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 امللخص
ات ادارة التعميؼ االلكتخوني في كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة ىجف البحث الى بشاء مكياس معؾق

اربيل مؽ وجية نغخ ىيئاتيا التجريدية . والتعخف عمى مدتؾى معؾقات ادارة التعميؼ االلكتخوني في كميات 
 ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة اربيل مؽ وجية نغخ ىيئاتيا التجريدية .

الحالي ، وضؼ  مجتسع البحث سشيج الؾصفي وباألسمؾب السدحي لسالءمتو وطبيعة البحث تؼ استخجام ال   
( كميات فزاًل عؽ أقدام معيج التخبية الخياضية  في محافغة اربيل, ولمزخورة 8( تجريدييؽ يسثمؾن )501)

ًا، والثانية لمتظبيق بؾاقع ( تجريدي00البحثية قام الباحثان باختيار عيشتيؽ مؽ مجتسع البحث، األولى لمبشاء بؾاقع )
( استسارات 1( تجريدييؽ الجخاء التجخبة االستظالعية عمييؼ, واىسمت )50( تجريديًا، ولجأ الباحثان الى )00)

لعجم تؾفخ الذخوط العمسية فييا  ولتحقيق اىجاف البحث تظمب بشاء مكياس معؾقات إدارة التعميؼ االلكتخوني في 
ضية في محافغة اربيل عمى وفق اإلجخاءات العمسية. وعؾلجت البيانات احرائيا عؽ كميات ومعاىج التخبية الخيا

(، والتي تزسشت الؾسط الحدابي، واالنحخاف السعيار، والشدبة السئؾية، ومعامل ارتباط SPSSطخيق نغام )
ىسيا : صالحية بيخسؾن، وألفا كخونباخ ، وتحميل التبايؽ االحادي. وقج تؾصل الباحثان الى استشتاجات عجيجة أ 

مكياس معؾقات إدارة التعميؼ االلكتخوني في كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة اربيل  الحي تؼ بشاءه مؽ 
قبل الباحثيؽ عمى التجريديؽ والتجريديات. وحرؾل معغؼ فقخات ابعاد ) التشغيؼ ، والتقشي، وإدارة السؾارد البذخية 

ى )مختفع (، مؤشخًا لمرعؾبات التي واجيت السالك التعميسي في ايرال السادة ( التي ُتّذكل السكياس عمى مدتؾ 
 الجراسية الى الظمبة  عبخ التعميؼ االلكتخوني. 

 .(ؼ االلكتخوني، السعاىج والكميات، التعمي) معؾقات، ادارة :الكممات المفتاحية
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ABSTRACT 

The aim of the research is to build a scale of obstacles of managing the e-Learning at 

the colleges and institutes of physical education in Erbil governorate from the point of 

view of its teaching staff. Also it aims to identify the level of obstacles of managing 

the e-Learning at the colleges and institutes of physical education in Erbil governorate 

from the point of view of its teaching staff. The descriptive approach and the survey 

method were used for its relevance and the nature of the current research. The 
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research community included (105) teachers representing (8) colleges, and the 

institute of physical education in Erbil governorate as well. To implement the reality 

of (30) teachers, the researchers used (10) teachers to conduct the exploratory 

experiment on them, and neglected (5) others due to the lack of scientific condition in 

them.  The data were analyzed statistically by using SPSS program, which included 

the mean, standard deviation, percentage, Pearson correlation coefficient, Cronbach's 

alpha. The researchers concluded several conclusions, the most important of which 

are: the validity of the scale of obstacles of managing the e-Learning at the colleges 

and institutes of physical education in Erbil governorate, which was set by the 

researchers on both male and female teachers. The high level is an indication of the 

difficulties faced by teaching staff in delivering the study material to students through 

e-learning.                         .                                                               

Keywords: (Obstacles, Administration, e-learning, Institutes and Colleges)       

 المقدمة وأهمية البحث 1-2    
أصبح التعميؼ االلكتخوني أمخًا  ممحًا تقتزيو الغخوف الحالية، نغخًا  لسا يؾفخه مؽ إمكانات تفي 
باحتياجات الظمبة وتديل العؾائق التي قج تدببيا أشكال التعميؼ التقميجي مثل: بعج السدافة، أو قمة الؾقت 

تزارب السؾاعيج، أو رعاية األبشاء أو عخوف العسل"  الستاح، أو تكمفة االنتقال والسؾاصالت، أو
(Sloan ,8008 ,51. ) 

تظبيقيا أمخًا  جعل ،الت في الدشؾات القميمة  الساضيةالسعمؾمات واالترا  والتظؾر اليائل  لتقشية      
ات شائعا في العجيج مؽ مجاالت الحياة اليؾمية لإلندان السعاصخ ومؽ بيشيا مجال التعميؼ في الجامع

والسعاىج خاصة عشج تؾفخ عائق صحي مثل الحي مخ و يسخ بو العالؼ في ىحه اآلونة حيث تشتذخ 
 جائحة كؾرونا .

وأدى ىحا التغيخ التقشي إلى حجوث ثؾرة معخفية كبيخة أدت إلى تالشي حجود الدمان والسكان، وأصبحت   
، لمعرخ خاصة في الغخوف القاىخة الحاجة ممحة لالنتقال مؽ التعميؼ التقميجي إلى التعمؼ السؾاكب 

واستخجام التكشؾلؾجيا وٕادخال الحاسؾب والذبكة العالسية " اإلنتخنت " عمى خط التعميؼ ، لو جل األثخ في 
بث الظاقة في نفؾس الظمبة، وجعل الغخفة الرفية بيئة تعميسية تفاعمية مسيدة، تداعج في تشسية التفكيخ 

بجون  8008والعسل التعاوني السعدز بخوح الفخيق )العبج الكخيؼ , الشاقج وحل السذكالت لجى الظمبة
 صفحة (

مؽ ىشا جاءت أىسية الجراسة في التعخف عمى السعؾقات االدارية التي تعتخض استخجام التكشؾلؾجيا    
وٕادخال الحاسؾب والذبكة العالسية " اإلنتخنت " في ادارة التعميؼ االلكتخوني, وكيفية تخظي السعؾقات 

