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احلمد هلل محداً يليق جبالل وجهه وعظيم سلطانه، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، 

 .صلى اهلل عليه وسلم –سيدنا حممد 

ل اهلل عزز وجزل أن   أمحد اهلل عز وجل أن سدد يل خطاي ووفقين إلمتام هذه الدراسة اليت أسأ

 .ينفع هبا االسالم واملسلمني

فقد وجب علزى  ععزد أن انيزهين هزه هزذه الدراسزة أن أرد الفهزل جلهلزه وااميزل جلصز اعه،           

وهكافززأة  ملززه يلززدم يل هع وفززاً، اززان لزاهززاً علززى  أن أعززادر عيسززاليل يززك ي للالاهعززة االسززالهية وعمززادة   

 .ا وأساتذهتا وعموم القائمني عليهاالدراسات العليا والية الرتعية ممثلة ععميده

أهزني   حممد عبد الفياح عسزقول : لدايورلألسياذ ااما وأتوجه خبالص يك ي وعظيم اهيناني 

عام جملس الوزراء الفلسطيين ليفهله عقبول االي اف على هذه ال سزالة، وليوجيهاتزه املفيزدة واريزاداته     

السديدة، والذي انن أيع  أنين أيلف أهام حب ٍ هه املع فة، انين ال أتعمزد هدهزه ه هزذا املقزام، ولكزين      

فقزال  ! هزي عزه هزدح ال جزل ه وجهزه     يا هذا انه يلزد ن  : أذا  أن رجالً هدح هشام عه عبد امللك فقال له

 .ها هدهيك، ولكين ذاّ تك نعم اهلل عليك ليالدد هلا يك اً : ال جل

 /والزدايور   ،حممزود ال نييسزي   /الزدايور والشك  هوصول لعهوي انة املنايلشة هلذه ال سزالة  

 . خ ر اازاءليقبلهما مبنايلشة هذه ال سالة وتنقي ها، سائلةً اهلل تعاىل أن ياُلزيهما عين هسه النالار

اما وأتوجه عالشك  والع فان للسادة حمكمي أدوات الدراسة ملزا عزذلوه هزه جهزد وويلزن جعلزه                

 .اهلل ه هيزان هسناهتم وعارك ه عملهم وعم هم
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هه السعودية ملده يزد العزون    هنذور عبد السالم/ للدايوراما وأتقدم خبالص يك ي وتقدي ي 

الززذأ أرسززله يل  يززوي علززى جمموعززة هززه القززوائم العامليززة لليكنولوجيززا    واملسززاعدة يل وخاصززة الكيززا 

 .هرتمجة، فالزاه اهلل عين خ ر اازاء

وال يسعين اال أن أتقدم عأمسى آيات الشك  وأنبع عبزارات اليقزدي  اىل ةعزة هيزاتي الزذي ازان       

رافقين ه هذا املشوار  ، والذيهُالاهد أعا/ زوجي العزيزه تساليلي ه ع ناهج املاجسي ر  اجلولالسبب 

 .خطوةً خبطوة، فالزاه اهلل عين خ ر اازاء

احلزب   هزه  هنبعزاً الذي اان  فؤاد الن ال/ الدايوراما وأتقدم علمسة وفاء وتقدي  جلعي احلبيب 

والعطاء، ملا يلدهه يل هه عون وهساعدة طيلة فرتة دراسيت ومل يبخل على  يوهاً، فالزاك رعي خ ر ااززاء  

 . عم كوأطال اهلل ه

الهيماهها الالحمدود طيلة فرتة دراسيت فالزاها اهلل  جلهي احلنونةاما وأتقدم علمسة هب ووفاء 

 .عين خ ر اازاء وأطال اهلل ه عم ها

الذيه غم وني حببهم وعطفهم  مجيع أف اد عائليتوال أنسى أن أيلدم عظيم الشك  واالهينان اىل 

ىل الذي هي أ ويس   يل القدرة على امتام هذه ال سزالة، الزيت ان   واهيماههم ودعواهتم، وأا ر يك ي هلل تعا

 .وُجد فيها هفوة أو تقص ر ف سيب ه ذلك أن الكمال هلل وهده

 

 واهلل املوفق اىل سواء السبيل
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لخص الدراسة
ُ
 م

هددت ا درتسد ددى ترددم مُددر ت نوُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةنسيةددى درالمر ددى  دد   ددر  نلددل  س 
درللرن دددى ر ردددال ندددش  دددمد درلادددم ادددش ندددت  مدددرد س نلدددل  س درمدددرت  درللرن دددى  ددد  نُدددسس درمدددرت  

 .ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى
 :رمناةا نالةى درتسد ى    در ؤدد درسئ س درملر 

ما مدى تضـم  مقـرر تكنولوجيـا املعلومـات للمرحلـة الثانويـة 
 ملعايري اجلودة العاملية؟ 
 :رئيس األسئلة الفرعية التاليةويتفرع من السؤال ال

 نل نلل  س درمرت  درللرن ى درردمب مرد سهل    نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى؟ .1
 نل نت  م ن ش نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةصم دريلتي ااس رنلل  س درمرت  درللرن ى؟ .2
 س درمرت  درللرن ى؟نل نت  م ن ش نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةصم درالم  ااس رنلل   .3
هددددد  صددددد ن ددددمر  مددددرت  نُددددسس ملمرررم ددددددل درنلةرندددددددلا رةصددددم دريددددلتي ااددددس رةن ددددمر   .4

 % .08دال مسد   
هددددد  صددددد ن ددددمر  مددددرت  نُددددسس ملمرررم ددددددل درنلةرندددددددلا رةصددددم دراددددلم  ااددددس رةن ددددمر   .5

 % .08دال مسد   
درمية ةد   ردرثيدع ادش ررميُ ق أهدتدم درتسد دى ملندا درثليادى ثل دم تدت درندمصف دررصد   

مدردئت م ددمج ثمدرت  نُددسسدا ملمرررم دل درنلةرنددلا ر رددال ندش  ددمد درنردمدم دصرلمسرم ددى درن مصددى 
ثمرت  درنُسسدا  ردرمردصد نم  ري دال مصدلج  د  ادتت ندش دردترد  رندش ادت مسمندى هد   درُدردئت 

ادددتدت ملئندددى مدددت د م مصدددصل ندددش ادددت  مدددردئت  ي دددع ملرمدددا ملئندددى نلدددل  س درمدددرت    ددد  صددد  مصل رد 
درنيمددددر   –دألهددددتدم درملة ن ددددى )نل ددددلسدز نرعاددددى اةددددم أسثلددددى نمددددلالا رهدددد  ( 05)درمصلئ ددددى نددددش 

 (.درمُر ت -دالماطى درملة ن ى درملةن ى  –درملة ن  
مددت مية دددد نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرنددلا رةصدددم دريدددلتي اادددس ردرصددم درادددلم  اادددس  ددد  

مصددل  دد  درنُددسس  رمددت ملددرش نممنددم درتسد ددى نددش  ددر  نلددل  س درمددرت  درللرن ددى درمدد   مث دد  نسدال
لمدددلب ملمرررم دددل درنلةرندددلا رةصدددم دريدددلتي اادددس رلمدددلب ملمرررم دددل درنلةرندددلا رةصدددم درادددلم  

 :ااس  رمت مرصةا درتسد ى ترم درمملئف درملر ى



 ه  

  أظصسا مملئف مية د نُسس ملمرررم ل درنلةرندلا رةصدم دريدلتي اادس ادتت مدردعش درم دب
درنلدددل  س  ي دددع للمدددا م دددب درمدددرد س درنئر دددى رلدددد نمدددلد ندددش تمندددلر  درنئر دددى رملدددسدسدا 
 :درنلل  س للرملر 

  60.26نملد دألهتدم درملة ن ى يصد اةم م ثى مرد س. % 
  62.66نملد درنيمر  درملة ن  يصد اةم م ثى مرد س. % 
  65.60نملد دألماطى درملة ن ى درملةن ى يصد اةم م ثى مرد س. % 
 66.86م م ثى مرد س نملد درمُر ت يصد اة% 
  لنددل أظصددسا ممددلئف مية ددد نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  ااددس اددتت مددردعش

درم ددب درنئر دددى رملدددسدسدا درنلدددل  س  ي دددع للمدددا م ددب درمدددرد س درنئر دددى رلدددد نمدددلد ندددش 
 :تمنلر  درنلل  س للرملر 

  63.40نملد دألهتدم درملة ن ى يصد اةم م ثى مرد س. % 
   55.06درملة ن  يصد اةم م ثى مرد س نملد درنيمر. % 
  64.20نملد دألماطى درملة ن ى درملةن ى يصد اةم م ثى مرد س. % 
  05.01نملد درمُر ت يصد اةم م ثى مرد س. % 

ر ددد   دددر  ندددل مرصدددةا تر دددا درتسد دددى ندددش ممدددلئف مُدددتت درثليادددى نمنرادددى ندددش درمرصددد لا  
 :أهنصل
   نُدسسدا ملمرررم دل درنلةرندلا ندت  نطلثُدى  سرس  دأل   ثل ش دالامثلس نش مثد رد ل

 .ه   درنُسسدا رنلل  س درمرت  درللرن ى
  سرس  مرا ى درنملةت ثلآلالس درملممى اش د م تدت درملمرررم ل اةم صيى دصم دلش ردرث ئدى 

 .رم ن مصل    درنُسسدا ثالد ألثس
 مددد  مملرردددا  دددسرس  مثصددد س نلةنددد  ملمرررم دددل درنلةرندددلا ثممدددلئف دألثيدددلع ردرتسد دددلا در

 .درمرت     درملة ت رم ل ةصل ردال م لت  نمصل
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Abstract 

 
          This study aimed to evaluate the curriculum information technology for 

the secondary stage in the light of international quality standards and through 

disclosure of the availability of international quality standards in information 

technology decision for the secondary stage. 

The problem of the study were in the following main question: 

How to include information technology curriculum of the secondary stage of 

the global quality standards? 

Branching from the main question the following sub-questions: 

1. What international quality standards to be met in the IT curriculum for the 

secondary stage? 

2. How to include information technology curriculum to the eleventh grade to 

international quality standards? 

3. How to include information technology decision for the twelfth grade to 

international quality standards? 

4. Do you reach the level of quality of IT curriculum to the eleventh grade to 

the default level of 80%? 

5. Do you reach the level of quality of IT curriculum to the twelfth grade to the 

default level of 80%? 

       To achieve objectives of the study, the researcher using descriptive 

analytical method, and the search for lists specializes quality curriculums 

information technology and through websites competent quality decisions, and 

communicate with specialists in a number of countries, and then translate these 

lists and prepare a list has been drawn from several lists, where formed list of 

quality standards in the finalization of the (85) a standard distributed on four 

areas, namely, (educational goals - educational content - educational learning 

activities - evaluation). 
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Information technology was analyzed to the eleventh grade and twelfth grade in 

light of the global quality standards that should be taken into account in the 

curriculum, the community study was consisted of a book of information 

technology to the eleventh grade and a book of information technology for the 

twelfth grade, The study found the following results: 

 Results of the analysis showed IT curriculum to the eleventh grade imbalance 

percentages of occurrences of standards, where the availability percentages for 

each of the total area criteria are as follows: 

• educational objectives obtained availability of 68.26%. 

• educational content area received a percentage of 62.77% availability. 

• teaching-learning activities happened on availability of 65.78%. 

• Evaluation got availability of 96.06% 

 The results of the analysis also showed information technology curriculum for 

the twelfth grade imbalance percentages of occurrences of standards, where the 

availability percentages for each of the total area criteria are as follows: 

• educational objectives obtained availability of 63.48%. 

• educational content area got availability of 55.87%. 

• teaching-learning activities got on availability of 74.28%. 

• Evaluation got availability of 85.81%. 

        In light of the findings the results of the study the researcher provides set 

of recommendations which are as follows: 

1.  Need to take into account before curriculum makers of information 

technology over the matching international quality standards for these courses. 

2. The need to educate the learner effects resulting from the use of technology 

on human health and the environment and included in the courses more. 

3. The need to enlighten teachers of information technology research results and 

studies on the quality of the education to activate them and benefit from them. 
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 الصفحة احملتويات

 أ دصهتد 
 ب الس رمُت س

 ت نة ج درتسد ى ثلرة ى درلسث ى
 ر نة ج درتسد ى ثلرة ى دالممة ع ى

 ح درنيمر لا
 د ملئنى درمتدرد 
 ش ملئنى درنميق

 خلفية الدراسة: األول الفصل 
 2 نوُتنى درتسد ى
 6 نالةى درتسد ى
 6 أهتدم درتسد ى
 6 أهن ى درتسد ى
 6 يترت درتسد ى

 0 نوصطةيلا درتسد ى
 اإلطار النظري: الفصل الثاني 

 18 مُر ت درنمصف: درنيرس دألرد

 18 درمُر ت ر ى 
 11 درمُر ت دصطميلز 

 11 تطمرى اصس ى اةم ن صرت درنمصف
 11 درملس م درة ري رةنمصف
 12 درن صرت درمُة تي رةنمصف
 12 درن صرت دريت ع رةنمصف

 13 مُر ت درنمصلج
 13 درمُر ت درُلئت اةم درنلل  س
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 14 تردا  مُر ت درنمصف
 14 املصس درنمصف درنتس  

 15 أهتدم درنمصف درنتس  : أرالز 
 15 دريلمى ترم ميت ت دألهتدم

 16 أهتدم درنمصف درنتس   نصلتس دامُلق
 16 ن مر لا دألهتدم

 10 نلل  س مرت  دألهتدم درملة ن ى
 16 نيمر  درنمصف درنتس  : الم لز 

 16 نلل  س ممظ ت درنيمر 
 28 دألماطى درملة ن ى    درنمصف: الرالز 

 21 نلل  س مرت  دألماطى درملة ن ى
 22 درمُر ت:  لن لز 

 23 نلل  س مرت  درمُر ت
 23 مرت  درنمصف: درنيرس درالم 
 23 درمرت  ر ى

 23 درمرت  دصطميلز 
 25 ن صرت درمرت     درمسث ى ردرملة ت رثلض مملسثا

 25 ملس م درمرت     درمسث ى ردرملة ت
 25 مملسب ثلض درترد الرن لز راسث لز    مطث ق مظلت درمرت     درملة ت

 26  ردئت مطث ق درمرت     درملة ت
 38 أ س ميُ ق درمرت     درملة ت

 31 نمطةثلا ميُ ق درمرت     درملة ت
 32 مرت  درنملهف درتسد  ى

 33 نلل  س مرت  درنملهف     ر  درمرمصلا در ة   ى
 34  صلئج مرت  درنملهف 

 34 مرت  درملة ت نش نمظرس ت من 
 36 درنلل  س درللرن ى رةنمصلج: درنيرس درالرع

 36 درنلل  سملس م 



 ي  

 36 ماأ  درنلل  س
 36 أهن ى درنلل  س

 30 يسلى درن مر لا درنل لس ى
 36 درماأ  درملس   ى ريسلى درن مر لا درنل لس ى

 36 أهن ى درن مر لا درنل لس ى
 41 نلل  س نيمر  درملمرررم ل    ناسرع ملة ت درملمرررم ل رلد دألنس للش

 41 ر لرم رشنلل  س نيمر  درملمرررم ل    
 42 درص ئى درُرن ى ر نلش مرت  درملة ت ردالامنلت

 43 نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى: درنيرس درسدثم
 43 ملس م درملمرررم ل

 44 نله ى ملمرررم ل درنلةرنلا
 44 درنسملعدا دأل ل  ى رنُسس ملمرررم ل درنلةرنلا

 45 درنلةرنلادألهتدم درللنى رملة ت ملمرررم ل 
دألهدددددتدم درللندددددى رملةددددد ت ملمرررم دددددل درنلةرندددددلا رةصدددددم دريدددددلتي اادددددس  ددددد  

  ة ط ش
46 

 46 نثسسدا ملة ت ملمرررم ل درنلةرنلا    درنتس ى
 40 دالمملهلا درللرن ى درنللصس     نملد ملمرررم ل درنلةرنلا

 الدراسات السابقة: الفصل الثالث 
 54 نيمر  نُسسدا درملمرررم لتسد لا دهمنا ثمية د : أرالز 

 56 ملُ ب اةم تسد لا درنيرس دالرد
 62 تسد لا ملةُا ثنلل  س درمرت : الم لز 

 66 ملُ ب اةم تسد لا درنيرس درالم 
 62 تسد لا دهمنا ثمُر ت رمية د نيمر  نُسسدا أ س : الرالز 

 65 ملُ ب اةم تسد لا درنيرس درالرع
 66 در لثُىملُ ب الت اةم درتسد لا 

 60 دال م لت  نش درتسد لا در لثُى ثنيلرسهل دراماى
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 إجراءات الدراسة: الفصل الرابع 
 08 نمصف درتسد ى
 08 نممنم درتسد ى
 01 أتردا درتسد ى

 04  طردا درتسد ى
 05 درنللرملا دصيصلئ ى
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 الفصــل األول
 خلفية الدراسة

 :املقدمة
ميمدد درملمرررم دل أهن دى لث دس   د  درلصددس دريدلر   ت  مولدت نويسلدلز سئ  د لز رمطدرس درنلس ددى  

دصم ددلم ى رنملالمصددل درنملددتت   لنددل أمصددل مناددد  ددمتدز لث ددسدز راددمم درلةددرت رلل ددى دألماددطى دري لم ددى   
 د  تل دلب   ص  مةلب ترسدز هلنلز    ت دم امةدى درملةد ت ردرنلس دى ميدر ج دلق مت دت  رطسدئدق يت ادى

درنلس دددى ردال دددم لت  نمصدددل ثن مةدددم درطدددسق ردرظدددسرم يمدددم أصدددثيا مةدددال درنلس دددى الرن دددى ث  دددد 
 .درملمرررم ل

تش مددر  س نمددلهف تسد دد ى نمللنةددى رنمردعمددى رنسمددى رملثةددى رةمطددرس ثلص ددل ى ترددم أمصددل موةثدد  
رح دردرال  رةدرطش يلملا درطلردب رم دمراب درم  دسدا رمس دق درُد ت ردرنثدلتم دص دمن ى در دلن ى رس 

