett, Zeng & Pletcher,2020)حُييالرؿيُااٌييرفكا  ثلؿيياب ال ُييكَى  

 ). ,et alNouri(2020,مهاؼب قناٌُح مفري حالثهمعح ليارؿياُن فٍ 
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مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ   ميين ذيييك الكناٌيياخ فييٍ ذؽكَييك قا,اييح     وقييك ذيي  اٌٖيير اقج        

ذناُرهييا لييكي ذٗمُييم الاهؼيييح أؾكاقَييح  و ييملك تنييار وضييثط ثقاذييٍ  ٗو ؿشييهَن الييوال

 الرٗمُمع  ه ٖر قُاي ذيك الاهاناخ لكي

 فوٗع اىجؾش:
 ٌؿً الثؽس ٖـرثان صؽح ال هضُن أؼلا,ُُن اِذُُن 

( تييُن مرىٌييطٍ قنظيياخ 2020َىظييك فييهد قاإ إؼلييا,ُعا ؾنييك مٍييرىي قٖلييح )  -0

ٌ  ذٗمُم معاىؾح الثؽس فٍ  ٖـرثيان مهياناخ الر رُيه     الرطثُقُن القثييٍ والثؿيك

 -مهياناخ الر رُيه الناقيك     - رب ومرىتاذم ال هؾُح )مهياناخ الر رُيه أتيكاؾٍ    

 للالػ الرٗمُم فٍ الرطثُب الثؿكٌع اخ ؼب الاشرٗخ(  ب ؾيً ؼكج مهان

( تييُن مرىٌييطٍ قنظيياخ 2020َىظييك فييهد قاإ إؼلييا,ُعا ؾنييك مٍييرىي قٖلييح )  -0

معاىؾح الثؽس فٍ الرطثُقُن القثيٍ والثؿكٌ لاقُاي اٖذعاع تؽى الؿاب ذٗمُم 

 للالػ الرٗمُم فٍ الرطثُب الثؿكٌع رؿاوتٍ والرىاصب مؽ اِـهَن ال

 ٗئعواءارٔ صبىضب: اإلؿبه اىزغوٝجٜ ىيجؾش
َثيكث ترؽكَيك معرايؽ      ووإظهاراذيم  َشراب هما العىر ؾيً أ ان الرعهَثيٍ ليثؽيس       

إؾييكاق وضييثط  ُام الرعهَثييٍ   اييا َشييراب ؾيييًوذلييا الثؽييس هط  وميينالثؽييس وؾُنرييم

  اٌْاٌُح ليثؽسعح الرعهترن ُم   وَنرهٍ تالافري ح مىاق وثقواخ الثؽس

 ٍغزَغ اىجؾش ٗػْٞزٔ:  
ذرىن معناؽ الثؽس من ظاُؽ ذٗمُم وذياُماخ الاهؼييح أؾكاقَيح تاؽافػيح الانىفُيح      

( ذياُيما تاكنٌيح اليىؾٍ القيىمٍ أؾكاقَيح تنيُن       02ذرىتد ؾُنح الثؽس مين ) فٍ ؼُن 

 (02)تإقانج شثُن الرى  الرؿيُاُح تاؽافػح الانىفُح  ؼُيس ذشيراب ذييك الاكنٌيح ؾييً      

ىإ لرب من اللي ُن الصياتٍ والصاليس     فل (0( فلىإ ليلت اْوإ  و)2)ا تىاقؽ فليع

وقهتهيا مين مؽيب     يرطثُيب  لااقَيح ل مراتاخ اأوقك ذ  اـرُان ذيك الاكنٌح تػهعا لرىافه 

ؾاييب الثاؼييسع  اييا ذيي  اـرُييان ؾُنييح الثؽييس تطهَقييح ؾشييىا,ُح مقلييىقج  مقلييىقج فييٍ  

اـرُان الاكنٌح الرٍ  ثب فُها الثؽس  ؾشىا,ُح فٍ اـرُان ال لب المٌ مصب معاىؾيح  

 الثؽسع
 

 :ٗرظََٞٔ اىزغوٝجٜ ٍْٖظ اىجؾش
 Descriptive Researchاؾراك الثؽس فٍ إظهاراذم ؾيً الانهط الىص ٍ الرؽيُيٍ  

لىصييت وذؽيُييب اْقتُيياخ لاخ الليييح تارةُييهاخ الثؽييس الافري ييح  وإؾييكاق الرلييىن      

الاقرييهغ لرطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ  وتنييار وضييثط ثقواخ الثؽييس وذ ٍييُه ومناقشييح       
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  Experimental Method الرعهَثيييٍ تأضيييافح إليييً اٌيييرفكا  الاييينهط  النريييا,ط 

الرعهَثييٍ لٌ الاعاىؾييح الىاؼييكج والقُاٌييُن القثيييٍ والثؿييكٌ  وللييك      شييثم والرليياُ 

لقُاي ؼع  ثشه ذكنًَ وؼكج مقرهؼح من الاينهط الاطيىن ؾييً ذناُيح تؿيض مهياناخ       

 ن لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحعالقهن الؽاقٌ والؿشهَ
 

 ثْبء ٗػجؾ ٍ٘اك ٗأكٗاد اىجؾش:
قواخ الثؽس  تأضافح إلً تنيار  الثؽس؛ فقك ذ  تنار وضثط مىاق وث لرؽقُب ثهكاف     

قا,اح تأتؿاق الرناُيح الاٍيركامح اليٗو  ذىافههيا فيٍ مؽريىي مينهط الهَاضيُاخ  و يملك          

  قا,اح تاهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن الٗو  ذىافهها لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَح

 ظهاراخ اِذُح وقك ذ  للك وفقعا لٕ
 

 :ْٖظ اىوٝبػٞبدثْبء قبئَخ أثؼبك اىزَْٞخ اىََزلاٍخ اىالىً ر٘افوٕب فٜ ٍ
منهط الهَاضُاخ  مؽرىي لثنار وضثط قا,اح ثتؿاق الرناُح الاٍركامح الٗو  ذىافهها فٍ

 ياهؼيح أؾكاقَح  ذ  اذفال الفطىاخ الرالُح ل

 الرييييٍ ذطهقييييد إلييييً الرناُييييح الاٍييييركامح اْقتُيييياخ والكناٌيييياخ الٍيييياتقح  مهاظؿييييح 

 ,Leal Filho, et al؛0202؛ الةنيا   0202؛ الةاميكٌ والشييىٌ   0202الهتا  )

2019; Nousheen, et al,2020; Prado, et al,2020; Richter-

Beuschel & Bögeholz,2020; Waltner, et al,2020)    ذؽكَيك    ؼُيس ذي

  عهارب تؿك منو ملك الا شهاخ الارؿيقح تح  اْتؿاق اله,ٍُح ليرناُح الاٍركام

 الرناُح الاٍركامح ) تنار القا,اح فٍ صىنذها اْولُح  ؼُس ذ اند ثتؿاق ٌ  اٖقرلياق

 ع(0)ميؽب  الثُرٍ(  وثما   ب ُتؿك معاىؾح من الا شهاخ - اٖظرااؾٍ -

        (0)ميؽيب   ؾهد القا,اح ؾييً تؿيض الارفلليُن فيٍ معياإ ذؿييُ  الهَاضيُاخ  

ٖ  -غح ـُانان ليؽر  ؾيً قنظح اتراار الا شه ليثؿك الراتؽ لم )َنراٍ ؼُس ذ  صُا

ا ؾيُم ذي   (  وتنارعغُه مه  - اُح الا شه )مه ليؽر  ؾيً مكي ثه َنراٍ(  وـُانان

 ذؿكَب تؿض اللُاغاخ اليةىَح فٍ القا,احع

 الرناُح ثتؿاق قا,اح اِذٍ( 0ا,ُح ليقا,اح  وَىضػ العكوإ )الرىصب إلً اللىنج النه 

 أؾكاقَيييح تالاهؼييييح الهَاضيييُاخ مييينهط مؽريييىي فيييٍ ذىافههيييا اليييٗو  الاٍيييركامح

   منها ترب الارؿيقح والا شهاخ
  اىوٝبػٞبد ٍْٖظٍؾز٘ٙ  فٜ ر٘افوٕب اىالىً اىََزلاٍخ اىزَْٞخ (: أثؼبك3علٗه )

 ٍْٖب ثنو اىَزؼيقخ ٗاىَإشواد اإلػلاكٝخ ثبىَوؽيخ
 

 اىَإشواد اىحوػٞخ اىجؼل

 

 
 .ٜاىَؾز٘ٙ فٜ روشٞل االٍزٖالك اى نائ ٌَٖٝ 

 .ٝشغغ اىَؾز٘ٙ ػيٚ روشٞل اٍزٖالك اىـبقخ 
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 اىَإشواد اىحوػٞخ اىجؼل

 

 

 اىجؼل 

 االقزظبكٛ

 

 .ٝ٘عٔ اىَؾز٘ٙ الٍزقلاً اىـبقخ اىَزغلكح 

 .ًاىَؾز٘ٙ فٜ ؽَبٝخ اىَبه اىؼب ٌَٖٝ 

 .اىَؾز٘ٙ اؽزواً اىَِٖ اىَقزيحخ ٗرشغٞؼٖب َْٜٝ 

  اىحقو.ٝ٘ػؼ اىَؾز٘ٙ إَٔٞخ ٍؾبهثخ 

 .ٝـوػ اىَؾز٘ٙ ؿوق ؽَبٝخ اىََزٖيل 

 .ٔٝ٘ػؼ اىَؾز٘ٙ إَٔٞخ ر٘فٞو ا١ٍِ ثنبفخ أّ٘اػ 

 .ٝشغغ اىَؾز٘ٙ االٍزقلاً ا١ٍضو ىيزنْ٘ى٘عٞب 

 .ٝ٘عٔ اىَؾز٘ٙ ىؾَِ ئكاهح اىَ٘اهك 

 .ٝشغغ اىَؾز٘ٙ اىزٍ٘غ فٜ اىَشبهٝغ اإلّزبعٞخ 

  اقزظبك اىَؼوفخ.ٌَٖٝ اىَؾز٘ٙ فٜ االٍزحبكح ٍِ اٍزضَبه 

 ٜؽو اىَشنالد(. -اىْبقل  -ٌَٖٝ اىَؾز٘ٙ فٜ رَْٞخ ٍٖبهاد اىزحنٞو)اإلثلاػ 

 .ٝؼيى اىَؾز٘ٙ ٍحًٖ٘ االكفبه 

 

 

 اىجؼل 

 االعزَبػٜ

 .ٝؼيى اىَؾز٘ٙ اىزَبٍؼ اىلْٜٝ ٗاىزؼبٝش ٍغ اٟفو 

   .ٝ٘ػؼ اىَؾز٘ٙ إَٔٞخ اىَشبهمخ اىَغزَؼٞخ 

   .ٝ٘عٔ اىَؾز٘ٙ ىزؾقٞق اىوػبٝخ اىظؾٞخ اىغٞلح 

   .ٝؼبىظ اىَؾز٘ٙ االؽزٞبعبد اإلَّبّٞخ اىؼوٗهٝخ 

  .ُاىَؾز٘ٙ فٜ اؽزواً ؽق٘ق اإلَّب ٌَٖٝ 

   .ٜٝؼيى اىَؾز٘ٙ اىزنبفو اإلعزَبػ 

   .ٜاىَؾز٘ٙ فٜ ٍؾبهثخ اىؼْف اىَغزَؼ ٌَٖٝ 

  .ٝشغغ اىَؾز٘ٙ ػيٚ ؽَبٝخ ا١ٍوح ٍِ اىزحنل 

   .ٝ٘عٔ اىَؾز٘ٙ ىَؾبهثخ اىزؼظت ٗاىقجيٞخ 

   .اىَؾز٘ٙ فٜ اىَؾبفظخ ػيٚ ػبكاد ٗرقبىٞل اىَغزَغ ٌَٖٝ 

   .ٝشغغ اىَؾز٘ٙ ػيٚ اإلىزياً ثبىقٌٞ ا١فالقٞخ 

   .َٝبػل اىَؾز٘ٙ ػيٚ روٍٞـ ٍحًٖ٘ اىَ٘اؿْخ اىظبىؾخ 

   .اىَؾز٘ٙ فٜ االٕزَبً ثنٗٛ االؽزٞبعبد اىقبطخ ٌَٖٝ 

  اىَؾز٘ٙ إَٔٞخ اىَشبهمخ فٜ طْغ ٗئرقبم اىقواه.ٝ٘ػؼ 

 .َْٜٝٝبػل اىَؾز٘ٙ ػيٚ رؼَٞق اى٘ػٜ اىل 

 

 

 اىجؼل 

 اىجٞئٜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .َٝبػل اىَؾز٘ٙ فٜ االٍزقلاً ا١ٍضو ىيَٞبٓ ٗروشٞل اٍزٖالمٖب 

   .ٛ٘ٝؼبىظ اىَؾز٘ٙ قؼٞخ ؽَبٝخ اى الف اىغ 

  .ٜاىَؾز٘ٙ فٜ اى٘قبٝخ ٍِ اىزي٘س اى نائ ٌَٖٝ 

   .َٝبػل اىَؾز٘ٙ فٜ اىزؼوف ػيٚ ؿوق اىزقيض اٍِٟ ٍِ اىْحبٝبد اإلىنزوّٗٞخ 

   .اىَؾز٘ٙ فٜ اىَؾبفظخ ػيٚ اىضوٗح اىؾٞ٘اّٞخ ٌَٖٝ 

   .ٝشغغ اىَؾز٘ٙ اىؼْبٝخ ثبىْظبفخ 

  .اىَؾز٘ٙ فٜ اىزؼوف ػيٚ إَٔٞخ اىَ٘اهك اىـجٞؼٞخ ٌَٖٝ 

  .اىَؾز٘ٙ اىوقبثخ اىلقٞقخ ىَشنالد اىجٞئخ َْٜٝ 

   .اىَؾز٘ٙ فٜ اىزؼوف ػيٚ ؿوق اىزقيض ٍِ اىْحبٝبد اىجٞ٘ى٘عٞخ ٌَٖٝ 

  .اىَؾز٘ٙ فٜ اىزؼوف ػيٚ إَٔٞخ اىضوٗح اىيهاػٞخ ٌَٖٝ 

   .ٝ٘عٔ اىَؾز٘ٙ ١َٕٞخ اٍزقلاً أكٗاد اىَالٍخ ٗا١ٍبُ فٜ ا١ػَبه اىَقزيحخ 

   .ٝزؼَِ اىَؾز٘ٙ أٍضيخ ػِ ٍٗبئو اىؾَبٝخ ٍِ اىن٘اهس 

  .ٜاىَؾز٘ٙ فٜ رؾقٞق اى٘ػٜ اىجٞئ ٌَٖٝ 
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 اىَإشواد اىحوػٞخ اىجؼل

 

 

 

   .ٝزؼَِ اىَؾز٘ٙ أٍضيخ ٍزؼلكح ىَنبفؾخ اىغحبف ٗاىزظؾو 

 .ٝشغغ اىَؾز٘ٙ ػيٚ اىؼْبٝخ ثبىظؾخ اىؼبٍخ 

  .ٝؼبىظ اىَؾز٘ٙ قؼٞخ رحؼٞو اىق٘اِّٞ اىَزؼيقخ ثبىجٞئخ 
      

وَر ػ من العكوإ الٍاتب ثن ثتؿاق الرناُح الاٍيركامح اشيرايد ؾييً شيٗز ثتؿياق             

%(  00000( م شهعا وتنٍثح مرىَح )02ن,ٍُح  هٍ  الثؿك اٖقرلاقٌ واشراب ؾيً )

%(  والثؿييك 00000( م شييهعا وتنٍييثح مرىَييح ) 00والثؿييك اٖظرايياؾٍ واشييراب ؾيييً )  

%(  وتيملك تييغ الؿيكق الرييٍ     00002ح )( م شهعا وتنٍثح مرى02َالثُرٍ واشراب ؾيً )

 ( م شهعاع 20لا شهاخ اْتؿاق الافري ح ليرناُح الاٍركامح )

 الهَاضُاخ منهطمؽرىي  فٍ ذىافهها الٗو  الاٍركامح الرناُح ثتؿاق قا,احوترؽكَك      

 َرىن الثاؼس قك ثظاب ؾن الٍ اإ الثؽصٍ اْوإع ها والا شهاخ الارؿيقح ت

 

 رالٍٞااان ىااالٙ ر٘افوٕاااب اىاااالىً ٗاىؼشاااوِٝ اىؾااابكٛ اىقاااوُ ٍٖااابهاد قبئَاااخثْااابء 

 :اىَوؽيخ اإلػلاكٝخ

 ذٗمُييم لييكي ذىافههييا الييٗو  والؿشييهَن الؽيياقٌ القييهن مهيياناخ قا,اييحلثنييار وضييثط  

 ُح ذالفطىاخ اِ ثاؼ  ذ  اذأؾكاقَح الاهؼيح

    الرييٍ ذطهقييد إلييً مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ    مهاظؿييح اْقتُيياخ والكناٌيياخ الٍيياتقح

؛ 0202؛ القثُٗخ 0202؛ الهتا  0202تُهو  ؛0200 وفاقإ ذهلُنط)والؿشهَن 

 ;Ali & Maat,2019; Kelley, et al,2019 0202؛ مؽاك 0202القؽطاتٍ 

Dogan,2020; Hewett, et al,2020; Rios, et al,2020)    ذؽكَيك    ؼُيس ذي

 اناخ ال هؾُح لرب منهاعالاهاناخ اله,ٍُح و ملك الاه

 هٍ مهياناخ   مهاناخ ن,ٍُح ٍ صىنذها اْولُح  ؼُس ذ اند ـاًتنار القا,اح ف

 ميؽ  الرىاصيب  -الرؿاوتٍ  الؿاب -الاشرٗخ  ؼب -الناقك  الر رُه - أتكاؾٍ الر رُه)

 ع(2)ميؽب  اِـهَن(  وَنكنض ذؽد  ب مهانج ن,ٍُح ؾكج مهاناخ فهؾُح

    (0)ميؽيب   الارفلليُن فيٍ معياإ ذؿييُ  الهَاضيُاخ     ؾهد القا,اح ؾييً تؿيض  

ؼُس ذ  صُاغح ـُانان ليؽر  ؾيً قنظح اتراار الاهاناخ ال هؾُح ليه,ٍُح الراتؿيح  

 -ٖ ذنراٍ(  وـُيانان ليؽري  ؾييً ميكي ثهاُيح ذييك الاهياناخ )مهايح          -لها )ذنراٍ 

 عذيك الاهاناخ غُه مهاح(  وتنارعا ؾيُم ذ  ذؿكَب صُاغح تؿض

  0إلً الليىنج النها,ُيح ليقا,ايح  وَىضيػ العيكوإ )     الرىصب ٍ  مهياناخ  قا,ايح  ( اِذي

  أؾكاقَح الاهؼيح ذٗمُم لكي ذىافهها الٗو  والؿشهَن الؽاقٌ القهن
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 اإلػلاكٝخ  اىَوؽيخ رالٍٞن ىلٙ ر٘افوٕب اىالىً ٗاىؼشوِٝ اىؾبكٛ اىقوُ (: ٍٖبهاد2علٗه )

 ٖبث اىَزؼيقخ اىحوػٞخ ٗاىَٖبهاد
 اىَٖبهاد اىحوػٞخ  اىوئَٞخ  اىَٖبهاد

 

ٍٖبهاد اىزحنٞو 

 اإلثلاػٜ

 

 Creative 

Thinking Skills 

 ٍؾلك )اىـالقخ(. ىٍِ فٜ ا١فنبه ٍِ مجٞو ػلك اّزبط ػيٚ اىقلهح 

 ٍَنااِ ػاالك أمجااو اّزاابط  ٍااوػخ ػيااٚ اىقاالهح  ِ ػاابكح   اىَز٘قؼااخ غٞااو ا١فناابه ٍاا

 )اىَوّٗخ(.