 لتحقيق اىجاف السؤسدة التعميسية عمى وفق رؤية إدارية معاصخة وصؾال الى افزل نجاح عمسي .  
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 مشكمة البحث  5 -2
أدى التقجم التكشؾلؾجي إلى عيؾر أساليب ووسائل تعميسية حجيثة، تعتسج عمى تؾعيف مدتحجثات        

استعسال الحاسؾب وممحقاتو ووسائل تكشؾلؾجية مؽ أجل تحقيق فاعمية وكفاءة أفزل لمتعميؼ، ومشيا 
العخض االلكتخونية والقشؾات الفزائية واألقسار الرشاعية وشبكة االنتخنت والسكتبات االلكتخونية، لغخض 
إتاحة التعمؼ عمى مجار اليؾم ولسؽ يخيجه وفي السكان الحي يشاسبو، بؾاسظة أساليب متشؾعة لتقجم 

متحخكة وتأثيخات سسعية وبرخية، مسا يجعل التعميؼ أكثخ السحتؾى التعميسي بعشاصخ مخئية ثابتة و 
 (59،8080تذؾيقا ومتعة و بكفاءة أعمى وبجيج ووقت أقل ) الجليسي ،

مؽ واقع كؾنيسا تجريديان في جامعة صالح  ،حثان إلدارة التعميؼ االلكتخوني ومؽ خالل متابعة البا  
أصبحت عائقا أمام التجريدي في الشيؾض  الجيؽ / أربيل ,  وتعخضيسا لسراعب إدارية جسة والتي

بؾاجباتو العمسية السؾكمة اليو، ويدعى ىحا البحث  لمؾقؾف عمى السعؾقات التي تؾاجو ادارة التعميؼ 
االلكتخوني ومحاولة تحليميا, لمؾصؾل لميجف الحي ندعى اليو مؽ وجية نغخ الييئات التجريدية في 

 غة اربيل .كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محاف
 مؽ خالل التداؤل اآلتي :

 ؟ما ىي معؾقات إدارة التعميؼ االلكتخوني في كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة اربيل  -

 أهداف البحث  3 - 2 
بشاء مكياس معؾقات ادارة التعميؼ االلكتخوني  في كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة اربيل  - 

 ئاتيا التجريدية .مؽ وجية نغخ ىي
التعخف عمى مدتؾى معؾقات ادارة التعميؼ االلكتخوني  في كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة -

 اربيل مؽ وجية نغخ ىيئاتيا التجريدية  .

 مجاالت البحث  2-4
عجد مؽ أعزاء الييئات التجريدية  في كميات ومعاىج التخبية الخياضية في السجال البذخي:  -5
 حافغة اربيل .م
 مقخات عجد مؽ كميات ومعاىج التخبية الخياضية  في محافغة اربيل . السجال السكاني : -8 
 . 8085/  7/   80ولغاية   8085/  1/  00السجال الدمشي:  ابتجاًء مؽ   -0
 مصطمحات البحث   2-5

والظمبة ، فتسشعيؼ مؽ تمػ العكبات والرعؾبات التي تقف حائاًل امام التجريديؽ   معؾقات : -5   
) الجعذ  جاف السخجؾة لمسؤسدة التعميسيةالتفاعل والسذاركة فيسا بيشيؼ , مسا يعيق تحقيق االى

،8،8009). 
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ىؾ إيرال السعخفة أو العمؼ إلى الستعمؼ عؽ طخيق الؾسائل اإللكتخونية التعميؼ االلكتخوني  :   -8
ة لمظالب باإلضافة إلى طخائق ججيجة لمسعمؼ لتقجيؼ برؾرة جحابة ومدمية وسيمة. فيؾ يقجم وسائل ججيج

 (  Al –Shabatat,2014 ,79 -87السعخفة في العسمية التعميسية بأقرى سخعة )
مؤسدات معتخف بيا رسسيا بتؼ انذاؤىا بيجف التعميؼ, تزع الجولة سياستيا, الجامعات والسعاىج  :  -0

 .السدتقبل, وتشسية وتخسيخ روح االبتكار فييؼ لتظؾيخ ميارات وقجرات الظمبة ليكؾنؾا مجرسيؽ في
.(www.moe.gov.jo,2019). 

 منهج البحث  5-2 
 استخجام الباحثان أسمؾب السشيج الؾصفي بظخيقة السدح  لسالءمتو لمبحث الحالي .    

 مجتمع البحث وعيناته :  5-5
فة , إذ ان لكل لغخض تحقيق اىجاف البحث يجب التعخف عمى السجتسع االصمي بخرائرو كا  

   مجتسع صفات خاصة بو, ومؽ الزخوري وصف السجتسع مؽ اجل اختيار وسائل االختبار السشاسبة 
 ( 00, 8000) الظائي , 

( تجريدييؽ ، ولمزخورة البحثية قام الباحثان باختيار عيشتيؽ 501يتكؾن مجتسع البحث السكؾن مؽ )  
( تجريدييؽ 50( تجريديًا ، و) 00تجريديًا واالخخى لمتظبيق )( 00بالظخيقة العذؾائية ، احجاىسا لمبشاء ) 

 ( استسارات لعجم تؾفخ الذخوط العمسية فييا.1لمتجخبة االستظالعية ، واىسمت ) 

 أدوات البحث : 5-3
لمحرؾل عمى البيانات الخاصة بالبحث قام الباحثان ببشاء مكياس معؾقات إدارة التعميؼ االلكتخوني    

ىج التخبية الخياضية  في محافغة اربيل , وذلػ باعتساد االجخاءات العمسية لالبعاد في كميات ومعا
وبشاء مكياس مالئؼ يشاسب  تبيان كأداة رئيدة لجسع البياناتوصياغة الفقخات , مؽ خالل االستعانة باالس

 طبيعة عيشة البحث . 
 طخيقة  ترحيح السكياس    8-0-5
عجىسا عمى اعجاد مكياس معؾقات إدارة التعميؼ االلكتخوني في  كميات اتبع الباحثان الخظؾات التي تدا  

 ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة اربيل عمى وفق بعض الستغيخات الذخرية وكاآلتي:
 تحجيج ابعاد السكياس    8-0-5-5