رصدددر ثيلمدددى رمصدددت لث دددس  مدددب أش  وثددد د  ددد  هددد د درن دددنلس  ألمدددا ال    دددم اةدددم أيدددت أش درمُدددتت 
در ددس م ردرمطدددرس درددد ي  يدددتع   ددمرمب تادددلت  درمظدددس  ددد  درنمددلهف رمردلدددب هددد د درمُدددتت   لرنمدددلهف 

لهف دريلر دددى مدددت أتا در دددسض درددد ي ر دددلا ندددش أمةدددا  ر سأمدددا أم دددلالز   أدددس   تال أش هددد   درنمددد
ثيلمدددى رمطدددر س مدددرا   ممل دددب ندددم درمُدددتت درلةنددد  ردرميدددرالا دالممنلا دددى ردالممصدددلت ى ردرم  دددسدا 
درللرن ى  ر مت  رال نش  مد نسدال  يلمدلا درنملةند ش  ردرنردئندى ثد ش درنمدلهف درتسد د ى ريلمدلا 

نصددلسدا يددد درنممنددم  ردرمسل ددع اةددم ممن ددى درنصددلسدا درلُة ددى درلة ددل رنصددلسدا درم ل ددس دصثددتدا  ر 
 . درنالما  ردرمسدثط ردرمللند ث ش درنردت درتسد  ى درن مة ى

ر ددمظد درنمددلهف درتسد دد ى ترنددلز ثيلمددى ترددم تاددلت  درمظددس  ر ددمظد درنددردت درملة ن ددى   ددس 
منددل رطث لددى  مدلتس  اةددم دص  دل  ثنمطةثلمصددل الندلز ثلددت اددلت  ررد س دألنددس نسهرمدلز ثُصددرس  ودتد ةصل  رد 

ي  ملددد د دددمانلس درلُدددرد درثاددس ى ال    دددم رُدددردم ش دراثددلا  ثُدددتس ندددل    دددم درمطددرس  دمدددا  درددد 
رةميرد درتدئت  ردرم  س درن منس  ردالممدل  ميدر ن دمُثد نمصدرد ثلدد أثلدلت   نصندل للمدا نيدلرالا 

نددل د ملةددت؟ رل ددم مددملةت؟ رنددل   ددممثم : د ماددسدم درن ددمُثد  ر دد ظد در ددؤدد دأللاددس صددلرثى ترنددلز 
درمددد   ددددملرش اة صددددل درنمدددلهف؟ رمولددددت انة دددلا درمُددددر ت  ددد  درنمددددلهف ألاددددس   ردددال نددددش طدددسح درددددسؤ 

درلنة ددلا ملُ ددتدز  رألاسهددل ديم لمددلز رمم ددلق مددثمز اةددم نسملددعدا هدد د درمُددر ت  ت  أش درسؤ ددى درلةن ددى 
ش للمددا  –ثادلد ادلت ميدملت تردم درنل دلس  دد  دريلدت  ررد س تردم دآلسد  درا صد ى أر درمنلا دى  رد 
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مُدر ت درنمدلهف  تش ردت  يدملت تردم نلدل  س نيدتت  رتم ُدى ررد ديى رةمن دم   دتد  رهل د –صي يى 
 (.13: 2886در ثم  ) سثلز نش درممس ب 

رمولت انة ى مطر س درنمدلهف ردرلمدب درنتس د ى  دسرس ى يمدم   دمط م درمظدلت درملة ند  أش 
سدا درنممنل دى درمدد   ردمدا درن دئرر لا دراُ ةدى درنةُدل  اةدم المُدا  ريمددم  دمنلش ندش نردمصدى درم  د

مردمصا  ررثمل  أم لد  نلمصل درمل م ث دصررى ندم نم  دسدا درلصدس  ر مدب أش  دسمثط هد د درمطدر س 
درمدد   مددب أش مو ددل س  –أي طسدئددق درمدتس س رملمرررم ددل درملةدد ت  –ثآر دلا مُددد درنلس ددى ترددم دأل ددسدت 

ر ت رملمرررم دددل ملة ن دددى نيمدددر  درتسد دددى درنطدددرس  ر ردددال أش د دددم تدت طسدئدددق مدددتس س رنملثلدددى رمُددد
 (.5: 1666اة    ) لاة ى  ؤتي ترم م ل د درلنة ى درمسثر ى ثسنمصل 

ر ددد  دردددثمت دألرسرث دددى الندددى ر ددد  أنس لدددل ثلرددد دا ملادددس ظدددلهس  مُدددر ت درنمدددلهف ندددش رمدددا 
آل ددس  رملادددس ثلرمددلر  انة دددلا مطدددر س درنمددلهف مم مدددى رلنة دددلا درمُددر ت هددد    رهددد د سدمددم تردددم ندددل 

درنمددلطق درملة ن ددى ثددد ردرنددتدسس نددش يس ددى لل  ددى  دد  تت ددلد نددل مددسد  نمل ددثلز نددش ثددسدنف ممنمددم ثددا 
رنملهف ملة ن ى   سمم أ  لز ترم  سرس  مُدر ت مملئمصدل ثلدت مطث ُصدل  ررلدش هد   درظدلهس  مدلتس   د  
 نلظددت درددثمت درلسث ددى  رمسمددم موددتس  هدد   درظددلهس  ترددم درنسلع ددى دراددت ت   دد  تتدس  درملةدد ت  ر ددلم
دال نددددلش ثأهن ددددى درنملثلددددى ر ددددسرس  درمُددددر ت  ألمددددا  ل  مددددل  دددد  أ ةددددب دألي ددددلش أش مومادددد  درثددددسدنف 
ردرنملهف ات ممسلصل ترش نملثلى أر مُر ت يمم م ت تر مدل ندش در دلسج دمملهدلا مت دت   ممدلتي ثلأل د  

مطدلق  ثصل  رنم  ردال  صمدلال ثلدض دألناةدى رمطدر س درنمدلهف مم مدى رلنة دلا مُدر ت رصدل  ررلدش اةدم
  ق    لد نش انة م  درمُر ت ردرمطر س   صملال نامز انة لا يد م ثلدض نر درالا درندمصف 
أر ت ل ى ثلض نر درالا أر مُدد ثلدض نر درالا ندش صدم تردم صدم  ر لدرش  ردال مم مدى 
سأي درنددرمص ش رنميظددلمصت اةددم نددت   ددمردا طر ةددى لنددل مددت  لددرش مم مددى نميظددلا درنتس دد ش 

 (.361: 1666درال ل   درلا سي  )  رنش  مد درنرمص ش ل رال درم  مممنم رت  دررعدس 
ردرادددرس  درلةن دددى درملمرررم دددى درنللصدددس  م دددسض اة مدددل ثتد دددى دأل ددد  ثصددد   درادددرس   ددد  تادددتدت 
درنملهف رمطر سهل رممن ى نصلس  درم ل س درلةند  ردت  درنملةند ش رل   دى نردمصدى درنادلما درمد  مدت 

ت ادددى  رأش م دددلات درنمدددلهف اةدددم درمل  دددم در دددة ت رم  سدمصدددل درنمعد دددت  ميدددتاصل درادددرس  درملمرررم دددى دري
ردرنمميُددى  رأش ممندد  رددت  هددؤال  درنلةندد ش درُددتس  اةددم مُثددد درم  ددسدا درلةن ددى در ددس لى ردرنممراددى 
ردرمددد  ميدددتع  ددد  لددددد نمدددلالا دري دددل  رأش  ممددددلرعد درصدددر  درمددد  مدددت يددددتاا ردددت صت مم مدددى رمرا ددددى 

 (. 382:  2884 رمس رج سرش )مصل درم  سدا درلةن ى ر سا



 4 

ر   اصدس اررندى ممل  د ى ريدسدال ثادسي رندلتي متاندا ملمرررم دل  لئُدى رم  دس   دنلردا 
ن مريددى رممصددلد ردرمردصددد  م ددلم لددد تررددى ثددد لددد نؤ  ددى ردد س  ُددط ترددم ممت ددت نددل ه ددس ت  نددش 

لم لمصدل  ردرمدرت  ناسرالا  ثد ترم درم درق ردرمن دع  د  مدرت  درنادسرالا ريدتدامصل رنلط دلا تمم
ردددددتا  ددددد  أي دددددلش  دددددرق درلندددددد ثلامثلسهدددددل ت دددددمسدم م ى تتدس  تممددددددلج   ددددد  ن صرنصدددددل درنللصدددددس رو

(Strategy of Management)  رلنددل هددر دريددلد  دد  درلا ددس نددش درن ددله ت درمسثر ددى درنللصددس  
ردرمسثر ددى  دممُددد ن صددرت درمددرت  ترددم درلت ددت نددش دألماددطى درنممنل ددى  ر لصددى دألماددطى درملة ن ددى 

اث دت  )ي ع رو لا نلل  س رةمدرت   د  درنمظرندى درملة ن دى رنمظرنلمصدل در سا دى ر دلئس نلرملمصدل 
2886 :1446.) 

رد  د للمدددا درمدددرت  مدددت  دددتا نطةثدددلز  ددد  درنمدددمف درمصدددم ل  درندددلتي   ندددش دألرردددم ثصدددل أش 
نلس دألنادد تمندل هددر مصدث  درنطةدب دأل ل د   د  د ددمانلس درملةد ت دمطممدلز ندش درُملادى ثددأش دال دما

   درلُرد درثاس ى  رهر نل انتا تر ا من م دألنت درنمُتنى  ي ع أصثيا درمدرت  درادلنةى   صدل 
أيدددت درنطلردددب درسئ  دددى  ددد  درملةددد ت  رندددش همدددل ملم دددب انة دددلا مُدددر ت درنمدددلهف أهن مصدددل درُصدددر   

س ى   ددنلملز رميُ ددق ثلامثلسهددل درلنة ددلا دريللنددى ردر ددلثطى ر طددردا دال ددمانلس  دد  درلُددرد درثادد
در دثم  )درمطرس درن دمنس  د  ثمدل  ملةد ت صدلر  رةيل دس رمدلتس اةدم دص  دل  ثنمطةثدلا درن دمُثد 

2886 :156.) 
ر دد   ددر  درمطدددرس  دد  مظس ددلا دردددملةت درمدد  مصدددتم ترددم أش  لددرش درندددملةت نومممددلز  نادددد  

انة دى درملةد ت ردردملةت ندش     عتدت دالهمنلت ثر م نلدل  س رةمدرت   د  لدد نلرمدلا"درنممف درمرت  "
 –ي ددع درنيمددر  رانة ددلا درملةدد ت رأتردمددا رأ ددلر ثا رطسدئددق مُددر ت درنلةددت  ثي ددع  مصددم در ددس ف 

د ى ثنلدل  س رنؤادسدا  –در ي هر درنممف درمصدلئ   ر م دت ث صدلئج مسمدم تردم ن دمر  مدتدس  نور صأ
اللم ددلب نصددلسدا ر ةددق  م ددنش أش ملددرش درنتس ددى ثنالثددى نعساددى رممن ددى در لددس درثاددسي  رنصددمللز 

ث ئى اللم لب درُ ت دال ملث ى ممناد    نمدمف مدلتس اةدم دالمطدمق ندش أ دس درنل در ى تردم سيدلب 
أر " دصم دددلش درمدددرت "اصدددس ى أصددد ةى  لدددرش درنل ددد    صدددل  ثدددس  ردرن دددمُثد هدددر نسمل دددى رملدددر ش 

ردددم ميُ ُصددل  ددد  دصم ددلش دردد ي  لددد ب ميددا اثددل   رسيلثدددى راثددق راُل ددى درمدددرت  رمددتات در ددل  ت
 (.1454: 2886اث ت  ) ر  نلل  س رنؤاسدا ر نلش ميُُصل رصلر  دررطش ردرنردطش 

رندددش أمدددد دررصدددرد تردددم ملةددد ت نومن دددع رةمن دددم مادددصت دهمنلندددلز نومعد دددتدز اةدددم در دددليى  ددد   
  دألندددس درددد ي (Standards)ثاُل دددى درنلدددل  س  –ر لدددلت  لدددرش  ددد  درلدددلرت أمندددم  –دردددرطش درلسثددد  
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لز  دد  دهمندددلت درددترد ردريلرندددلا ردرنمظنددلا درن مصدددى ثلرنمددلهف درتسد ددد ى ردرمنلادددلا  م دد  مة ددد
درنصم ى  رنؤ  لا درنممنم درنتم   ردرنسدلدع درثيا دى  ردرنادسرالا درمسثر دى ردرثيدرع ردرتسد دلا 

 (.16: 2811نينت  اثت درلظ ت  )درمسثر ى ردألللت ن ى  ردرنؤ  لا درملة ن ى درن مة ى ر  سهل 
ه د درصتت  مب دصالس  تردم أش درنلدل  س مولدت أيدت درلردندد درمد  مو دلات  د  مي د ش ر   

درلنة دى درملة ن دى  ررلدش درنلدل  س ريدتهل ال مل د  رةمصدرض ثلرلنة دى درملة ن دى تردم أ  دد ن دمر   
ثدددد  مدددب مدددر  س درنمطةثدددلا درمددد  مو  دددس مطث ُصدددل ندددش نلةدددت لدددم    نمةدددال درنصدددلسدا درم صصددد ى 

نمئندددى رةلصدددس رنم  سدمدددا  رندددردت ملة ن دددى نادددرمى ممددد ب درطلردددب رميثثدددا  ددد  انة دددى ردرمسثر دددى در
درلمدددب  دألمدددسدج درنتنمدددى  درنللندددد  ادددثلى : دردددملةت  رمُدددتت ردددا ندددش  دددمد نصدددلتس ن مة دددى نادددد

ر  سهددل  لنددل  مددب مددر  س نمطةثددلا ملمرررم ددل درملةدد ت ... دالممسمددا  درنمددما  درمة ددلع  دريل ددرب 
 (.26: 2811 ت  نينت  اثت درلظ)

رمت للما أهن ى دراسرع    ناد ه   درتسد ى ت ل ى رتسد لا  دلثُى  د  نمدلد ملمرررم دل 
درملة ت  ردرم  ميدتاا ادش درمدرت  ردرنلدل  س درللرن دى ندش أمدد مية دد درنُدسس رمُر ندا ردالسمُدل  ثدا 

رتسد دددى   (2818)  رتسد دددى دريمدددلري (2811)  رتسد دددى درصدددم م (2811)نادددد تسد دددى درادددمط  
  تسد ددددى در عمددددتدس  (2886) ددددلت درددددت ش    رتسد ددددى(2886)  رتسد ددددى در ُلددددلري(2886)درمددددلتي 
رتسد ددلا أ ددس  لا ددس   دد  هدد د درنمددلد  ردد رال رمددب   (2883)  رتسد ددى درنددرم  (2885)ي ددش 

دالطمع اةم دالمملهلا ردرنلل  س درللرن ى دريت اى امدت مُدر ت درنُدسس ندش أمدد مطر سهدل ردالسمُدل  
 ددمردهل  راددتت دالممصددلس اةددم دألهددتدم درُت نددى  ُددط  ألش مةددال دالمملهددلا ردرنلددل  س مر ددم نددش رن

 .ج لق درنملةت رمملةا ألاس دم مليلز اةم دراُل لا دأل س 
ردد رال يسصددا درثلياددى اةددم مية ددد نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا  رنددش اددت مُر نددا رةرمددرم 

ةرس تي دلس درثليادى ثنادلةى درتسد دى دريلر دى  د  اةم نت  م نما رنلل  س مرت  درنمصلج  ررُت مث
 : ر  درنثسسدا درملر ى

د مادللس درثليادى ر دسرس  ثمدل  نمدلهف  ة ددط م ى مردلدب درمطدرس ردرمُدتت در دس م رنم ددنمى  .1
 .رنلل  س درمرت  درللرن ى

مةددى درتسد ددلا در ة ددط م ى درمدد  مملررددا مُددر ت نُددسس درملمرررم ددل  دد   ددر  نلددل  س درمددرت   .2
 . ىدرللرن
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تش نمدددلهف درملمرررم دددل درمددد  مدددت تادددتدت لمثصدددل درنتس ددد ى  مدددت ت لصدددل نثلادددس  تردددم درن دددمر   .3
درنتس دد  ي ددع درمم  دد  در لةدد  رةنددمصف ترش أي ن ددمر  نددش درممس ددب درنثددتئ  أر درنر ددم 
 .رنش همل مثتر دريلمى نةيى رتسد ى مرت  ه   درنملهف ر رال رةمألت نمصل ر ثطصل مرا لز 

 

 :مشكلة الدراسة
 :مميتت نالةى درتسد ى    در ؤدد درسئ س درملر      
ما مدى تضم  مقرر تكنولوجيا املعلومات للمرحلـة الثانويـة ملعـايري اجلـودة      

 العاملية؟ 
 :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

 نسيةى درالمر ى؟نل نلل  س درمرت  درللرن ى درردمب مرد سهل    نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رة .6
 نل نت  م ن ش نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةصم دريلتي ااس رنلل  س درمرت  درللرن ى؟ .6
 نل نت  م ن ش نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةصم درالم  ااس رنلل  س درمرت  درللرن ى؟ .0
هددددد  صددددد ن ددددمر  مددددرت  نُددددسس ملمرررم ددددددل درنلةرندددددددلا رةصددددم دريددددلتي ااددددس رةن ددددمر   .6

 % .08دال مسد   
هددددد  صددددد ن ددددمر  مددددرت  نُددددسس ملمرررم ددددددل درنلةرندددددددلا رةصددددم دراددددلم  ااددددس رةن ددددمر   .18

 % .08دال مسد   
 

 :فرضية الدراسة
   ال  صددددددد ن ددددددمر  مددددددرت  نُددددددسس ملمرررم ددددددددل درنلةرندددددددددلا رةصددددددم دريددددددلتي ااددددددس رةن ددددددمر

 % .08دال مسد   
 رةن ددمر  دال مسد دد   ال  صددد ن ددمر  مددرت  نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  ااددس

08 . % 
 :أهداف الدراسة

 :م لم درثلياى    أش مو لهت ه   درتسد ى    ميُ ق دألهتدم درملر ى
ميت ددددت نلددددل  س درمددددرت  درللرن ددددى درردمددددب مرد سهددددل  دددد  نُددددسس ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا رةنسيةددددى  .1

