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ذُفٍز ئداسج سأط انًال انعايم نضٌادج "عُىاٌ  .األطشوحح ٢٠١٤كشٌا أَعى عٍرٍاواٌ،  ص

 (.XII PTدساعاخ فً َىعاَراسا تالَرٍشٍ ) انشتحٍح نهششكاخ

 SE ،MM. ،AKيهذوَا، ,حجح   :  انًششف 

سأط انًال انعايم انًعًُ تانغٍاعاخ، َمذا، حغاتاخ انًمثىضاخ،   :كهًاخ انثحث   

 .انًخضوٌ، انشتحٍح

 

سؤوط األيىال انعايهح ٌركىٌ يٍ أصىل انششكح يثم انُمذٌح، انزيى انًذٌُح، 

وٌُثغً أٌ ذذاس سؤوط  .وانًخضوٌ هى شًء يهى جذا أٌ ٌغرخذو نرًىٌم عًهٍاخ انششكح

األيىال انعايهح وسذثد تعُاٌح تحٍث انعاصًح ًٌكٍ أٌ ذكىٌ فعانح وكفإج فً ئداسج كم ششكح 

هً    XIIانششكح راخ انًغإونٍح انًحذودج انعماسي  XIIَىعاَراسا  .نذٌها طشٌمح يخرهفح

ششكح يًهىكح نهذونح ذعًم فً يجال ذصذٌش يٍ واسداخ انُفظ تحٍث ٌرأثش تانعذٌذ يٍ 

ذهذف هزِ انذساعح ئنى ذحذٌذ  .انعىايم انغٍاعح، يثم انحكىياخ، وااللرصاد انعانًً وانطمظ

 انرً ذرأثش تعىايم كثٍشج فً سأط يال XIIانغٍاعاخ ئداسج ششكح انُفظ انحكىيٍح يحذودج 

 .انششكح يٍضاٍَح انًصشوفاخ تصىسج فعانح وتكفاءج يٍ أجم ذحغٍٍ ستحٍح انششكح

فً هزِ انحانح، وصف انثاحثىٌ  .هزِ انذساعح، وانًُهج انىصفً انثحث انُىعً

، ضذ سؤوط أيىانها XIIانغٍاعاخ انًعرًذج يٍ لثم ئداسج ششكح انُفظ انحكىيٍح يحذودج 

انعًم يع يغاعذج يٍ حغاب انكًٍح نهثٍاَاخ انًانٍح نهششكح راخ يغإونٍح يحذودج انعماساخ 

تاعرخذاو َغثح دوساٌ سأط انًال انعايم، . ٢٠١١-٢٠٠٦انثالد انثاًَ عشش، يٍ عُح 

وانذوساٌ دوساٌ انُمذٌح، انزيى انًذٌُح وانًخضوٌ وحغاب هايش انشتح انصافً َغثح انعائذ 

عهى االعرثًاس وذحذٌذ فعانٍح وكفاءج سأط انًال انعايم انعماساخ يغإونٍح ئداسج انثالد 

. XIIيحذودج 

وأظهشخ انُرائج أٌ فعانٍح وكفاءج ئداسج سأط انًال انعايم نرحغٍٍ انشتحٍح فً 

 نى ذرحمك تصىسج كايهح فً ئداسج انعًم يكىَاخ سأط  XIIششكح انُفظ انحكىيٍح انًحذودج 

كفاءج وفعانٍح ئداسج سأط انًال، وٌرحمك فمظ انعًم فً  .انًال فً شكم َمذ واألوساق انًانٍح

  XIIهزا هى ألَها نٍغد يغرمشج دوساٌ انُمذٌح وانًخضوٌ انذونح .ئداسج حغاتاخ انششكح

 .، وانرً ذغرخذو ذمٍٍى انُغة انًانٍح٢٠١١-٢٠٠٦دوساٌ ششكح تالَرٍشٍ انًحذودج يٍ عاو 

 .أيا تانُغثح نرمٍٍى انًغرحماخ تاعرخذاو دوساٌ انزيى انًذٌُح وفرشج انرحصٍم جٍذج تًا ٌكفً

 فً سأط انًال XIIوعًىيا كاَد انغٍاعاخ انًرثعح يٍ لثم ششكح انُفظ انحكىيٍح انًحذودج 

فعانح، ونكٍ وجىد عىايم يثم انظشوف االلرصادٌح انعانًٍح غٍش يغرمشج، وانرغٍشاخ  انعايم

فً عٍاعاخ انحكىيح انًرطشفح انًىعًٍح وًٌكٍ انرُثإ تها، وانجذٌذج انرً ذإثش عهى أداء 

 عٍاعح انرً ذى ذُفٍزها، تحاجح ئنى  XIIسأط انًال انعايم ششكح انُفظ انحكىيٍح انًحذودج 

ذحغٍٍ فً عذد يٍ انعاصًح ٌعًم يٍضاٍَح نضثظ هزِ انرغٍشاخ، تحٍث ًٌكٍ ذحمٍك كفاءج 

 .وفعانٍح ئنى ألصى لذس يٍ انشتحٍح وانحذ األلصى ٌحغٍ