التعميؼ  لغخض إعجاد أبعاد السكياس قام الباحثان بسخاجعة األطخ الشغخية  ذات العالقة في مجالي 
االلكتخوني واالدارة الخياضية, وتؼ تحجيج ثالثة أبعاد أساسية لمسكياس، وىي التشغيؼ والتقشي وادارة 
السؾارد البذخية ، وحجدت بجائل االجابة السقتخحة بـ ) أوافق بذجة ، أوافق ، أوافق الى حج ما ، ال 
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االيجابية وتعكذ لمفقخات الدمبية ،  ( لمفقخات5،8،0،2،1أوافق ، ال أوافق مظمقا ( وتحسل االوزان )
( درجة، وأدنى درجة ىي 500( فقخة ، وان أعمى درجة محتسمة ىي ) 80حيث تكؾن السكياس مؽ )

(80. ) 
 صياغة فقخات السكياس  8-0-5-8

بعج تحجيج أبعاد السكياس قام الباحثان بإعجاد وصياغة عجد مؽ الفقخات لكل ُبعج مع مخاعاة أن     
 ة معبخة عؽ فكخة واحجة وقابمة لمتفديخ .تكؾن الفقخ 

 صجق السكياس    8-0-8-0
يعتسج صجق االختبار برؾرة اساسية عمى مجى امكانية تسثيل االختبار لسحتؾيات عشاصخه ،      

والجؾانب التي يكيديا تسثيال صادقا ومتجاندا. وأدناه وصف لسعامالت الرجق التي اجخيت إلمكانية 
 جام السكياس في ىحا البحث .التأكج مؽ صحة استخ

 صجق السحتؾى   8-0-8-0-5
تؾصل الباحثان الى صجق السحتؾى مؽ خالل اطالعيسا عمى السرادر ذات العالقة بسكياس معؾقات  

إدارة التعميؼ االلكتخوني في كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة اربيل، وتحجيج ابعاده وفقًا 
يل مزاميؽ االبعاد بيجف تذكيل صؾرة واضحة تتزسؽ الشؾاحي السكؾنة لكل لإلجخاءات العمسية , وتحم

 ُبعج ,ساعجت الباحثيؽ في صياغة الفقخات, عمى نحؾ يشدجؼ مع طبيعة عيشة البحث واىجافيا .
 الرجق الغاىخي   8-0-8-0-8
( . 9 الغاىخي لمحكؼ عميو مؽ قبل الخبخاء والستخرريؽ وعجدىؼ ) تؼ إخزاع السكياس الى الرجق 

و قج أبجى جسيع السحكسيؽ مالحغاتيؼ حؾل الفقخات، إذ تؼ األخح بيا وتؼ إضافة بعض الفقخات وإجخيت 
 التعجيالت عمى البعض اآلخخ وححفت مجسؾعة أخخى .

 71وقج تؼ إجخاء التعجيالت واإلضافات بعج االعتساد  عمى ندبة اتفاق في آراء السحكسيؽ ألدنى فقخة )  
 كياس .% ( مؽ فقخات الس

 إجخاءات صجق بشاء السكياس    8-0-8-2
 تؼ إجخاء التحميل االحرائي بظخيقتيؽ ىسا : 

 أسمؾب السجسؾعات الستظخفة لمسكياس  8-0-8-2-5
( تجريديًا ، وتؼ تظبيق السكياس عمييا ، ثؼ تؼ اخح مجسؾعتيؽ متظخفتيؽ  00بمغ حجؼ عيشة التحميل ) 

%( مؽ الجرجات ) العميا 10زليًا، ولتحقيق ذلػ تؼ اختيار ندبة ) مشيسا بعج تختيب الجرجات تختيبا تشا
( تجريديًا ، بؾصفيا عيشة التسيد 00والجنيا ( لتسثال السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ , وتزسشت كل مجسؾعة ) 

الشيائية ، واعتسجت قيسة اختبار ) ت ( السحتدبة الختبار داللة الفخوق بيؽ متؾسظات اجابات 
 ( . 5يا والجنيا لكل فقخة مؽ فقخات السكياس ، وكسا مبيؽ في الججول ) السجسؾعتيؽ العم
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 المحتسبت بين الفئتين العليب والدنيب لفقراث المقيبس( ث ) قيم يبين  (1)الجدول 

 ت االبعاد
قيمة ) ت (  المجموعة الدنيا المجموعة العليا

 المحتسبة
مستوى 

 ع -+  -س ع -+  -س sigالداللة 

 التنظيم

1.  7..4 6...0 ...4 6.4.. 11.... 6.6.. 

..  7... 6..64 ...4 1.64. ..64. 6.666 

..  7.4. 6.7.6 .... 6.... 4.74. 6.661 

7.  7.706 6.7.. .... 1.6.. ..16. 6.661 

..  7..4 6..70 .... 1.676 ..10. 6.666 

0.  7.74 6..64 .... 1.660 ....7 6.66. 

4.  7..6 6.764 ..14 1.6.. 4...7 6.666 

..  ..66 6.666 ...6 1.66. ...0. 6.666 

..  7... 6...7 ..76 6..0. ..... 6.666 

 التقني

16.  ..66 6.666 ..74 6..06 ..401 6.666 

11.  7.0. 6.7.6 ..1. 6..66 ..6.6 6.6.. 

1..  ..66 6.666 ..06 1.10. 0.... 6.666 

1..  7... 6...7 ..7. 6... ...6. 6.666 

17.  7..4 6..70 ...4 6.... ....4 6.666 

1..  7... 6..64 ..74 6...4 ..7.. 6.610 

10.  7..6 6.764 .... 6.... ..464 6.666 

14.  7..4 6..70 ...6 6...4 ..0.7 6.666 

1..  7..6 6..6. .... 6..77 ...06 6.666 

ادارة الموارد 
 البشرية

1..  7.44 6.7.6 ..16 6..6. 16.6.1 6.6.. 

.6.  7.46 6.700 ..16 1.1.. 0...7 6.666 

.1.  ..66 6.666 .... 1.67. 4.41. 6.666 

...  7..6 6..6. 6.6. 1.6.. 0..4. 6.6.. 

...  7.74 6..64 ..44 6..14 ..0.6 6.... 

.7.  7.4. 6.7.6 ..64 6..0. ..... 6.67. 

...  7..4 6..70 ...6 6..01 ....0 6.666 

.0.  7..4 6..70 .... 6.... ....4 6.666 

.4.  7.46 6.700 ...4 6.4.. ..1.. 6.6.. 