 .درالمر ى
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 .  س درمرت  درللرن ىميت ت نت  م نش نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى رنلل .2
ميت ددت ن ددمر  مددرت  نمصددلج ملمرررم ددددل درنلةرنددلا رةنسيةددى درالمر ددى  دد   ددر  نلددل  س درمددرت   .3

 .درللرن ى
 

 :أهمية الدراسة
 :ملنش أهن ى درتسد ى دريلر ى نش  مد

مُددت ت ملئنددى ثنلددل  س درمددرت  درللرن ددى درردمددب مرد سهددل  دد  نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةنسيةددى  .1
 .درالمر ى

أتد  مية د ر ق نلل  س درمرت  درللرن ى مت   دم  ت نمصدل درثدليارش  د  هد د درنمدلد رطةثدى مُت ت  .2
 .درتسد لا درلة ل    ثمل  أتردمصت ننل  ر س اة صت دررما ردرمصت

معر ددت درُددلئن ش اةددم درلنة ددى درمسثر ددى  دد  رعدس  درمسث ددى ردرملةدد ت ر  سهددل ثنلةرنددلا اددش أهن ددى  .3
رمطر س درنُدسسدا درتسد د ى درمد  مدمت اة صدل رمير ةصدل تردم نُدسسدا ر دق نلدل  س درمدرت  مي  ش 
 .درللرن ى 

مُدددت ت ممدددلئف م  دددت ن ططددد  رنطدددرسي نُدددسس ملمرررم دددددل درنلةرندددلا رةنسيةدددى درالمر دددى رمطدددر س   .4
الت  درمظس    ثملئا رمي  ش ن مر  مرتما  .رد 

 

 :حدود الدراسة
 :دممصسا درتسد ى اةم

 سس ملمرررم ددددددددل درنلةرندددددلا رةنسيةدددددى درالمر دددددى  ددددد   دددددر  نلدددددل  س درمدددددرت  درللرن دددددى مُدددددر ت نُددددد
 .ردممصسا انة ى درمية د اةم لملب درطلرب  ُط

  مملررا درتسد ى أسثلى نيلرس سئ  ى ره  للرملر: 
 مددت دامنددلت دألهددتدم درملة ن ددى درنلمنددت  نددش رعدس  درمسث ددى ردرملةدد ت  ي ددع : دألهدتدم درملة ن ددى

 . ى درمية د ثمل ز اةم ه   دألهتدم رنلس ى نت  م نمصل رةنلل  سمنا انة
  رمت منا انة دى درمية دد رةنيمدر  ثندل  يمر دا ندش دردتسرس درنُدسس  اةدم : درنيمر  درملة ن

درصدددم دريدددلتي ااددددس ردرادددلم  اادددس رثنددددل ميمر دددا هددد   درددددتسرس ندددش أناةدددى رمر دددد يلا 
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ندددش نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا  رن ططدددلا رس دددرنلا رصدددرس  ثل دددمامل  درريدددت  دأل  دددس 
 .رةصم دريلتي ااس ألما ني رم نش درنمصف ر  س نُسس اةم درطةثى

 رمدددت دادددمنةا انة دددى درمية دددد اةدددم من دددم دالمادددطى درملة ن دددى : دألمادددطى درملة ن دددى درملةن دددى
 .درنم نمى تد د درتسرس درملة ن ى  ثلص ل ى ترم دألماطى درثيا ى  ردأل ئةى درملمث ى 

  رمددت داددمنةا انة ددى درمية ددد اةددم من ددم درن ددلئد ردرمددتس ثلا درنرمددرت  ثمصل ددى لددد : تدرمُددر
 .تسس  رأ  لز لد ريت 

 

 :مصطلحات الدراسة
 معايري اجلودة العاملية ملقرر تكنولوجيا املعلومات: 

ردرنُصدرت ثددا دراددسرط ردر دردثط درردمددب نسدالمصددل رنلس ددى ندت  نسداددل  نُددسس ملمرررم ددل  
يةددددى درالمر دددى رةنلددددل  س درنلمندددت  الرن ددددلز ردرردمددددب مرد سهدددل  دددد  درنُدددسس نددددش ي ددددع درنلةرندددلا رةنس 

دألهدددتدم درملة ن دددى ردرنيمدددر  درملة نددد  ردألمادددطى درملة ن دددى درملةن دددى ردرمُدددر ت  ر ردددال ندددش  دددمد 
 .مية د درنُسس

 تقويم مقرر تكنولوجيا املعلومات: 
 –درنيمدددر  درملة نددد   –أهدددتدم درنمصدددلج )هددر تصدددتدس يلدددت لنددد  اةدددم املصدددس درنُدددسس 

  ر ردال ثلال ددمملت تردم نلددل  س درمدرت  درللرن ددى  درن م ةصددى (درمُددر ت -دألمادطى درملة ن ددى درملةن دى 
 .نش درُردئت درللرن ى

 مقرر تكنولوجيا املعلومات: 
لمددددلب ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا رةصددددم دريددددلتي ااددددس دردددد ي أمسمددددا رعدس  درمسث ددددى ردرملةددددد ت 

  رلمدددلب ملمرررم دددل درنلةرندددلا رةصددم درادددلم  اادددس درددد ي أمسمدددا رعدس  ت 2886در ة ددط م ى رةلدددلت 
 –درلةندد  )  رلمهنددل لمددلب  ر مددع  رديددت  تس ددا درطةثددى 2811درمسث ددى ردرملةدد ت در ة ددط م ى رةلددلت 

 .اةم نتدس در مى درتسد  ى( درلةرت دصم لم ى
 

 املرحلة الثانوية: 
اادددس  ردرددد ي  يصدددد درطلردددب ثلدددت هددد   درنسيةدددى مادددند ن دددمر   دريدددلتي اادددس ردرادددلم  

 .دمم لعهل ثمملح اةم اصلت  درالمر ى درللنى
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري
 املنهاج الرتبوي

 (املعايري.. اجلودة .. العناصر )
 

درنيددرس دألرد مُددر ت درنمصددلج  ردرنيددرس :  ممددلرد هدد د در صددد أسثلددى نيددلرس سئ  ددى للرمددلر 
نُدددددسس : درنلدددددل  س درللرن دددددى رةنمصدددددلج  ردرنيدددددرس درسدثدددددم: عدرادددددلم  مدددددرت  درنمصدددددلج  ردرنيدددددرس درالرددددد

ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةنسيةددى درالمر ددى  رمددت ملس ددا درثلياددى رصدد   درنيددلرس ثادد   نددش درم صدد د  
 .ر رال رنل رص د درنر رع نش أهن ى

 

 تقويم املنهاج: احملور األول
 :التقويم لغة

 .رأعدد دارملما  رمرت درا   أي اترا "مرت "هر نصتس در لد 
ت درا   ثنلمم أصتس اة ا يلنلز   (.660: 1662نصط م  رج سرش  )رمرأ

ت    درُسجش درلس ت نمصل ر ظدى أمدرت  د  مرردا ملدلرم  إِنَّ :" رمت رستا ات  نامُلا رة لد مرأ

خَلَقْنَي  الِِْسسَي نَ ىِي     لَقَيدْ  : "   رأ  دلز ر ظدى مُدر ت رستا  د  مرردا ملدلر " هَذَا اْلقُرْآن يَهدْيِ لليت هِيََ ََْْي    

 . لرمُر ت  لم  أاتد نل  لرش  رنش همل  نلش درُرد تش درمُر ت  لم  دال مُلنى  " ََحْسَنِ تَقْ ِيمٍ
ت دراد   أي أعدد دارملمدا : أنل    درُدلنرس درنيد ط ت مُر ندلز  مدرأ تش درمُدر ت ندش مدرت  ُدرأ

نما أي اترما   ت درنملع ملد را م نى نلةرنى  رمرأ  (.168: أثلتي)صر مُر ت رمرأ
رملمدد  ميت ددت م نددى درادد   أر تاطددل   Evaluationر دد  درة ددى درمم م ددى  م ددم تت لةنددى 

 (.Pluri,1985 :521)م نى را   نل  أر مُت س ا   نل 
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 :التقويم اصطالحا  
اثددلس  اددش انة ددى تسد ددى رمادد  ج ن ددمنس م ددمصتم درملددسم : " ددس  ا لمددى درمُددر ت ثأمددا 

اةدددم مدددردي  درُدددر  ردر دددلم ثُصدددت مي ددد ش درنمصدددلج رمطدددر س    ددد   دددر  أهدددتدم مسثر دددى نُثرردددى 
 (.368: 1666ا لمى  " ) رنمللسم اة صل ن ثُلز 

ميُ دق دألهدتدم درمد   ميت ت نت  نل ثة مل  نش مملح   : "ر ولس ا  سيلش درتنستدب ثأما
م دددلم تردددم ميُ ُصدددل ثيدددع  لدددرش ارمدددل رمدددل اةدددم ميت دددت درنادددلما رماددد  ج دألر دددلع رنلس دددى 

 (.66: 1663مة   " )درلُثلا ثُصت مي  ش درلنة ى رس م نش ن مردهل رميُ ق أهتد صل 
 دألهدتدم ندش ميُدق ندل نلس دى ثصل  مت درم  درلنة ى : "ثأما رمت اسأ لهل دأل ل راثت درنملت

 (.165: 1666دأل ل  اثت درنملت ) "ميُ ُا  ةعت نل ردممسدح  ميُق رت رنل
انة ددى ممظ ن ددى رميت ددت درنددت  دردد ي  يُددق   ددا درممن دد  : "أنددل مسرمةمددت   ددس  درمُددر ت ثأمددا 

 (.432: 1668 للت   " )دألهتدم درمسثر ى درنر راى 
 :رد انة ى درمُر ت ره رنش  مد درملس  لا در لثُى م مممف درثلياى نمنراى املصس ي

 منم درث لملا أر درنلةرنلا اش ظلهس  أر نرمم أر  ةرال. 
 مصم م ه   درث لملا أر درنلةرنلا. 
 مية د ه   درث لملا أر درنلةرنلا رم   سهل. 
 تصتدس دريلت أر درُسدس. 
 تمسد  انة لا درمي  ش ردرمطر س درنُمسيى. 

هدددر انة دددى نمظندددى رمندددم درنلةرندددلا يدددرد مُدددر ت  التقـــويمرنندددل  دددثق مدددس  درثليادددى أش 
درنمدددلهف  رمصدددم  صل  رمية ةصدددل  رم  ددد سهل رنلس دددى ندددت  ثةدددرل أهدددتدم دردددملةت  ر ردددال رةرصدددرد تردددم 

 .أيللت النى ثصتم دم ل  درُسدسدا درنمئنى
 

 :إطاللة عصرية على مفهوم املنهج
 :التعريف اللغوي للمنهج

س ُددى درمدد   مصمصددل در ددست يمددم  صددد ترددم هددتم درنمصددلج لةنددى ت س ُ ددى دألصددد ملمدد  درط
 (.65: 2886ير ف  )نل ش 



 12 

لِكُيييجٍ َََْلْنَييي  " ررست  دد  درُدددسجش درلددس ت  دد  مرردددا ملددلرم  درنمصددلج  لمدد  درطس دددق دررد دد 

 (.40: درنلئت  " ) مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَ َ ً
 

 :املفهوم التقليدي للمنهاج
درمدد   مددررم درنم صصددرش تاددتدتهل رمأر  صددل  ر ُددرت درنمصددلج هددر نمنراددى درنددردت درتسد دد ى 

درنلةندددرش ثمم  ددد هل أر متس  دددصل  ر لندددد درطدددمب اةدددم ملةنصدددل أر تسد دددمصل  رهددد د درن صدددرت  ملدددد 
 (.61: 2811نينت  راثت درلظ ت  )درنمصلج نسدت لز رةنلت  درتسد  ى 

دمصددل ر وطةددب  لرنمصددلج ثن صرنددا درمُة ددتي  ملددد نددش درنلةرنددلا ردرنلددلسم هددتم  دد  يددت  
ندددش درندددملةت ي ظصدددل  رددد د ردمدددا هددد د درن صدددرت درلت دددت ندددش در دددةث لا درمددد  دملل دددا اةدددم درنددددملةت 

 اددد درنملةندد ش نددش يددد درناددلما : ردرنتس ددى ردرنلةددت ردرنممنددم للددد  رنددش أهددت هدد   در ددةث لا
 .درم  مردمصصت    ي لمصت  رد  اةم درن مر  درا ص  أر درنممنل 

 

 :للمنهاجاملفهوم احلديث 
درمدد   –دراُل  ددى ردالممنلا ددى ردرس ل دد ى ردر م ددى  –درنمصددلج هددر نمنددرع در ثددسدا درمسثر ددى 

موص ئصددل درنتس ددى رطمثصددل تد ددد درنتس ددى أر  لسمصددل ثُصددت ن ددلاتمصت اةددم درمنددر دراددلند رملددت د 
 (.10: 1666 سيلش  رثةُ س  رنسا   ) ةرلصت ألهتد صل درمسثر ى 

نمنرادى ندش : ن صرت درنمصلج ثنلمل  دريت ع ثأمدا( 16: 2884) ر س   رمس  رج سرش  
در ثدددسدا درنممرادددى درمددد  مُدددتنصل درنتس دددى تردددم درممن ددد  تد دددد درنتس دددى ر لسمصدددل  رميُ دددق درمنددددر 
درالند درنمللند    ثمل  درثاس  ر دق أهدتدم مسثر دى نيدتت  ر طدى اةن دى نس درنى م دن لز راُة دلز 

 .رم   لز ردممنلا لز رت م لز 
ميدظ درثلياددى نددش  ددمد هد د درملس ددم أش درنمصددلج همددل  سلدع اةددم درلت ددت نددش درمردمددب رمو 

درن مة ى رةنملةت  رهملال م  س  د  ترس  لددم ندش درنلةدت ردرندملةت  لندل أصدث  درمادلط درنتس د  مدع ز 
أ ل  لز نش درنمصلج  ردألهتدم درملة ن ى رت ملت مُمصدس اةدم درملمدب درنلس د   ُدط ثدد ملدت   ردال 

  رهد   درم  دسدا ثدترسهل مودؤاس  د  درن سمدلا رمرمصصدل  (رمتدم دى  -نصلس ى ) ند مردمب أ س  ر ا
 .ثي ع مصد ترم ميُ ق دألهتدم ترم أ  د ن مر 
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 :تقويم املنهاج
رمرم ددددا ن دددد س  مصددددن ت ( أر ثل ددددا)انة ددددى ميت ددددت م نددددى درنمصددددلج : " اس ددددا اددددرنلش ثأمددددا

اةدم ميُ دق دألهدتدم درنسمدر   د   در  نلدل  س نيدتت   درنمصلج رن  س  مم     رمطر س  مير درُتس 
 (.34: 2882ارنلش  " )ن ثُلز 

انة ى رد لى مم نش مصرتدز نمظندى رنلا دى رتسد دى : " ر نلش ملس م مُر ت درنمصلج ثأما 
مأا س د م تدت نيمر  نمصف نل  رتسد ى مأا س طسق مُت ت درنيمر   د  در صدد   ندل  ملةدق ثميُ دق 

 (.43: 1600هردمى  " )اى رةنمصف نش مثد درممن   دألهتدم درنر ر 
م دددلس  للر مدددا  ددد   دددر  أهتد دددا رنسدملدددى مظدددلت درندددمصف : " ر ولدددسم مُدددر ت درنمصدددلج ثأمدددا 

رمادددد  ج نددددل  يمددددلج تر ددددا درنددددمصف نددددش انة ددددلا ممُدددد   أر مي دددد ش أر مطددددر س أر نسدملددددى أليددددت 
 (.42: 2882نينرت  " )املصس درنمصف 

هر انة ى نمصم ى نمظندى رمندم درث لمدلا رم  د س دألتردى : ت درنمصلجرمس  درثلياى ثأش مُر 
ردم دددل    ددؤت  ترددم تصددتدس أيلدددلت مملةددق ثلرنمصددلج ننددل  و ددلات  ددد  مرم ددا درلنددد درمسثددري ثنددل

 .دصمسد دا درنمل ثى     ر   رال
 :راةم ه د دأل لس  إش انة ى مُر ت درنمصف رصل ثلتدش

 .رةنمصف  رهر نل  م نش مُر ت املصس درنمصف أر نلرملمادرمُر ت درتد ة  : البعد األول
درمُر ت در لسم   رهر نل  م نش نُلسمى درن مر  در ي رصد تر دا درندملةت ثلرن دمر  : البعد الثاني

 .درن طط را در ي للش  مث   أش  صد تر ا
 

 :التقويم القائم على املعايري
  دمنت نيللمدا نثلادس  ندش درنلدل  س  رهدر درمُر ت درُلئت اةم درنلل  س هدر مدرع ندش درمُدر ت 

نوددسمثط ثددلرمُر ت نيلدد  درنسمددم  رردد س نل ددلسي درنسمددم  ي ددع تمددا  دد  درمُددر ت نل ددلسي درنسمددم  ددمت 
نُلسمى أتد  درنملةت ثأتد  درنملةت درنمر دط  د  درصدم  ث مندل  د  درمُدر ت نيلد  درنسمدم  دمت نُلسمدى 

مُدر ت درُدلئت اةددم درنلدل  س  ي ددع  دمت نُلسمددى أتد  أتد  درندملةت ثنيدال نلدد ش  رهد د نددل  يدتع  دد  در
درندددملةت ثنيدددال نلددد ش  رهدددر درنطةدددرب نمدددا ميُ ُدددا  ر دددأم  هددد د درمدددرع ندددش درمُدددر ت د دددمملثى رمدددأا س 
  ل لا درنيل ثى درُلئندى اةدم درمُدر ت  د  انة مد  درملةد ت ردردملةت  رندش درنمرمدم أش  ةلدب درمُدر ت 
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  در  ل دى درملة ن دى ي دع  ونلدش أش  لندد لسد لدى رمي د ش دردملةت  درُلئت اةم درنلل  س ترسدز نصنلز  
 (.168: 2885  د دهلل  )ر   دررما م  ا لنُ لس رص د درمي  ش 

 