 اىغلح أٗ ا١طبىخ(ٍأى٘ف  غٞو علٝل شٜء اّزبط ػيٚ اىقلهح(. 

 .ْٜٕاٍزقلاً رقْٞبد ئثلاع ا١فنبه مبىؼظف اىن 

 .ر٘طٞو ا١فنبه اىغلٝلح ى٠فوِٝ ػيٚ ّؾ٘ فؼبه 

            ٔرـجٞااق ا١فناابه اىغلٝاالح ىزقاالٌٝ ئٍااٖبٍبد علٝاالح فااٜ اىَغاابه اىاانٛ ٝؾاالس فٞاا

 اىزغلٝل أٗ اىزـ٘ٝو.

 

 

 ٍٖبهاد اىزحنٞو اىْبقل

 

 Critical 

Thinking Skills 

 

  

 

      اٍااازقلاً أّااا٘اع ٍقزيحاااخ ٍاااِ االٍااازْجبؽ )االٍااازقواء ٗاالٍااازلاله( ثَاااب ْٝبٍااات

 اىَ٘قف اىزؼيَٜٞ.

 ٗعٖبد ّظو ٍقزيحخ.ٍِ  رؾيٞو ٗرقٌٞٞ اىجلائو 

 .اىغَغ ٗاىوثؾ ثِٞ اىَؼيٍ٘بد ٗرحَٞوٕب ٗثْبء االٍزْزبعبد 

 ٍٗجزنوح. ّقل ٗرؾيٞو أّ٘اع ٍقزيحخ ٍِ اىَشنالد ثـوق رقيٞلٝخ 

  اىز٘طااو ئىااٚ اٍاازْزبعبد ٍؼْٞااخ ثْاابء ػيااٚ ؽقاابئق ٗثٞبّاابد ٍقلٍااخ     ػيااٚاىقاالهح 

 )االٍزْزبط(.

 ًٌٞاا     اىؾناا ب ػيااٚ اىَؼيٍ٘اابد  ػيااٚ ٍااب ئما مبّااذ اىزحَااٞواد اىَقزوؽااخ رزوراات ٍْـق

 )اىزحَٞو(. ػيٚ فوع أُ اىَؼيٍ٘بد طؾٞؾخ, اىَقلٍخ أٗ ال

 ٘ع بىَ٘ػااثثااِٞ اىؾغااظ اىق٘ٝااخ ٗاىؼااؼٞحخ ثْاابء ػيااٚ إَٔٞزٖااب ٗطاايزٖب     اىزَٞٞااي

 )رقٌ٘ٝ اىؾغظ(. اىَقلً

 

ٍٖبهاد ؽو 

 اىَشنالد

 

 Problem 

Solving Skills 

 

 

   ٗ  ٗرؾلٝااال ٗاػٞااخ  قاااواءح قواءرٖااب  ٍاااِ فاااله  رؾلٝاال اىَشاانيخ  اىقاالهح ػيااٚ فٖاااٌ 

 .ٗٗاػؾخ ٍٖيخ ثي خ طٞبغزٖب ٗئػبكح, ٗاىَـي٘ة اىَؼـٞبد

 رؾلٝااال اىؼالقاااخ ثاااِٞ اىَؼـٞااابد   ٍاااِ فااااله اىَشااانيخ ىؾاااو ٍْبٍاااجخ ٗػاااغ فـاااخ

 .ٗاىَـي٘ة

  ؽو ىيَشنيخ اىَقلٍخ ٗئٝغبك ئىٖٞب ر٘طو اىزٜرْحٞن فـخ اىؾو. 

 ثـااوق اىَشاانيخ ؽااو أٗ اىغاا٘اة ٗطااؾخ اىؾااو فـاا٘اد ٍااِ اىزؾقااق ػيااٚ اىقاالهح 

 .أفوٙ

  ,رإكٛ ئىٚ أفؼو اىؾي٘ه.ثؾٞش ؿوػ أٍئيخ ر٘ػؼ ٗعٖبد اىْظو اىَزْ٘ػخ 

 

 

ٍٖبهاد اىؼَو 

 اىزؼبّٜٗ

 

Collaborative 

work skills 

 اىيٍالء ئيٖبه اىقلهح ػيٚ اىؼَو ٍغ فوق ٍقزيحخ ٍِ. 

   اىَوّٗاااخ ٗاىوغجاااخ فاااٜ ٍَااابػلح اٟفاااوِٝ فاااٜ اى٘طااا٘ه ئىاااٚ رؾقٞاااق ا١ٕااالاف 

 .اىَْش٘كح ٍَجًقب

 فٜ اىؼَو اىزؼبّٜٗ ٍغ اٟفوِٝ رؾَو ٍَإٗىٞخ ٍشزومخ. 

    أصْااابء رْحٞااان اىَٖااابً   رضَاااِٞ اىََااابَٕبد اىزاااٜ ٝقااالٍٖب ماااو ػؼااا٘ فاااٜ اىحوٝاااق

   .اىَقزيحخ
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 اىَٖبهاد اىحوػٞخ  اىوئَٞخ  اىَٖبهاد

 

 
 ٌٖثزؾقٞقٖب. ٗاإلىزياً اىحوٝق إٔلاف ف 

 اىجؼغ. ىجؼؼٌٖ اىحوٝق أػؼبء ٍِ اىََزَو اىزشغٞغ 

 اىغَبػٜ. اىؼَو اىَشنالد اىزٜ قل رؼزوع ٗؽو ٗرؾيٞو رشقٞض 

 اىْزبئظ أصْبم رْحٞن اىَٖبً اىَقزيحخ. ػيٚ اىزومٞي 

 ًاىحوٝق.  اىَزحق ػيٖٞب ٍِ قجواىؼبٍخ  ثبىق٘اػل االىزيا 

 

 ٍغ اىز٘اطو ٍٖبهاد

 اٟفوِٝ

Communication 

Skills 

 

 ًٍٖبهاد اىز٘اطو اىيحظٞخ ٗاىَنز٘ثخ ٗغٞو اىيحظٞخ فٜ أشنبه ٍٗاٞبقبد   اٍزقلا

 ٍزْ٘ػخ.

 ىيز٘اطو ٍغ اٟفوِٝ. اٍزقلاً رنْ٘ى٘عٞب ٍٗٗبئو ئػالً ٍزؼلكح 

 ٞب ٗرقٌ٘ٝ رأصٞوٕب.ٍَجًق اىز٘اطوخ ٍٗبئو ٍؼوفخ مٞحٞخ اىؾنٌ ػيٚ فؼبى 

 ٍ خ ٗى بد ٍزْ٘ػخ.قزيحاىز٘اطو اىحؼبه فٜ ثٞئبد 
 

 

 
 

( مهيانج فهؾُيح لاهياناخ القيهن الؽياقٌ      00الٍياتب وظيىق )   (0) وَر ػ مين العيكوإ  

 والؿشهَن  ذنكنض ذؽد ـاٍح مهاناخ ن,ٍُح هٍ 

 :ٜ( مهاناخ فهؾُحع2ذشراب ؾيً )و ٍٖبهاد اىزحنٞو اإلثلاػ 

  ( مهاناخ فهؾُحع2وذشراب ؾيً ) اىزحنٞو اىْبقل:ٍٖبهاد 

 :( مهاناخ فهؾُحع0وذشراب ؾيً ) ٍٖبهاد ؽو اىَشنالد 

 :ّٜٗ( مهاناخ فهؾُحع2وذشراب ؾيً ) ٍٖبهاد اىؼَو اىزؼب 

 :ِٝ( مهاناخ فهؾُحع2وذشراب ؾيً ) ٍٖبهاد اىز٘اطو ٍغ اٟفو 

ليكي ذٗمُيم الاهؼييح     ذىافههيا  اليٗو   مهاناخ القهن الؽياقٌ والؿشيهَن   وترؽكَك قا,اح

 عس قك ثظاب ؾن الٍ اإ الثؽصٍ الصاتٍ  َرىن الثاؼأؾكاقَح
 

اىزظ٘ه اىَقزوػ ىزـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد ثبىَوؽيخ اإلػلاكٝاخ  ثْبء ٗػجؾ 

 :(3222فٜ ػ٘ء هؤٝخ ٍظو ىيزَْٞخ اىََزلاٍخ )
ٍ  أؾكاقَيح  تالاهؼييح  الهَاضيُاخ  مينهط  لرطيىَه  لثنار الرلىن الاقرهغ         ضيىر  في

ؾثُيييكاخ )  ذييي  مهاظؿيييح تؿيييض الالييياقن  (0202)نةَيييح مليييه ليرناُيييح الاٍيييركامح   

؛ الةاميييييكٌ 0202؛ الشييييياللٍ 0202؛ مؽايييييك 0200ؼٍييييين ؛ 0222وثتىالٍييييياُك 

 ,Ye,2018; Van Steenbrugge & et alRampal ;0202,2017والشييىٌ  

,2020 et al,2019; Putri, et alRyve,2018; Van Steenbrugge,   ؼُيس  )

 ذ  ذؽكَك اِذٍ 
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   :ىزـ٘ٝو ٍْٖظ اىوٝبػٞبد اىزظ٘ه اىَقزوػ ثْبء ٍجوهاد
هنا  ؾكج مثهناخ لثنار الرليىن الاقريهغ لرطيىَه مينهط الهَاضيُاخ فيٍ ضيىر        

 (  ومنها اِذٍ 0202نةَح مله ليرناُح الاٍركامح )

  ( 0202ذؽقُييب مرطيثيياخ نةَييح ملييه ليرناُييح الاٍييركامح  ) الٍييؿٍ ميين ـييٗإ

  ومنهييا ميينهط  الؿييا فييٍ مهاؼييب الرؿيييُ     الافري ييح رطييىَه الانيياهط الكناٌييُح  ل

 الهَاضُاخ تالاهؼيح أؾكاقَحع

        واقييؽ ميينهط الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أؾكاقَييح  وؾييك  مهاؾاذييم ْتؿيياق الرناُييح

 عع إلؿع  ها,ب الركنًَو الاؽرىياْهكاف ثو فٍ    ٌىارالاٍركامح الافري ح

 الرناُح الاٍركامح وق ياَاها   ثتؿاقر اُن الارؿيقح ت حالؿالاُ اخذىغُت اٖذعاه

 مٍركا عتشرب رؿيُ  ال  تاا َ ان ذؽقُب ثهكاف الكناٌُح فٍ الاناهط

 ٍؼب الاشرٗخ(  و يملك   -الناقك  - الرأ ُك ؾيً ذناُح مهاناخ الر رُه )أتكاؾ

ن  واؾرثانهيا  قُ  اٖذعاع أَعاتٍ تؽى الؿايب الرؿياوتٍ والرىاصيب ميؽ اِـيهَ     

  مؽاون ثٌاٌُح فٍ ذؿيُ  وذؿي  الهَاضُاخ فٍ الاهاؼب الكناٌُح الافري حع

 (  ُمن ثظيب تنيار معرايؽ    0202-0202ما ونق فٍ الفطح أٌرهاذُعُح ليرؿي )

َقى  ؾيً الرؿي  واقرلاق َقى  ؾيً الاؿهفح  ولرؽقُب للك َعة ذؽٍيُن ظيىقج   

ؿاصيه  وذرنىلىظُيا مىغ يح تر يارج     الفكمح الرؿيُاُح  من ـيٗإ ذيىفُه مينهط م   

 وثتشطح ذهتىَح مرنىؾحع

 

 ا١ٕلاف اىؼبٍخ ىيزظ٘ه اىَقزوػ:
فيٍ ضيىر نةَيح    لياهؼييح أؾكاقَيح   هكف الرلىن الاقرهغ لرطىَه منهط الهَاضيُاخ  

 ( إلً اِذٍ 0202) مله ليرناُح الاٍركامح

  ؽييياقٌخ ومهييياناخ القيييهن المييين مرطيثيييا ذٗمُيييم الاهؼييييح أؾكاقَيييح ذاريييُن 

 مكي الؽُاج ليعاُؽ ذؽقُب الرؿي و  من ـٗإ ذؿيُ  وذؿي  الهَاضُاخ والؿشهَن

 ذىغُت م هى  الرناُح الاٍركامح وثتؿاقها الافري ح فٍ ؼُاج الرٗمُمع 

  ميؽ مهاؾياج     تاا َرناٌة مؽ الرطىناخ الؿالاُحذطىَه الانهط تعاُؽ ؾناصهع

 تشرب ٍَه  فٍ تنار شفلُرمعٌن الرياُم واؼرُاظاذم الثُىلىظُح والن ٍُح  

       الناقيك   -)أتيكاؾٍ  قؾ  اٖترران واٖتكاؼ ؾين  هَيب ذناُيح مهياناخ الر رُيه- 

 ع(ؼب الاشرٗخ

     ذىوَك الرٗمُم تالاهاناخ الٗومح لٍىد ووغا,ت الاٍرقثب  ؾين  هَيب ذناُيح

 مهاناخ الؿاب الرؿاوتٍ ومهاناخ الرىاصب مؽ اِـهَنع

 الارؿيقح تأتؿاق الرناُح الاٍركامحع الهَاضُح ا رٍاب الا اهُ  والاهاناخ 
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 وثتؿاق الرناُح الاٍركامحع الهَاضُاخ ؽرىي منهطإقنا  الؿٗقح الىغُ ُح تُن م 

 فهاقعٓالؽ اظ ؾيً الاىانق الطثُؿُح والرىاون الثُرٍ لرؽقُب ؼُاج ثف ب ل 

     ييً    والؿايب ؾ لٗقرلياق اٖهراا  تثنار تػا  ذرنىلىظٍ َؿيىو ثتاا يا مٍيركامح

 إؾاقج وذىظُم الافا ه وإقانذهاع

          الٍؿٍ لريىفُه اٖؼرُاظياخ اٌْاٌيُح  وفيه  الؿايب والةيمار والطاقيح والاُياع

 وذؽقُب اْمن  ل اان مٍرىي مؿُشٍ مٍركا  ْفهاق الاعراؽع

 ذهشُك اٌرفكا  وإقانج الاىانق الطثُؿُح فٍ ملهع 

  والثنُييح  لاؿهفييحالرىصييب إلييً اللييُغ الررنىلىظُييح اْ صييه فؿالُييح  فييٍ ؾييهد ا

 الرٗمُم والاؿياُنع  ب من الاٍرهكفح  وذناولها تُن الهَاضُح

       ذطىَه منػىمح الرقُُ  والرقىَ  فٍ ضىر ثهيكاف الرؿييُ  وثهيكاف الهَاضيُاخ

وظيكاتٍ( قون الره ُيى ؾييً     -مهانٌ  -والره ُى ؾيً الرقىَ  الشامب )مؿهفٍ

 ذقُُ  الرؽلُب فقطع
 

 اىَقزوػ:ٗفقب ىيزظ٘ه ٍؾز٘ٙ اىَْٖظ 

َػهه مؽرىي الرلىن الاقرهغ لرطىَه منهط الهَاضُاخ فٍ ضىر نةَح مله ليرناُح 

(  من ـٗإ ذ اُن م اهُ  وثتؿياق الرناُيح الاٍيركامح وق ياَاها فيٍ      0202الاٍركامح )

مينهط  ٌٖيُاا    تاا َؽقيب ذأصيب فريه اٌٖيركامح فيٍ الانياهط الكناٌيُح و       انهطالمؽرىي 

هما الر ياُن قا,ايا ؾييً ثهيكاف اٌٖيركامح الاىافقيح لهةَيح        الهَاضُاخ  ؾيً ثن َرىن 

 َعة ثن َهاؾٍ اِذٍ   ؼُس (  قون إـٗإ تثنُح مؽرىي الانهط0202)

   ذنػُ  مؽرىي الانهط وما َشراب ؾيُم من م اهُ  وذؿاُااخ ومهاناخ تطهَقيح

ؼييب الاشييرٗخ(  و ييملك   -الناقييك  -ذٍيياػ ترناُييح مهيياناخ الر رُييه )أتييكاؾٍ   

اِـهَن )الرىاصب  مؽ والرىاصب الهَاضٍ الرؿاوتٍ الؿابت ناخ الارؿيقحالاها

 الهَاضٍ فٍ صىنع الرقيُكَح و ملك الرىاصب الهَاضٍ ألررهوتٍ(ع

    ذ اُن مؽرىي الانهط تؿض الاىضىؾاخ والاشرٗخ الارؿيقح تأتؿياق الرناُيح

و ييملك ميين الثؿييك الثُرييٍ(   -الثؿييك اٖظرايياؾٍ  -اٖقرليياقٌ  الاٍييركامح )الثؿييك

 ـٗإ الرطثُقاخ الؿايُح والركنَثاخ الافري حع

    إضيييافح تؿيييض الاىضيييىؾاخ العكَيييكج إليييً مؽريييىي الاييينهط الؽيييالٍ تليييىنج

صيييهَؽح  ثو ذقيييكَاها  أتشيييطح وذطثُقييياخ إشها,ُيييح لياييينهط  مصيييب  الهنكٌيييح        

 اْؾييييكاق  ها,يييت  -Fractal Geometry ٌيييح ال ها رييياإ  هنك -الٗإقيُكَيييح  

 -اْؾيييكاق الاصيصيييح  -اْؾيييكاق الناقليييح  -اْؾيييكاق الىا,يييكج  -)اْؾيييكاق الارؽاتيييح 

 عع إلؿ(ع -اْؾكاق الافاٍح  -اْؾكاق الاهتؿح 
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 اىزؼيَٞٞخ ٍٗظبكه اىزؼيٌ: ٗاىٍ٘بئؾ ّشـخا١
َعة ثن ذرىافه ثتشطح ذؿيُاُح وملاقن ذؿي  مرنىؾح ذؽقيب ثهيكاف الرليىن الاقريهغ      