 

تي تسيد بيؽ السجسؾعة وحيؽ كان الغخض مؽ احتداب القؾة التسييدية لمفقخات ىؾ االبقاء عمى الفقخات ال
(  5العميا والسجسؾعة والجنيا ، واستبعاد الفقخات التي تسيد بيؽ السجسؾعتيؽ , فإنو يتبيؽ مؽ الججول ) 

ومدتؾى  ،( 55.918،  1.288قيسيا التائية السحتدبة بيؽ )اقتخبت ان معغؼ الفقخات كانت مسيدة , إذ 
فيسا كانت  ،(0.01مدتؾى الجاللة السعتسج ) ( وىؾ أصغخ مؽ 0.080،  0.050الجاللة ليا بيؽ ) 

( وىؾ اعمى مؽ مدتؾى 0.819، ومدتؾى الجاللة )  9.080(  80قيسة ) ت ( السحتدبة لمفقخة ) 
 ( مسا استجعى ححفيا مؽ السكياس .0.01الجاللة السعشؾية السعتسج ) 
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 اٌزطج١ك االٍزطالػٟ ٌٍّم١بً  1-2-1-3-1

١خ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ اػعبء ا١ٌٙئبد اٌزله١َ٠خ فٟ و١ٍبد ٚالَبَ غجك اٌّم١بً ٚثصٛهرٗ االٌٚ   

( رله١١َ٠ٓ. ام ٠ؼل اٌزطج١ك االٍزطالػٟ 20ِٚؼب٘ل اٌزوث١خ اٌو٠بظ١خ فٟ ِؾبفظخ اهث١ً لٛاِٙب )

ٌلٜ ػٕٗ ِٓ ِزطٍجبد اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٌٍزؤول ِٓ ٚظٛػ فٟ اٌفمواد ٚفُٙ غو٠مخ االعبثخ 

 اٌزله١١َ٠ٓ .

 اٌلافٍٟاالرَبق   2 -3 -1 -2- 1

كهعخ صلق اٌؼجبهاد ٚأَغبِٙب اٌلافٍٟ ٌغؤ اٌجبؽضبْ اٌٝ ا٠غبك ِؼبًِ االهرجبغ ث١ٓ  إل٠غبك 

كهعخ اٌفموح ٚوً ِٓ كهعخ اٌجؼل اٌنٞ رٕزّٟ ا١ٌٗ ٚاٌلهعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بً, ٚرُ اعواء ٘ن٠ٓ 

( ٠ج١ٓ 1( فموح ِٓ فمواد اٌّم١بً .  ٚاٌغلٚي )15( اٍزّبهح ٚاٌّزعّٕخ )50االهرجبغ١ٓ ػٍٝ )

 . ِؼبِالد االهرجبغ ٌٍّم١بً

 نتائج االتساق الداخمي يمثل ثبات ابعاد المقياس( 5يبين جدول )

 ادارة الموارد البشرية التقني التنظيمي

 فمرة

درجة  
ارتباط 

الفقرة مع 
الدرجة 

 الكلية للبعد

درجة 
ارتباط 

الفقرة مع 
الدرجة 
الكلية 

 للمقياس 

القيمة 
االحتمال

 ية 
(.Sig) 

 

 رةفق

درجة  
ارتباط 

الفقرة مع 
الدرجة 

 الكلية للبعد

درجة   
ارتباط 

الفقرة مع 
الدرجة 
الكلية 

 للمقياس

القيمة 
 االحتمالية 

(.Sig) 
 

 فقرة

درجة  
ارتباط 

الفقرة مع 
الدرجة 
الكلية 

 للبعد

درجة  
ارتباط 

الفقرة مع 
الدرجة 
الكلية 

 للمقياس

القيمة 
االحتمالي

 ة 
(.Sig) 

 

1 .07.** .7..** 6.666 16 .40.** ....** 6.666 1. .0.4** ..76** 6.666 

. .40.** ...7** 6.666 11 ..6.** .4.6** 6.666 .6 .0.4** .0.0** 6.666 

. .40.** .01.** 6.666 1. .4.7** .0..** 6.666 .1 .410** .4..** 6.666 

7 .464** .06.** 6.666 1. ..11** .4..** 6.666 .. .0..** .0.6** 6.666 

. .41.** .07.** 6.666 17 .40.** .4.6** 6.666 .. .44.** .0.4** 6.666 

0 ..6.** .4.7** 6.666 1. ..6.** ..6.** 6.666 .7 .4.0** .0.4** 6.666 

4 ..66** .471** 6.666 10 ....** .4.4** 6.666 .. ..66** .04.** 6.666 

. ..16** ....** 6.666 14 .40.** .0.6** 6.666 .0 ..07** .766** 6.666 

. .0..** .0.1** 6.666 1. .04.** .071** 6.666     

 (0.1.** دالت احصبئيب عند مستىي الداللت )

 (0.5.* دالت احصبئيب عند مستىي الداللت )
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 صجبد اٌّم١بً  1-2-1-3-1

جسيع قيؼ الثبات السدتخخجة لمسكياس ، باستخجام طخيقة معامل الفا كخونباخ لتقجيخ ثبات االتداق 
(  ، تجل عمى تؾافخ مدتؾى عال مؽ خاصية 0.950و 0.891بيؽ )  اقتخبتالجاخمي لمسكياس والتي 

 ( .0) في الججول بيشةالثبات في السكياس واالعتساد عميو في تظبيق الجراسة السيجانية .وكسا م
 ثببث أبعبد المقيبس (3)جدوليبين ال

 معبمل الثببث عدد الفقراث االبعبد

 0.891 9 التنظيمي

 0.950 9 التقني

 0.855 8 ادارة المىارد البشريت

 

  اٌزطج١ك إٌٙبئٟ ٌٍّم١بً 1-2-2

ً , ثؼل ري٠ٚل اٌؼ١ٕخ ثب 20رُ رطج١ك اٌّم١بً ػٍٝ ػ١ٕخ اٌزطج١ك اٌجبٌغخ )       ٌزؼ١ٍّبد ؽٛي ( رله١َ٠ب

 اٌّم١بً ِغ االٍزفبكح ِٓ ِالؽظبد اٌزطج١ك االٍزطالػٟ ٌٗ .  ػٓو١ف١خ االعبثخ 

ٌغوض اػطبء اٌصجغخ اٌؼ١ٍّخ ٌزم٠ُٛ َِزٜٛ اٌفمواد ٚاٍزٕبكاً ٌٍّصبكه اٌؼ١ٍّخ اػزّل اٌجبؽش  1-3