 :دواعي تقويم املنهاج
درادل ل   ردرلا دسي  )نش أهت دأل ثلب درم  متار ترم درُ لت ثلنة ى مُر ت درنمصف ندل  ةد   
 (:366 - 360: 1666راة   
نسدملى درناسرالا نش رما آل س رنملثلمصل أندس  دسرسي  رنلس دى ل دم   د س مم  د  أش  .1

ه   درناسرالا  ريمم  نلش مم   دأل طل  مثد د م يلرصل  ردرندمصف درملة ند  ندش ألادس 
 .درناسرالا يلمى ترم درمُر ت درن منس

هف  دألندس لاس  درم  سدا درم  ميتع    درنممنلدلا ردرمد  مُم د  تادلت  درمظدس  د  درنمدل .2
 .در ي  يمت مُر ت جالسهل

 .ع لت  درنللسم ردرنلةرنلا ثالد هلئد .3
دهمنددلت درمددلس ثلرمسث ددى دهمنلنددلز نومعد ددتدز رم ددلؤالمصت درن ددمنس  اددش مددتر  درنمددلهف درتسد دد ى  .4

 .درنطثُى  ننل   متا  مُر نصل رإلملثى اش أ ئةمصت
 دددد  تاددددتدتهت رةي ددددل  ر دددد  اددددتت س ددددل درمددددلس ثممددددلئف درطددددمب أي لمددددلز رثمُصدددد س درمسث ددددى  .5

 .دلم لثصت در ةرل لا درنس رثى
درنمددلتد  نددش رمددا آل ددس ث ددسرس  دصصددميلا درمسثر ددى نددش أمددد نردلثددى درن ددميتالا  دد   .6

 .درنممنللا
 

 :عناصر املنهاج املدرسي
منمدددلع املصدددس درنمصدددلج ثأمصدددل منادددد  ة دددةى ندددش دريةُدددلا درنمتد ةدددى ندددم ثل دددصل  ثي دددع 
 صدددلب ممدددلح أ دددى يةُدددى نمصدددل ترش دالسمثدددلط ث  سهدددل ندددش دريةُدددلا در دددلثُى أر درميُدددى  رددد د  دددإش 
دريت ع اش لد امصس اةم يتد ال  مت تال نش مث د درمر د    ُدط  رس دت أش رن ططد  درنمدلهف 

صددل  تال أش نصنددمصت در لصددى ثمر دد   املصددس درنددمصف مولددت  ددسرس ى  ي ددع نصددلت ات ددت   ُرنددرش ث
مددسد دا درمُدددر ت  الثددت نددش ث ددلش أهن ددى دألهددتدم ردرنيمددر  ردر ثددسدا درملة ن ددى رطسدئددق درمددتس س رد 
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نللم ددددى مطث ُصددددل  دددد  درردمددددم  أرالز  اددددت ث ددددلش نله مصددددل ر صلئصددددصل رانة ددددلا د م لسهددددل رممظ نصددددل رد 

ثسده ت  للت  )درنتس   الم لز   .(215: 2811رد 
 :ر رال  رم مثتأ ثأرد ه   درلملصس رألاسهل أهن ى رهر امصس أهتدم درنمصف درنتس      

 

 :أهداف املنهاج: أول  
مولدددت دألهدددتدم درلمصدددس دألرد ندددش املصدددس درنمصدددلج  ر ددد   دددرئصل  دددمت ميت دددت درنيمدددر  

 ت درن سملا ثتالرى دألهدتدم  لدت تش درملة ن  ردألماطى درملة ن ى درملةن ى ردرمُر ت  رل رال  مت مُر 
دألهدددتدم درمسثر دددى رةنمصدددلج مويدددتت درندددت ما درنطةدددرب مرد سهدددل   لألهدددتدم مولدددت مُطدددى درثتد دددى  ددد  
م طدد ط درلنددد درمسثددري  ددرد  لددلش اةددم درنددت  درُس ددب أر درثل ددت  رهدد  مو ددم تت لددتر د رةنلةددت  دد  

نمل دددثى  لندددل أمصدددل منادددد دصطدددلس درددد ي انة ددى درمدددتس س  رمو دددلات اةدددم ر دددم أ دددئةى رم مثدددلسدا در
 لنددد اةددم ممعئددى درنيمددر  ترددم أم ددلت صدد  س   رهدد  أ  ددلز مناددد نلددل  س نمل ددثى ال م ددلس أ  ددد 

 .طسدئق درمتس س
 

 :احلاجة إىل حتديد األهداف
 س  ملم  ا أش دألهتدم مولت درسلش دأل دلس رةلنة دى درمسثر دى  رأش ر دلصل  وادلد در طدر           
لددد نددش درنلةددت ردرندددملةت  ت   مث دد  أش  لددرش لددد نلةددت اةدددم تسد ددى ثصددل مثددد ثددت  درلنة دددى دألررددم ر

درملة ن دددى  لددد رال اةدددم درنلةدددت أش  ولدددسأم درنملةنددد ش دألهدددتدم ن دددثُلز رأش  لس دددرد مدددرع دألتد  درددد ي 
اةدددد صت أش  ُرنددددرد ثددددا أر   ظصددددسر  ثلددددت تممددددلعهت رصدددد   دألهددددتدم  رال  ميُددددق  رددددال تال ت د صدددد  ا 

م  دد  صددرس  تمسدئ ددى رد دديى  لنددل  وادد س د ددلرسرمال ترددم أهن ددى نلس ددى درنددملةت ر هددتدم دألهددتد
درندددسدت نمدددا دررصدددرد تر صدددل ثلدددت ملةندددا ألي نر دددرع ندددش نر دددرالا درنمصدددلج  ر دددس  أش مولدددسض 
دألهتدم ثصرس  رد يى رنيتت  اةم درنملةن ش  يمم ملرش رت  لد نمصت در سصى رمُدر ت  دةرلا 

ت ندت  ممليدا أر  ادةا  د  ثلت دممصل  درتسس  أ ت نُدتدس دممسدثدا ندش درصدتم درنمادرت ر وُدرأ ي أش  وُرأ
 (.  103 -102: 2886 م  دهلل  ) ر  درصتم درنطةرب 
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 :مصادر اشتقاق أهداف املنهاج
 :فلسفة اجملتمع وأهدافه .1

 لددددد "رممناددددد  دددد   ة دددد ى درنممنددددم در لس ددددى رنمظرنمددددا درُ ن ددددى ريلملمددددا دالممنلا ددددى  
: اُل دددى نل مدددى  دا ملمدددب ندددلتي رج دددس نلمدددري  رأش رصددد   دراُل دددى نلرمدددلا امادددى هددد نممندددم 

نلددرش درلنرن ددلا للرة ددى ردرددعي درددرطم  ردرلثددلتدا ردرلددلتدا ردرُدد ت  اددت نلددرش در صرصدد لا 
درم  م رت ث ش  ئى نش دأل سدت للرعي درل دلسي أر عي دألطثدل  أر عي اندلد درنمدلمت أر اندلد 

م  دسدا ردرثدتدئد درمد  ممنادد  د  درن مسادلا للريل دب دآلرد  أر مُة لدلا درمظل ى  ات نلدرش درن
درنمثددددس أر عسداددددى دألا ددددل  درثاددددس ى درمدددد  مةُددددم د مي ددددلملز امددددت  ئددددلا نددددش درنممنددددم مددددلس  
رنللس ددى امددت  ئددلا أ ددس  مددلس  أ ددس   رمثُددم هدد   درنلرمددلا دراماددى نللمددلز   ددن  رن ططدد  

ه   درمردمب ثندل  لدرت اةدم درنملةند ش ردرنممندم ثدلر  س درنمصف ثلامُلق دألهتدم درم  مسدا  
ثسده ت  " )يل سدز رن مُثمز   (.221: 2811 للت   رد 

 :دراسة املتعلم كمصدر لتحديد األهداف .2
 مث د  نسداددل   صدلئج درنددملةت ريلملمددا رن رردا ردهمنلنلمددا امدت ر ددم دألهددتدم  

ناد درندملةت ريلملمدا رد دملتدتدما نصدتس ألش درنملةت هر درن م  ت نش درلنة ى درمسثر ى  ر رال  
نصددت الاددمُلق دألهددتدم  مددب اةددم ن ططدد  درنمددلهف أ دد هل  دد  دري ددثلش  يمددم ملددرت اةددم 

 .درنملةت ثلر لئت  ردرممن ى درالنةى
 :املادة الدراسية .3

مرمدددت نمنرادددى ندددش أ دددس دال م دددلس در دددة ت رةندددلت  درتسد ددد ى نادددد نسدادددل  دسمثلطصدددل     
ثلهمنلنلا درنملةن ش  رملثة دى نيمردهدل رةدملةت  رندت  أهن مصدل  د  دري دل   ثلألهتدم  رامممصل 

ننل  ملةصل نملالز  سرس لز الامُلق دألهتدم نش ملمب درن ططد ش  أندل نثدلتم ممدلثم نيمدر  
درنددددلت  درتسد دددد ى ناددددد نثددددتأ درممددددلثم درعنمدددد   ردالممُددددلد نددددش درلددددد ترددددم درمددددع   رنثددددتأ نسداددددل  

ت  درتسد دد ى  رنثددتأ دالممُددلد نددش درث دد ط ترددم درنلُددت  رنددش درُس ددب ترددم درنمطةثددلا در ددلثُى رةنددل
درثل ددت  رنددش درني ددرس ترددم درنمددست  مناددد من لددلز نثددلتم  مث دد  دال ددم لت  نمصددل امددت داددمُلق 
أهددتدم درندددمصف درنتس دد  أر د م لسهدددل  رمظدددسدز ألش نيمددر  درندددلت  درتسد ددد ى رددا نلرمدددلا نصندددى 

ردرملن ندلا ردرمظس دلا  ردرمد  الثدت رةنلةدت ردرندملةت أش  وةدت ثدترسهل ممناد    دريُدلئق ردرن دله ت 
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رأهن مصددل  دد  درنيمددر    إمصددل ملمثددس نمددلالز  صددثلز الاددمُلق درلت ددت نددش أهددتدم درنددمصف درللنددى 
ثسده ت )ردرمتس   ى درن مة ى   (. 222-221: 2811 للت   رد 

 :افالجتاهات الرتبوية احلديثة كمصدر من مصادر اشتقاق األهد .4
 د  مسدامددل درمسثددري أر مددل أش نصددلتس داددمُلق أهدتدم درنددمصف هدد  طث لددى درنددلت  درتسد دد ى  
ر صدلئج درنملةند ش  ر ة د ى درنممنددم  رمدت دوامندتا هد   درنصددلتس سثندل رلرمصدل ممنمدم ثُددتس 
ندش دراثدلا ردرر درح درةد دش  ملدمش أندس داددمُلق دألهدتدم نمصدل ن  درسدز  ر ملل دلش ندش مصددى 

ندمصف ر ددريلز رد دمُسدسدز    ددس أش نومطةثدلا دري ددل  درنللصدس   مددب أش موؤ د   دد  أ دس  اةددم در
دري دثلش ثرصدد صل نصدتسدز ال  ُددد أهن دى اددش درنصدلتس دأل ددس  الادمُلق دألهددتدم   صد  الثمددى 
نش ي ع لرمصل نصتسدز الثت أش  وؤ      دري ثلش امدت دادمُلق دألهدتدم درمسثر دى ر دق طث لدى 

 . طسأ اة صل نش ن ميتالادري ل     لد اصس رنل 
 :طبيعة العصر كمصدر لشتقاق األهداف .5

ميش مل ب اصس را  نلما در لصى   د  نُتندى  دنلما أمدا اصدس دالم مدلس درنلس د   
ردرمُددتت درملمررددرم  در ددس م  رهددر اصدددس دالمصددلالا در ددس لى  ردالثملددلس  ردرممت ددت  رمطث دددق 

لصددس درددد ي مل ادددا مطةددب ثلر دددسرس  ندددش درلةددت ريلمدددلا درنممندددم  رهدد   درطث لدددى در لصدددى رة
درمسثر  ش  ةق م د ملتس اةم نميُى ه د دالم ملس درنلس د  ردرمُدتت درملمرردرم  رمأل دت دردسثط 

 مث د  أش ملدرش ... ث ش درلةت ردرلند  ردرمظس دى ردرمطث دق  رنردلثدى سلدب دري دلس   راةدم هد د
ث لدى درلصدس نصدتسدز نصندلز ندش طث لى درلصس مع دز نش صد ل ى دألهدتدم درمسثر دى  رموصدث  ط

 (.02: 2884 رمس رج سرش  )نصلتس دامُلق دألهتدم 
 

 :مستويات األهداف
 :ر هتدم ات  ن مر لا ن مة ى  نلش مسم ثصل لنل  ة 

 :الغايات .1
هددد  أهدددتدم اةدددم تسمدددى ندددش درممس دددت ردرلنرن دددى  مطةدددب ميُ ُصدددل ندددت  عنم دددى طر ةدددى  رال 

   صدد    ددس نيددتت  ثددعنش  لنددل أمددا همددلال صددلرثى  دد   نلددش ميُ ُصددل ثنردمددم ملة ن ددى  رن ددى
 .مُت س ميُُا ثمملح أر اتت ميُُا  ناد تاتدت درنردطش درصلر 
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 :املقاصد .1
هدد  أهددتدم مولددت أمددد انرن ددىز رممس ددتدز نددش در ل ددلا رهدد  مر ددم رنسيةددى تسد دد ى نل مددى 

دألهدتدم رمُ د نصل ي ع تش درنسيةى م ت ادتتدز ندش درصد رم درتسد د ى  ر ُدرت درنلةدت ثمية دد 
 .ترم أهتدم تمسدئ ى   صد م ل صل رنميظمصل

 :األهداف السلوكية .2
هدد  اثددلسدا مصددم دألتد  درنمرمددم يتراددا نددش درنددملةت ثلددت دالممصددل  نددش تسد ددى ثسمددلنف 

رصددم رم  ددس    صدد  (05: 2884 ددرمس رج ددسرش  )نلدد ش  أر درنددسرس ث ثددس  ملة ن ددى نل مددى 
درندددملةت مم مدددى رندددسرس  ث ثدددس  ملة ن دددى  رنردمدددم متس  ددد ى  دددةرل  نمرمدددم يترادددا  ددد  ا صددد ى 

نل مدددددى   لألهدددددتدم در دددددةرل ى هددددد  صددددد ل ى ألادددددس ميت دددددتد رتمدددددى  ر صرصددددد ى ندددددش در ل دددددلا 
 .ردرنُلصت 

 

 :معايري جودة أهداف املنهاج
 (:65: 2886اط ى  )ألهتدم درنمصلج نلل  س رنردص لا  مب أش ممرد س   صل رنمصل 

 .رةُ لس  رل  مملح در سصى رمُر ت درلنة ى درملة ن ى     رئصلأش ملرش رد يى رملثةى  .1
أش م ددممت ترددم  ة دد ى دممنلا ددى رمسثر ددى  ددة نى   نددش   ددس درصددي   أش م ددممت ترددم  ة دد ى  .2

ددتس درنل دد   أر  ة دد ى ملددت درُددر  أ ددلس دري ددل   مممددا ترددم ممن ددى م ددت درنددملةت رممددسال  مُو
 .اُةا ررمتدما

 .ى درميُق    ظد درظسرم درنمليىأش ملرش دألهتدم ردمل ى ننلم .3
 .أش مُرت اةم أ س م   ى  ة نى موسدا  متسدا درنملةن ش .4
 .أش مسمثط ثلألهتدم درللنى رةمسث ى ردألهتدم در لصى ثلد نلت  .5
 .أش مر س  ثسدا  ردا نلمم رةنملةن ش رم صت    ملت د  ةرلصت .6
 .أش مةث  يلملا درنملةن ش رمأ   ثصل .6
 . سد  ى رمرا ى درنؤ  ى درملة ن ىأش ممم ت ردرنسيةى درت .0
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 :حمتوى املنهاج: ثانيا  
درنيمر  هر درلمصس درالم  نش املصدس درنمصدلج درنتس د  رامدت د م دلس نيمدر  درنمصدلج 
 مددب أش  ر ددم ثي ددع  لنددد اةددم ميُ ددق أهددتدم درنمصددلج   ردد رال  مددب دالامنددلت اةددم نمنراددى 

 ناددد درر دد ةى رميُ ددق أهددتدم درنمصددلج درثل دددت  نددش درنلددل  س ال م ددلس نيمددر  درنمصددلج   ددلرنيمر  
: 1662)ردرُس ثى رنش درنلدل  س درمد   مدب نسدالمصدل امدت د م دلس درنيمدر  ردرمد  يدتتمصل ه ةدتد ملثدل

 :نل  ة ( 266
 .أش  لرش نيمر  درنمصف درن ملس صلتملز ر د تالرى رن ع  .1
 .أش  لرش نم ُلز نم درردمم دالممنلا  ردراُل   .2
 .رمردعش ردرمملثم ردرلنقأش  يُق نثتأ د .3
 .أش  اند من م مردمب دألهتدم .4
 .أش  لرش ملثمز رميُ ق درملةت درنطةرب .5
 .أش  ومئت يلملا درنملةن ش رن ررصت .6
 (263: 2880اط ى  : )نل  ة معايري جودة احملتوى رنش 
 .أش ملرش در ثسدا درم   يمري اة صل درنمصف ن ل س  رمطرسدا درلصس .1
 (.نللسم  نصلسدا  م ت)انرد أش مم ت در ثسدا ثلر .2
 .أش   صت درنيمر     مةث ى أهتدم درنمصف .3
 .أش  مممب درملسدس    درنلةرنلا .4
 .أش  م نش  ثسدا رأماطى نممراى مةث  نمطةثلا در سرق در ست ى .5
 .أش  وسات درنمصف ترم نصلتس ملةت نملتتر رمر  سهل .6
 .أش  لرش نيمر  درنمصف  د نلمم ر لئت  رةنملةت ردرنممنم .6

 

 :معايري تنظيم احملتوى
تش مسم ب  ثدسدا درندمصف ثي دع مو دلات  د  دررصدرد تردم دألهدتدم درمسثر دى رميُ ُصدل هد  
أررددم رظددلئم درن ططدد ش رةنمددلهف درتسد دد ى  رد  د لددلش درنددمصف اثددلس  اددش  طددى درنتس ددى رمرصدد د 

ر دددم هددد د درن مدددلس ندددش درنلس دددى ردرنلةرندددلا تردددم  هدددش درندددملةت رمي ددد ش  دددةرلا   إمدددا الثدددت ندددش 
درنيمر  ندش درنلس دى ردرنلةرندلا  د  مدرع ندش درممظد ت ردرمسم دب ثي دع   دتت ميُ دق دألهدتدم  رال 
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ادال أش مددرع درممظدد ت ردرمسم دب درنمثددم  دد  درنددمصف ندش ألاددس درلردنددد مددأا سدز  د  ميت ددت ن ددلس درددملةت  
ر   ملددد درددملةت رمددت   ُددت درنددمصف  لاة مددا  ال ألش نيمددرد    ددس  ددة ت ررلددش ألش ممظدد ت هدد د درنيمدد

مملم مددا  : 1660همددتدت رمدددلثس  )صددلثلز  أر ألش  ثددسدا درددملةت نمظندددى ثطس ُددى مُةددد نددش ل ل مدددا رد 
166.) 