وأمراتاخ وَؽقب اْهكاف من ملاقن تلهَح وَشاب للك  ب ما َراغ وفب الػهوف 

وٌيياؿُح وثظهييىج ذؿيُاُييح  ومررثيياخ نقاُييح  تاييا َؽقييب قافؿُييح الرٗمُييم ومشييان ره         

 ومنها اِذٍ  أَعاتُح فٍ مىاقت الرؿي  الافري ح 

  عيرناُح الاٍركامحالافري ح لتؿاق اْالارؿيقح ت ثُاتاختؿض ال رىضُػلظكاوإ 

 ُاُح والررنىلىظُح وملاقن الرؿي  الؽكَصيح  مصيب النايالض    اٌرفكا  الىٌا,ط الرؿي

 والش افُاخ والفها,ط والهٌى  الثُاتُح ألررهوتُح  واْفٗ  الرؿيُاُحع

 ؼيىإ     وذقانَه الثؽس الؿياٍثشراإ تُاتُح وذفطُطُح لاىانق  ثُؿُح مٍركامح

 عق اَا الرناُح الاٍركامح

 لليييناؾُح فيييٍ والاشيييهوؾاخ ا الىَييياناخ الاُكاتُيييح إليييً الالييياتؽ والشيييه اخ

 الافري حع مله مؽافػاخ

          اٌييرفكا  الىٌييا,ط الررنىلىظُييح الرييٍ ذٍييه  فييٍ ذناُييح الاهيياناخ اٖظرااؾُييح

والرىاصب ألررهوتٍ تُن الرٗمُم  مصب  ثقواخ العُب الصاتٍ ليرؿي  ألررهوتٍ 

Web 2.0    الاعاتُح والاراؼح ليعاُيؽ  مصيب الايكوتاخBlogs     ومي ياخ ال ُيكَى

You Tube  وال ٍُثى  Facebook ٍوالثهَك ألررهوت  E-mail   و ملك

 ع WhatsApp بآ ىاذًال

       الاؿاميييب أفرهاضيييُح  الررييية والاعيييٗخ ألررهوتُيييح  الىَييياناخ الاُكاتُيييح

 أفرهاضُح  الاىٌىؾاخ والقىامًُ واْ الً ألررهوتُحع
 

 

  :اىَقزوػ ىيزظ٘ه ٗفقب زؼيٌٞ ٗاىزؼيٌئٍزوارٞغٞبد اى
قمييط ثتؿيياق الرناُييح الاٍييركامح وذكنٍَييها ضييان و لرطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ َرطييية    

الاييرؿي    الاراه ييىج ؼييىإرييكنًَ و ها,ييب الإٌييرهاذُعُاخ اٌييرفكا  ايينهط  المؽرييىي 

وذشييعُؽ وذناُييح مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ     ميين ظهييح  رؽقييب ثهييكاف الرناُييح الاٍييركامح ل

 من ظهح ثـهي  ومن ثمصيرها  والؿشهَن لكي الرٗمُم

 مصييب  ؼييب  خ ذؿيييُ  وذؿييي  ذشييعؽ وذناييٍ مهيياناخ الر رُييه اٌييرفكا  اٌييرهاذُعُا

الاشرٗخ  الؿلت المهنٍ  القثؿاخ الٍد  ـها,ط الر رُه  الفيها,ط المهنُيح    

 الثُد الكا,هٌ  تهتامط الرىنخ لرناُح الر رُهع 

       والريٍ َر اؾيب الرٗمُيم مين     اٌرفكا  تؿض ثٌيالُة اليرؿي  ألررهوتيٍ الؽكَصيح

ـٗلهييا مييؽ الاؽرييىي ألررهوتييٍ الاقييك  فييٍ ثٌ وقييد وميين ثٌ مرييان  وذقييكَ   

 الرةمَح الهاظؿح الاناٌثح من قثب الاؿي  فٍ صىنج إلررهوتُح ثَ عاع
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    ٍاٌرفكا  اٌرهاذُعُاخ ذؿيُ  وذؿي  ذناٍ مهاناخ الرؿاون مصب  الرؿي  الرؿياوت

الييرؿي  الرشييان ٍ  قونج الييرؿي   الييرؿي  الرنافٍييٍ   الييرؿي  القييا,  ؾيييً الاشييهوؼ   

 العااؾٍ  الراصُب ولؿة اْقوانع

 الصقافيح الاؿيىماذُيح والرىاصيب     ُاخ ذؿيُ  وذؿي  ذناٍ مهاناخاٌرفكا  اٌرهاذُع

ألررهوتٍ  مصب  الاناقشيح ألررهوتُيح  الفيها,ط المهنُيح ألررهوتُيح  ميكـب       

اْؼيييكاز العانَيييح  اليييرؿي  الرشيييان ٍ ألررهوتيييٍ  اليييهؼٗخ الاؿهفُيييح ؾثيييه  

 الىَة  الاؽا اجع

 ـيٗإ  مين   فيٍ ذؿييُ  وذؿيي  الهَاضيُاخ     (أترهتد) الؿنرثىذُح الشثرح ذىغُت 

 الهَاضيُح  الرىضيُؽاخ  تهتيامط  اٌيرفكا    الٍيؽاتُح  الؽىٌثح ذطثُقاخ ٌرفكا ا

Math illustration   العُييىظثها تهتييامط اٌييرفكا GeoGebra   اٌييرفكا 

  الانىلُييح الىاظثيياخ إتعيياو فييٍ Google Forms ألررهوتُييح ظىظييب تايالض 

 ذؽليييُب لرناُيييح Discover different الافرييييت ا رشيييت ثٌيييريح اٌيييرفكا 

 عالركنًَ فٍ TI-Nspire الثُاتُح الؽاٌثح اِلح اٌرفكا   الرٗمُم
 

 أٍبىٞت اىزقٌ٘ٝ:

وذقيىَ  ؾايُياخ    ذرنىؼ ثقواخ وثٌالُة الرقىَ  من ـٗإ ذقىَ  ثؾااإ الرٗمُم الافري ح 

لرؽٍيُن  يرياُيم  إذاؼح ال هصح لو  الرةمَح الهاظؿح لرب ذياُم    مؽ ذقكَومهاناخ الر رُه

ق اَا الرناُح الاٍيركامح   لياهاناخ الهَاضُح الارؿيقح تؾايم وذطىَهع تاا َ ان فهام 

شياب اٖـرثياناخ الرؽهَهَيح والشي ىَح  وتطاقياخ الاٗؼػيح  والاقياتٗخ         ذوَارين ثن  

 غُهها  من ـٗإ ومقاًَُ الاُىإ واٖذعاهاخ و

   ٍؼييب الاشييرٗخ(   - الناقييك -صييُاغح ثٌييريح لقُيياي مهيياناخ الر رُييه )أتييكاؾ

 والؿاب العااؾٍع مهاناخ الرىاصبمىاقت لقُاي  اخذلاُ  اـرثانو ملك 

 ٔلررهوتُح  الرٍ ٍَرطُؽ الرياُم من ـٗلهيا أظاتيح   ذلاُ  تؿض أـرثاناخ ا

فٍ ثٌ وقد ومن ثٌ مريان  ومؿهفيح النرُعيح فيىن اٖترهيار       ؾن ثٌريح أـرثان

 عاٖـرثان إظاترم ؾنمن أظاتح  وذىوَكع تالرةمَح الهاظؿح الاناٌثح فٍ ضىر 

         ذريُييت الرٗمُييم تؿاييب تؿييض الهٌييى  الرىضييُؽُح ثو الثُاتُييح ثو الرؿثُييه ؾيين

 اْشراإ والهمىو الهَاضُح الافري ح وذىصُيها لّـهَنع

 ٌْريح الش ىَح من ـٗإ الرقىَ  الثنا,ٍ تؿيك  يب مهؼييح مين مهاؼيب      اٖهراا  تا

 عتالرةمَح الهاظؿح الاناٌثح شهغ الكني  وذىوَك الرٗمُم
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 ػجؾ اىزظ٘ه اىَقزوػ:
ل ثط الرلىن الاقرهغ ذي  ؾهضيم ؾييً معاىؾيح مين الٍياقج الارفلليُن فيٍ               

صٗؼُح الرليىن الاقريهغ   ( ٔتكار الهثٌ ؼىإ مكي 0معاإ ذؿيُ  الهَاضُاخ )ميؽب 

ليرطثُييب ومناٌييثرم لرٗمُييم الاهؼيييح أؾكاقَييح  وتؿييك إظييهار تؿييض الرؿييكَٗخ ثصييثػ   

وتؿيك إؾيكاق وضيثط الرليىن الاقريهغ لرطيىَه        الرلىن الاقرهغ فٍ صيىنذم النها,ُيحع  

مييينهط الهَاضيييُاخ تالاهؼييييح أؾكاقَيييح فيييٍ ضيييىر نةَيييح مليييه ليرناُيييح الاٍيييركامح   

 قك ثظاب ؾن الٍ اإ الثؽصٍ الصالسع(  َرىن الثاؼس 0202)
 

 

   :اىَقزوػ ىيزظ٘ه ٗفًقب اىَـ٘هح اى٘ؽلحثْبء ٗػجؾ 
 ليفطىاخ اِذُح   ذثؿعاا ليرلىن الاقرهغ  ذ  تنار وضثط الىؼكج الاطىنج وفق

   رؾلٝل إٔلاف اى٘ؽلح اىَـ٘هح:
َراصب الهيكف الؿيا  ليىؼيكج الاطيىنج فيٍ ذناُيح مهياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن                

الهَاضيُاخ  والريٍ   لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَح من ـٗإ قناٌح تؿض مىضىؾاخ 

(  ثميا اْهيكاف الفاصيح    0202فٍ ضىر نةَح مله ليرناُيح الاٍيركامح )   ذ  ذطىَهها

ىنج ذ لُيُح فٍ تكاَح  ب قني مين  ها تلصُاغرلىؼكج الاطىنج فقك ذ  اىضىؾاخ ال

 كنويعال
 

 

 

  رؾلٝل ا١ّشـخ اىزؼيَٞٞخ ٍٗظبكه اىزؼيٌ:

ذ  أٌرؿاتح تثؿض اْتشيطح الرؿيُاُيح وملياقن اليرؿي   الريٍ ٌيثب أشيانج إلُهيا               

ٌيياتقعا فييٍ الرلييىن الاقرييهغ لرطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أؾكاقَييح  ومنهييا      

  اٌيرفكا   يرناُيح الاٍيركامح  الارؿيقيح تاْتؿياق الافري يح ل   ثُاتياخ  تؿض ال رىضُػلظكاوإ 

ثشيييراإ تُاتُيييح الىٌيييا,ط الرؿيُاُيييح والررنىلىظُيييح وملييياقن اليييرؿي  الؽكَصيييح  اٌيييرفكا    

ٍ  وذفطُطُييح لاييىانق  ثُؿُييح مٍييركامح    ؼييىإ ق يياَا الرناُييح      وذقييانَه الثؽييس الؿيايي

فيٍ ذناُيح الاهياناخ اٖظرااؾُيح       اٌرفكا  الىٌيا,ط الررنىلىظُيح الريٍ ذٍيه      الاٍركامح

والثهَيك ألررهوتيٍ    Facebookوالرىاصب ألررهوتٍ تُن الرٗمُم  مصيب  ال ٍُيثى    

E-mailع 
 

 

 

   ٍؾز٘ٙ اى٘ؽلح اىَـ٘هح: رؾلٝل
الىؼيكج الصالصيح مين الررياب الاكنٌيٍ )وؼيكج أؼليار()ووانج         مؽرىي ذ  ذطىَه      

(  من ـيٗإ ذطيىَه الاؽريىي الؽيالٍ ليىؼيكج وإضيافح       0202/0202الرهتُح والرؿيُ  

( اِذييٍ مىضييىؾاخ  2) تؿييض الاىضييىؾاخ العكَييكج لاخ الليييح  وَىضييػ العييكوإ   

 ج وومن ذكنًَ  ب منها طىنالىؼكج الا
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 اىَـ٘هح ٗىٍِ رلهٌٝ مو ٍْٖب(: ٍ٘ػ٘ػبد اى٘ؽلح 4علٗه )
 

 ىٍِ اىزلهٌٝ ٍ٘ػ٘ػبد اى٘ؽلح اىَـ٘هح ً

 ٍلفو ئىٚ ػيٌ اإلؽظبء: 1

  اىزْجإ(. -االٍزلاله  -ٗيبئف ػيٌ اإلؽظبء )ٗطف اىجٞبّبد 

 

 ؽظخ كهاٍٞخ

 مَٞخ(. -أّ٘اع اىجٞبّبد )ٗطحٞخ    كقٞقخ( 45)

  .عَغ اىجٞبّبد ٗرْظَٖٞب 

 ٗرَضٞيٖب ثٞبّٞب:ػوع اىجٞبّبد ٗرؾيٞيٖب  3

  اىَْجٜ(. –رنِ٘ٝ اىغلٗه اىزنواهٛ )اىجَٞؾ 

 

 أهثغ ؽظض

 ػوع اىجٞبّبد ٗرؾيٞيٖب ثبٍزقلاً اىزَضٞو ثبىْقبؽ.   كقٞقخ( 182)

         )رنااِ٘ٝ اىغاالٗه اىزنااواهٛ )اىَزغَااغ اىظاابػل ٗاىَزغَااغ اىْاابىه

 ٗرَضٞيَٖب ثٞبّٞب.

   اىََزقجيٞخ.اٍزقلاً اىزَضٞالد اىجٞبّٞخ فٜ اىزْجإ ثب١ؽلاس 

  .رَضٞو اىجٞبّبد ئىنزوّٗٞب ثبٍزقلاً اىنَجٞ٘رو 

 ٍقبٌٝٞ اىْيػخ اىَوميٝخ: 2

  ٜاىَْ٘اه. –اىٍ٘ٞؾ  –اىٍ٘ؾ اىؾَبث 

 

 صالس ؽظض

 افزٞبه ٍقٞبً اىْيػخ اىَوميٝخ اىَْبٍت ى٘طف اىجٞبّبد.   كقٞقخ( 125)

   اىَوميٝخ.رؾلٝل شنو ر٘ىٝغ اىجٞبّبد ثبٍزقلاً ٍقبٌٝٞ اىْيػخ 

 ٍقبٌٝٞ اىزشزذ: 4

  ٙاالّؾواف اىَؼٞبهٛ –االّؾواف اىَزٍ٘ؾ  –اىَل. 

 

 ؽظزبُ

 اىؼَيٞخ الٍزقلاً ٍقبٌٝٞ اىزشزذ. اىزـجٞقبد   كقٞقخ( 92)

 ؽظض  12 اىَغَ٘ع اىنيٜ
 

  اىََزقلٍخ: رؾلٝل ئٍزوارٞغٞبد اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ

ذيكنًَ الىؼيكج الاطيىنج  فقيك ذي       ذنىؾد إٌرهاذُعُاخ الرؿييُ  واليرؿي  الاٍيرفكمح فيٍ     

اٌرفكا  اٌرهاذُعُاخ ذؿيُ  وذؿي  ذشعؽ وذناٍ الر رُه مصيب ؼيب الاشيرٗخ والؿليت     

المهنٍ  اٌرفكا  تؿض ثٌيالُة اليرؿي  ألررهوتيٍ الؽكَصيح والريٍ َر اؾيب الرٗمُيم مين         

ـٗلها مؽ الاؽرىي الاقك  فٍ ثٌ وقد ومين ثٌ مريان  واٌيرفكا  اٌيرهاذُعُاخ ذؿييُ       

وذؿي  ذنايٍ مهياناخ الرؿياون مصيب اليرؿي  الرؿياوتٍ  اليرؿي  الرشيان ٍ  اليرؿي  الرنافٍيٍ           

العااؾٍ  واٌرفكا  اٌرهاذُعُاخ ذؿيُ  وذؿي  ذنايٍ مهياناخ ذنايٍ الصقافيح الاؿيىماذُيح      

 والرىاصب ألررهوتٍ  مصب الهؼٗخ الاؿهفُح ؾثه الىَةع
 

 رؾلٝل أٍبىٞت اىزقٌ٘ٝ:

ميين ـييٗإ ذقييىَ  ثؾايياإ الرٗمُييم    الىؼييكج الاطييىنج  الرقييىَ  ثقواخ وثٌييالُة  دذنىؾيي 

لريب   الاناٌيثح  الافري ح  وذقىَ  ؾايُياخ ومهياناخ الر رُيه  ميؽ ذقيكَ  الرةمَيح الهاظؿيح       

 -الاهؼيييٍ  - اييا اشييرايد الىؼييكج ؾيييً ثشييراإ مفري ييح ميين الرقييىَ  )الاثييك,ٍ      ذياُييم  

ؼيب   -الناقيك   -(  تأضافح إلً صُاغح ثٌريح لقُاي مهاناخ الر رُه )أتيكاؾٍ  النها,ٍ

الاشيييرٗخ(  و يييملك ذلييياُ  اـرثييياناخ مىاقيييت لقُييياي مهييياناخ الرىاصيييب والؿايييب  
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الهٌيى  الرىضيُؽُح ثو الثُاتُيح  والرؿثُيه ؾين      العااؾٍ  وذريُت الرٗمُم تؿاب تؿيض  

 عالهمىو الهَاضُح الافري ح وذىصُيها لّـهَن
 

 

 ػجؾ اى٘ؽلح اىَـ٘هح:

ل ثط الىؼكج الاطىنج ذ  ؾهضها ؾيً معاىؾح مين الٍياقج الارفلليُن فيٍ معياإ      

( ٔتيكار اليهثٌ ؼيىإ ميكي صيٗؼُرها ليرطثُيب ومناٌيثرها        0ذؿيُ  الهَاضيُاخ )ميؽيب   

لرٗمُيم الاهؼيييح أؾكاقَيح  وتؿييك إظييهار تؿيض الرؿييكَٗخ الاطيىتيح ثصييثؽد الىؼييكج     

 ع(0النها,ُح )ميؽب  ىنج فٍ صىنذهاالاط
 

 

 ثْبء ٗػجؾ كىٞو اىَؼيٌ ىزلهٌٝ اى٘ؽلح اىَـ٘هح:

  وقييك اشييراب الاطييىنجذيي  إؾييكاق قلُييب لياؿييي  لٌٗرهشيياق تييم ؾنييك ذييكنًَ الىؼييكج        

الكلُب ؾيً  مقكمح ؾن ثهاُح ذطىَه منهط الهَاضُاخ فيٍ ضيىر نةَيح مليه ليرناُيح      

و يييملك مهييياناخ القيييهن الؽييياقٌ والؿشيييهَن وثهاُرهيييا لرٗمُيييم    (0202الاٍيييركامح )

الاهؼيييح أؾكاقَييح  وثهييكاف الييكلُب  والعييكوإ الىمنييٍ لرييكنًَ مىضييىؾاخ الىؼييكج    