 ٚفك ِب ٠ؤرٟ : ػٍٝ إٌَت اٌّئ٠ٛخ

 % ( فؤوضو َِزٜٛ ِورفغ علاً 20)  -2

 % ( َِزٜٛ ِورفغ .27ٝ ) % ( ا20ٌ)  -1

 % ( َِزٜٛ ِزٍٛػ .57% ( اٌٝ ) 50)  -2

 % ( َِزٜٛ ِٕقفط .47% ( اٌٝ ) 40)  -3

 ( .             52,  1021% ( َِزٜٛ ِٕقفط علاً . ) اٌل١ٌّٟ ,40ألً ِٓ )  -4

 الىسبئل االحصبئيت  2-4

 ا٢ر١خ :  اإلؽصبئ١خِالد اؽزَبة اٌّؼب ٟف SPSS    ٚEXCELرُ اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة ثٕظبَ  1-3-2

ِؼبًِ اٌفب ِٚؼبًِ اهرجبغ ث١وٍْٛ ، ٚإٌَجخ اٌّئ٠ٛخ ، ٚاالٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ، ٚاٌٍٛػ اٌؾَبثٟ ،  -

 .رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ االؽبكٞٚووٚٔجبؿ ، 
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 عرض النتبئج ومنبقشتهب  – 3 

كتخوني في عخض نتائج اليجف االول الحي يشص عمى بشاء مكياس معؾقات ادارة التعميؼ االل 0-5
كميات ومعاىج التخبية الخياضية في محافغة اربيل مؽ وجية نغخ ىيئاتيا التجريدية ، وقج تحقق ىحا 

 اليجف مؽ خالل اجخاءات البحث .
عخض ومشاقذة نتائج اليجف الثاني وىؾ التعخف عمى مدتؾى معؾقات ادارة التعميؼ االلكتخوني في  0-8

 حافغة اربيل مؽ وجية نغخ ىيئاتيا التجريدية .كميات ومعاىج التخبية الخياضية في م
 (  المعبلم االحصبئيت لبعد التنظيم4جدول  )يبين ال

 الفقرة ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع %7.917 1911 69.3 نمص الدورات التدريبية في التعليم االلكتروني 1

المعهد  –معة ضعف وسائل االتصال بين الجا .
 والطلبة

69.3 59.0 7.917% 
 مرتفع

ال يوجد لسم لالدارة االلكترونية في الكلية )  .
 المعهد (

6933 1913 77905% 
 مرتفع

 مرتفع %7095 1910 6970 ضعف دعم الوزارة لتطبيك التعليم االلكتروني 7

 مرتفع %7095 1911 6970 المعهد لمتطلبات التغيير بطيئة -استجابة الجامعة .

 مرتفع %71905 1917 6936 ضعف الوعي باهمية التعليم االلكتروني 0

الرؤية المستمبلية لتطبيك التعليم االلكتروني غير  4
 واضحة

69.3 1910 3.917% 
 متوسط

الهيكل التنظيمي ال يتوافك مع تطبيك التعليم  .
 االلكتروني

69.1 1913 33966% 
 متوسط

 متوسط %3595 .191 6 االلكترونى غامضهدف االنتمال الى التعليم  .

 مرتفع %.719 1913 .619 المتوسط الكلي لبُعد التنظيم 

 

( ٔزبئظ ثُؼل اٌزٕظ١ُ ، ؽ١ش ؽصٛي اغٍت اٌفمواد، ػٍٝ َِزٜٛ )ِورفغ( ٚثؼعٙب 3اٌغلٚي )٠ج١ٓ 

%( ِٓ فالي 50.0 -% 27.22ث١ٓ ) الزوثذؽصٍذ ػٍٝ َِزٜٛ )ِزٍٛػ( ٔبرظ ػٓ َٔت ِئ٠ٛخ 

(. ٚرُؼيٜ ٘نٖ إٌزبئظ اٌٝ ِشبوً ؽم١م١خ فٟ اكاهح 2.00 - 2.75غ اٌؾَبث١خ اٌزٟ وبٔذ ث١ٓ )باالٍٚ

( اٌٝ اْ 1022اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٌلٜ ػ١ٕخ اٌجؾش اٌزٟ اٍزؼبْ ثٙب اٌجبؽضبْ ، ؽ١ش ٠ش١و) ػجلاٌجبهٞ ,

ىبْ، ٚأصجؾذ اٌزغ١و اٌزمٕٟ أٍُٙ فٟ ؽلٚس صٛهح ِؼوف١خ وج١وح أكد اٌٝ رالشٟ ؽلٚك اٌيِبْ ٚاٌّ

كٚهاد رله٠ج١خ فٟ اٌزؼ١ٍُ  ثبلبِخاٌؾبعخ ٍِؾخ ٌالٔزمبي ِٓ اٌزؼ١ٍُ اٌزم١ٍلٞ اٌٝ اٌزؼٍُ اٌّٛاوت ٌٍؼصو , 

 1022االٌىزوٟٚٔ , ٚهفغ َِزٜٛ اٌغٙبد االكاه٠خ ماد اٌصٍخ ثبٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ  )ػجل اٌجبهٞ ،

،22.) 
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ك اٌزم١ٍل٠خ اٌّزؼبهف ػ١ٍٙب، ٚاٌن٘بة ائبٔلح ٌٍطو( ٘ٛ ػ١ٍّخ 1007َِٚاٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ػٕل ) وبفٟ ،

اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ، ثوإ٠خ ػ١ٍّخ هص١ٕخ  )وبفٟ،  ثؤ١ّ٘خاٌٝ اٌزؼ١ٍُ اٌَّزمجٍٟ ، ٠زُ ثوفغ َِزٜٛ اٌٛػٟ 

 ،ثلْٚ صفؾخ ( .1007

هح ( اْ اٌوإ٠خ اٌَّزمج١ٍخ ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٌٓ رىْٛ ٚاظؾخ اال ثبػزّبك اكا٠ٚ1003ئول ) ٔغُ ،   

، اٌغبِؼبد ػٍٝ ا١ٌبد ِزٕٛػخ ٚػل٠لح ٌزؾم١ك ا٘لافٙب ِٕٙب ، اٌزغوثخ ٚاٌقطؤ ٚرغ١١و ا١ٌٙبوً اٌزٕظ١ّ١خ