 :املعايري التي ينبغي مراعاتها عند تنظيم حمتوى املنهجر  نل  ة   
 :الستمرار .1

 ر وُصت ثلال دمنسدس ى درلممدى درسأ د ى ثد ش درنر درالا ندش درصدم دألرد دأل ل د  تردم
درصم درالم  ااس  ره  ملم  تمليدى  دسج ات دت  رنملدسس  رننلس دى مردمدب دردملةت درن مة دى 
نددددش يُددددلئق رن ددددله ت رملن نددددلا رنصددددلسدا رمدددد ت ردمملهددددلا  دددد  نسديددددد ن مة ددددى يمددددم  مُمصددددل 
درممن    رامت ادتت نسدادل  دال دمنسدس ى  دإش درنيمدر  ال  نلمدا ميُ دق دألهدتدم درمد  ر دلا 

 .نمانش أمةصل ر  ُت م 
 :التتابع .2

ر وُصت ثلرمملثم أش لد  ثس  مت ت  ملرش نثم ى اةم در ثس  در لثُى ررلدش ثلم دلع راندق 
 .ألثس   صر  ؤلت اةم ن مر لا أاةم رة ثس  درملة ن ى درمت ت 

 :التكامل .3
ر وُصت ثلرمللندد درلممدى دأل ُ دى ثد ش  ثدسدا درندمصف رد  مدلت سردثدط راممدلا ثد ش درندردت 

مة ى  ناد سثط نل  ملةنا درنملةت    نلت  درملمرررم ل ثنل  ملةندا  د  ندلت  درلةدرت درملة ن ى درن 
   صم نل  رمت  لدرش درمللندد انرت دلز مدسثط نر درالا صدم ندل ثلرنر درالا م  دصل  د  

 .ص رم  لثُى أر اليُى
 

 :األنشطة التعليمية التعلمية يف املنهاج: ثالثا  
دالامدد ش ردردد ي  ث رددا درنددملةت أر درنلةددت نددش أمددد  درماددلط هددر درمصددت درلُةدد  أر درثددتم  أر

ثةرل هتم ندل  رموادلد دألمادطى  د  نومنةصدل طسدئدق درملةد ت أر أ دلر ب درملةد ت أر أمندلط درملةد ت أر 
 .يمم د مسدم م لا درملة ت

رمدددت  لدددرش ندددش درن  دددت  ددد  هددد د درنمدددلد أش مثدددسع درلممدددى ثددد ش درمادددلط درنتس ددد  رلل دددى 
ف   مُطى درثتد ى رت   ثسد  درنمدلهف هد  ميت دت دألهدتدم  ردألهدتدم  مدب درلملصس دأل س  رةنمص
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مسمنمصل ترم نيمر لا نمل ثى  ره   درنيمر لا  مدب أش مو مدلس  د   در  ادتت نلد ش رمدرع نلد ش 
نددش درنلددل  س  هددر دألنددس دردد ي  ادد س ترددم ثتد ددى درم ل ددس  دد  م دد ى ن ددمر  درنيمددر  رمددرع درطددسق 

اددطى درنمل دثى رمدتس س هدد د درنيمدر  رأ دلر ب درمُددر ت درن مة دى  ثنلمددم أش ردرر دلئد درملة ن دى ردألم
درنمصددددلج  دددد  لة مددددا  يمددددر  اةددددم املصددددس اددددت  هدددد  دألهددددتدم ردرنيمر ددددلا ردرطسدئددددق ردألماددددطى 
رأ لر ب درمُر ت  ر   ه   دريلرى ممت أش هملال م لاما ات دت  راةدم ن دمر لا نممرادى ثد ش لل دى 

رم دددلاما ال مدددمت درلنة دددى درملة ن دددى اةدددم ميدددر  لأدددلد  رلندددل ممللندددد هددد   درنلرمدددلا  رثدددترش هددد   د
درر  ةى ندم درطس ُدى ردرنيمدر   ممللندد أ  دلز ندم دألمادطى درنتس د ى درنصدليثى  ت  أش درنلةدت  د  
مم     رةنمصف  نلسس أماطى  لدرش ثل دصل تد دد درنتس دى رثل دصل  دلسج درنتس دى  ر د  دريدلرم ش 

ندش  دسدل أر ترش ملادت    دممت تر صدل  رلمدا  يدتتهل  د  تطدلس نمللندد ندم ال  يتت درنلةدت دألمادطى 
ثسده ت  )طسق درمتس س ردرر لئد درملة ن ى   (.131 - 138: 2811 للت  رد 

 

 :معايري جودة األنشطة التعليمية
مرمددت نمنراددى نددش درنلددل  س درمدد   مث دد  اةددم ن ططدد  درنمددلهف درنتس دد ى رنم دد  صل أش 

 :مت د م لس دألماطى درملة ن ى درنصليثى رماند ه   درنلل  س نل  ة  أ  رهل    دري ثلش ا
دسمثددلط درماددلط ثلرث ئددى رثيلمددلا درنممنددم   نددش دألصددرد درلنة ددى رةماددلط تسد ددى ظددسرم  .1

درث ئى درنية ى رمية ةصل  رةملسم اةم يلملمصل رنادلممصل  يمدم  نلدش دص دصلت  د  مدر  س 
مادددلط  تندددى درث ئدددى دمملهدددلز  ومئدددت لدددد مدددرع ندددش در تنددى درمعندددى رصدددل يمدددم مممدددا نمدددلالا 

درث ئدلا  رأش  لددرش درمادلط  دد  يددترت دصنللم دلا درمدد  م  ددس أتد    درد  أللمددا تنللم ددلا 
 (.286: 1602ع تدش  )درطمب أت درنتس ى أت درث ئى 

أش  لددرش درماددلط نيُُددلز رصددتم نماددرت رنس ددرب   ددا  ثي ددع  لددرش درصددتم رد دد  رنيددتت  .2
ردرنملةت  رأش  لرش درمادلط نمل دثلز رن دمر  م دف درطدمب ندش ي دع درلدت رلد نش درنلةت 

ردرمددرع ردرلنددق  ر لددرش  ل ددللز رةم ددم د ردرنميظددى درتم ُددى نددش مثددد درنلةددت ألمددا  و ددلات 
اةددم درملددسم اةدددم نددردطش درُددر  ردر دددلم  دد  انددد درممن ددد   رأش  ومددسال رةممن دد  يس دددى 

ت  س ددلز يمددم ال  اددلسرد ثددأش دألماددطى درمدد  ننلس ددى درماددلط درنتس دد    ددم  و ددسض اةدد ص
 ُرنددرش تمثلس ددى  دألنددس دردد ي  ددؤتي ترددم أش  اددلس درنددملةت ثلرنةددد ردالمصددسدم اددش درُ ددلت 

 (.326 - 324: 1661ا لمى  ) ثلألماطى 
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لثدددددد در دددددسرق در ست دددددى ثددددد ش درممن ددددد   ددددد  درن دددددرد  .3 أش ملدددددرش دألمادددددطى نممرادددددى ثي دددددع مُو
رش ن ططددددى رماددددند ثسدنمصددددل أماددددطى مملةددددق ثنمددددلالا ردال ددددملتدتدا ردرُددددتسدا  رأش ملدددد

 ( .148: 2884 رمس رج سرش  )تسد  ى رنصم ى نملتت  
 

 :التقويم: رابعا  
ردرمُدر ت أيددت املصددس درنمصددلج  ر لمدد  درمصددي   رهدر نمنراددى دأليلددلت درمدد  مويددتت مُددلط 

صدددس دألسثلددددى درُدددر  ردر دددلم رصدددرالز تردددم دممدددسدح دريةدددرد درمددد  موصدددي  درن دددلس  رهدددر أيدددت درلمل
رةنمصلج رو  لات درنلةت ردرنملةت اةم نلس ى نت  درمُدتت  د  درلنة دى درملة ن دى ميدر ثةدرل دألهدتدم  

 .ردرمُر ت  مملرد مُر ت دألهتدم رمُر ت درنيمر  رمُر ت دألماطى رمُر ت درمُر ت م  ا
ر  ددد  رمولدددت انة دددى درمُدددر ت ندددش درلنة دددلا دأل ل ددد ى درمددد   يمر صدددل أي نمصدددلج تسد ددد   رهددد

ن صرنددا  لمددم درلنة ددى درمدد   ُددرت ثصددل در ددست أر درمنلاددى رنلس ددى نددت  درممددلح أر در اددد  دد  ميُ ددق 
دألهدددتدم درللندددى درمددد   م دددنمصل درنمصددددلج  رلددد رال مُدددلط درُدددر  ردر ددددلم ثدددا يمدددم  نلدددش ميُ ددددق 
دألهدددتدم درنماددددرت  ثأي دددش صددددرس  ننلمدددى  رنلمددددم هدددد د أش انة دددى درمُددددر ت ال مميصدددس  دددد  أمصددددل 

مندل  مدب ما  ج  رةردمم ثد ه  ادمج رندل ثدا ندش ا درب  ت  ال  ل دم أش ميدتت أرمدا درُصدرس رد 
 .درلند اةم مم  صل ردرم ةب اة صل

 دددددلرمُر ت در دددددة ت  سنددددد  تردددددم مي ددددد ش درلنة دددددى درمسثر دددددى رمطر سهدددددل ثندددددل  يُدددددق دألهدددددتدم  
درنمادددرت   رال  مدددأمم هددد د تال ت د لدددلش درمُدددر ت ادددلنمز رلدددد ممدددلئف درلنة دددى درملة ن دددى  ثدددد أش درمُدددر ت 
 مب أش  نمت ر اند درلنة ى م  صل  ردرنمصلج درتسد   درن طط را  راةم ه د  دإش امصدس درمُدر ت 
 ددسرسي ر نددت درُددلئن ش اةددم أنددس درنددمصف ثلرث لمددلا ردرنلةرنددلا درمعنددى نددش أمددد ملددت د رمطددر س 
ثلددض درمردمددب دأل ل ددد ى درمدد  ملدددرق درمُددتت ميدددر در ل ددلا درنسمدددر  نددش درنمصدددلج درتسد دد  رد  مدددلت 

 (.355: 1661ا لمى  )درلمج درنمئت رصل    دررما ردرنللش درنمل ث ش 
 

 :معايري جودة التقويم
هملال نمنراى نش درنلل  س درم   مدب أش ممصدم ثصدل انة دى درمُدر ت  رندش هد   درنلدل  س 

 (:264: 2880اط ى  )نل  ة  
 .أش  ؤتي درمُر ت ترم نلس ى ن مر  ميُ ق أهتدم درنمصف .1
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 .أش  لرش درمُر ت  د أهتدم نيتت  ثتمى .2
 .أش ملمنت اةم أتردا م لس مم ت ثصتمصل راثلمصل رنر را مصل .3
أ لر ثا نممراى ث ش دال مثلسدا درنر راى ردرلنة ى ردرا ر ى ردرميس س ى رلملثى أش ملرش  .4

 .درثيرع ردرنُلالا
 .أش  لرش درمُر ت ترس لز ن منسدز  .5
 .أش  مسمب اةم مملئما مي  ش رمطر س .6
أش ممللند أمرداا درُثة  ردرملر م  ردر ملن     درلنة ى درملة ن ى ثت دز نش مُر ت دألهتدم  .6

 .ر ت در طط  لرمم     لرن سملانسرسدز ثمُ
أش  مأ س درمُر ت    من م نسديةا اةم ث لملا نراُى     مما  نلش دررصرد تر صل  .0

 .ث صررى
 

 جودة املنهاج: احملور الثاني
 :اجلودة لغة

  رهددر أصددد  ددتد اةددم لاددس  درم ددلن  (ت -ر  –ج ) ولددت دألصددد دالاددمُلم  رلةنددى درمددرت          
 ( .14: 2884مسدت   )ردرلطل   ردرمرت  ث ت درم ت أر  ميصل ثنلمم درا   درم ت 

ر   درثيع اش نلمدم درمدرت  ر دىز   ستأهدل درنلمدت درر د ط تردم  لةصدل دراماد  مدلت رنصدتس  
ددرت ز  ددرت ز  أر م  ثنلمددم صددلس م ددتدز  ر وُددلد مددلت  درلنددد  صددر م ددت  رمنلصددل م ددلت أر م لئددتو  رمددلت  مو

 ( .145: 1662أم س رج سرش  )درسمد أي أمم ثلرم ت نش مردم أر اندم 
 

 :اجلودة اصطالحا  
درمددرت  لنددل رستا  دد  مددلنرس أل دد رست ملمدد  درتسمددى درللر ددى نددش درمرا ددى أر درُ نددى  أر 

أر هد  دم  دلض ادللري درن دم  ت ش  أر هد  دم  دلض دريلمدى تردم ه  دم  لض نلتالا در ادد  
دال مثدددلسدا ردرم مددد ب  أر هددد  دص دددسدع ثمُدددت ت در دددتنلا رةن دددم  ت ش  أر هددد  درممدددلح  ددد    دددض 

 (.2: 2886دريتدت  اثت دررديت  )درمللر م 
يلرى ت ملن ل ى مسمثط ثلرنمممدلا ردر دتنلا ردرلدلنة ش ردرلنة دلا : ثأمصل ستانليرمت اس صل 

 (. Goetsch, 1994 :22"  )رثوم ى درلند ثي ع ممطلثق ه   دريلرى نم درمرمللا
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 لرمرت  هد  ادلد مندلا  ألتد  دألاندلد   مطةدق ندش دميدلت رد دمانلس درُدتسدا درنادمسلى 
هدمد  . )ثصد ى  لصدى رمي د ش درمدرت  رع دلت  دصممدلجرإلتدس  ردرللنة ش ثصد ى الندى ر دسق درلندد 

  لنل موا س درمرت  ترم ن مر  نمللتد رص لا  من دع ثصدل درنمدمف  أر در تندى  نثم دى (13: 2888
 (.18: 1666ثلت سر  )اةم متس  درنممف ريلملا درن مصةال 

منةدددددى در دددددنلا : "درمدددددرت  ثأمصددددل ANSIاألمريكـــــي للمعـــــايير  المعهـــــد دددد  يددددد ش اددددسأم 
اثدت درني دش  " )ر صلئج رةنممف  أر در تندى درمد  مملةصدل مدلتس  ادد درر دل  ثليم لمدلا نل مدى رد

2882 :13.) 
رةنمددمف أر ( Attribute) ددلرمرت  ثنلملهددل دررد ددم هدد  اثددلس  اددش  لصدد ى أر صدد ى نن ددع 

 .(David, 1994: 2)در تنى ردرم   نلش مي  مصل 
ــةأنددل  دد   ملمدد  ثُ نددى دصممددلج   ددس درسثي ددى  درمدد      ددإش درمددرت  درمدد  م ددلم تر صددلالتربي

ماند نردص لا نل مى م تت  دسض درنممندم  رميُدق أهتد دا لندل ميُدق درس دل رةن دم  ت ش درد  ش 
 (.362: 1660درل مم   )هت درطةثى ردرنممنللا 

   إش درمرت  ملمد  مدتس  درنؤ  دى درمسثر دى اةدم مُدت ت  تندى ثن دمر ز اإلدارة التربويةر   
درطةثدددى  )رمدددرت  درنمن دددع   رم دددمط م ندددش  مرصدددل درر دددل  ثليم لمدددلا رس ثدددلا انمئصدددل ادددلدم ندددش د

  رثلرالد درد ي  م دق ندم مرملدلمصت  رثندل  يُدق (أرر ل  دألنرس  أصيلب درلند  درنممنم  ر  سهت
درس ل ردر للت  رت صت  ر مت  رال ندش  دمد نُدل  س نر دراى  دة لز رمُ د ت درن سمدلا ردرميُدق ندش 

 (.61: 2882در لرت  ) ع   صل ص ى درمن
 

 :ومن خالل التعريفات السابقة ترى الباحثة ما يلي
  أش درمدددرت  لن صدددرت مؤلدددت اةدددم دصمُدددلش  ددد  أتد  دألاندددلد نندددل  دددؤتي تردددم أ  دددد نمدددمف

 .ننلش
 م ممت درمرت  ترم نلل  س رأ س  لمنت اة صل أامل  درلند. 
 ش نش در تنى مت ميت ت درنلل  س ردأل س ر ُلز رس ثلا درن م  ت . 
 ماند درمرت  من م نلرملا درمظلت نش نت ما رانة لا رن سملا. 

نمنراى دصمسد دا درم  مدر س مدتس  درنمدمف : "رةمرت  ثأمصل( باديرو)رممثم  درثلياى ملس م 
أر در تنددى اةددم تاددثلع يلمددلا نل مددى ثدد دمصل رهدد د  لمدد  أش درمددرت  ملمدد  أتد  درلنددد اةددم ر ددق 
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ي دد ش  " )أرد نددس  نددش ترش أ طددل  أر أمصددل درنملمددى ردألتد  درنصمدد  رةنمددمف نلددل  س صددي يى نددش 
2884 :3465.) 