ذريىن  يب قني مين قنوي الىؼيكج     قيك  الاطىنج  و ملك إظهاراخ الركنًَ الارثؿح  و

هيكاف ذؿيُاُيح   الؿناصه اِذُيح  ؾنيىان اليكني  اْهيكاف الارىقؿيح  وذي  صيُاغح ث        من

ومناٌثح لرٗمُم  لرب قني  ونوؾٍ فٍ صُاغرها ثن ذرىن واضؽح الاؿنً واللُاغح

إظيهاراخ الرؿييُ      وملياقن اليرؿي    الىٌا,ب الرؿيُاُيح الاىاق و  اللت الصاتٍ أؾكاقٌ

  ع   اا ذ  ذىضُػ قون  ب من الاؿي  والرياُم ثشنار الركنًَ  الرقىَ والرؿي 

ذ  ؾهضم ؾييً معاىؾيح مين الاؽرايُن الارفلليُن فيٍ معياإ        ول ثط الكلُب       

  تةييهد مؿهفييح مييكي مٗرمرييم لرٗمُييم اللييت الصيياتٍ    (0)ميؽييب  ذؿيييُ  الهَاضييُاخ

 (ع2ميؽب ا لٌٗرفكا )الرؿكَٗخ  ثصثػ الكلُب صالؽع ؾكق منأؾكاقٌ  وتؿك إظهار 
 

 ثْبء ٗػجؾ أكارٜ قٞبً ٍٖبهاد اىقوُ اىؾبكٛ ٗاىؼشوِٝ:
 - اـرثيان مهياناخ الر رُيه   )لثنار ثقاذٍ قُاي مهاناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن           

هاظؿييح تؿييض    ذيي  م(مقُيياي اٖذعيياع تؽييى الؿاييب الرؿيياوتٍ والرىاصييب مييؽ اِـييهَن     

اهياناخ  ذييك ال قُياي  نار اٖـرثياناخ والاقياًَُ الفاصيح ت   ٍ ذطهقد إلً تالالاقن الر

(Geisinger,2016 ؛0202؛ ؾثيييييكالؿاإSriningsih,2018 Asmar & ؛

;Cevik & Senturk,2019 ؛ 0202؛ مؽاييك 0202؛ القؽطيياتٍ 0202الهتييا  

,2019et alGraziano,2019; Kelley, ُح ا ليفطىاخ اِذاْقاذُن وفقع (  وذ  تنار 
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 :ؽو اىَشنالد( -اىْبقل  -)اإلثلاػٜ  فزجبه ٍٖبهاد اىزحنٞوئثْبء ٗػجؾ 
   :ٔهيكف اٖـرثيان إليً الرؿيهف ؾييً مٍيرىي مهياناخ         اىٖلف ٍِ االفزجابه ٗٗطاح

  لييكي ذٗمُييم اللييت الصيياتٍ أؾييكاقٌ ؼييب الاشييرٗخ( -الناقييك  -الر رُه)أتييكاؾٍ 

ٍ  الىؼكج ال ناذط ذؿي  لرطثُب  ضيىر نةَيح    اقرهؼح من منهط الهَاضُاخ الاطيىن في

مفري ييح  ذرييىن أـرثييان ميين شٗشييح ثظييىار قييك (  و0202) ملييه ليرناُييح الاٍييركامح

  ثما العيىر الصياتٍ   العىر اْوإ وذ ان اٌْريح الارؿيقح تاهاناخ الر رُه أتكاؾٍ

فقك ذ ان اٌْريح الارؿيقح تاهاناخ الر رُه الناقيك  فيٍ ؼيُن ذ يان العيىر الصاليس       

( اِذيٍ مىاصي اخ   0عيكوإ ) الوَىضيػ  اٌْريح الفاصح تاهاناخ ؼيب الاشيرٗخ    

 اٖـرثان 
 ؽو اىَشنالد(  -اىْبقل  -)اإلثلاػٜ ٍٖبهاد اىزحنٞو  افزجبه(: ٍ٘اطحبد 5علٗه )

 ىلٙ رالٍٞن اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ

 ٍنّ٘بد االفزجبه ً

 

 ا١ٍئيخ
اىلهعخ 

 اىَقظظخ

 32 4, 2, 3, 1 : ٍٖبهاد اىزحنٞو اإلثلاػٜ اىغيء ا١ٗه 1

 32 8, 7, 6, 5 : ٍٖبهاد اىزحنٞو اىْبقل اىغيء اىضبّٜ 3

 32 13, 11, 12, 9 : ٍٖبهاد ؽو اىَشنالد   اىغيء اىضبىش 2

  62 13 اىَغَــــ٘ع اىنيٜ
 
 

 :هاا  ه صكد اٖـرثان تطهَقُن مفري رُنذ  ذقكَ رقلٝو طلق االفزجبه 

  :ٚؾييهد اللييكد الػيياههٌ ثو صييكد الاؽراييُن  ؼُييس ذيي      اىـوٝقااخ ا١ٗىاا 

ؾييييً معاىؾيييح مييين الٍييياقج الاؽرايييُن الارفلليييُن فيييٍ ذؿييييُ          أـرثيييان

الهَاضُاخ  ؼُس ثظاؿىا ؾيً ثن اٖـرثيان َقيًُ ميا وضيؽ لقُاٌيم  ومين شي         

 عغاههَعافاٖـرثان صاقد 

 ذٍاد الكاـيٍ  ؼُس ذ  ؼٍاب مؿامب اٖنذثيا  تيُن   صكد أ :اىـوٝقخ اىضبّٞخ

  وقنظيياذه  فييٍ  الييصٗزثظييىار أـرثييان  ميين  ظييىرقنظيياخ الرٗمُييم فييٍ  ييب   

 ( اِذٍ 2اٖـرثان  رب   اا َر ػ فٍ ظكوإ )
 (: ٍؼبٍالد االهرجبؽ ثِٞ ٍنّ٘بد افزجبه ٍٖبهاد اىزحنٞو 6علٗه )

 ٗاىَغَ٘ع اىنيٜ ىالفزجبه

 ٍنّ٘بد االفزجبه ً
ٍؼبٍو اهرجبؽ 

 ثٞوٍُ٘

 ٍَز٘ٙ

اىلالىخ    

 (2621) 26863 : ٍٖبهاد اىزحنٞو اإلثلاػٜ اىغيء ا١ٗه 1

 (2621) 26715 : ٍٖبهاد اىزحنٞو اىْبقل اىغيء اىضبّٜ 3

 (2621) 26727 : ٍٖبهاد ؽو اىَشنالد   اىغيء اىضبىش 2
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( الٍياتب ثن مؿيامٗخ اٖنذثيا     2وَر ػ من الثُاتاخ الار انح فٍ العيكوإ )       

  وقنظياذه  فيٍ   ظيىر مين اْظيىار الارىتيح لٕـرثيان     تُن قنظياخ الرٗمُيم فيٍ  يب     

(  ماييا َييكإ ؾيييً ثن   2020اٖـرثييان  رييب  ظاُؿهييا قالييح اؼلييا,ُاع ؾنييك مٍييرىي )     

الاهاناخ ال هؾُح الااصيح فٍ ال قهاخ الرٍ َقٍُها اٖـرثان مرعاتٍيح قاـيُعيا  ثٌ ثن   

 اٖـرثان ؾيً قنظح ؾالُح من اٖذٍاد الكاـيٍع
 

 ا( ذياُيمع 02ذ  ذطثُب اٖـرثان ؾيً ؾُنح مرىتيح مين )    ؽَبة ٍؼبٍو صجبد االفزجبه 

 ؿُنيح الغُيه   - تاكنٌح اليىؾٍ القيىمٍ أؾكاقَيح تنيُن تيإقانج شيثُن الريى  الرؿيُاُيح        

نَرشانقٌىن  -ذ  ؼٍاب شثاخ اٖـرثان تاٌرفكا  مؿاقلح  ُىقنو -يثؽس ل اٌْاٌُح

Kuder-Richardson(وقييييك تييييي 020-022  0222 الٍييييُك  )  غ مؿامييييب شثيييياخ

َرارؽ تاؿاميب شثياخ    ـرثانماا َكإ ؾيً ثن أ  (2022الطهَقح ) ريكاٖـرثان وفقعا ل

 ؿُنيح اٌْاٌيُح  التؿيك ذطثُقيم ؾييً     م ارنان إلً ترا,عي َارن الىشىد تم وأ  مناٌة

 عليثؽس
 

 ذيي  ؼٍيياب وميين اٖـرثييان ؾيين  هَييب ؼٍيياب الييىمن الييمٌ   رؾلٝاال ىٍااِ االفزجاابه  

مرىٌييط اٌيرةهقم  ييب ذياُييم ؾيييً ؼييكع فييٍ أظاتييح ؾيين ثٌييريح اٖـرثييان  شيي  ؼٍيياب  

اْومنيح اليمٌ اٌيرةهقها ظاُيؽ الرٗمُيم فييٍ الرعهتيح اٌٖيرطٗؾُح  وقيك تييغ الييىمن          

 ( ققُقحع 22الاناٌة لرطثُب اٖـرثان)
 

 :لرب ظىر من ثظىار ( قنظح 02لرلؽُػ اٖـرثان ذ  ذفلُص ) رظؾٞؼ االفزجبه

  وتالرييالٍ تيةييد الكنظييح الريُييح   ( قنظيياخ لرييب ٌيي اإ 0أـرثييان الييصٗز  تىاقييؽ ) 

صيىنذم النها,ُيح ظياهىعا ليرطثُيب      ٍوتملك ثصيثػ اٖـرثيان في    ( قنظحع22لٗـرثان)

 (ع2ميؽب )ليثؽس فٍ الرعهتح اٌْاٌُح
 

 :ٍقٞبً االرغبٓ ّؾ٘ اىؼَو اىزؼبّٜٗ ٗاىز٘اطو ٍغ اٟفوِٝثْبء ٗػجؾ 
 ٔإذعاع ذٗمُيم الليت    هكف الاقُاي إلً الرؿهف ؾيً  اىٖلف ٍِ اىَقٞبً ٗٗطح

مهياناخ   تىصي ها مين   تؽى الؿاب الرؿاوتٍ والرىاصب مؽ اِـيهَن  الصاتٍ أؾكاقٌ

 ناذط ذؿي  لرطثُيب وؼيكج مقرهؼيح مين مينهط الهَاضيُاخ         القهن الؽاقٌ والؿشهَن

وقك نوؾٍ فيٍ صيُاغح     (0202الاطىن فٍ ضىر نةَح مله ليرناُح الاٍركامح )

 تٍؾثييياناخ الاقُييياي ثن ذريييىن واضيييؽح  ومناٌيييثح لاٍيييرىي ذٗمُيييم الليييت الصيييا  

 (  ووؾييد2( م ييهقج )ميؽييب  02أؾييكاقٌ  وقييك تيةييد ؾييكق م ييهقاخ الاقُيياي )     

ٍ   )ىنَن هايييامؽيييؾييييً  تالرٍييياوٌ  ميييؽ الرىاصيييب - اٖذعييياع تؽيييى الؿايييب الرؿييياوت

 ( اِذٍ مىاص اخ للك الاقُاي 2(  وَىضػ العكوإ )اِـهَن
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 (: ٍقٞبً االرغبٓ ّؾ٘ اىؼَو اىزؼبّٜٗ ٗاىز٘اطو ٍغ اٟفوِٝ 7علٗه )

 اىَ٘عجخ ٗاىَبىجخ ٔٗػلك ػجبهار

اىَقٞبً ؾبٗهٍ ً  اىَغَ٘ع اىؼجبهاد اىَبىجخ اىؼجبهاد اىَ٘عجخ 

االرغاااااااابٓ ّؾاااااااا٘ اىؼَااااااااو   1

 اىزؼبّٜٗ

1 ,5 ,11 ,15 ,17 ,

32 ,35 ,37 

4 ,7 ,12 ,12 ,19 ,

33 ,39 

15 

 اىز٘اطو ٍغ اٟفوِٝ 3

 

2 ,6 ,9 ,14 ,18 ,

31 ,38 

3 ,8 ,13 ,16 ,32 ,

34 ,36 ,22 

15 

 22 15 15 اىَغَ٘ع اىنيٜ
 

 

  :ًذ  صُاغح ؾثاناخ الاقُاي وفقا لناىلض لُرهخ طٞبغخ ػجبهاد اىَقٞبlikert 

مييهاخ ذرييهان تؿييض    تيياقنعا(  تؽُييس ذؿثييه ؾيين    -ثؼُاتعييا  -الرييكنض )قا,اعييا   شٗشييٍ

 ذٗمُم اللت الصاتٍ أؾكاقٌ لانهط الهَاضُاخ الاطىنعالٍيى ُاخ ثشنار قناٌح 
 

  اىَقٞاابًطاالق رقاالٝو ٌ لياقُيياي ذيي    )صييكد الاؽرييىي(    لرقييكَه اللييكد الػيياهه

الارفلليييُن فيييٍ معيييالٍ ذؿييييُ  الهَاضيييُاخ وؾيييي  الييين ً   ؾهضيييم ؾييييً تؿيييض

اقُياي ؾييً قنظيح    الرؿيُاٍ  ؼُس ثظاؿىا ؾيً ثتم َقًُ ما وضؽ مين ثظييم وثن ال  

 عح من اللكدؾالُ
 

  العُيك اذليافم تالصثياخ  وقيك ذي  ؼٍياب        اقُياي من صي اخ ال  صجبد اىَقٞبً:ؽَبة

ؼُيس ٍَيرفك     Alpha Coefficientمؿاقلح ثل يا  هوتثياؾ   تاٌرفكا   الاقُاي شثاخ

ً  هما الاؿامب فيٍ ؼٍياب شثياخ اٖـرثياناخ       0222فيهض  )ترافيح ثتىاؾهيا   والاقياَُ

الاقُيياي َرارييؽ تاؿامييب ( ماييا َييكإ ؾيييً ثن 2020) صثيياخالتيييغ مؿامييب    وقييك(002

ؿُنييح التؿييك ذطثُقييم ؾيييً   م ارنييان إلييً ترا,عيي تييم وأَاريين الىشييىد   شثيياخ مناٌيية

 عليثؽس اٌْاٌُح
 

 :ًوفقعيا  اقُياي   اٌيرعاتح الرياُيم ؾييً م يهقاخ ال     قنظياخ ذؽكَيك  ذ   رظؾٞؼ اىَقٞب

وتالرييالٍ ذثيييغ ليؿثيياناخ الٍييالثح   (0-0-0ليؿثيياناخ الاىظثييح  و) (0-0-0ليرييكنض )

 قنظحع (02اللةهي ) فٍ ؼُن ذثيغ( قنظح  22الكنظح الؿػاً لياقُاي  رب )
 

 رْحٞن اىزغوثخ ا١ٍبٍٞخ ىيجؾش:
 ذ  ذن ُم الرعهتح اٌْاٌُح ليثؽس وفقعا ليفطىاخ اِذُح 

  ح الييىؾٍ القييىمٍ أؾكاقَييح تنييُن تييإقانج شييثُن الرييى  الرؿيُاُييح      اـرُييان مكنٌيي

 (  لُاصب ذٗمُم معاىؾح الثؽسع0/0  واـرُان فلب )مؽافػح الانىفُح

 اٖذعياع  مقُياي  -اذٍ الثؽس )اـرثيان مهياناخ الر رُيه    ار الرطثُب القثيٍ ْقإظه 

قثيب تيكر الرعهتيح  ليرؿيهف ؾييً       (اِـيهَن  ميؽ  والرىاصب الرؿاوتٍ الؿاب تؽى

 الاٍرىي اْولٍ لرٗمُم ؾُنح الثؽس فٍ ذيك الارةُهاخ قثب الرطثُبع



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  48 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 ذييييي  ذطث   ْ اٌيييييٍ وإ مييييين الؿيييييا  الكن ُيييييب ذعهتيييييح الثؽيييييس ـيييييٗإ ال ليييييب ا

 ع (0202هٌ تىفاثه وقٍَاثه ؾا  )(  ـٗإ شه0202/0202)

  ٌٖيرفكا  ثظهيىج    فٍ غهفيح الالياقن تالاكنٌيح    الاىضىؾاخذ  ذكنًَ تؿض

 إلررهوتُعاع أؼلا,ُح ذاصُب الثُاتاخذكنَة الرٗمُم ؾيً  ُ ُح الراثُىذه فٍ 

  تؿيك ذكنَثيم   - مؿيي  الهَاضيُاخ تالاكنٌيح    َرؿيب تالقا,  تالريكنًَ  فقيك قيا    فُاا 

تالرييكنًَ  -ؾيييً ذييكنًَ الىؼييكج الاطييىنج ميين ـييٗإ ؾييكج لقيياراخ ذاييد مؿييم    

 (ع0/0)فلب  ُم معاىؾح الثؽس فٍ ال لب المٌ ذ  اـرُانعلرٗم

 الرأ ك  ؼُس ذ لرعهتح  ليرأ ك من ٌُه ا الهَاضُاخ ثشنار الرطثُب مؿي    مراتؿحذ

 تركنًَ الىؼكج الاطىنجع لكلُب وملاقن الرؿيُ  الفاصحم تاٌرفكا  امن إلرىام

  تؿيكَعا ؾييً    (اٖذعياع  مقُياي  -اذٍ الثؽيس )اـرثيان مهياناخ الر رُيه     ثقذ  ذطثُب

 ثوإ - ذٗمُم معاىؾح الثؽس تؿك اٖترهار من ذكنًَ الىؼكج الاطيىنج مثاشيهج  

 وفٍ َىمُن مررالُن صثاغ الُى  الكناٌٍع - ( 0202)َناَه

  عتاٌرفكا  اٌْالُة الاناٌثحذ  نصك النرا,ط ومؿالعرها إؼلا,ُا 

 

 ب: ّزبئظ اىجؾش ٍٗؼبىغبرٔ اإلؽظبئٞخهاثًؼ
اـرثييان  الرطيهد إليً    وَشيراب هيما العيىر ؾيييً تريا,ط الثؽيس وذ ٍيُهها ميين ـيٗإ           

  الرييٍ ذيي  الرىصييب إلُهييا    وؼٍيياب الكٖلييح الؿايُييح لينرييا,ط أؼلييا,ُح فييهود الثؽييس

 و ملك ذ ٍُه النرا,ط ومناقشرهاع

 

 اىجؾش:ّزبئظ 

 افزجبه اىحوع ا١ٗه:ّزبئظ 
( 2020) قٖلح مٍرىي ؾنك إؼلا,ُعا قاإ فهد َىظكتص ال هد اْوإ ؾيً ثتم ل      

ٍ  الثؽيس  معاىؾيح  ذٗمُيم  قنظاخ مرىٌطٍ تُن ٍ  الرطثُقيُن  في ٌ  القثيي  ٖـرثيان  والثؿيك