ٚرؾ١َٓ  ،ٚاٌزوو١ي ػٍٝ ِوالجخ عٛكح اٌّقوعبد ٚرؼل٠ً ا١ٌَبٍبد ٚاالٍب١ٌت، ٚاٌزط٠ٛو اٌزٕظ١ّٟ

ثظٙٛه ٚاالكاهح اٌزم١ٍل٠خ،  ا١ٌبد رٕظ١ُ االكاهح اٌغبِؼ١خ ػجو االكاهح االٌىزو١ٔٚخ اٌزٟ غ١ود اٌٛظبئف

اٌزٕظ١ُ االٌىزوٟٚٔ, اٌزٛع١ٗ االٌىزوٟٚٔ ٚاٌولبثخ االٌىزو١ٔٚخ ٚٚظبئف عل٠لح ٟ٘ اٌزقط١ػ االٌىزوٟٚٔ، 

 (.122،  1003)ٔغُ ، 

٠ٚوٜ اٌجبؽضبْ اْ اٌزؾٛي اٌٝ ٔظبَ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ عبِؼبد ِٚؼب٘ل اٌزوث١خ اٌو٠بظ١خ فٟ   

عبء ِفبعئب ثفؼً أزشبه عبئؾخ وٛهٚٔب ، ٠ٚؼزملاْ اْ  ألٔٗٛثبد وض١وح , ِؾبفظخ اهث١ً , ٚاعٗ صؼ

إٌغبػ ٠زٛلف ػٍٝ ِلٜ اٍزغبثخ ٚىاهرٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌزوث١خ ٌّزطٍجبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ، ٚعؼٍٗ 

ً  ف١بهاً   , ٌٚٛ ثبالػزّبك اٌغيئٟ ػ١ٍٗ . َِزمج١ٍب

 ني(  المعبلم االحصبئيت للبعد التق5جدول  )يبين ال

 الفقرة ت
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع جدا %3.917 5933 911. سهولة اختراق االنترنت 1

. 
ضعف مستوى البنية التحتية الالزمة لتطبيك التعليم 

 اإللكتروني
 مرتفع جدا 31905% 595.0 953.

 مرتفع جدا %31905 59.0 916. ضعف خدمة االنترنت .

 مرتفع جدا %31937 5936 953. ضعف خبرة الطلبة في استخدام أجهزة الحاسوب 7

. 
نمص األدلة اإلرشادية الموضحة آلليات تطبيك  

 للبرمجيات 
 مرتفع جدا 31937% 59.3 .

 مرتفع %7.917 .195 69.3 صعوبة ترجمة )األنظمة /البرامج (األجنبية 0

 مرتفع %77905 1956 951. الطلبة للة عدد أجهزة الحاسوب المتوفرة لدى 4

. 
سرعة التغيير في تكنولوجيا المعلومات وصعوبة 

 مسايرتها مواكبتها
 مرتفع 73966% 59.7 69.1

 مرتفع %73966 5933 69.1 ضعف برامج الحماية للبيانات والمعلومات  .

 مرتفع جدا %3597 59.0 6396 المتوسط الكلي لبعد التمني 

( رٛظؼ إٌزبئظ، ؽصٛي ػلك ِٓ اٌفمواد، ػٍٝ  4اٌجُؼل اٌزمٕٟ فٟ اٌغلٚي )  ٚف١ّب ٠زؼٍك ثفمواد

 - %77.33ث١ٓ ) الزوثذَِزٜٛ )ِورفغ علاً( ,ٚػلك افو ػٍٝ َِزٜٛ ِورفغ , ٔبرظ ػٓ َٔت ِئ٠ٛخ 

(. ٚرُؼيٜ ٘نٖ إٌزبئظ اٌٝ ظؼف وج١و  4.21 - 3.92غ ؽَبث١خ وبٔذ ث١ٓ )ب%( ِٓ فالي ا84.17ٍٚ

( أٗ ٠غت رم١١ُ 1004ؤذ , ٚاٌَّزٜٛ اٌّزلٟٔ ٌٍجٕٝ اٌزؾز١خ ، ؽ١ش ٠ئول ) اٌٙبكٞ ،فٟ فلِبد االٔز
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ٌىٟ رٍجٟ ِزطٍجبد اٌقلِبد اٌالىِخ ثبٌؾغُ  اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٚاالرصبالد ثبٍزّواه،

١١واد اٌَو٠ؼخ اٌزٟ ٚإٌٛػ١خ ٚاٌؾّب٠خ اٌىبف١خ ٌزؾم١ك اٌقلِبد ٌز١١َو اإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ، ِٚٛاوجخ اٌزغ

( وّب اْ رٛظ١ف رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد ٘ٛ ٌلػُ ٚثٕبء صمبفخ ِئ١ٍَخ 213،1004رطوأ ػ١ٍٙب ) اٌٙبكٞ ،

اٌّئٍَخ اٌزؼ١ّ١ٍخ وبفخ, ٌٚز١ًَٙ غو٠مخ اٌؾصٛي ػٍٝ اٌقلِبد ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ ا٠غبث١خ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ 

 (. 2،2777فٟ أٞ ٚلذ ٌىً اٌزله١١َ٠ٓ ٚاٌطالة ٚاٌّٛظف١ٓ ) هظٛاْ ،

٠ٚوٜ اٌجبؽضبْ اْ ظؼف فلِبد االٔزو١ٔذ ٚاٌجٕٝ اٌزؾز١خ االٌىزو١ٔٚخ  أؼىٌ ٍٍجب ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ  

االٌىزوٟٚٔ اٌنٞ ٠ؼل أؽل ِمِٛبد ثٕبء اٌّغزّؼبد اٌؾب١ٌخ ، ٠ٚغت اْ ٠ؾظٝ وغ١وٖ ِٓ اٌّغبالد 

 ثبٌزطٛه ٌّٛاوجخ وً عل٠ل ِٚزغ١و .

 د ادارة المىارد البشريت(  المعبلم االحصبئيت لبع6جدول  )يبين ال

 الفقرة ت
الوسط 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

ضعف التناع بعض الطلبة بجدوى تطبيك التعليم  1
 اإللكتروني 

.933 5971 3.917% 
 مرتفع جدا

. 
االفتمار الى التخطيط السليم لعملية التحول نحو  

 التعليم اإللكتروني
 مرتفع جدا 35936% .195 .95.