 

 :جتاربه وبعض والتعليم الرتبية يف اجلودة مفهوم
 ولددت ن صدددرت درمدددرت  ندددش أ دددسع درن دددله ت دمماددلسدز دآلش رمطدددر س أ دددلر ب درلندددد  ددد  ن مةدددم 

لز نةيدلز ندش أمدد درم لادد ردرمللندد ثل دل   درنملالا  رأصث  مطث ق نثلتم درمرت     درملة ت نطةثد
ندددم نم  دددسدا اصددددس درم دددلسع درنلس ددد  ردرملمررددددرم   ر نلدددش أش  ورصدددم دررمددددا دردددسدهش ثلصددددس 
درمددددرت   ي ددددع أصدددددث  ن صددددرت درمدددددرت  أيددددت  ددددنلا درلصدددددس دأل ل دددد ى  رالم دددددلع د ددددم تدت هددددد د 

أ درمددرت   دد  درملةددد ت درنصددطة   دد  درلا ددس نددش مردمددب دري ددل  درنللصدددس   رال اددال أش دأل دد  ثنثددت
ملتمدا  درد ي هدر أتد  درممن دى ردرمُدتت  رندش ادت درر دل  ثليم لمدلا   نلممل ندش ميُ دق تمُدلش درملةد ت رد 
درنممنددم نددش درلددردتس درُددلتس  اةددم ميُ ددق أهددتدم درنممنددم  ردد د ملنددا نلظددت ترد درلددلرت درنمُددتت 

ت   رد  د للمدا هد   درنسدملددى ثنسدملدى مظنصدل درمسثر دى  د  تطدلس دريدسج اةددم مطث دق نلدل  س درمدر 
هلنددى ر ددسرس ى ثلرم ددثى رمةددال درددترد  إمصددل مولددت ثلرم ددثى رةلددلرت درلسثدد  ألاددس أهن ددى  ردردد ي مولددلم  

 (. 4: 2818درلنس ط   )أمظنما درملة ن ى نش أعنى مملتت نظلهسهل 
       

 :تعريف اجلودة يف الرتبية والتعليم
لل دددى در دددنلا ردر دددردج درمددد  مملةدددق ثلرنمدددلد ": ادددسأم درساددد ت درمدددرت   ددد  درملةددد ت ثأمصدددل

درملة ندد  ردرمدد  مظصددس مددرت  رةممددلئف درنددسدت ميُ ُصددل  رهدد  مسمنددى ديم لمددلا مرملددلا درطددمب ترددم 
 صدددلئج نيدددتت  ملدددرش أ ل دددلز  ددد  ملةددد نصت رمدددتس ثصت رملنددد ت در تندددى درملة ن دددى رصددد ل مصل  ددد  

 .(14: 1665درسا ت  " )أهتدم ثنل  رد ق مطةللا درطةثى درنمرمم 
نمندددد در دددنلا ردر صدددلئج درمددد  مملةدددق : "رهمدددلال ندددش ادددسأم درمدددرت   ددد  درملةددد ت ثأمصدددل

ثلر تنددى درملة ن ددى رهدد  درمدد  م ددمط م أش م دد  ثليم لمددلا درطددمب  أر هدد  درمصددرت درنث ررددى نددش 
مثددد درلددلنة ش  ددد  نمددلد درملةدد ت رس دددم رمي دد ش ريددت  درنمدددمف درملة ندد   رثنددل  ممل دددب نددم س ثدددلا 

 (.105: 2882اثت درسدعق  " ) ت رنم متسدا ر نلا ر صلئج ريت  درنممف درملة ت درن م 
ت مسدم م ى تتدس ى مسملع اةم نمنرادى ندش درُد ت : "راسأم تسثلس درمرت     درمسث ى ثأمصل 

م ددمنت يسلمصددل نددش درنلةرنددلا درمدد  مددمنلش  دد  تطلسهددل نددش د ددمانلس رمرظ ددم درنردهددب ردرُددتسدا 
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"   ن مةددددم نسديددددد درممظدددد ت رميُ ددددق درمي ددددش درن ددددمنس رةنؤ  ددددى درملة ن ددددى در لس ددددى رةلددددلنة ش  دددد
 (.15: 1664تسثلس  )
 

الحظ الباحثة ما يلي
ُ
 :ومن خالل التعريفات السابقة ت

 درمرت     درملة ت نسمثطى ثلنة م  درملةت ردرملة ت. 
 يتدع م  س مسثري هلتم  .ممت درمرت  نش أمد سثط درملة ت ثيلملا درنممنم رد 
 درملةت نممف  ردرمرت  ملند رمللند  صلئج ه د درنممف. 
 

 :جتارب بعض الدول عامليا  وعربيا  يف تطبيق نظام اجلودة يف التعليم
رمت ظصس ن صرت درمرت  مملج دنمتدت درنمل  ى درللرن دى ثد ش نؤ  دلا دصممدلج درن مة دى  د  

م درق نؤ  دى ترش   سهدل  ثدتد دالهمندلت نلظت ترد درللرت  ررنل لدلش هد د درن صدرت  دثثلز نثلادسدز  د  
ثددا  ددد  تطدددلس درنؤ  دددلا درملة ن دددى  رمدددت لدددلش درنمدددلد درصدددملا  هدددر درن دددم  ت دألرد ندددش مطث دددق 
درمرت   ات ملت درنملد درصي  ردرملة ن  ثإمثدلع  طدردا ميُ دق درمدرت   رأصدث  ادتت درنؤ  دلا 

نطددست  ررلددش د مة ددا درنددتد د درمدد  درملة ن ددى درمدد  موطثددق مظددلت درمددرت   معد ددت يددرد درلددلرت ثاددلد 
 (.30: 2818درلنس ط   )د م تنمصل مةال درنؤ  لا    مم    درمرت  

 نددامز مثمدددا ثلدددض درملنلدددلا  ددد  أرسرثدددل در سث ددى رأنس لدددل درادددنلر ى رلرس دددل ندددت د مرل دددت 
  رأ ددد ا ثلدددض درملنلدددلا درثس طلم دددى ثلرنردصددد ى درثس طلم ددددى (Quality Assurance)درمدددرت 

 The)رددم درمددرت  دراددلنةى  رد ددم تنا ثلددض درملنلددلا در لثلم ددى مظددلت ث ددا درمددرت  رةرصددرد ت

House of Quality ) (.184: 2884اة نلا  )رأ  ا ثا ثلت  رال درملنللا دألنس ل ى 
لتجــارب بعــض الــدول عامليــا  وعربيــا  يف تطبيــق نظــام اجلــودة يف ر  نددل  ةدد  اددسض  

 :التعليم
 التجربة األمريكية: 

درمددرت   دد  درنؤ  ددلا درملة ن ددى دألنس ل ددى  دد  أردئددد درم ددل ملا  ي ددع مددت تت ددلد 
ثدددتأا درنيدددلرالا دألرردددم رمطث دددق تتدس  درمدددرت  درادددلنةى  ددد  دررال دددلا درنميدددت  دألنس ل دددى ندددش "

 دمد ندل مدلتا ثدا ثلددض درندتدسس درالمر دى ردرلة دلا ردرملنلددلا ثإصدمح درملةد ت  رمدت ثددلتسا 
ناد نتس ى نلرما ت تج لرنب    رال دى أال دلل دألنس ل دى تردم  درلت ت نش درنؤ  لا درمسثر ى
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مطث ق تتدس  درمرت  درالنةى  ات ملندا ندتدسس أ دس   د  نمطُدى ت مسر دا درملة ن دى ثمثمد  هد د 
درمسمددددرسي  رمر يددددلش  " )درمظدددلت  رثلددددت ممليصددددل اددددت ملن نصددددل اةدددم درنددددتدسس ثاددددلد د م ددددلسي 

2885 :06. ) 
رال دلا درنميدت  دألنس ل دى اةدم  دت رع دس درممدلس  ندلرلرت رمت مت مطث دق درمدرت   د  در

دردد ي ظدددد  مددلتي ثمطث دددق ن صددرت درمدددرت   لنددل طدددرس مظلندددلز ( Malcom Baldirg)ثلرددتسج 
ر دددثط درمدددرت   ددد  درملةددد ت رمدددت تمدددسدس   دددنش درنلدددل  س درُرن دددى درنلمدددسم ثصدددل ر دددثط درمدددرت  

 .تردرمن ع    دألتد  ثلرنؤ  لا درملة ن ى ثلرملة ت درلل
انة دددى نادددمسلى " رهدددر ( Accreditation)ر رمدددت  ددد  دررال دددلا درنميدددت  مظدددلت دامندددلت   

رمُدر ت درندلت  درملة ن دى  رملع ددع درمي د ش  د  درملةد ت نددل ثلدت درادلمري  ر ُدرت ثددا ألادس ندش نلئددى 
مصددلع  مدد  أر نؤ  دد    ددس يلددرن  منددم  دامسد ددلز رنؤ  ددلا أر ثددسدنف ال ددم تدت ن ددمر لا 

اة صل  ر صتم ترم مُر ت درمرت  رميت ت ندت  نطلثُدى نؤ  دى ملة ن دى أر ثدسدنف نل لس ى نم ق 
رنلدددددل  س درمدددددرت  درنر دددددراى  أر تردددددم ملع دددددع درمدددددرت  ثن دددددلات  درنؤ  دددددى أر درثدددددسدنف اةدددددم 

 (.60: 2884در ط ب  ردر ط ب  " )دال منسدس    مي  ش م  ا 
أ تملرنا رلةثدسا ث درملس  د  رنش أررم درنتدسس درم  طثُا مظلت درمرت   نتس م  

. أس عرمددددددل  رمددددددت لددددددلش رةرال ددددددلا درنميددددددت  اددددددت  ممددددددلسب  دددددد  نمددددددلد درملةدددددد ت درلددددددلت ردرلددددددلر 
  رندددش دألناةدددى اةدددم  ردددال ملنلددى رال دددى أرس مدددرش  ي دددع مدددت ميت دددت (41: 2818درلنس طدد  )

نمنرادددى ندددش دألهدددتدم رمطث دددق مظدددلت درمدددرت  درادددلنةى ثلدددت تمدددسد  ن ددد  ادددلند  دددمد ادددلت      
درمسمدددرسي  رمر يدددلش  )ت رلنة دددى مطث دددق مظدددلت درمدددرت  درادددلنةى  ددد  درنللهدددت درملة ن دددى 1664
  رمت ثلت  رال درمرصد تردم دال دممملج ثدأش دردمصف دأل  دد رمطث دق مظدلت درمدرت  (66: 2885

نددلرلرت )دراددلنةى  دد  ملنلددى أرس  ددرش هددر مصددف درم طدد ط دال ددمسدم م   دممددتد ز ثنلددل  س مددلئع  
 .ى    درمرت درللرن ( ثلرتسج

 

 التجربة الربيطانية: 
ت  أش أرد د ددم تدت رنردصدد ى م ل دد ى نُممددى "ثددتأا ممسثددى درننةلددى درنميددت   دد  درم ددل ملا 

ت  ر ردال امدتنل أصدتسا درنؤ  دى درثس طلم دى  1662رةمرت     درمسث ى ردرملةد ت لدلش  د  ادلت 
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" درمسث دددددى ردرلةددددد ت  رةنلدددددل  س تسادددددلتدمصل ثلرمرم دددددا ميدددددر مطث دددددق نلدددددل  س درنؤ  دددددى  ددددد  نمدددددلد
 (.56: 2885درمسمرسي  رمر يلش  )

ادلت  Quality Assurance Agency( QAA)لندل مدت تمادل  ه ئدى  دنلش درمدرت   
ت ث  دددى ر دددم مظدددلت رمرل دددت مدددرت  درملةددد ت درلدددلر   رهددد  ه ئدددى ن دددمُةى   دددس يلرن دددى  1666

 .(Bodgers, 2001: 61- 73)رملند لمنل ى أهة ى 
ادددددتدت  QAAرمملددددتت رظدددددلئم رللردددددى  رمادددددند تادددددتدت نردصددددد لا درثدددددسدنف درملة ن دددددى  رد 

 (.43-42: 2818درلنس ط  )درنسمل لا  رنلل  س نم  دراصلتدا درتسد  ى 
 

 التجربة اليابانية: 
ثدددتأا درممسثدددى در لثلم دددى ثلدددت دريدددسب درللرن دددى درالم دددى  ر لدددت درملةددد ت در لثدددلم  ندددش أردئدددد  

در لثدددلش ثر ددم ادددتتدز نددش درمرصددد لا  دد   دددث د  رمدددت ملنددا"درددمظت درمددد  مثمددا مظس دددى ت نددمف  
 : ت  رم نما ه   درمرص لا 1660تصمح درملة ت ر رال    الت 

د دددميتدع ثسمدددلنف رندددت   ن دددى أ دددلت  ددد  دأل دددثرع رةندددتدسس ندددش س دددلض دألط دددلد  .1
 .ريمم مصل ى درنسيةى درالمر ى

رلدد   ددمُش درطددمب دأل ل دد لا ثاددلد % 38  ددض يمددت درنددردت درتسد دد ى ثم ددثى  .2
 .  د نم  درص سأ
د دددم تدت أ دددلر ب درمدددتس س درمت دددت  رلددد   ملدددرت درطدددمب اةدددم درم ل دددس ثدددتالز ندددش  .3

 .دري ظ ردال مظصلس
". ر م ددصت هدد   دصصددميلا  دد  أاددتدت  ددس م ش أمددد مُة ددتدز رألاددس تثددتدالز نددش درنل دد   

 (416: 2884در ط ب  ردر ط ب  )
 

 التجربة السعودية: 
ثدتأا  لدس  مطث ددق درمدرت   د  درننةلددى درلسث دى در ددلرت ى امدتنل مدت ميت ددت نتس دم ش نددش 

نتس ددى دصنددلت : رهددلم ش درنتس ددم ش هدد  6882نددتدسس دصي ددل  رممسثددى مطث ددق مظددلت دآل ددعر 
مدددت ادددسح مظدددلت دآل دددعر " درطيدددلري درالمر دددى  رنتس دددى نللر دددى ثدددش أثددد   ددد  لش دالثمتدئ دددى  رمدددت

نم دددرث  تتدس  درملةددد ت ثلرنيل ظدددى رلل دددى نم دددرث  درنتس دددم ش ميدددا ثصدددرس  م صددد ة ى ر 6882
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  2888درثطددد   " ) 6882درممسثدددى  ندددم اُدددت ترسدا متس ث دددى رصدددت  ددد  مظدددلت درمدددرت  دآل دددعر 
  رثلدددت دممصدددل  ندددت  درمدددتس ب ميدددا تادددسدم درادددسلى درن دددئررى مدددت ندددم  هدددلم ش درنتس دددم ش (66

 (.46: 2818درلنس ط   )درملنى رةنردص ى رةنطلثُى  6882اصلت  درمرت  درللرن ى دآل عر 
 

 التجربة املصرية: 
 2881 لا نصس ترم دمال  درص ئى درُرن دى ر دنلش درمدرت  ردالامندلت  د  درملةد ت ادلت  

  رمددت ملنددا نصددس  دد  نمددلد درملةدد ت مثددد درمددلنل  ثثمددل  اددثلى  دد نى (262: 2886ع ددتدش  )
مددت منددا دممددلعدا لث ددس   دد  صددرس  نددت ما رةملةدد ت ملددرش ن ددئررى اددش مي ددش درملةدد ت رمطددر س   ر 

 (:236: 2885درث مري  )مت ت  رةمظلت درملة ن  درنصسي للش أهنصل 
مت ثمل  اتت هلئد نش درنثلم  درنتس  ى درمت ت   رللش نش مم مى  ردال أش ر دسا ثم دى ميم دى  .1

 .رةملة ت  لهنا    دالسم لع ثنلتالا دصمليى ردرن لرد   ر   ا نلتالا درم سب
مال  اثللا دمصلد ردرمتس ب اش ثلتم .2  .اس ملمرررم ل درملة ت رنللند درر لئد درملة ن ى رد 

 

 :فوائد تطبيق اجلودة يف التعليم
 (:120:  2884اة نلا   )هملال ات   ردئت رمطث ق درمرت     درملة ت نمصل 

 .ميت ع تتدس  درنؤ  ى درملة ن ى رع لت  ل ل   أتدئصل .1
 .رر لئد درملة ت ثنل   لات اةم ميُ ق دصثتدع ردالثمللس مطر س درنملهف ردرنُسسدا .2
دالهمنددلت ثددلرنلةن ش رمطددر س طددسق تاددتدتهت  رمطددر س درملةدد ت درلددلر  درن ددئرد اددش تاددتدت  .3

 .درنلةن ش
 .م ل د ترس درنممنم ردأل س  ر نلش انة ى درمطر س راتت نللس ى دريت ع .4
 .دالسمُل  ثن مر  درطمب    من م درنملالا .5
 .درل ل   درملة ن ى رس م ن مر  دألتد  رةللنة ش ثلرنؤ  ىع لت   .6
درر ددل  ثنمطةثدددلا درطدددمب رأرر ددل  أندددرسهت ردرنممندددم ردررصدددرد ترددم س دددلهت ر دددق درمظدددلت  .6

 .درللت رةنؤ  ى درملة ن ى
 .منل ش درنؤ  ى درملة ن ى نش مية د درنالما ثلرطسق درلةن ى .0
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 :أسس حتقيق اجلودة يف التعليم
ندددددش دأل دددددس  مث ددددد  نسدالمصدددددل رميُ دددددق مظدددددلت درمدددددرت  درملة ن دددددى رهددددد  همدددددلال نمنرادددددى 

 (:66 -65: 2818درلنس ط   )
 .رمرت أهتدم نيتت  رةنؤ  ى درملة ن ى  رأهتدم ثل ت  درنت  م لم درنؤ  ى رميُ ُصل .1
 .نالسلى من م أطسدم درلنة ى درملة ن ى تد د ر لسج درنؤ  ى درملة ن ى .2
لة ن دددى ردالهمنددلت ثمم  ددد هل ندددش مثدددد دصتدس  درن دددئررى  ددد  مثمدد   ة ددد ى درمدددرت  رةنؤ  دددى درم .3

 .درنؤ  ى درملة ن ى
 ددددسرس  د ددددمنسدس انة ددددى درمي دددد ش ردرمطددددر س ردرمُ دددد ت رمن ددددم نيددددلرس درلنة ددددى درملة ن ددددى   .4

ر لصى اةم ن مر  دصتدس  درلة ل ردرر طم رمم     تردم أمدد درريدتدا دصتدس دى ثلرنمظندى  
 ش ردرمُ ددد ت درن دددمنس رلنة لمصدددل  ددد  تطدددلس درث ئدددى درتد ة دددى رالثدددت ندددش دم دددلق مصدددرت درمي ددد

 .ردر لسم ى رةناسرع
نملثلددى لددد مُم ددى مت ددت  رنددت  دال ددم لت  نمصددل  دد  من ددم درنمددلالا نددش مثددد درنؤ  ددلا  .5

 .درملة ن ى
د منسدس ى درمتس ب ردرملة ت ردرمندر دراُدل   رةلدلنة ش اةدم لل دى درن دمر لا نندل  ادمم اةدم  .6

لندددد دصتدسي ردال ددددمسدم م   رر دددمنلش دأل دددسدت نددددش د دددم تدت أتردا درمددددرت  دالم دددملت ردرمل
 .ث للر ى

مرد س درنلةرنلا ردرُ لس ردتات مصدرت درمدرت  دص دمسدم م ى رس دم ن دمر  دردرا  ردرمي د ش  .6
 .رت  درللنة ش اةم لل ى درن مر لا دصتدس ى

طددددر س ثددددس ت د ددددممم درملددددلرش ردرناددددلسلى ردرمنلدددد ش رددددتات مصددددرت درمطث ددددق رد ددددمنسدس ى درم .0
رمصلا درمظس ث ش أطسدم درنمظنى  ره د دررا   رم  طرس  دمد دردعنش ر ل دس يدلمع 

 .درث سرمسدط ى ردر ر م
درُ ددلس رمُ دد ت ممددلئف درمظدددلت دصتدسي دردد ي  لمنددت اةددم نلدددل  س دصمُددلش  رمممددب دأل طدددل   .6

 . ردر  طس  اةم دالميسد لا    دألتد 
در دلثُى رر دم سؤ دى ن دمُثة ى رد ديى رنيدتت  ت ددل ى  درم طد ط درن دثق رمن دم درنسديدد .18

 :ترم نل  ثق ريمم  نلش ميُ ق درمرت  الثت نش تسد ى ات  أنرس ره 
  ر م درنلةن ش تنللم ى ميت ت أتدئصت رمطر سهت نصلس لز رنلةرنلم لز. 
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  ر ددم درنُددسسدا درتسد دد ى  رنددت  نمل ددثمصل نددم درنلةرنددلا دريت اددى ريلمددى  ددرق
 .طمبدرلند ر صلئج در

  ر م درطمب  رنت  م لاةصت نم درمطرس درنللصس نصلس لز رنلةرنلم لز. 
 