ٍ  الر رُيه  مهاناخ) ال هؾُح ومرىتاذم  رب الر رُه مهاناخ  الر رُيه  مهياناخ  - أتيكاؾ

ٍ  الرٗمُيم  لليالػ   ؼيكج  ؾيً  ب( الاشرٗخ ؼب مهاناخ - الناقك  عالثؿيكٌل  الرطثُيب  في

فييٍ الرطثُقييُن  رٗمُييمقنظيياخ المرىٌييطٍ وليرأ ييك ميين صييؽح هييما ال ييهد  ذيي  ؼٍيياب 

ٍ ) الر رُه مهاناخ ٖـرثان القثيٍ والثؿكٌ    ايا ذي    (الاشيرٗخ  ؼيب  - الناقيك  - أتيكاؾ

اٌيييرفكا  اـرثيييان)خ( لثؽيييس ميييكي قٖليييح ال يييهود تيييُن مرىٌيييطُن ميييهذثطُن لؿُنريييُن  

تؿك الرؽقب من ذىافه شهو  اٌرفكا  هما اٖـرثيان   (  020  0222مرٍاوَرُن)الٍُك 

 ( اِذٍ   2وذ  الرىصب إلً النرا,ط الاىضؽح فٍ العكوإ)

 



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

غَ٘ػخ اىجؾش فٜ اىزـجٞقِٞ اىقجيٜ (: كالىخ اىحوق ثِٞ ٍزٍ٘ـٜ كهعبد اىزالٍٞن 8ٍعلٗه )

 ىلٙ رالٍٞن (اىَشنالد ؽو - اىْبقل - اإلثلاػٜ)اىزحنٞو  ٍٖبهاد ٗاىجؼلٛ الفزجبه

 اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ
 

 ٍنّ٘بد

 االفزجبه
 اىزـجٞق

ػلك 

 اىزالٍٞن

اىَزٍ٘ؾ 

 اىؾَبثٜ

ٍزٍ٘ؾ 

 اىحوٗق

 ٍظ

ف 3ػ  

كهعخ 

 اىؾوٝخ

قَٞخ )د( 

 اىَؾَ٘ثخ

ٍَز٘ٙ 

 اىلالىخ

اىزحنٞو ٍٖبهاد 

 اإلثلاػٜ

 6613 27 اىقجيٜ
 

9659 281647 26 17693  

 اىحوق

كاه 

ًٞب  ئؽظبئ

ػْل 

ٍَز٘ٙ 

(2625) 

 15671 27 اىجؼلٛ

ٍٖبهاد اىزحنٞو 

 اىْبقل

 16614 26 281672 8664 5684 27 اىقجيٜ

 14648 27 اىجؼلٛ

ٍٖبهاد ؽو 

 اىَشنالد

 18635 26 272611 9663 7622 27 اىقجيٜ

 16665 27 اىجؼلٛ

 اىَغَ٘ع

 اىنيٜ 

 32667 26 184269 37685 18699 27 اىقجيٜ

 46684 27 اىجؼلٛ

 

( الٍاتب  َر ػ ثن قُ  )خ( الاؽٍيىتح  2وتاهاظؿح النرا,ط الار انح فٍ ظكوإ )      

لياهييياناخ ال هؾُيييح الارىتيييح لٕـرثيييان و يييملك أـرثيييان  ريييب  اتيييد ؾييييً الرهذُييية    

قُارها العكولُح  ث ثه من(  وذؿك ذيك القُ  00022(  )02000(  )02002  )(02020)

ٌ ( ٖـرثان الكٖلح 2020( ومٍرىي قٖلح )02( ؾنك قنظح ؼهَح )0022) الىَيب   ثؼياق

One tailed test      الرٗمُيم    ماا َكإ ؾيً وظىق فيهد ؼقُقيٍ تيُن مرىٌيطٍ قنظياخ

ٌ  ؾُنييح الثؽييس  ومرىتاذييم  رييب الر رُييه مهيياناخ ٖـرثييان فييٍ الرطثُقييُن القثيييٍ والثؿييك

( الاشيرٗخ  ؼب مهاناخ - الناقك الر رُه مهاناخ - أتكاؾٍ الر رُه مهاناخ) ال هؾُح

)لاخ الارىٌط اْ ثه(ع وتالرالٍ َير    الثؿكٌ الرطثُب فٍ الرٗمُم للالػ  ؼكج ؾيً  ب

 عال هد أؼلا,ٍ اْوإ قثىإ
 

 :ضبّٜافزجبه اىحوع اىّزبئظ 
 تُن( 2020) قٖلح مٍرىي ؾنك إؼلا,ُعا قاإ فهد لَىظكؾيً ثتم  صاتٍتص ال هد ال 

 اٖذعياع  لاقُاي والثؿكٌ القثيٍ الرطثُقُن فٍ الثؽس معاىؾح ذٗمُم قنظاخ مرىٌطٍ

ٍ  الؿايب  تؽى ٍ  الرٗمُيم  لليالػ   اِـيهَن  ميؽ  والرىاصيب  الرؿياوت        عالثؿيكٌل  الرطثُيب  في

فييٍ الرطثُقييُن  رٗمُييمقنظيياخ المرىٌييطٍ وليرأ ييك ميين صييؽح هييما ال ييهد  ذيي  ؼٍيياب 

ٍ  الؿايب  تؽيى  اٖذعياع  لاقُاي القثيٍ والثؿكٌ    ايا ذي    اِـيهَن  ميؽ  والرىاصيب  الرؿياوت

وذي  الرىصيب إليً النريا,ط الاىضيؽح        فٍ ال يهد اْوإ إذفال أظهار ت ٍم الاٍرفك  

 ( اِذٍ   2) فٍ العكوإ



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  51 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

(: كالىخ اىحوق ثِٞ ٍزٍ٘ـٜ كهعبد اىزالٍٞن ٍغَ٘ػخ اىجؾش فٜ اىزـجٞقِٞ اىقجيٜ 9علٗه )

 اٟفوِٝ ىلٙ رالٍٞن  ٍغ ٗاىز٘اطو اىزؼبّٜٗ اىؼَو ّؾ٘ االرغبٓ ٗاىجؼلٛ ىَقٞبً

 اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ
  

 ٍؾبٗه

 اىَقٞبً

اىزـجٞ

 ق

ػلك 

 اىزالٍٞن

اىَزٍ٘ؾ 

 اىؾَبثٜ

ٍزٍ٘ؾ 

 اىحوٗق

 ٍظ

ف 3ػ   

كهعخ 

 اىؾوٝخ

قَٞخ )د( 

 اىَؾَ٘ثخ

ٍَز٘ٙ 

 اىلالىخ

االرغبٓ ّؾ٘ 

 اىؼَو اىزؼبّٜٗ

 اىحوق 12669 26 429628 7686 39662 27 اىقجيٜ

كاه 

ًٞب  ئؽظبئ

ػْل 

ٍَز٘ٙ 

(2625) 

 27649 27 اىجؼلٛ

اىز٘اطو ٍغ 

 اٟفوِٝ

 15687 26 269663 8626 36685 27 اىقجيٜ

 25631 27 اىجؼلٛ

 اىَغَ٘ع

 اىنيٜ 

 19642 26 938634 16633 56648 27 اىقجيٜ

 73672 27 اىجؼلٛ

     
( الٍياتب  َر يػ ثن قيُ  )خ( الاؽٍيىتح     2وتاهاظؿح النرا,ط الار انح فٍ ظكوإ )    

 مييؽ والرىاصييب الرؿيياوتٍ الؿاييب تؽييى اٖذعيياع لياؽييىنَن ال ييهؾُُن الارييىتُن لاقُيياي  

(  02020(  )00022  )(00022)و ملك الاقُاي  رب  اتيد ؾييً الرهذُية     اِـهَن

( ومٍييرىي 02( ؾنييك قنظييح ؼهَييح )0022قُارهييا العكولُييح ) وذؿييك ذيييك القييُ  ث ثييه ميين

الىَييب  ماييا َييكإ ؾيييً وظييىق فييهد ؼقُقييٍ تييُن   ثؼيياقٌ( ٖـرثييان الكٖلييح 2020قٖلييح )

ٌ     الرٗمُم ؾُنيح الثؽيس  ىٌطٍ قنظاخ مر  اٖذعياع  لاقُياي  فيٍ الرطثُقيُن القثييٍ والثؿيك

ٌ  الرطثُب فٍ الرٗمُم للالػ  اِـهَن مؽ والرىاصب الرؿاوتٍ الؿاب تؽى )لاخ  الثؿيك

 عصاتٍالال هد أؼلا,ٍ  قثىإالارىٌط اْ ثه(ع وتالرالٍ َر  
 

 

  وظىق فهود قالح إؼليا,ُعا تيُن   ُنالٍاتق ُنمن ـٗإ اـرثان صؽح ال هضَر ػ      

ٍ فييٍ الرطثُقيي الرٗمُييم ؾُنيح الثؽييس مرىٌيطٍ قنظيياخ    الثؽييس ذييٍالثؿييكٌ ْقاو ُن القثيي

ٍ ) الر رُيه  مهاناخ اـرثانوهاا    اٖذعياع    ومقُياي (الاشيرٗخ  ؼيب  - الناقيك  - أتيكاؾ

 الرٗمُييم فييٍ الرطثُييب الثؿييكٌع( للييالػ اِـييهَن مييؽ والرىاصييب الرؿيياوتٍ الؿاييب تؽييى

ولرن ذٍيُاعا تأن وظىق الشٍر قك ٖ َؿنيٍ تال يهونج ثهاُريم  فالكٖليح أؼليا,ُح فيٍ       

لاذها ٖ ذقك  ليثاؼس ٌىٌ قلُب ؾيً وظىق فهد ثو ؾٗقح تُن مرةُهَن تلهف النػه 

فُيح ٖـرثيان   ؾن ماهُح هما ال هد وثهاُرم  ومن هنا فالكٖلح أؼلا,ُح وؼكها غُه  ا

فييهود الثؽييس  فهييٍ شييه  ضييهونٌ ولرنييم غُييه  يياف  فال ييهونج ذرؽقييب تىظييىق   

الكٖلح أؼلا,ُح  والر اَح ذرؽقب تؽٍاب ؼع  الرأشُه وقنظح ثهاُح النرُعح الرٍ شثد 

ؼلا,ُعا  ولملك ذ  اذثاؼ اـرثاناخ الكٖلح أؼلا,ُح تثؿض أظهاراخ ل هي   إ وظىقها

 ث  ب(ع ولما ذ  اٖؾرااق0220الٍؿُك )ُح وذؽكَك قنظح ثهاُرهامؿنىَح النرا,ط أؼلا,

لينرييا,ط الرييٍ ذيي    Practical Significanceؾيييً ؼٍيياب الكٖلييح الؿايُييح   فييٍ للييك
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  وَىضيييػ (20  0222ثتيييىؾٗ  ) (d) اْشيييه ؼعييي الىصيييىإ إلُهيييا ترطثُيييب اـرثيييان 

ٍ ) الر رُه مهاناخ اـرثان لنرا,ط( d) اْشه ؼع  ( اِذٍ ؼٍاب02) عكوإال  - أتيكاؾ

  أؾكاقٌ الصاتٍ اللت ذٗمُم لكي( الاشرٗخ ؼب - الناقك
 ؽو اىَشنالد(  -اىْبقل  -اىزحنٞو )اإلثلاػٜ ( ىْزبئظ افزجبه ٍٖبهاد dؽغٌ ا١صو ): (12علٗه )

 ىلٙ رالٍٞن اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ
 

ً 
اىَنّ٘بد اىحوػٞخ الفزجبه   

زحنٞوٍٖبهاد اى   

قَٞخ )د( 

 اىَؾَ٘ثخ

ػلك 

 اىزالٍٞن

قَٞخ ؽغٌ 

d)ا١صو)
)*(
  

ٍَز٘ٙ 

 ا١صو

 مجٞو 3694 27 17693 ٍٖبهاد اىزحنٞو اإلثلاػٜ 1

 مجٞو 3665 27 16614 ٍٖبهاد اىزحنٞو اىْبقل 3

 مجٞو 2622 27 18635 ٍٖبهاد ؽو اىَشنالد 2

 مجٞو  2689 27 32667 االفزجبه منو 
 

الٍيياتب  ثن قييُ  ؼعيي  الرييأشُه    (02) الار ييانح فييٍ العييكوإ   نرييا,طوَر ييػ ميين ال      

والارؿيقييح تاـرثيان مهيياناخ الر رُيه  رييب ومرىتاذيم ال هؾُييح )مهياناخ الر رُييه      الناذعيح 

 اتييد ؾيييً الرهذُيية   مهيياناخ ؼييب الاشييرٗخ(  -مهيياناخ الر رُييه الناقييك   -أتييكاؾٍ 

( الكالييح 2022) اييح(  وقييك ذعيياووخ ظاُؿهييا القُ  0022(  )0020(  )0022(  )0022)

ركنًَ الىؼكج ل ؼع  ذأشُه  ثُه ا  ماا َؿنٍ ثن هنا  ثُهع الرأشُهؾيٍ ثن مٍرىي ؼع  

 ؼيب الاشيرٗخ(   -الناقيك   -مهياناخ الر رُيه )أتيكاؾٍ    ؾيً ذناُح  الاطىنج من الانهط

 اهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحعل  ارىتاخ ثٌاٌُح
       

 والرىاصب الرؿاوتٍ الؿاب تؽى اٖذعاع مقُاي لنرا,ط( d) اْشه ؼع   اا ذ  ؼٍاب     

 ( اِذٍ 00   اا مىضػ فٍ العكوإ )اِـهَن مؽ
 اٟفوِٝ ٍغ ٗاىز٘اطو اىزؼبّٜٗ اىؼَو ّؾ٘ االرغبٓ( ىْزبئظ ٍقٞبً d(: ؽغٌ ا١صو )11علٗه )

  ىلٙ رالٍٞن اىظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ 
 

ً 
اىحوػٞخ ؾبٗهاىَ  

َقٞبً يى   

قَٞخ )د( 

 اىَؾَ٘ثخ

ػلك 

زالٍٞناى  

قَٞخ ؽغٌ 

d)ا١صو)
)**(

 

ٍَز٘ٙ 

 ا١صو

 مجٞو 3635 27 12669 اىزؼبّٜٗ اىؼَو ّؾ٘ االرغبٓ 1

 مجٞو 3662 27 15687 اٟفوِٝ ٍغ اىز٘اطو 3

 مجٞو  2619 27 19642 االفزجبه منو 
       

 الٍاتب  ثن قُ  ؼع  الرأشُه الناذعيح  (00) الار انح فٍ العكوإ نرا,طَر ػ من الو    

والارؿيقح تاقُاي اٖذعاع تؽى الؿاب الرؿاوتٍ والرىاصب مؽ اِـيهَن  ريب  ومرىتاذيم    

 اتيد ؾييً الرهذُية     والرىاصيب ميؽ اِـيهَن(    -ال هؾُح )اٖذعاع تؽى الؿاب الرؿاوتٍ 
                                                           

)*(
 اىغنه اىزوثٞؼٜ ىؼلك ػْٞخ اىجؾش÷  ( = قَٞخ )د( اىَؾَ٘ثخ  dؽغٌ ا١صو )  
)**(

( 2641) ا, ٗئما رواٗؽذ قَٞزٔ ٍِ( مبُ ؽغٌ اىزأصٞو ط ًٞو2641) مبُ قَٞخ ؽغٌ اىزأصٞو أقو ٍِئما   

ـ2672ً) ئىٚ  ا.( مبُ ؽغٌ اىزأصٞو مجًٞو2672) ب, أٍب ئما مبُ أمجو ٍِ( مبُ ؽغٌ اىزأصٞو ٍزٍ٘
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ح ؾييييٍ ثن ( الكالييي2022)   وقيييك ذعييياووخ ظاُؿهيييا القُايييح(0022(  )0000(  )0002)

رييكنًَ الىؼييكج  ل ؼعيي  ذييأشُه  ثُييه  ا  ماييا َؿنييٍ ثن هنييا   ثُييهع الرييأشُهمٍييرىي ؼعيي   

الاهيياناخ الارؿيقييح تالؿاييب الرؿيياوتٍ والرىاصييب مييؽ  ؾيييً ذناُييح  الاطييىنج ميين الايينهط

اهياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن ليكي ذٗمُيم الاهؼييح        ل  ارىتياخ ثٌاٌيُح   اِـهَن 

 عقك ثظاب ؾن الٍ اإ الثؽصٍ الفامً وتملك َرىن الثاؼس أؾكاقَحع
 

 رحَٞو ّزبئظ اىجؾش:
 ؽو اىَشنالد(: -اىْبقل  -رحَٞو اىْزبئظ اىَزؼيقخ ثَٖبهاد اىزحنٞو )اإلثلاػٜ 

( تيُن  2020قاإ إؼلا,ُعا ؾنك مٍيرىي قٖليح )   فهد وظىق ؾيً الثؽس ترا,ط قلد       

       ٍ ٖـرثييان  والثؿييكٌ مرىٌييطٍ قنظيياخ ذٗمُييم معاىؾييح الثؽييس فييٍ الرطثُقييُن القثييي

مهياناخ الر رُيه    -مهاناخ الر رُه  رب ومرىتاذم ال هؾُح )مهاناخ الر رُيه أتيكاؾٍ   

ٌ         -الناقك    مهاناخ ؼب الاشرٗخ(  يب ؾييً ؼيكج  لليالػ الرٗمُيم فيٍ الرطثُيب الثؿيك

ركنًَ الىؼكج الاقرهؼح من الانهط الاطىن ؾيً  ثُه ل ؼع  ذأشُه تأضافح إلً وظىق

 ارىتياخ ثٌاٌيُح مين مرىتياخ     الاشيرٗخ(   -الناقك  -مهاناخ الر رُه )أتكاؾٍ ذناُح 

 مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحع

فييٍ الرطثُييب الثؿييكٌ ٖـرثييان مهيياناخ   وقييك َهظييؽ ذ ييىد الرٗمُييم معاىؾييح الثؽييس     

الرٗمُيم ثت ٍيه  فيٍ الرطثُيب     مقانتيح تيكنظاخ    الاشيرٗخ(  -الناقك  -)أتكاؾٍ الر رُه 

 القثيٍ إلً اِذٍ 

           ٍالرأ ُك ؾييً ال هي  الؿاُيب لييرؿي   تيالره ُى ؾييً الاشيهوؾاخ والاشيرٗخ الري

فٍ الاىاقت الرؿيُاح  ذرطية اٌرفكا  الاؽرىي تطهد ظكَكج وذىٌُؽ فه  الرٗمُم

 اِـيهَن اليىمٗر قاـيب ال ليب و يملك اْفيهاق      مين ـيٗإ الرؿياون ميؽ      الافري ح