بعض التدريسيين ال يتمكن من ايصال مادته الى  .
 الطلبة 

 مرتفع 7.917% 59.1 69.3

 مرتفع %73966 5933 69.1 التعليم االلكتروني يحتاج الى خبرات عملية متراكمة 7

 مرتفع %73937 5937 6936 خوف بعض الطلبة من تعطل أجهزتهم اإللكترونية .

 مرتفع %70936 59.3 .697 عند بعض التدريسيين  ضعف الدافعية للتغيير 0

 مرتفع %7095 1911 6970 عدم وجود تطبيمات باللغة الكوردية 4

. 
انخفاض ثمة الطالب والمدرس بمدرتهما على 

 استخدام تطبيمات  التعليم اإللكتروني 
 متوسط 3.917% 59.6 69.3

 مرتفع %7790 59.6 6093 المتوسط الكلي لبعد ادارة الموارد البشرية

( أٙب ظٙود ثَّزٜٛ )ِورفغ ( ٔبرظ 5ِٓ ِؼظُ فمواد ثُؼل اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ فٟ علٚي ) ج١ٓٚ ٠ز

 -  3.46غ ؽَبث١خ وبٔذ ث١ٓ )ب%( ِٓ فالي ا84.17ٍٚ - % 69.17ث١ٓ )الزوثذ ػٓ َٔت ِئ٠ٛخ 

اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ ٚ٘نٖ إٌزبئظ رئول اْ اكاهح  اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٟ٘ اؽلٜ اُ٘ اكٚاد ، (4.88

اٌّئٍَبد اٌزؼ١ٍّخ اٌؾل٠ضخ، ٕٚ٘ب ٠غت اػبكح إٌظو فٟ اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ اٌّزبؽخ ٌٍّئٍَبد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ هفغ للهارٙب ِٚٙبهارٙب اٌزىٌٕٛٛع١خ ٌوثػ األ٘لاف إٌّشٛكح ٌإلكاهح اإلٌىزو١ٔٚخ 

 ( .213،1004ثبألكاء ٚاٌزطج١ك) اٌٙبكٞ ،

(  ِٓ اٌصؼت رؾل٠ل اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ ِغبي  1022)ا١ٌؾ١ٛٞ ،٠ٚش١و    

٠زغ١و ثَوػخ وج١وح ٌٚىٓ صّخ لبػلح ث١َطخ ٟ٘ رجٕٟ ِب رؾزبط ِٓ أعً ارّبَ األػّبي، ٚرزّضً فٟ اػلاك 

١ئخ اٌىٛاكه اٌجشو٠خ اٌّلهثخ، ٚرٛف١و فطٛغ االرصبي، ٚٚظغ ثواِظ ٌزله٠ت اٌطالة ٚأػعبء ٘

اٌزله٠ٌ، ٚأشبء ِووي ِزقصص ِيٚك ثبٌىفبءاد اٌّلهثخ ٚاٌلػُ اٌفٕٟ ٚاٌزوثٛٞ، ٚرٛافو ٔظبَ اٌّىزجخ 
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اإلٌىزو١ٔٚخ، ٚرٛافو شجىخ ِزواثطخ  ِٓ اٌؾبٍجبد، ٚرٛاصً اٌىزوٟٚٔ َِزّو، ٚري٠ٚل اٌطبٌت ٚػعٛ 

اٌى١ٍبد،  ٚرغ١ٙي  ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثغٙبى ؽبٍت آٌٟ، ٚأشبء ػلك ِٓ ٚؽلاد اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ

اٌفصٛي اٌلها١ٍخ ٚإٌّشآد ثّزطٍجبد كِظ اٌزم١ٕخ ِٓ ؽ١ش اٌشجىخ اٌلاف١ٍخ ٚشجىخ االٔزؤذ )ا١ٌؾ١ٛٞ 

،234،1022) 

٠ٚوٜ اٌجبؽضبْ اْ اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ٟ٘ اكاح  إٌٙٛض ٚاالهرمبء ثبٌَّزٜٛ اٌؼٍّٟ فٟ اٌّئٍَبد  

, ر١َّو٘ب اكاهح ٚاػ١خ  لبكهح ػٍٝ رؾًّ   اٌزؼ١ّ١ٍخ  اٌؼ١ٍّخ خصٍؾّاٌزؼ١ّ١ٍخ, ػٕلِب رٛظف فجوارٙب ٌ

اٌَّئ١ٌٚبد اٌٍّمبح ػٍٝ ػبرمٙب ، ٌّٛاوجخ ػ١ٍّخ اٌزغل٠ل ػجو اٌزقط١ػ اٌَّجك ٚاالٍزؼبٔخ ثبٌقجواء فٟ 

 ِغبي رم١ٕبد اٌّؼٍِٛبد, ٚهفغ كهعخ اٌؾبفي ٌلٜ اٌزله٠َٟ ٚاٌطبٌت ػٍٝ ؽل  ٍٛاء . 

  االستنتبجبث  

لبد اكاهح اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ و١ٍبد ِٚؼب٘ل اٌزوث١خ اٌو٠بظ١خ فٟ ِؾبفظخ صالؽ١خ ِم١بً ِؼٛ -2

 اهث١ً  اٌنٞ رُ ثٕبءٖ ِٓ لجً اٌجبؽض١ٓ ػٍٝ اٌزله١َ٠ٓ ٚاٌزله١َ٠بد .

ؽصٛي ِؼظُ فمواد اثؼبك ) اٌزٕظ١ُ ، اٌزمٕٟ، اكاهح اٌّٛاهك اٌجشو٠خ ( اٌزٟ رُّشىً اٌّم١بً ػٍٝ  -1

ٌصؼٛثبد اٌزٟ ٚاعٙذ اٌّالن اٌزؼ١ٍّٟ فٟ ا٠صبي اٌّبكح اٌلها١ٍخ اٌٝ َِزٜٛ )ِورفغ (، ِئشو ػٍٝ ا

 اٌطٍجخ  ػجو اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ. 

اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ، ٚ  إلكاهحظؼف اٍزؼلاك و١ٍبد ِٚؼب٘ل اٌزوث١خ اٌو٠بظ١خ فٟ ِؾبفظخ اهث١ً  -2

 صؼٛثخ اٌزؤلٍُ ِغ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ غ١و اٌزم١ٍل٠خ .