 :متطلبات حتقيق اجلودة يف التعليم
من ددم درلددلنة ش  دد   تش ميُ ددق نثددتأ درمددرت   دد  درنمددلد درملة ندد   لددرش ثماددس اُل ددى درمددرت  رددت 

رنلل  سهدل  رنمطةثدلا ميُ ُصدل   درملةد ت ندش  دمد مر د   ن صرنصدل  رأهن مصدل  رأ  دصل  رنثلتئصدل 
نددش مثددد ثلددض در ثددسد   دد  هدد د درنمددلد   شر رددال نددش  ددمد تملنددى ترسدا متس ث ددى رددثلض درلددلنة 

ردرنادددلسلرش  ددد  هدددد   دردددترسدا  ُرندددرش ثمددددتس ب عنمئصدددت  دددد  درلندددد  رثددد رال  ميُددددق مادددس اُل ددددى 
 .درمرت 

رةنمددددلد درمسثددددري   ررميُ دددق درمددددرت   دددد  درملةددد ت  مطةددددب أ  ددددلز مادددد  ج درردمدددم دريُ ُدددد 
رميت دددت دصمدددسد دا درمعندددى رميُ دددق أهدددتدم درمدددرت   ردرمأل دددت اةدددم درمُدددر ت رلل دددى درمردمدددب ثصددد ى 

 لرلندد ثدلرنمظرس درادنرر    ن منس   ألما   صت ثتسمى لث س     ميُ دق أهدتدم درمدرت   د  درملةد ت
ةدددم ملمدددب ر صندددد  ادددند درلندددد رميُ دددق مدددرت  درندددت ما  ردرلنة دددلا  ردرن سمدددلا  رال  سلدددع ا

 .درمردمب دأل س 
رنددددش همددددل ال ثددددت نددددش م دددد  س دصنللمددددلا درنلت ددددى  ردرثاددددس ى  رناددددلسلى من ددددم درمصددددلا          

   درلند ل س دق رديدت   لرمظدلت درملة ند  ردا ادتت ندش درلملصدس درمد   مرمدم أش  ردصتدسدا  ردأل سدت
هددد   درنلرمدددلا مادددند دصتدس  ممل دددق  رممدددل ت  ر ددد  ث ئدددى  دددة نى  رنمممدددى  ر  ملندددد من لصدددل  ددد 

درملة ن ددى  ردرددد ي  ومرمددم نمصدددل م ددد  س لل ددى تنللملمصدددل رميُ ددق أهدددتدم درمدددرت   دد  لل دددى درنمدددلالا 
ثصل  ررةناسم درمسثري أتردس ات ت  نش  مد ندل  ُدرت ثدا ندش مرظ دم ر  دلر ب دريت ادى  درنسمثطى

 م م اةدم دصثدتدع  د  درلندد دصادسدم ثصدتم مي د ش مدرت  درملةد ت  ردردملةت ندش  دمد درماد  د 
درمسثدري   صدر  ريع درنلةن ش اةم درمنر درنصم   لنل أش درنلةت  ولدت ندش أهدت درلدلنة ش  د  درنمدلد

درنم دد  دريُ ُدد  رةنمصددلج  رهددر دردد ي  ُددرت ثددلريلت اةددم نددت  ميُ ددق دألهددتدم نددش  ددمد درمُددر ت  
درملة ن دى  د لرش ادلنمز أ ل د لز  د   ى لمتنل  نمةال درنلةت اُل ى درمدرت   ر دتسال أهن مصدل  د  درلنة د

تادتدت درنلةدت درمردمدب دأل ل د ى درمد  ممند   ميُ ق أهتدم درمرت   رر رال ال ثت نش م ن ش ثدسدنف
 .اُل ى درمرت     درملة ت
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درمدرت   د  درملةد ت ندش  دمد  ردرنمصلج هر درملمب دآل س در ي  مب أش   صت    ميُ دق
رنلدل  س درمدرت   د  درملةدد ت  رهد د  مطةدب نددش    رأ دلر ب مُر ندانردلثدى أهتد دا  رنيمدرد   ر ثسدمددا

   نمدلد درنمدلهف درمد  م دصت  د  ميُ دق نثدلتم درمدرت    ثسد   ررد ل  درنملهف نسدال  درنلل  س
ثدت  أ دلس  د  ميُ دق درمدرت   د  درلنة دى درملة ن دى   دلرنملةت ال    درملة ت  لنل أش درنملةت امصس

دريصدرد اةدم  ُة تي    انة دى درملةد ت ردردملةت تردم أش  صدث  مدلتسدز اةدمرأش   سج نش دصطلس درم
درد دم   رمرظ دم مُم دلا  درنلةرنى  ردرمرصد تر صدل ثدتالز ندش مةُ صدل  رندش  دمد مثمد  ن صدرت دردملةت

دصنللمدلا درنلت دى  د  درنتس دى ندش  درملة ت    انة ى درملةت  رهمدلال يلمدى نةيدى رميدت ع رمطدر س
مدر  س دألتردا ردرندردت درمعندى رةمدتس س   متس  د ى  رنللندد رةيل دب دآلرد   ردرلندد اةدمن مثسدا 

لدد هد   دصنللمدلا درنلت دى  أر درثادس ى . درنلةدت  ردرندملةت رملد ث ئى درنتس ى ث ئى نيثثى رلدد ندش
 دراددلنةى  دد  درنمددلد درملة ندد   ر دد  يلرددى مثمدد  درنلددل  س رمطث ُصددل م ددصت  دد  ميُ ددق نثددتأ درمددرت 

 .ميُ ق دألهتدم  ردررصرد ترم ن مر  نُثرد نش درمرت     درملة ت ثص ى النةى  نلش
 

 :جودة املناهج الدراسية
مر س  صلئج نل مى    درنملهف درنتس  ى ثي ع ممللس مةال : ملم  جودة المنهاج

در صلئج اةم ن مر  در س م ش  رهر نل  ا س تر  أهن ى رمرت م ط ط نمُش   ممت رنلل  س 
رهمل الثت نش ” رت  ر  ممثم  رال مم    درم ط ط ثالد تم ق    ظد نملثلى تدئنى رن منس درم

درمأل ت    ه د در  لق اةم  سرس  مممب درلاردئ ى ردرثلت اش درُسدسدا در ست ى   مرت  درنمصلج 
 :  ررميُ ق  رال درمنلش  مث   نسدال "ملةنلز نش دمد درمنلش "    ه د دصطلس ملمم

 نمصلج نش  ة  ى درنممنم رنيُُلز ألهتد ادمطمق در. 
 نلش درممس ب درن تدم  رةنمصلج مثد دراسرع    ملن نا . 
  منل ش درنلةن ش نش  مد متس ب رةنلةن ش اةم درنملهف درنطرس. 
 رمرب دالامنلت اة  أتردا مُر ت نر را ى رُ لس ن مر  درمنلش . 

(http://scienceeducator.jeeran.com/index099.htm) 
ررةرصرد ترم نمصلج نتس    لاد  مصم ثلرمرت  الثت نش تسد دى درردمدم رما  صدا  د  

تس د ى درُلئندى  ر  نلل  س نيتت  ملثةى رةُ دلس  ررصد د  دإش أ دةرب درمدرت   وسلدع اةدم درنمدلهف درن
ر لنددد اةددم مي دد مصل نددش ملي ددى تتدس ددى ر م ددى أر م ط ط ددى رمم    ددى أر مُر ن ددى رمددت  مصددب هدد د 

http://scienceeducator.jeeran.com/index099.htm
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دال ةرب اةم ل ل ى دألمصع  ردرر لئد درملمرررم ى    ميُ ق درنسدمللا درنطةرثى رندت  مدتس  هد   
 (.142: 2884ا لمى  ردرةررر  )دألمصع  أر دالمظنى دريت اى    ميُ ق نلل  س درمرت  

مدرت  نيمر لمدا رميت ادا ثندل  ردلدب درم  دسدا درنلس  دى " رمميُق مرت  درنمصلج درتسد   ثد 
ردرملمرررم دى  ثي ددع   ددلات درطلرددب اةددم مرم ددا  دمددا  د  تسد ددلما رأثيلاددا  دد  من ددم أمددردع درددملةت 

 ي  لدرش   دا درمد  ممطةثصدل درنؤ  دى درملة ن دى نمدا  لندل  مدب أش مدر س درلمدب درمادلط درملة ند  درد
درطلردب نيدرس دالهمندلت  ر لندد اةدم  ةدق دمملهدلا رنصدلسدا  دسرس ى ردت صت  دألندس درد ي   دصت 
   ع لت  را  درطلرب  رنش ادت درُدتس  اةدم درميصد د درد دم  رةنلةرندلا  ثلرثيدع ردصطدمع  نندل 

 (.115:  2884اة نلا  " ) اسي درميص د ردرثيع درلةن  
 (:264: 2884در ط ب  ردر ط ب  )ر و لم ترم  رال       
أش ملددددرش درنمددددلهف اددددلنةى  ثي ددددع م طدددد  من ددددم درن ددددلت ش درسئ  ددددى  دددد  يُددددرد درنلس ددددى  .1

درن مة ددددددى ثأثللتهددددددل در لس ددددددى ردرلنة ددددددى ردصم ددددددلم ى ردالممنلا ددددددى ردرطث لددددددى ردرملمرررم ددددددى 
 .ردرنلةرنلم ى

 صد ى درطلردب ندش من دم مردمثدا دالم للر دى أش ملرش نمللنةى  ثي ع مو لات اةم ممن ى ا .2
 .ردرسري ى ردر لس ى ردرنلس  ى ردر ةُ ى ردرم ن ى ردالممنلا ى ردر ةرل ى

دهمنلنصدددددل ثدددددلرنممنم  ثي دددددع مللدددددس ديم لمدددددلا رنمطةثدددددلا  طدددددط درممن دددددى دالممنلا دددددى  .3
 .ردالممصلت ى ردررطم ى

 .سدما رد ملتدتدماأش ملرش نسمى  ثي ع موم   رةطلرب د م لس درم صج درنمل ب رُت .4
أش  وؤ ددددد   ددددد  تادددددتدتهل ادددددرس  ملمرررم دددددل درنلةرندددددلا  رأش  دددددمت مرظ دددددم رد دددددم تدت هددددد    .5

 .درملمرررم ل    تاسد  رد  مل   ثسدا درطمب رملع ع ملةنصت
 

نيندت  اثدت درلظد ت  )ندل  ةد   معايري جودة املناهج يف ضـوء التوجهـات الفلسـفية ومن
2811 :56:) 
  درنملهف رنملالا  رق درلنددالسمثلط دررا ق ث ش. 
 مثم  ن صرت تمملج درنلس ى. 
 مثم  ن صرت درملةت در دم  رنل  مطةثا نش نصلسدا. 
 نردلثى درمطرسدا دريت اى    الرت نم  س  لمنت اةم صمم درنلس ى رملتت ى نصلتسهل. 
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 درمسل ع اةم أ ل  لا درلةت نش ن له ت رمردم ش رمظس لا. 
 ل س ردم ل  درُسدسدا ريد درنالمامثم  دأل ةرب درلةن     درم . 
 ملع ع منر ج درملةت درماط رمرظ م درنلس ى رمطث ُصل. 
 مس  ق م ت درلند درمنلا  ردرمتس ب اةم نصلسدما. 
 مرد س درلتدرى دالممنلا ى رملل ؤ در سج ردريس ى درت نُسدط ى. 
  درمُر ت    لل ى نسديد ثمل  درنمصف رمطر س. 
   من م درنملالا درنلس  ى  ردرنصلس ى  ردررمتدم ىميت ت ن مر لا دصمُلش  . 
 مس  ق منط دصتدس  در لاةى درنسمى. 
 مص ئى نملخ رث ئى ملة ن ى  لاةى. 
 درنالسلى درنممنل ى رم ت درنردطمى. 
 

 : خصائص جودة املناهج
نيندددت  راثدددت درلظددد ت  )مم دددنش مدددرت  درنمدددلهف نمنرادددى ندددش در صدددلئج نمصدددل ندددل  ةددد  

2811 :68:) 
 مممدددلرد من ددم درمردمددب درن مة دددى  دد  ثمدددل  درنددمصف رمصدددن نا رمطددر س  رمم  ددد   : الشــمولية

 .رمُر نا
 امت دريلت اةم نت  نل مرد س نش أهتدم: الموضوعية. 
 نسدال  لل ى درن مر لا ردرث ئلا: المرونة. 
 ي ع مسمُ  نم ديم لملا درنممنم رظسر ا رم ل ل : المجتمعية. 
 ر رال    درمصن ت ردم ل  درُسدسدا: تحقيق مبدأ المشاركة. 
 تنللم دى مطث ُصدل رملدت ةصل  ريمدم تادلت  ثمل هدل ثصدرس  مت دت  ر ُددلز : االسـتمرارية والتطـوير

 .رةن ميتالا ردرن ممتدا درللرن ى
 

 :جودة التعليم من منظور إسالمي
ة ددد ى رل  –اُ دددت  رادددس لى رأ ممدددلز  –مدددت ال ملدددرش درثليادددى نثلر دددىز ت د ملردددا تش دص دددمت 

رةلرش ردصم لش ردري ل   هر لنلد درمرت  رمنلنصل  رنش  دمد  ردال م صدت درثلدت درممصدلئ   د  مرردا 
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"  الْيَ ْ َ ََكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَََتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ سِْْمَتَِ وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَ َ دِين ً :"مللرم

بَيييدِياُ السَّيييمَ وَا ِ   "مدددرت  ردصثدددتدع رهدددر ت دددش دهلل رل دددم ال  لدددرش دص دددمت لندددلد در  (3: درنلئدددت  )

 .(116: درثُس " )وَاألَرْضِ وَإِذَا َْضَ  ََمْراً ىَِِسَّمَ  يَقُ لُ لَهُ كُن ىَيَكُ نُ 
ملتمددا ندددش درنثدددلتم  رمولددت درمدددرت  نددش درنثدددلتم دص دددمن ى دألصدد ةى   ألش تمُدددلش درلندددد رد 

صدددةم دهلل  –اة صدددل در ددمى درمثر دددى درنطصدددس   ي ددع مدددلد درمدد  أس دددم تالئنصددل درُدددسجش درلدددس ت رياددا 

 ". ان اهلل  ب اذا عمل أهدام عمالً أن ييقنه: "-اة ا ر ةت 
رن صرت درمرت  نش درنمظرس دص من   رت  ست مج ر ظ  ثصدل  د  درُدسجش درلدس ت أر در دمى 

نصدتدملز " دصمُدلش"  درمثر ى  رندل رست  د  درُدسجش درلدس ت يدرد ن صدرت  نلادد درمدرت   ُدت  رست نصدطة

رهمدل  م د  ندش دآل دى (. 00درمندد  " )صُنْاَ اهللِ الَّذِي ََتْقَنَ كُجَّ شََْءٍ إِسَّهُ خَبِريُ بِمَ  تَفَْْلُ نَ: "رُررا مللرم
نم دددت  ردرع دددلتدا  )درلس ندددى أش دصمُدددلش هدددر درلندددلد  ددد  درلندددد ردرددد ي ردددش  ثة دددا أيدددت ندددش درثادددس 

2880 :26.) 
درمصددددرس دص ددددمن   من ددددع اددددش   ددددس  نددددش درمصددددرسدا دصتدس ددددى  رن صددددرت درمددددرت  ي ددددب

رملث دس درمدرت  رد س  درنللصس    لرمرت  ملم  دصي لش ردصمُلش ردرتمى    لد اد    لنةدا درن دةت
 ردال ندل رست ندش ج دلا مسجم دى رأيلت دع  ملث سدز مت تدز    اُل ممل درلسث ى دص من ى  ر  دس تر دد اةدم