 عـانض الاكنٌح

  َالا يياهُ  ذر ييان تؿييض الاىضييىؾاخ واْتشييطح فييٍ الىؼييكج الاطييىنج      ذقييك 

 ذييكنًَ وذعنيية  وثقا,هييا مؿهفرهييا الرٗمُييم َؽريياض الرييٍ اٌْاٌييُح والاهيياناخ

 عالاشرٗخ وؼب الناقك الر رُه ذناُح ذؿىد الرٍ الؽقا,ب

   ا الاييرؿي  ؼييىإ الاراه يىج  الرييكنًَ إٌييرهاذُعُاخ اٌيرفكا ٍ  ْميه الييمٌ ثٌييه  فيي

ونتيط مؽريىي الىؼيكج الاطيىنج       ليكَه   خ القهن الؽاقٌ والؿشيهَن ذناُح مهانا

 عقكناذه  ذىٌُؽ ؾيً ومٍاؾكذه  الرٗمُم تفثهاخ من منهط الهَاضُاخ

  ٌييُاد فييٍ الاهيياناخ الهَاضيُح الافري ييح  ذؿييي  ميين الرٗمُيم  الاٍياهاح فييٍ ذارييُن 

ٍ  واقؿٍ من ـٗإ اْتشطح الرؿيُاح    الاهذثطح تؽُاج الرٗمُم وواقؿهي  أظراياؾ

ٍ   وظهعا ٌىار الرؿي  تُرح وذىٌُؽ اٌيرفكا  اليهؼٗخ    ثو لىظم فٍ ال ليب الكناٌي

 عأترهتد الاؿهفُح ؾثه
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    ًمهيياناخ اٌييرفكا  وذىغُييت  ذشييعُؽ الرٗمُييم ؾييي ٍ الافري ييح  الر رُييه أتييكاؾ

 رىلُيك وؾيهد  من ـٗإ ذىفُه فيه  ل  (ععع إلؿ -اْصالح  -الاهوتح  -)الطٗقح 

 عفٍ مؽرىي الىؼكج الاطىنج مر انحظكَكج نَاضُح ثفران 

            ُذىضُػ الا ياهُ  اٌْاٌيُح لاهياناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن ضيان الا ياه

الار ييانح فييٍ مؽرييىي الىؼييكج الاطييىنج ميين  والرؿاُاياخ والاهيياناخ الهَاضييُح 

 عمنهط الهَاضُاخ

   ُاُح الرٍ ذهاؾٍ ذ اُن ثتؿاق الرناُح الاٍيركامح مين   تؿض اْتشطح الرؿيُذلا

 لكي الرٗمُم من ظهح ثـهيع مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَنظهح  وذناُح 

   ثشنيييار مٍييياؾكج الرٗمُيييم ؾييييً ذطيييىَه   ييياراذه  الاؿهفُيييح والن ٍيييُح والاهانَيييح

ماانٌييح اْتشييطح الافري ييح  وثقا,هيي  لياهييا  الرؿيُاُييح فييهاقي وفييٍ معاىؾيياخ     

 تُح عذؿاو

 ًالر رُه الناقك وؼب الاشرٗخ  اٖذلياإ  الرؿياون     اٌرفكا  ذشعُؽ الرٗمُم ؾي

 قاـب وـانض الاكنٌحالرصقُت الررنىلىظٍ  أتكاؼ واٖترران  

  ًذشييياب ظىاتييية اليييرؿي   مرنىؾيييح ذقيييىَ اٌيييرفكا  ثٌيييالُة وثقواخ الره ُيييى ؾيييي

 ً ذقُُ  الرؽليُب فقيط  الره ُى ؾي   وؾك (حوظكاتُ -ح مهانَ -ح )مؿهفُ الافري ح

 علقُاي مكي ذقك  الرٗمُم

  َناٌية  تايا  اٌٖيرنثا  فيٍ ذيكنًَ الىؼيكج الاطيىنج       مين  مفري يح  ثتىاؼ اٌرفكا 

 وذؽيُيب  وتقيك   الافري يح  النػه ووظهاخ الثكا,ب وذقُُ  وذؽيُب  الرؿيُاٍ الاىقت

 عومثررهج ذقيُكَح تطهد الاشرٗخ من مفري ح ثتىاؼ

ث ونتدرنسققجا نتبققجضل  نتتققٍ تىىققل   تققً نتققج ب ض ققب نت  ققىتلققا نتيتُ قق   قق  وتتفقق  
نقىنتب   فجعلُ  تطىَر  يجهب نترَجضُجا ضجتمرنحل نتدرنسُ  نتمختلفق  فقٍ تيمُق  ض قب    

اللت الٍاقي لكي ذٗمُم  القهن الؽاقٌ والؿشهَن مهاناخنترَجضُجا, و يهج:  ت لم

لييييكي ذٗمُييييم الاهؼيييييح مهيييياناخ الهَاضييييُاخ الاعراؿُييييح (؛ 0200اٖتركا,ٍ)ؼٍيييين 

مهاناخ الر رُيه أتيكاؾٍ وتؿيض ؾياقاخ الؿقيب والاشياؾه       (؛ 0202أتركا,ُح)ؼٍن 

القيىج الهَاضيُاذُح والاُيىإ    (؛ 0202لكي ذٗمُيم الاهؼييح أؾكاقَح)مؽايك     اْ اقَاُح

مهيياناخ الر رُييه  (؛ 0202لييكي ذٗمُييم الاهؼيييح اٖتركا,ُح)الشيياللٍ    تؽييى الهَاضييُاخ 

(؛ Anggraeni, et al,2019) تؿيييض ثهيييكاف الرناُيييح الاٍيييركامح الؿيُيييا وذؽقُيييب

(؛ ذؽٍُن ٌيى ُاخ الرؿي  Astriawati, et al,2019رؿي )الالرؽلُب وذؽٍُن تىاذط 

 (عShirani Bidabadi, et al,2019الثهاؾح الهَاضُح)ذناُح و
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 : اٟفوِٝ ٍغ ٗاىز٘اطو اىزؼبّٜٗ اىؼَو ّؾ٘ ثبالرغبٓ رحَٞو اىْزبئظ اىَزؼيقخ
( تييُن 2020فييهد قاإ إؼلييا,ُعا ؾنييك مٍييرىي قٖلييح )   وظييىق ؾيييً الثؽييس ترييا,ط قلييد

مرىٌطٍ قنظاخ ذٗمُم معاىؾح الثؽس فٍ الرطثُقُن القثيٍ والثؿكٌ لاقُاي اٖذعياع  

ٌ تؽييى الؿاييب الرؿيياوتٍ والرىاصييب مييؽ اِـييهَن  ل    لييالػ الرٗمُييم فييٍ الرطثُييب الثؿييك

ركنًَ الىؼكج الاقرهؼح من الانهط الاطىن ؾيً  ثُه ل ؼع  ذأشُه تأضافح إلً وظىق

 ارىتيياخ ثٌاٌييُح ميين    اٖذعيياع تؽييى الؿاييب الرؿيياوتٍ والرىاصييب مييؽ اِـييهَن     ذناُييح

 مرىتاخ مهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَن لكي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحع
 

      ٌ ؽيى  لاقُياي اٖذعياع ت   وقك َهظؽ ذ ىد الرٗمُم معاىؾح الثؽس فٍ الرطثُب الثؿيك

مقانتيح تيكنظاخ الرٗمُيم ثت ٍيه  فيٍ الرطثُيب         الؿاب الرؿاوتٍ والرىاصب مؽ اِـهَن

القثيٍ إلً اِذٍ 

  ذياُم فٍ ثن َرؿي  تالطهَقح الاناٌثح لم  من الؽهَح لرب  قكنذىفُه  ؾيً الؽه

وذييىفُه الؿكَييك ميين فييه  ومليياقن الييرؿي  لُفرييان منهييا مييا َرناٌيية مييؽ مُىلييم     

 عواهرااماذم وقكناذم

 والؽييه    الييرؿي  الافري ييح ثتشييطح فييٍ مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن قمييط

  الؿايُيح ليرٗمُيم   تالؽُياج  مهذثطعيا  الاطىن الانهطالؿياٍ فٍ  الاؽرىي ؾيً ظؿب

 والرؿي ع لير رُه الرٗمُم تُن تالرىاصب ذٍاػ مىاقت وثتشطح ذؿيُاُح وذلاُ 

 ٍظاؽ الاؿيىمياخ وؼيب الاشيرٗخ     ذىفُه ال ه  ليؿاب الرؿاوتٍ تُن الرٗمُم ف

 ـٗإ ثقا,ه  لياها  الهَاضُح الافري حع وذثاقإ اْفران وذىلُك اْفران العكَكج

    والاهذثطييح تأتؿيياق الرناُييح    الاشييرٗخ الاؿقييكج  تؿييض إشييها  الرٗمُييم فييٍ ؼييب

ذرطييية مهيياناخ الر رُييه الؿيُييا ميين ثظييب ذطثُييب     قييك   الرييٍ الاٍييركامح الافري ييح 

 عالاقكمح لياشرٗخ ومر هقج يىإ ظكَكجالاؽرىي وإَعاق ؼ

      تالاهيياناخ  ذليياُ  تؿييض اْتشييطح الرؿيُاييح ومهييا  الييرؿي  الرييٍ ذييىوق الرٗمُييم

ذناُيييح مهييياناخ الؿايييب الرؿييياوتٍ  و يييملكالٗوميييح لٍيييىد ووغيييا,ت الاٍيييرقثب  

 علكي ه ٖر الرٗمُم ومهاناخ الرىاصب مؽ اِـهَن

  ثشنيار   مهاناخ الرىاصب الي ػُح والاررىتح فٍ ثشيراإ وٌيُاقاخ مرنىؾيح    اٌرفكا

مرؿيييكقج   اذلييياإاٌيييرفكا  ذرنىلىظُيييا ووٌيييا,ب   ذيييكنًَ الىؼيييكج الاطيييىنج  و  

  إغهان القكنج ؾيً الؿاب مؽ فهد مفري يح ومفري ح  الرىاصب ال ؿاإ فٍ تُراخ و

 عهكافالاهوتح والهغثح فٍ مٍاؾكج اِـهَن فٍ الىصىإ إلً ذؽقُب اْو
 

نتدرنسجا نتبجضل  نتتٍ تىىل   تً فجعلُ  ض ب نت رن ب ب وتتف  تلا نتيتُ      نتج 
فقٍ تيمُق   هقجرنا نتلقرح نت قجلٌ ونت  قرَ         و سقترنتُ ُجا نتت لقُم ونتقت لم    نتت لُمُ 

تققدي نتتي ُقق  فققٍ نتمرنحققل نتدرنسققُ  نتمختلفقق , تمققج تققىفرة  قق  ضُ قق  ت لُمُقق  ت قق          
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, وتلققدَم نت دَققد  قق  نان ققط  نتت لُمُقق  نتت لمُقق  نتتققٍ تققىفر  نتمختلفقق   هققجرنا نتتفرُققر
فرًىققج  يجسقق   تل مققل نت مققجعٍ نتت ققجونٍ, وت قق ُ  نتتي ُقق  علققً نسققتخدن   هققجرنا    

تهتيامط قيا,  ؾييً الاؽطياخ الؿياُيح       نتتىنىل نتمختلف  نتتللُدَ  ونإلترترونُ , و يهقج: 

اليكمط تيُن اٌيرهاذُعُح     (؛0202)مؽايك  رؿي الا لوٌ صيؿىتاخ  رٗمُم الار ىقُن ؾقيُعيل

اٌرفكا   (؛0202)الهتا  ؿي  القا,  ؾيً الاىاقت الاىقوظحـها,ط الر رُه وتاىلض الر

 (؛0202ذييييكنًَ الهَاضُاخ)الٍييييؿُك ( فييييٍ STEMمييييكـب مرؿييييكق الرفلليييياخ )

ٍ  إ تايييىلض ؛ (0202 القؽطييياتٍ)ٌيييرهاذُعُح مقرهؼيييح قا,ايييح ؾييييً الرىاصيييب الهَاضييي

(؛ ذؿيييُ  0202)مؽاييك ؾيييً تػهَييح الؿقييىإ الفاٍييح لعانقته   ا,  ذكنٍَييٍ مقرييهغ قيي  

 الؿيى  ذؿيُ ؛ Pokhrel,2018)الهَاضُاخ القا,  ؾيً الرؿي  النشط والرعانب الؿايُح)

 ؾيييييً القييييا,  الييييرؿي  ـييييٗإ ميييين الاررامييييب والهَاضييييُاخ والهنكٌييييح والررنىلىظُييييا

ند الاؿيا  ؛Albay,2020)؛ ؼيب الاشيرٗخ)  Hussin, et al,2019)(الاشيهوؾاخ 

ح تيييييييييييالؿيى  والررنىلىظُيييييييييييا والهنكٌيييييييييييح الرؿيُاُيييييييييييح الررنىلىظُيييييييييييح الفاصييييييييييي

 ع(Hewett,et al,2020)(؛ ثلؿاب ال ُكَى الرؿيُاُحDogan,2020والهَاضُاخ)
 

 فبٍَب: ر٘طٞبد اىجؾش ٍٗقزوؽبرٔ
      

َشراب هما العىر ؾيً الرىصُاخ الاناٌثح لىضؽ النرا,ط الرٍ ذىصب إلُها الثؽس       

مىضييؽ الرطثُييب واٌٖيير اقج منهييا فييٍ ذطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أؾكاقَييح    

و ملك الثؽىز والكناٌاخ الاقرهؼح الرٍ َعة القُيا  تهيا فيٍ الاٍيرقثب ٔ اياإ العهيك       

 وذؿيييُ قكمييم الثؽييس الؽييالٍ فييٍ معيياإ الانيياهط الاثييموإ فييٍ هييما الثؽييس  وَنرهييٍ تاييا 

 الهَاضُاخع
 

 ر٘طٞبد اىجؾش:  
 ؾيً ضىر ما ثٌ ه ؾنم الثؽس من ترا,ط  َىصٍ الثاؼس تاِذٍ 

    ذ يياُن مؽرييىي منيياهط الهَاضييُاخ فييٍ الاهاؼييب الكناٌييُح الافري ييح الفثييهاخ

 َييح ملييه ليرناُييح الاٍيييركامح   الاؿهفُييح والاهانَييح والىظكاتُييح لاخ الليييح تهة    

الرراميٍ  أٌييىب مناٌية   وفب الرلىن الاقرهغ  وأٌرؿاتح تالاكـب  (0202)

 عالهَاضُاخ هطمنالفثهاخ فٍ مؽرىي  ذيكلر اُن 

    ًؾقييك قوناخ ذكنَثُييح لياٍييرىلُن ؾيين ذفطييُط وذطييىَه الانيياهط  لرييكنَثه  ؾييي

ذفطُط الاينهط فيٍ ضيىر الاثياقت الرهتىَيح الار يانح فيٍ نةَيح مليه ليرناُيح           

 (ع0202) الاٍركامح

    الؿاييب ؾيييً نتييط ثتؿيياق الرناُييح الاٍييركامح تؽُيياج ذٗمُييم الاهؼيييح أؾكاقَييح ميين

ـييٗإ ذليياُ  وإؾييكاق تؿييض الرطثُقيياخ الؿايُييح فييٍ ميينهط الهَاضييُاخ  تؽُييس    
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ذهاؾٍ نةَح الكوليح ليرناُيح الاٍيركامح مين ظهيح  وذشيعؽ ذناُيح مهياناخ القيهن          

 الؽاقٌ والؿشهَن لكَه  من ظؿح ثـهيع

  أهراا  تاْتشيطح الٗصي ُح  اليكن شيهٌ لرناُيح الاهياناخ الافري يح        ضهونج

 علكي الرٗمُم  ونتطها تاْتؿاق الافري ح ليرناُح الاٍركامح

  ًذناُح مهاناخ القهن ثٌالُة ذكنَة مؿياٍ الهَاضُاخ تالاهؼيح أؾكاقَح ؾي

ح  الؽيياقٌ والؿشييهَن لييكي ذٗمُييمه   ميين ـييٗإ ماانٌيياذه  الركنٍَييُح الافري يي  

 وإؾكاق قلُب لياؿي  َر ان للكع
 

 ٍقزوؽبد اىجؾش:
 امركاقا ليثؽس الؽالٍ  َىصٍ الثاؼس تإظهار الكناٌاخ والثؽىز واِذُح  

    ( 0202ذطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ فييٍ ضييىر نةَييح ملييه ليرناُييح الاٍييركامح )

لرناُيييح مهييياناخ القيييهن الؽييياقٌ والؿشيييهَن ليييكي ذٗمُيييم الايييهؼيرُن أتركا,ُيييح  

 والصاتىَحع

    ( 0202ذطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ فييٍ ضييىر نةَييح ملييه ليرناُييح الاٍييركامح )

 - اذفييال القييهان مهيياناخ  -القييىج الهَاضييُاذُح  تييىاذط ذؿييي  ثـييهي مصييب )  لرناُييح 

 الاهؼيح أؾكاقَحعلكي ذٗمُم  (مهاناخ الؿاب ال هَقٍ -الاهاناخ الؽُاذُح 

      اهؼييح أؾكاقَيح ومؿيايُه  ْتؿياق     قناٌح مُكاتُيح لايكي مؿهفيح وإلايا  ذٗمُيم ال

 ع(0202وفقا لهةَح مله ) فٍ منهط الهَاضُاخ الرناُح الاٍركامح

         تهتامط ذكنَثٍ لاؿياٍ الهَاضيُاخ تالاهؼييح أؾكاقَيح قيا,  ؾييً نةَيح مليه

( لرناُييييح الاهيييياناخ الؿايُييييح والؽُاذُييييح الارؿيقييييح    0202ليرناُييييح الاٍييييركامح ) 

 تالهَاضُاخ لكي الرٗمُمع
 

:اىوٝبػٞبد ٗرؼيٌٞ اىَْبٕظ قلٍٔ اىجؾش اىؾبىٜ فٜ ٍغبهٍب 

    مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ   ثتؿيياق الرناُييح الاٍييركامح و  ذقييكَ  إ ييان م هييىمٍ ؼييىإ

إ ان ؾايٍ لرناُح ذيك الاهياناخ وثٌيالُة قُاٌيها ليكي      ذقكَ  والؿشهَن  و ملك

 ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَحع

   الرناُيييح الاٍيييركامح اليييٗو  ذىافههيييا فيييٍ مؽريييىي مييينهط       إؾيييكاق قا,ايييح تأتؿييياق

  ْـييمها تؿييُن أؾرثييان ؾنييك ذليياُ  وذطييىَه  الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أؾكاقَييح

 تشرب مٍركا ع الالهٌ فٍ الاعراؽ الاناهط فٍ الاٍرقثب  لرؽقُب الرناُح
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  ذىافههييا لييكي ذٗمُييم    ٗو ناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن اليي  قا,اييح تاهييا إؾييكاق