 ٟٔ ٌُ ٠ّبهً ِٓ لجً  فٟ و١ٍبد ِٚؼب٘ل اٌزوث١خ اٌو٠بظ١خ فٟ ِؾبفظخ اهث١ً .اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٚ -3

 التىصيبث  

ِالوبرٙب اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ كٚهاد رغل٠ل اٌّؼٍِٛبد اٌزم١ٕخ  ٌفُٙ  إلكفبيِٕؼ اٌّئٍَبد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌفوصخ  -2

 َِئ١ٌٚبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ٚر١ّٕخ هٚػ االثزىبه ٌل٠ُٙ . 

َّزمج١ٍخ ٌزطج١ك اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ ، ثز١ٙئخ ثٕٝ رؾز١خ رَبػل اٌطبٌت ٚاٌّلهً ػٍٝ رط٠ٛو اٌوإ٠خ اٌ  -1

  .اكاء ٚاعجبرّٙب ثىفبءح ػب١ٌخ

رٛف١و فطٛغ االرصبي، ٚأشبء ِووي ِزقصص ِيٚك ثبٌىفبءاد اٌّلهثخ فٟ اٌى١ٍبد ٚاٌّؼب٘ل  -2

 ٌزؼ١ّ١ٍخ االٌىزو١ٔٚخ .اٌو٠بظ١خ، ٚاٌزٛاصً اٌَّزّو ِغ وً اٌَّزغلاد اٌزٟ رزؼٍك ثبٌج١ئخ ا

اىاٌخ وً أٛاع اٌقٛف ٚاٌشه ٔؾٛ اٌزؼ١ٍُ اٌؾل٠ش ، ثوفغ صمخ اٌطبٌت ٚاٌّلهً ثملهرّٙب ػٍٝ  -3

 اٍزقلاَ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ و١ٍٍٛخ فبػٍخ ٌزؾم١ك ا٘لاف اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.
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  المصبدر 

بٌٛالء اٌزٕظ١ّٟ ٌلٜ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ( عٛكح ؽ١بح اٌؼًّ ٚػاللزٙب ث1021اٌل١ٌّٟ , ماوو ِؾفٛظ ؽبِل )-2

االرؾبكاد اٌو٠بظ١خ اٌفوػ١خ ثىوح اٌٍَخ فٟ اٌؼواق , هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح , و١ٍخ اٌزوث١خ 

 اٌو٠بظ١خ , عبِؼخ اٌّٛصً .

( اٍزقلاَ اٌزىٍٕٛع١خ اٌول١ّخ فٟ اٌزؼ١ٍُ ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌزله١١َ٠ٓ فٟ 1010اٌل١ٌّٟ ، ػجلاٌوىاق )-1

 . 2ٚصمبفخ اٌطفً ،ع ٌإلػال١َخ، اٌّغٍخ اٌؼوث١خ اٌغبِؼبد االهكٔ

( ِؼٛلبد االرصبي ٚاٌزٛاصً اٌزوثٛٞ ث١ٓ اٌّل٠و٠ٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ  1007اٌلػٌ ، ى٠بك اؽّل )  -2

 ثّلاهً غيح ٍٚجً ِٛاعٙزٙب فٟ ظٛء االرغب٘بد اٌّؼبصوح , هٍبٌخ ِبعَز١و , اٌغبِؼخ االٍال١ِخ .

( ٚالغ اٍزقلاَ اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ فٟ ِلاهً اٌٍّّىخ 1002ِشبػً ػجل اٌؼي٠ي) اٌؼجل اٌىو٠ُ، -3

اٌٍّّىخ اٌؼوث١خ ، اٌو٠بض األ١ٍ٘خ ثّل٠ٕخ اٌو٠بض ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِٕشٛهح ،عبِؼخ اٌٍّه ٍؼٛك،

 اٌَؼٛك٠خ.

ِل٠وٞ اٌّلاهً اٌضب٠ٛٔخ فٟ رٛظ١ف اٌزؼٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ِٓ  ( كٚه1022ػجل اٌجبهٞ ، ١ٌٕب عّبي ػٍٟ )-4

 اٌّؼ١ٍّٓ ثّؾبفظخ اٌؼبصّخ ػّبْ ، هٍبٌخ ِبعَز١و . ٚعٙخ ٔظو

كاه  ،اٌّؼوفٟ. ، كِشك االلزصبك(  اٌزؼٍُ اإلٌىزوٟٚٔ فٟ ػصو 1007وبفٟ، ِصطفٝ ٠ٍٛف  )-5

 هٍالْ.

( , رم٠ُٛ اٌّٙبهاد اٌم١بك٠خ فٟ ظٛء اٌوظب اٌٛظ١فٟ ٌلٜ اػعبء 1005اٌطبئٟ , ثض١ٕخ ؽ١َٓ ػٍٟ ) -2

فٟ أل٠خ إٌّطمخ اٌشّب١ٌخ , اغوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِٕشٛهح , و١ٍخ اٌزوث١خ  ا١ٌٙئبد االكاه٠خ ٚاٌّلهث١ٓ

 اٌو٠بظ١خ , عبِؼخ اٌّٛصً .

(االكاهح االٌىزو١ٔٚخ االٍزوار١غ١خ ٚاٌٛظبئف ٚاٌّشىالد ، كاه اٌّو٠ـ  1003ٔغُ , ػجٛك ٔغُ ) -2

 ٌٍٕشو , اٌو٠بض .

 شجىخ اإلٔزؤذ ،اٌلاه اٌّصو٠خ اٌٍجٕب١ٔخ. ( اٌزؼ١ٍُ اإلٌىزوٟٚٔ ػجو 1004اٌٙبكٞ ، دمحم دمحم )  -7

 ( ػبٌُ اٌزغبهح اإلٌىزو١ٔٚخ ، إٌّظّخ اٌؼوث١خ ٌٍز١ّٕخ ، اٌمب٘وح   .2777هظٛاْ ، هأفذ ) -20

(  رطج١ك اٌّزطٍجبد اٌزٕظ١ّ١خ ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ فٟ عبِؼخ اٌٍّه 1022ا١ٌؾ١ٛٞ، صجو٠خ ٍَُِ ) -22
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