 تاٌرفكا  إٌرهاذُعُاخوذناُرها لكي الرٗمُم   َارن ذطىَهها الاهؼيح أؾكاقَح

  اْميه اليمٌ ٍَيه  فيٍ تعياؼه  فيٍ شيةب الىغيا,ت         الركنًَ الاناٌيثح  و ها,ب

   الافري ح فٍ الاٍرقثبع

  تنييار  ٍ ضييىر  ذلييىن مقرييهغ لرطييىَه ميينهط الهَاضييُاخ تالاهؼيييح أؾكاقَييح فيي

 اينهط ال   َارن أٌرهشاق تم فيٍ ذطيىَه  (0202) نةَح مله ليرناُح الاٍركامح

الانييياهط الكناٌيييُح  ذطيييىَه فيييٍ الايييهؼيرُن أتركا,ُيييح والصاتىَيييح  و يييملك ت ٍيييم

    عفٍ الاهاؼب الرؿيُاُح الافري ح اْـهي

   ؾيييً ذناُييح   مطييىنج ميين ميينهط الهَاضييُاخ   ه ذييكنًَ وؼييكج  الىقييىف ؾيييً ثشيي

مهاناخ القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن ليكي ذٗمُيم الاهؼييح أؾكاقَيح  اْميه اليمٌ          

 عمهغىتح َشعؽ ؾيً اْـم تالرلىن الاقرهغ لرناُح تىاذط ذؿي  ثـهي

   ٍ مهياناخ الر رُيه    ذقكَ  ثقواخ مقننح لقُاي مٍرىي ذٗمُم الاهؼيح أؾكاقَيح في

اٖذعييياع تؽيييى الؿايييب الرؿييياوتٍ    و يييملكؼيييب الاشيييرٗخ( -الناقيييك  -)أتيييكاؾٍ 

    ارىتاخ ن,ٍُح لاهاناخ القهن الؽاقٌ والؿشهَنعوالرىاصب مؽ اِـهَن
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 :قبئَخ اىَواعغ
 اىَواعغ اىؼوثٞخ:

ٌ   إتهاهُ    العاؿُيح   اىوٝبػاٞبد  روث٘ٝابد  ٍغياخ   الهَاضيُاخ  منياهط  ذطيىَه (ع 0222) ؾىَيى  معيك

  ع02-00  الصالس الاعيك  الهَاضُاخ لرهتىَاخ الالهَح

 اْوإ الليت  لطيٗب  الريانَؿ  منهط لرطىَه مقرهغ (ع ذلىن0202) ثؼاك ؾثكال راغ فا اح إتهاهُ  

ً  ( وثشيهع 0202) مليه  نةَيح   الاٍيركامح  الرناُيح  اٌيرهاذُعُح  ضيىر  فٍ الصاتىٌ  قيُ   ذناُيح  ؾيي

 ليكناٌياخ  الرهتىَيح  العاؿُيح   االعزَبػٞاخ  ىيلهاٍابد  اىزوث٘ٝاخ  اىغَؼٞاخ  ٍغياخ ليكَه     الاىا نح

 ع02-0  002  اٖظرااؾُح

 اىَغياخ   أؼليا,ُح  الكٖليح  وقٖليح  الرعهَثُيح  الاؿالعياخ  ثشيه  ؼع  ع(0222) مؽاىق ثتىؾٗ   نظار
 ع002-0  (02)الاعيك (  22)الؿكق  الرىَد  ميؽب  الرىَد ظامؿح  اىزوث٘ٝخ

(ع ذطييىَه الانيياهط الاكنٌييُح تييُن مؿطُيياخ الااضييٍ و اىؼيياخ     0202  ٌيياُه ؾثييكالىهاب ) ثؼاييك

اىَااإرَو اىؼيَااٜ اىاالٗىٜ اىواثااغ اىقاابٌٍ ٗاىؼشااوُٗ ىيغَؼٞااخ اىَظااوٝخ ىيَْاابٕظ     الاٍييرقثب  
  ٌ   قان ال ييُافح ٗاىزاالهٌٝ: ّؾاا٘ ر ٞٞااو عاانهٛ فااٜ هؤٙ ٗاٍاازوارٞغٞبد رـاا٘ٝو ٍْاابٕظ اىزؼيااٞ

 ع022-000ثغٍطً  الاعيك اْوإ   (2-0ظامؿح ؾُن شاً  )

 الؿاميب  ٔؾيكاق  (0202مليه )  نةَيح  وفيب  مقريهغ  (ع تهتيامط 0202) شي ُب  اليكَن  ففيه  ظااإ ثؼاك 

   يُيح الرهتُيح    اىزوث٘ٝخ اىَغيخالصاتىَح   الاهنُح تالاكاني وأؾٗن الىـهفح ذفلص الاهنٍ

 ع0020-0000  22ظامؿح ٌىهاض  

ٍ  مقرهغ تهتامط(ع 0202ؼٍُن ) مهوي إٌااؾُب  ً  قيا,   العةهافُيا  في الرناُيح   ـطيح  ثتؿياق  تؿيض  ؾيي

 ليييكي اٖظرااؾُيييح والاٍيييرىلُح الاٍيييرقثيٍ مهييياناخ الر رُيييه ( لرناُيييح0202-0202الاٍيييركامح)

 ليكناٌيياخ الرهتىَييح   العاؿُييحاالعزَبػٞااخ ىيلهاٍاابد اىزوث٘ٝااخ اىغَؼٞااخ ٍغيااخالاؿييي    الطاليية

 ع22-0  20  اٖظرااؾُح

 الارىٌيطح  لياهؼييح  الهَاضيُاخ  ذؿيي   ذقىَ  لرطىَه مقرهغ (ع ذلىن0202ؾىضم ) اٌْاهٌ  تىنع

 اىزوث٘ٝااخ اىؼيااً٘ ٍغيااخالثييكَب   الرقييىَ  اٌييرهاذُعُاخ ضييىر فييٍ الٍييؿىقَح الؿهتُييح تالاايرييح
 ع22 -22(  02)0 فيٍطُن   غىج ليثؽىز القىمٍ   الاه ىٗاىْحَٞخ

ٍ  وقونهيا  الُاتاتُييح الاليهَح  الايكاني  ثتشييطح (ع تؿيض 0202) هاشي   تفُييد شيُاار  تفُيد    ذناُييح في

اىضاابّٜ ىنيٞااخ هٝاابع  اىَااإرَو اىاالٗىٜ(  0202) الرؿيييُ  نةَييح وفييب الالييهٌ الط ييب شفلييُح
  َىلُييى  (3222) اىزؼيااٌٞ هؤٝااخ ػاا٘ء فااٜ اىواثااغ اىغٞااو ؿحااو ثْاابء: ا١ؿحاابه عبٍؼااخ أٍااٞ٘ؽ 

 ع202-202

(ع ذليىن لثهتيامط ذيكنَثٍ مقريهغ لرناُيح تؿيض مهياناخ القيهن         0202الثيىٌ  ؾىا يت فيالػ ٌيال  )   

ٍغيخ كهاٍابد ػوثٞاخ فاٜ اىزوثٞاخ ٗػياٌ      الؽاقٌ والؿشهَن لكي مؿيااخ الهَاضُاخ لياهؼيح  
 ع200-022  022  ناتطح الرهتىَُن الؿهب  اىْحٌ

(ع مكي اٌرفكا  مؿيايٍ الكناٌياخ اٖظرااؾُيح لاهياناخ الر رُيه      0220الثنةيٍ  غكتاتح ٌؿُك الاقثب )

ٜ    فٍ ذكنًَ ذٗمُم الاهؼيح اٖتركا,ُح تكوليح قطيه       مررية الرهتُيح   ٍغياخ هٍابىخ اىقياٞظ اىؼوثا

 ع000-22  22الؿهتٍ لكوإ الفيُط 

 تيٗإ  مؽايك  ذهظايح    ػَاو  أكٗاد -ِٝ ٗاىؼشو اىؾبكٛ اىقوُ ٍٖبهاد رلهٌٝ(ع 0202) ٌُى تُهو 

 ع الفيُط لكوإ الؿهتٍ الرهتُح مررة  الهَادع العُىٌٍ



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  59 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ىٍْْااب فااٜ اىاازؼيٌ: ٗاىؼشااوِٝ اىؾاابكٛ اىقااوُ ٍٖاابهاد(ع 0200) ذشييانلى وفيياقإ  تُهتييٍ  ذييهَينط  

 عوالاطاتؽ الؿياٍ النشه ٌؿىق  الايك ظامؿح  الهَادع اللالػ ؾثكاهلل تكن ذهظاح 

(ع ذهتُيح   ييب العُييب الهاتييؽ ؾيييً الاىا نيح الهقاُييح فييٍ ضييىر نةَييح   0202ظياق  منييً مؽاييك ؾيييٍ ) 

اىَإرَو اىلٗىٜ اىضبّٜ ىنيٞخ هٝبع ا١ؿحبه عبٍؼخ أٍٞ٘ؽ: ثْابء ؿحاو اىغٞاو    (  0202الرؿيُ  )
 ع000-022  َىلُى  (3222اىواثغ فٜ ػ٘ء هؤٝخ اىزؼيٌٞ )

 ٌ (ع تػييا  الرؿيييُ  العكَييك 0202  آَييح ؾيياقإ ؾثييكالةنٍ )العؿ ييهٌ  ماييكوغ ؾثييكالهؼُ  ثؼاييك؛ والقييكن

   يُيح نَياد   ٍغيخ اىـح٘ىاخ ٗاىزوثٞاخ  (  0202ليط ىلح الاثرهج فٍ ضىر نةَح مله ليرؿيُ  )

 ع20-22(  20)00اْ  اإ  ظامؿح أٌرنكنَح 

(ع ذطيىَه مينهط الهَاضيُاخ ليليت الٍياقي اٖتريكا,ٍ فيٍ ضييىر        0200ؼٍين  شيُاار مؽايك ؾييٍ )    

 ع020-022(  02  ظامؿح تىنٌؿُك  )ٍغيخ ميٞخ اىزوثٞخمهاناخ القهن الىاؼك والؿشهَن  

 تالاهؼيييح الهَاضييُاخ ميينهط لرطييىَه مقرييهغ تهتييامط فاؾيُييح (ع0202ؾيييٍ ) مؽاييك شييُاار ؼٍيين 

ٍ  الاعراؿُيح  الهَاضُاخ مهاناخ لرناُح اٖتركا,ُح ٌ  القيهن  مرطيثياخ  ضيىر  في  والؿشيهَن   الؽياق
 ع 022-002(  00)02الهَاضُاخ   لرهتىَاخ الالهَح   العاؿُحاىوٝبػٞبد روث٘ٝبد ٍغيخ

(ع اٖذعاهاخ الرهتىَح الؽكَصح فيٍ الهَاضيُاخ ليليت الهاتيؽ     0200ؼاىج  مؽاك ؾثكالىهاب هاش  )

( من وظهيح تػيه   ERFKEالرؿيُ  تؽى اٖقرلاق الاؿهفٍ )اٌْاٌٍ فٍ ضىر مشهوؼ ذطىَه 

: اىَْظا٘هح  عبٍؼاخ  اىزوثٞخ ىنيٞخ ا١ٗه اىلٗىٜ اىَإرَومؿياٍ الاكاني الؽرىمُح فٍ اْنقن  
 اىَغزَؼٞااخ اىز ٞااواد ػاا٘ء فااٜ اىؼوثااٜ ٗاىؼاابىٌ ٍظااو فااٜ اىزؼيااٌٞ ىََاازقجو اٍزشااوافٞخ هؤٝااخ

 ع000 -020  فثهاَه( 00 -02) يُح الرهتُح  ظامؿح الانلىنج    اىَؼبطوح

ٍ  تهتييامط  فاؾيُييح(ع 0202) إتييهاهُ   شيي ُب تهُييهج  الهتييا    الرناُييح  ثتؿيياق  ؾيييً قييا,   الهَاضييُاخ فيي

 الؿيُييا الليي ىف ذٗمُييم لييكي أتٍييان وؼقييىد الاٍييرقثيٍ الر رُييه مهيياناخ لرناُييح الاٍييركامح

  الهَاضييُاخ لرهتىَيياخ الالييهَح العاؿُييح  اىوٝبػااٞبد روث٘ٝاابد ٍغيااخ  أتركا,ُييح تالاهؼيييح

 ع022-002(  02)02

 اليرؿي   وتايىلض  الر رُيه  ـيها,ط  اٌيرهاذُعُح  تيُن  اليكمط  فاؾيُيح (ع 0202) إتهاهُ  ش ُب تهُهج الهتا  

 قناٌييح فييٍ والؿشييهَن الؽيياقٌ القييهن مهيياناخ تؿييض لرناُييح الاىقوظييح الاىاقييت ؾيييً القييا, 

 الالييهَح العاؿُييح  اىوٝبػاٞبد  روث٘ٝاابد ٍغياخ   أؾييكاقٌ اْوإ اللييت ذٗمُيم  لييكي الهنكٌيح 

 ع022-022(  00)00  الهَاضُاخ لرهتىَاخ

 –مشييهوؼ ذطييىَه منيياهط الهَاضييُاخ والؿيييى  الطثُؿُييح  ع(0202والؿىَشييب  تاصييه ) ؛نفُييؽ  ثؼاييك

ٍشاااوٗع رـااا٘ٝو ٍْااابٕظ   ذهظايييح ومىارميييح ٌٌٗيييب ؾالاُيييح  ونقيييح ؾايييب مقكميييح إليييً تيييكوج 
 يُيح الرهتُيح  ظامؿيح الاييك      ,روعَاخ ٍٗ٘اءٍاخ ٍالٍاو ػبىَٞاخ     اىوٝبػٞبد ٗاىؼياً٘ اىـجٞؼٞاخ:  

  (ع0202من قٍَاثه ) 02والانؿقكج َى      الاايرح الؿهتُح الٍؿىقَحٌؿىق

(ع 0200) ؾثيكالؿىَى  ٌياه   والشييهىب  مؽايك؛  ؾثكالناصه  وؾثكالؽاُك مؽاك؛ ؾثكالؿىَى  الهوًَ

ٍ  الطثُؿُح والؿيى  الهَاضُاخ مناهط ذطىَه مشهوؼ  الىاقيؽ  تيُن ) الٍيؿىقَح  الؿهتُيح  الاايريح  في

ٌ  ٗاقاغ : اىوٝبػاٞبد  ىزوث٘ٝبد اىَظوٝخ ىيغَؼٞخ ػشو اىؾبكٛ اىَإرَو(  والاأمىإ ٌ  رؼياٞ  ٗرؼيا
  شيياً ؾيُن  تعامؿييح ال يُافح  قان  القيياههج  ٍَازقجيٞخ  ٗهؤٙ ٗؽياا٘ه ٍشانالد  – اىوٝبػاٞبد 

 ع022-22  َىلُى 02

  ؾايان  قان ؼنيُن   ٍٗاوػخ اىجلٖٝاخ ٗؽقبئات رلهٝجٞاخ    ٍٖبهاد اىزحنٞاو  (ع 0222نَان  مؽاك هاش  )

 لينشه والرىوَؽع



 ً       اىغيء ا١ٗه     3232(   أمز٘ثو 7(   اىؼلك )32) اىَغيل    –  روث٘ٝبد اىوٝبػٞبد ٍغيخ 
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(ع ذلىن مقرهغ لرطىَه الااانٌاخ الركنٍَيُح لاؿيايٍ   0202الىههاتٍ  ؾثكالؿىَى ؾصاان مؿُض )

ٍغيااخ عبٍؼااخ أً اىقااوٙ ىيؼيااً٘    الهَاضييُاخ فييٍ ضييىر مهيياناخ القييهن الؽيياقٌ والؿشييهَن        
 22-0(  0)00ٍؿىقَح    ظامؿح ث  القهي  الاىزوث٘ٝخ ٗاىْحَٞخ

(ع ذلييىن مقرييهغ لرطييىَه منيياهط الرهتُييح الاىٌييُقُح لياهؼيييح    0202وَرييىن  منييً ملييط ً الٍييُك ) 

  ظامؿييح ٍغيااخ ميٞااخ اىزوثٞااخ  (  0202أؾكاقَييح فييٍ ضييىر نةَييح ملييه ليرناُييح الاٍييركامح )    

 ع020-000  02تىنٌؿُك  

   ؾاان  قان الشهودعاىزـجٞقٞخ رلهٌٝ ٍٖبهاد اىزحنٞو ٍغ ا١ٍضيخ(ع 0200ٌؿاقج  ظىقخ ثؼاك )

ٛ  اىْحَٜ اإلؽظبء ع(ث -0220)مٍؿك  الٍؿُك  نضا  الىشيا,ب  قان  ؽلٝضاخ  ٗأٍابىٞت  َّابمط : ٗاىزوثا٘

 عالرى  شثُن  العامؿُح

 الثؽىز لنرا,ط الؿايُح اْهاُح لقُاي إؼلا,ُح ثٌالُة  اْشه ؼع  ع(ب -0220) مٍؿك الٍؿُك  نضا

ٌ  ٗؿاوق  ىيَْابٕظ  اىَظوٝخ ىيغَؼٞخ ػشو اىقبٌٍ اىؼيَٜ اىَإرَو الرهتىَح   ٍْابٕظ : اىزالهٝ
-220 َىلُيى  ( 00-00) شياً   ؾيُن  تعامؿيح  ال يُافح  قان  اىَؼبطوح ىيؾٞبح ٗاإلػلاك اىزؼيٌٞ

 ع 222

 ضييىر فييٍ الؿهتييٍ والييى ن ملييه فييٍ الهَاضييُاخ ذييكنًَ (ع ذطييىَه0200) مٍييؿك نضييا الٍييؿُك 

ػشاااو ىيغَؼٞاااخ اىَظاااوٝخ ىزوث٘ٝااابد     اىقااابٌٍ اىَاااْ٘ٛ اىؼيَاااٜ اىَاااإرَوالراُيييى   مؿييياَُه
ٌ  رؼيٌٞ: اىوٝبػٞبد ُ  ٍٖابهاد  ٗرَْٞاخ  اىوٝبػاٞبد  ٗرؼيا ٛ  اىقاو ِ  اىؾابك   قان ال يُافح  ٗاىؼشاوٝ

 ع020-022تعامؿح ؾُن شاً  الصامن من ثغٍطً  

ٍ  مييكـب STEM(ع 0202) مٍيؿك  نضييا الٍيؿُك    الكناٌييٍ ليراُيى  الرفلليياخ مرؿيكق  ؼييكَس ذريامي

 لرهتىَياخ  الاليهَح    العاؿُيح اىوٝبػاٞبد  روث٘ٝابد  , ٍغياخ والؿشيهَن  الؽاقٌ القهن ومهاناخ

 ع20-2(  0)00الهَاضُاخ  

نةَييح لاهذرييىاخ ذطييىَه منيياهط الرؿيييُ  الؿييا     –(ع منيياهط الاٍييرقثب 0202   ؾيييٍ ؾثييكالؿػُ  )ٌييٗ

ٗاىؼشااوُٗ اىَااإرَو اىؼيَااٜ اىاالٗىٜ اىواثااغ اىقاابٌٍ لرؽقُييب الرناُييح الشيياميح واْميين القييىمٍ  
ىيغَؼٞااخ اىَظااوٝخ ىيَْاابٕظ ٗاىزاالهٌٝ: ّؾاا٘ ر ٞٞااو عاانهٛ فااٜ هؤٙ ٗاٍاازوارٞغٞبد رـاا٘ٝو     

 ع002-022( ثغٍطً  الاعيك اْوإ  2-0  قان ال ُافح ظامؿح ؾُن شاً  )ٍْبٕظ اىزؼيٌٞ

  الطثؿيح الصالصيح  ؾايان  قان ال ريه     اىٍ٘ابئو اىزؼيَٞٞاخ ٗاىَاْٖظ   (ع 0222ٌٗمح  ؾثك الؽافع مؽايك ) 

 ه والرىوَؽع لينش

  الطثؿح الاطىنج  القاههج  ػيٌ اىْحٌ اإلؽظبئٜ ٗقٞبً اىؼقو اىجشوٛ(ع 0222الٍُك  ف اق الثهٍ )

 قان ال ره الؿهتٍع

(ع ذطيىَه مينهط الهَاضيُاخ فيٍ ضيىر الرعيانب الؿالاُيح        0202الشاللی  نتُيؽ ؼايكاهلل ؾثيكالؿىَى )   

الهَاضيُاخ ليكي ذٗمُيم الاهؼييح أتركا,ُيح       وثشه للك فٍ ذناُح القىج الهَاضُاذُح والاُىإ تؽى 

 نٌالح ق رىناع   يُح الثناخ لّقاب والؿيى  والرهتُح  ظامؿح ؾُن شاًع

  القيياههج  الييكان ٍؼغااٌ اىَظااـيؾبد اىزوث٘ٝااخ ٗاىْحَااٞخ (ع 0220شييؽاذم  ؼٍيين؛ والنعييان  وَنيية ) 

 الالهَح اليثناتُحع

الرناُح الاٍركامح فٍ  راب الؿيى  ليلت الصاتٍ (ع مكي ذ اُن معاٖخ 0202الشؿثٍ  ولُك ؾثكاهلل )

-00(  0)022  ظامؿيح اْوهيه    ٍغياخ ميٞاخ اىزوثٞاخ   الارىٌط فٍ الاايريح الؿهتُيح الٍيؿىقَح     

 ع20
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(ع قون إٌييرهاذُعُح العييىقج الشيياميح فييٍ ذؽقُييب الرناُييح الاٍييركامح فييٍ الا ٌٍييح  0202شييُيٍ  إلهييا  )

قناٌييح مُكاتُييح  نٌييالح ماظٍييرُه   يُييح الؿيييى  اٖقرليياقَح والرعانَييح  ظامؿييح      –اٖقرليياقَح 

 فهؼاخ ؾثاي ٌطُت  العىا,هع

  القياههج   اىزَْٞخ ٗقؼابٝب اىؾ٘مَاخ ٗاإلطاالػ اىَإٍَاٜ فاٜ ٍظاو      (ع 0222ؾاشىن  ثؼاك صقه )

 قان الاٍرقثب الؿهتٍع

   ؾاان  قان قَثىتىعأّشـخ ئصوائٞخ –رؼيٌٞ اىزحنٞو فٜ اىوٝبػٞبد (ع 0202ؾامه  ؼنان ٌال  )

ٍ قار الشامب ليا ٌٍح اٖقرلياقَح  اْ فٍالرؽرُ   ع(0200ؾثك الهؼان )الؿاَة   ٍ العىا,يه   في غيب   في

نٌيالح ق رييىناع   يُيح الؿيييى  اٖقرلياقَح والؿيييى  الرعانَيح وؾيييى        ذؽيكَاخ الرناُيح الاٍييركامح  

 الرٍُُه  ظامؿح فهؼاخ ؾثاي  ٌطُت  العىا,هع

  اىجٞئاخ ٍٗشانالرٖب ٗاىزوثٞاخ اىجٞئٞاخ ٗاىزَْٞاخ اىََازلاٍخ      (ع 0200ٗ   ؾثكالٍٗ  مليط ً ) ؾثكالٍ

 القاههج  قان ال ره الؿهتٍع

 تالاهؼييح  الهَاضيُاخ  منياهط  لرطيىَه  الؽكَصيح  الؿالاُيح  (ع اٖذعاهياخ 0202) قاٌي   ؾثكاللياك  ؼاميك  

  الاليهَح لرهتىَياخ الهَاضيُاخ     العاؿُيح  اىوٝبػٞبد روث٘ٝبد ٍغيختػهَح   قناٌح  الصاتىَح

 ع022-020(  2)00

 القيهن  مهياناخ  ذناُح فٍ 2 الىَة تأقواخ مؿىو تهتامط (ع فاؾيُح0202) ثؼاك ٌُك مؽاك ؾثكالؿاإ 

  اىوٝبػاٞبد  روث٘ٝابد  ٍغياخ الرهتُيح    تريُيح  الهَاضيُاخ  مؿياٍ الطٗب لكي والؿشهَن الؽاقٌ

 ع022-002 ( 2)00الهَاضُاخ   لرهتىَاخ الالهَح العاؿُح

 الاٍيركامح  الرناُيح  شقافيح  لريكؾُ   مقرهؼيح  (ع اٌيرهاذُعُح 0202) ؾثيكالؿيُ   مؽايىق  نم ان ؾثكالقاقن 

ٍ  الالهَح العامؿاخ  ٗب لكي   ظامؿيح  ٍغياخ ميٞاخ اىزوثٞاخ   (  0202) مليه  نةَيح  ضيىر  في

 ع222-200  22ٌىهاض  

ئٍزوارٞغٞبد اىزلهٌٝ فٜ اىقاوُ اىؾابكٛ ٗاىؼشاوِٝ    (ع 0222ؾثُكاخ  لوقان؛ وثتى الٍاُك  ٌهُيح )
   ؾاان  قان قَثىتى لينشه والرىوَؽعكىٞو اىَؼيٌ ٗاىَشوف اىزوث٘ٛ –

 تػييه وظهييح ميين الاٍييركامح الرناُييح فييٍ تعييهان ظامؿييح (ع مٍيياهاح0200تيياَت ) منلييىن الؿرُثييً 

  القلييُ    ظامؿييحٗاىْحَااٞخاىزوث٘ٝااخ  اىؼيااً٘ ٍغيااختالعامؿييح   وأقانَييح اْ اقَاُييح القُيياقاخ

 ع0220-200(  0)2 الٍؿىقَح 

اىَيزقاٚ اىؼيَاٜ اىالٗىٜ ؽا٘ه اىزَْٞاخ      تؿاقهيا   ثشرالُح الرناُيح الاٍيركامح و  إع (0222)   ؾاانٌؾاان
 يُيح الؿييى  اٖقرلياقَح والرعانَيح وؾييى         اىََزلاٍخ ٗاىنحبءح االٍزقلاٍٞخ ىيَا٘اهك اىَزبؽاخ  

 ع00-00( إتهَب  2-2)    العىا,هٌطُتالرٍُُه  ظامؿح فهؼاخ ؾثاي 

 الهَاضيُاخ  منياهط  لرطىَه مقرهغ (ع ذلىن0202) فه ؛ والشيىٌ  ؾثكالؿالٍ مؽاك مؽاك الةامكٌ 

  اىوٝبػااٞبد روث٘ٝاابد ٍغيااخالٍييؿىقَح   الؿهتُييح تالاايرييح الاٍييركامح الرناُييح ثتؿيياق ضييىر فييٍ

 ع020-22(  00)00  الهَاضُاخ لرهتىَاخ الالهَح العاؿُح

(ع اٖؼرُاظاخ الركنَثُيح والرؽيكَاخ الريٍ ذىاظيم مؿياياخ الهَاضيُاخ فيٍ        0202الةامكٌ  منً ٌؿك )

(  0)22  ظامؿيح  نطيا    ٍغياخ ميٞاخ اىزوثٞاخ   ضىر مهياناخ مؿيايح القيهن الؽياقٌ والؿشيهَن       

 ع222-002

ُييح (ع مناشييط نَاضييُاذُح قا,اييح ؾيييً ثتؿيياق الرهتُييح ميين ثظييب الرنا 0202الةنييا   ٌييؽه ميياهه ـاييًُ )

الاٍركامح لرناُح الاىا نيح الثُرُيح واٖت ؿياٖخ اْ اقَاُيح تؽيى الهَاضيُاخ ليكٌ ذٗمُيم الليت          
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  العاؿُييح الالييهَح لرهتىَيياخ الهَاضييُاخ     ٍغيااخ روث٘ٝاابد اىوٝبػااٞبد  الٍيياقي أترييكا,ٍ   

 ع020-002(  2)00

   الطثؿح الصاتُح  القاههج  اْتعيى الالهَحع اىقٞبً اىْحَٜ ع(0222)   ص ىخفهض

 فييٍمنػىمييح اٖقانج الثُرُييح الٍيييُاح والرناُييح الاٍييركامح     ع (0202ؼاييىج ) ؾيييٍ؛ و ُثييٍ    حقاتىٌيي

-020  2ظامؿيح اليىاقٌ  العىا,يه       ٍغيخ اىلهاٍبد ٗاىجؾ٘س ٗاالعزَبػٞخ ,الانا ب الهَ ُح

 ع022

ٌ  القيهن  مهياناخ  وفيب  مليااح  قناٌيُح  وؼيكج  (ع ثشيه 0202) ؾيٍ مؽاك القثُٗخ   والؿشيهَن  الؽياق

ٍ  والر رُه الرؽلُب ؾيً ٍ  الارىٌيطح  الاهؼييح   يٗب  ليكي  الهَاضي  الراتؿيح  واليكون  الاؿاهيك  في

 ع020-020(  0)00    ظامؿح ثٌُى اىزوثٞخ ميٞخ ٍغيخالانىنج   تالاكَنح أٌٗمُح ليعامؿح

 ذناُيح  فٍ الهَاضٍ الرىاصب ؾيً قا,اح مقرهؼح اٌرهاذُعُح (ع فاؾيُح0202ؾيٍ ) ؾصاان القؽطاتٍ 

ٌ  القيهن  مهياناخ  تؿض  اىَيال  عبٍؼاخ  ٍغياخ اٖتركا,ُيح    الاهؼييح   يٗب  ليكي  والؿشيهَن  الؽياق
 ع 000-022(  0)02 يُح الرهتُح  ظامؿح الايك ـالك  الٍؿىقَح    اىزوث٘ٝخ ىيؼيً٘ فبىل

  ؾايان  قَثىتيى ليطثاؾيح والنشيه     ٍش٘قخ رَْٞخ اىزحنٞو ثأٍبىٞت(ع 0222الرثٍٍُ  ؾثكالىاؼك ؼاُك )

 والرىوَؽع

 ً ً  الاعييي ٍ  الرؿيييُ   مؿييي   إؾييكاق  تهتييامط  ٖ,ؽييح  مقرييهغ (ع 0202) ليعامؿيياخ  اْؾييي  تنػيييا  اٖترييكا,

 ع22-0  َىتُى(  منشىنج غُه مم هج  )الرهتىَح الكناٌاخ قطاؼ لعنح  الاؿراكج الٍاؾاخ

(ع ذطىَه منهط الهَاضُاخ لياهؼيح أؾكاقَح فٍ ضيىر مثياقت   0202مؽاك  ـيت اهلل ؼياٍ فاوٌ )

تهتامط ل ىنخل وثشهع ؾيً ذناُح مهاناخ الر رُيه أتيكاؾٍ وتؿيض ؾياقاخ الؿقيب والاشياؾه       

 اْ اقَاُح  نٌالح ق رىناع   يُح الرهتُح  ظامؿح تنهاع  

 تػهَييح ؾيييً قييا,  الهنكٌيح  لرييكنًَ مقرييهغ ذكنٍَييٍ ض(ع تايىل 0202) ؾثكالؽاُييك هاشيي  نشييا مؽايك  

ٍ  اليماخ  وم هى  الؽاقٌ والؿشهَن القهن مهاناخ لرناُح لعانقته الفاٍح الؿقىإ  ليكي  الهَاضي

 ع002-022(  002)02    ظامؿح تنهااىزوثٞخ ميٞخ ٍغيخالصاتىٌ   اْوإ اللت  ٗب

 الرؽليُب  ذناُيح  فٍ الؿياُح الاؽطاخ ؾيً قا,  تهتامط (ع فاؾيُح0202) ؾثكالنػُه مؽاك هثح مؽاك 

 لوٌ ؾقيُعيييا الار يييىقُن اٖتركا,ُيييح ذٗمُيييم الاهؼييييح ليييكي والؿشيييهَن الؽييياقٌ القيييهن ومهييياناخ

 لرهتىَييياخ  الاليييهَح    العاؿُيييح اىوٝبػاااٞبد  روث٘ٝااابد ٍغياااخ  الهَاضيييُاخ   ذؿيييي   صيييؿىتاخ

 ع  20-22(  02)02الهَاضُاخ  

ً  قيا,   إشها,ٍ تهتامط (ع فاؾيُح0202ؾىَى ) معكٌ الاؿا ٍ؛ وإتهاهُ   ثتى ؼٍن ثؼاك مؽاىق   ؾيي

ٍ  الهَاضُح القىج لرناُح والؿشهَن الؽاقٌ القهن مهاناخ تؿض  الطيٗب  ليكي  والر رُه الهَاضي

 لرهتىَياخ  الاليهَح    العاؿُحاىوٝبػٞبد روث٘ٝبد ٍغيخ أؾكاقَح  تالاهؼيح قناٌُعا الار ىقُن

 ع 022-002(  00)00الهَاضُاخ  

 فييٍ (0202لالييه) اٌٖييرهاذُعُح الهةَييح لارطيثيياخ مقرييهغ (ع ذلييىن0202) مؽاييك ؾاييه مهٌييٍ 

 ع200-022(  0)02    ظامؿح ثٌُى اىزوثٞخ ميٞخ ٍغيخالرهتىٌ   الثؽس معاإ

اىَاإرَو اىؼيَاٜ اىالٗىٜ اىواثاغ     (ع الرةُهاخ الاؿاصهج وذطىَه الانياهط   0202الا رٍ  مؽاك ثمُن )
اىَظااوٝخ ىيَْاابٕظ ٗاىزاالهٌٝ: ّؾاا٘ ر ٞٞااو عاانهٛ فااٜ هؤٙ      اىقاابٌٍ ٗاىؼشااوُٗ ىيغَؼٞااخ   

   ٌ ( ثغٍييطً  2-0  قان ال ييُافح ظامؿييح ؾييُن شيياً  )   ٗاٍاازوارٞغٞبد رـاا٘ٝو ٍْاابٕظ اىزؼيااٞ

 ع02-02الاعيك اْوإ  
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ٌ  لرطيىَه  مقرهغ (ع ذلىن0202مؽاك ) منلىن  فاَى ٍ  الصاتىَيح  الاهؼييح  نَاضيُاخ   رية  مؽريى  في

  العاؿُييح الالييهَح ليقييهارج   ٗاىَؼوفااخ اىقااواءح ٍغيااخالهَاضييُاخ   فييٍ الر رُييه ثتؿيياق ضييىر

 ع20-00  020  يُح الرهتُح  ظامؿح ؾُن شاً   والاؿهفح

اىَااإرَو اىؼيَاٜ اىضبىاش ىيغَؼٞااخ   , (ع ق ياَا مٍيرقثيُح فييٍ ذؿييُ  الهَاضيُاخ    0220مُنيا  فياَى مييهاق )  
ال يُافح تعامؿيح      قاناىَظوٝخ ىزوث٘ٝبد اىوٝبػٞبد: رؼيٌٞ ٗرؼيٌ اىوٝبػاٞبد ٗرَْٞاخ اإلثالاع   

 ع00-00( ث رىته  2-2ؾُن شاً  )

(ع الر رُه الهَاضٍ فٍ  رة الهَاضُاخ فٍ مهؼيح الرؿييُ  اٌْاٌيٍ فيٍ    0222تع   ـاًُ مىًٌ )

 ؾاانع  نٌالح ق رىناع  العامؿح اْنقتُحاْنقن  

(  ذييي  اٌيييرهظاؾم تريييانَؿ   0202(ع نةَيييح مليييه ) 0202ووانج الرفطيييُط والرناُيييح أقرلييياقَح )  

   https://mped.gov.eg/egypt2030option2.htmlمن الاىقؽ   0/0/0202

 –ئٍااااازوارٞغٞخ اىزَْٞاااااخ اىََااااازلاٍخ  (ع 0202ووانج الرفطيييييُط والاراتؿيييييح وأصيييييٗغ أقانٌ ) 
   القاههجعٍإشواد اىقٞبً –ا١ٕلاف  –اىَؾبٗه اىوئَٞٞخ  –(, اى بٝخ 3222ٍظو)

(, اىزؼياٌٞ  3222-3214اىقـخ اإلٍزوارٞغٞخ ىيزؼيٌٞ قجو اىغبٍؼٜ)(ع 0202ووانج الرهتُح والرؿيُ  )
   القاههجعاىَشوٗع اىقٍٜ٘ ىَظو

ٗصٞقااخ ا١ّشااـخ اىجٞئٞااخ ٗاىَاانبّٞخ ٗاىظااؾٞخ: ّؾاا٘ رؾقٞااق رَْٞااخ  (ع 0202ووانج الرهتُييح والرؿيييُ  )
(  القياههج  قطياؼ   0202-0202ليرهتُح الثُرُيح والٍيراتُح والليؽُح )      أقانج الؿامحٍَزلاٍخ

 الرؿيُ  الؿا ع

اىحظو اىلهاٍٜ  -مزبة اىوٝبػٞبد ىيظف اىضبّٜ اإلػلاكٛ (ع 0202/0202ووانج الرهتُح والرؿيُ  )
   قطاؼ الررة  القاههج  شه ح أَاان ليطثاؾح والرةيُتا١ٗه

ٜ ٍشوٗع رـ٘ٝو ٍْابٕظ اىوٝبػاٞبد ٗاىؼياً٘ اىـجٞؼٞاخ     ع (0222)الٍؿىقَح ووانج الرهتُح والرؿيُ    فا
ثماتيييح مشيييهوؼ ذطيييىَه منييياهط الهَاضيييُاخ والؿييييى  الطثُؿُيييح    ,اىََيناااخ اىؼوثٞاااخ اىَاااؼ٘كٝخ

 مطاتؽ ن ن الطثاؾحع الهَاد  
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