صُيينْاَ اهللِ الَّييذِي ََتْقَيينَ  "  :ت  مؤلددت  رددال  ي ددع مددلد ملددلرم  دد  لملثددا درلددس ترةمثدد  صددةم دهلل اة ددا ر ددة

 "إِسَّ  لَ  سُضِياُ َََْيرَ مَينْ ََحْسَينَ عَمَيال     " ملد مللرم    نيلت ممع ةا    رل رال)00درمند   " ) كُجَّ شََْءٍ
 . رم صت نش  رال أش درمرت  ه  دصمُلش ردرلند دري ش  ) 38درلصم  )

رمدت مددل   دد  نر ددم ج ددس نددش درُددسجش درلددس ت دالممددسدش ثدد ش دص نددلش ردرمُددر  ردصي ددلش  دد  

 لَيييْ َ عَلَيي  الَّييذِينَ آمَنُيي ا وعَمِلُيي اْ ال َّيي لَُِ  ِ َُنَيي مُ ىِيمَيي  مَِْمُيي اْ إِذَا مَيي  اتَّقَيي اْ وَءَامَنُيي اْ وَعَمِلُيي اْ    : " مررددا ملددلرم

 (63درنلئت   " )  اْ ثُمَّ اتَّقَ اْ وَََحْسَنُ اْ وَاهللُ يُُِبُ املُُْسِنِنيَال َّ لَُِ  ِ ثُمَّ اتَقَ اْ وَّءَامَنُ
دصي ددلش : نددش  ددمد نددل  ددثق  وميددظ أش ن صددرت درمددرت  مددت رست ثلددت  نلددلش ن مة ددى  صدد 

ردصمُلش ردص مج  ره د  تد اةم أش دص مت مت دهمت ثميُ ق نثتأ درمدرت  رمادند من دم مردمدب 
دالسمُددل  ثن دددمرد   ررميُ ددق درصدددتم دردد ي  ةُدددا دهلل نددش أمةدددا  دد  اندددلس  دألسض دصم ددلش  ثصدددتم 
 .ردال م مم   صل
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 جااملعايري العاملية للمنه: احملور الثالث
 تعريف املعايري

ثأمصددل أاةددم ن ددمر لا دألتد  دردد ي   ددلم در ددست رةرصددرد تر ددا (: 2885) ولس صددل اثددت دهلل 
: 2885اثدددت دهلل  )مُددر ت ن ددمر لا دألتد  ردريلدددت اة صددل  ثلددت تسد ددما رةثسمدددلنف  ر ددمت  دد   دددرئصل

634.) 
 دددد  درملةدددد ت ملمدددد  ن ددددمر  درميصدددد د أر نددددش  Standardأش لةنددددى  Coubuildر ُددددرد 

 ,Coubuild, 1992)درمدددرت    مدددسض أش  لدددرش نُثدددرالز رأمدددا  ُددد س مدددرت  أر تسمدددى اددد ئلز ندددل 

1542.) 
أش درنلل  س ه  درنلس ى دأل ل  ى ردرل ل دلا درمعندى رميُ دق درمدرت   Ravitchث منل  س  

 . (Ravitch,1996 ,1-9)   درملة ت 
 

 :نشأة املعايري
دسمثطا يسلى درنلل  س ثيدسلم ش أ دسم ش لث دسم ش هندل درمدرت  درادلنةى ردالامندلت درمسثدري  

 دمد يُثدى درم دل ملا  يمدم أصدثيا رالةا دريسللا درامع  لسدز مسثر لز نمسدثطدلز اماد  دألثلدلت 
درنلددل  س هددد  درندددت د دريُ ُددد  تردددم ميُ دددق مدددرت  درملةددد ت  ددد  نؤ  دددى ندددل  رأصدددث  دالامندددلت هدددر 
درادددصلت  ثدددأش درنؤ  دددى درملة ن دددى مدددت يُُدددا نلدددل  س درمدددرت  درنلةمدددى  ردسمثطدددا درلملصدددس درامادددى 

 ( .24: 2886درث مري رج سرش  )دسمثلطلز ثي ع أصث  ال  نلش در صد ث مصنل 
" ررلد ندش أهدت أ دثلب ظصدرس يسلدى درنلدل  س  د  دررال دلا درنميدت  دألنس ل دى مادس مُس دس 

ت  ردردد ي لاددم اددش در ددلم دردد ي أصددلب درُلاددت  درملة ن ددى  دد   1603اددلت "  أمــة فــي  طــر
 درنممنم دألنس ل     ه د دررما  ننل يمت درُ لت ثمُر ت رنسدملدى لدد درلنة دى درملة ن دى  ردرمرصد ى
ثلالهمنلت ثنيمر  درملة ت ردرن مر لا ردرمرمللا ألتد  درطلرب  رمت  لات    تادت يسلدى درنلدل  س 

 :   دررال لا درنميت  دألنس ل ى ات  أنرس نش أهنصل
  6)ت أهددتد لز مرن ددى رةملةدد ت  1661مثمدد  نددؤمنس درسدثطددى درُرن ددى رةيلددلت دردد ي دملُددت اددلت 

 (.K-12)رةص رم ( أهتدم
  ت 1661درُرن  رنلل  س درملة ت ردال مثلسدا ردرمُر ت الت دمال  درنمةس. 
  ت  2888نرد ُى درلرممسس اةم أهتدم ملة ت. 



 37 

رللش نش مم مى ه د ظصرس ات  رالئق رةن مر لا درنل لس ى رةنردت درتسد د ى درن مة دى اةدم 
 :  ردرم  نش ث مصل نل  أم (K-12)درن مر  درُرن  نش 

 .ت 1606ا درنتس  ى الت نلل  س نمصف رمُر ت درس ل  ل .1
 .ت 1666درنلل  س درُرن ى رملة ت درلةرت الت  .2
 .ت 1666درنلل  س درُرن ى رملة ت درملس ق الت  .3
 .ت 1666درنلل  س درُرن ى رملة ت اةت درم س رةنتس ى درالمر ى الت  .4
 .ت 1666درنلل  س درُرن ى رملة ت درملمرررم ل الت  .5

 ى دالممة ع ى  ردرلةرت دالممنلا دى  راةدرت دريل دب ر  س  رال نش درنردت درنتس  ى ناد درة
دردق  ر دد   در  نددل  دثق  ددإش يسلددى درنلدل  س أصددثيا سد د ى رنتانددى ندش نؤ  ددلا درملةدد ت ... 

 (.266: 2885نينرت  )رأرر ل  دألنرس ردرنصمن ش ثلألنس    دررال لا درنميت  دألنس ل ى 
رنُرنددلز سئ  دد لز نددش نُرنددلا نلظددت  رأصددثيا درنلددل  س  دد  در ددمردا دأل  ددس  مددع دز أ ل دد لز 

درنمظندددلا درنللصدددس   ي دددع ميظددد  درنلدددل  س ثلهمندددلت ثدددلر   ددد  ن مةدددم درنممنلدددلا  ي دددع مولدددت 
درنلدل  س يسلدى تصدمي ى نللصدس  نُمسمدى ثلررصدرد ترددم درمدرت  درادلنةى  د  درملةد ت  ررد رال  نلددش 

ديددت   ي ددع  ددؤتي ميُ ددق درنلددل  س درُددرد أش درنلددل  س ردرمددرت  دراددلنةى  دد  درملةدد ت رمصددلش رلنةددى ر 
رنددل  مثلصدددل ندددش نؤاددسدا  سا دددى تردددم ميُ دددق درمددرت  درادددلنةى  ردرمدددرت  دراددلنةى مميُدددق  ددد   دددر  
م ل د درنلل  س ثأ  د صرس  ننلمى  ي ع ملمثدس درنلدل  س ندميمز رةيلدت اةدم درمدرت  درادلنةى  د  

 ( .10: 2811نينت  اثت درلظ ت  )درملة ت 
 

 :أهمية املعايري
تش يسلى درنلل  س  د  درلدلرت د دمُسا اةدم أش درنلدل  س ملمد  اُدتدز دممنلا دلز  ررد س  ُدط 
ثددد ش درنلةنددد ش ردر دددةطلا درمسثر دددى  ثدددد أ  دددلز ثددد ش دآلثدددل  ردرطدددمب ندددش مصدددى ردر دددةطلا درمسثر دددى 
ردرنلةندد ش نددش مصددى أ ددس   رثلثددلس  أ ددس   ددإش درنلددل  س ثنالثددى اُددت دممنددلا  مت ددت  دد  درنممنددم 

درثدد مري رج ددسرش  )لنددى  يددرد نمطةثددلا درملةدد ت رمأل ددت درمرملددلا درنم ددق اة صددل دممنلا ددلز ثصدد ى ا
2885 :23. ) 

 ,Terry J. Forisk)ر د  هد د درصدتت مةلدب درنلدل  س أهن دى  لصدى مميدتت لندل  ةد   

1998:) 
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 .ر م ن مر لا نل لس ى نمرملى  رنس رثى  رنم ق اة صل  ر تد  درمسثري    لد مردمثا .1
 .مُت ت ر ى نامسلى رهتم نامسال رنملثلى رم م د ميص د درطمب درنلةن ش .2
 .تظصلس متس  درطمب درنلةن ش اةم ميُ ق درلت ت نش درمردمف درنيتت  ن ثُلز  .3
رمرت درلا س نش درنلةرنلا درما  ص ى رنسدملى رمُت ت درثسملنف درمتس  د  ألا دل  ه ئدى  .4

 .درمتس س
ن ددمر لا دريلر ددى رميصدد د درطددمب  ردرم طدد ط رةددملةت منلدد ش ه ئددى درمددتس س نددش ميت ددت در .5

 .درن مُثة  ثلد اُى
د دددم تدت ه ئدددى درمدددتس س رةمدددردمف درنيدددتت  لدددتر د رل   دددى د دددم تدت نيمدددر  درندددمصف ردادددتدت  .6

 .درن لات  دأل س 
تادددددلت  درمأل دددددت اةدددددم أهن دددددى تطدددددمق درنلةنددددد ش ر يلدددددلت امدددددت مُ ددددد ت درطدددددمب   رترسهدددددت  .6

 .لنم صص ش
 .رنلةن ش اةم اُت نُلسمى رن مر لا درطمبتظصلس متس  د .0
 .متا ت ت ملث ى درنلةن ش مير أ لر ب درملةت درنطرس  ر سدئط درمُتت درسأ  ى .6

 .مُت ت تطلس الثا رن مُس صاتدت درمُلس س .18
 .درمأل ت اةم درمردي  دال ملث ى المملعدا درطمب .11
 ددددد  م طددددد طصت مادددددم م درنلةنددددد ش اةدددددم د دددددم تدت درنيمدددددر  ردرلنة دددددلا ثمطدددددلثق أر دددددم  .12

 .رمتس  صت
 .مر  س  ثد نيل ث ى درنممنم رةنتس ى .13
طلس انةصت درنامسال  رم رمصت رةلند درمسثري تد د درنتس ى .14  .ممن ى ر ى أرر ل  دألنرس رد 
 .دلم لب درنلةن ش ر لس نممتت اش ل   ى م ل س رملةت درطمب .15
 .رةمُتتيصرد درطمب اةم م   ى سدملى ر سج رةم ط ط  ردالامسدم ث رال لنؤاس  .16

 

 :حركة املستويات املعيارية
 سمدددم ظصدددرس يسلدددلا درن دددمر لا درنل لس دددى تردددم أش درلدددلرت أتسال أمدددا ندددم ميرردددا ر ر  دددى 
درالرادى  مددب أش مم  ددس مظددت درملةدد ت رأش مميددسال ميددر درنصم ددى درللنةددى ردرمدد  مُم دد  دألم ددب رنصمددى 
أي تم ددددلش ال  منمددددم ثلرنردصدددد لا ردرل ل ددددلا درنصم ددددى در ددددسرس ى  ررميُ ددددق  رددددال يمن ددددلز دالهمنددددلت 
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ادلت  درمدتس ب  رندش درلردندد درمد  أتا تردم ظصدرس يسلدى درن دمر لا درنل لس دى  ثلنة دلا درمدتس ب رد 
درمسث دى درن دمنس   ردرمسث دى ندت  :    درملة ت هر ظصرس ات  ن له ت مت ت     دألمرد  درمسثر دى نادد

 ددد  دري دددل   ردرممن دددى درثادددس ى درن دددمتدنى  ردرمسث دددى درن دددمُثة ى  رندددش ي دددع دأل دددلر ب يدددتاا ط دددس  
طسدئق درمتس س رأ لر ثا  رممراا نصلتس دردملةت  ردممُةدا ثدؤس  دالسملدلع  د  درلنة دى درملة ن دى ندش 
درملةدد ت ترددم درددملةت  رنددش درنلةددت ترددم درنددملةت  ريددد درمددتس س   ددس درنثلاددس نيددد درمددتس س درنثلاددس 

 (.11: 1666اثت درنرمرت  )در ي  لمنت اةم درمةُ ش 
 

 :ستويات املعياريةالنشأة التارخيية حلركة امل
ت ثلررال ددلا درنميددت  دألنس ل ددى ظصددسا اددت   1603اددلت " أنددى  دد   طددس"نددم ماددس مُس ددس 

نسديدد رإلصددمح  ر وددن ا مةددال درنسديدد ثيسلددى درن ددمر لا درنل لس ددى  رثدتأا درنسيةددى دألررددم نددش 
ت رمناةددددا نيددددلرالا دصصددددمح  دددد  مةددددال در مددددس   دددد  ع ددددلت  اددددتت  ددددلالا  1606 – 1603اددددلت 

 ,Smith & O Day)درتسد ى  رع لت  درنمطةثلا در لصدى رم دس ف درطدمب ندش درندتدسس درالمر دى 

1991.) 

ررلددش نددم اددتت درس ددل اددش مةددال درنيددلرالا  ثددتأا نسيةددى مت ددت  نددش دصصددميلا ممناددد 
 دد  م   ددس طددسق درمددتس س رم   ددس مظددت درلنددد ثلرنددتدسس  ررلددش مةددال درنيددلرالا رددت ميُددق در ددسض 

ردرمد  ثدتأا  Systematic Performا نسيةى مت ت  مو دنم دصصدمح درنمظدرن  نمصل  يمم ثتأ
نظدددددلهس   ددددد  ادددددلد ر دددددم ن دددددمر لا نل لس دددددى ندددددش مثدددددد درنمةدددددس درُدددددرن  رنلةنددددد  درس ل ددددد لا 

(NCTM.) 
رللمددا هدد   درمددرد  رلنددد ن ددمر لا نل لس ددى مرن ددى  رنددم ممددلح درن ددمر لا درنل لس ددى  دد  

. صددث   دد  درة ددلا ردرمددلس ق ردر مددرش رلددد درنمظرنددى درملة ن ددىنددلت  درس ل دد لا مددت ملن نصددل رلدد  مو 
(US. Department of Education, 1994)  
 

 :أهمية املستويات املعيارية
 ردئددت درن دمر لا درنل لس ددى  دد  أي مظددلت ملة ندد  Salinger  (1995: 239 )  وة دج

 :للآلم 
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ددتت ملس  دلا رد ديى رلددد دألتردس  .1 ردرردمثدلا رلدد نددش هدر مدع   دد  درن دمر لا درنل لس دى مُو
 .درلنة ى درملة ن ى

 .درن مر لا درنل لس ى مو لات    تمليى  سج نم لر ى    درملة ت .2
تت منر ملز نش  مرا م لس ثلرمتس س رلد نل  ملةق ثا .3  .درن مر لا درنل لس ى مُو
 .درن مر لا درنل لس ى مو لات    انة لا درمتس س .4
 .لةن ش    مطر سهت نصم لز درن مر لا درنل لس ى مو لات درن .5
درن مر لا درنل لس ى ممدت درر دلئد درمد  ندش  مرصدل م دت در مدر  ثد ش دألتد  دريدلر  ردألتد   .6

 .درنس رب   ا
 Ministry of Educationررم ددددم لت  درُصددددر  نددددش درن ددددمر لا درنل لس ددددى مؤلددددت 

 :درملر ى أما  مب أش ملرش مةال درن مر لا درنل لس ى ثلرنردص لا( 13 - 12 :2003)
 .تم ُى ررد يى مللس مرمللا لث س  ره د  مطةب نسدملى ن منس  .1
 .النةى ممملرد درمردمب درن مة ى رةلنة ى درملة ن ى رر  ا لا س  درلتت .2
 .نلمرثى ثة ى ث  طى رر  ا  م ى يمم  مت د م للثصل  س للز  .3
ثددلرملة ت ثلرنلددل  س نسمثطددى ثددلألتد  ر نلددش م ل ددصل يمددم  نلددش نُلسمددى درن سمددلا در لصددى  .4

 .درمُم ى
نر درا ى ي ددع موسلدع اةددم دألنددرس درنصندى  دد  درنمظرندى درملة ن ددى ثددم مي دع رمددأم  اددش  .5

 .دألنرس ردرم ص ما درم  ال م تت درصلر  درللت
 .أ مم ى أي م ممت ترم درملمب دأل مم  رم تت درُردم ش در لئت  رموسدا  التدا درنممنم .6
 .نم ر تنى ظسر ا رم ل ل نممنل ى مللس مملن  درنمم .6
 .ن منس  رنمطرس   نلش مطث ُصل ر مسدا عنم ى ننمت  ملثةى رةملت د .0
 .رطم ى ي ع م تت أهتدم دررطش رم ل ل  رم م نصةيما درلة ل    درنُتنى .6

أش درن ددمر لا درنل لس ددى ال  مددب مُة ددتهل أر م دد صل نددش  Scholor (1996: 59)ر ددسي 
أي تررى أ س   ررلش  مدب أش ملدرش رلدد ترردى ن دمر لمصل درنل لس دى درنر دراى ثأ دتي أثملئصدل ندم 
دأل      دالامثدلس درُد ت درلرم دى ردرنمل  دى  د  ادلرت دالممصدلت درلدرم   ر د  هد د درصدتت مدت تمدسد  

 ,Denner, Norman & Salzmann)رتسد دى ( Jonson, 2000)ادت  تسد دلا نادد تسد دى 

 .رألتا درتسد ملش  سرس  درمعدت لد تررى ثلرن مر لا درنل لس ى در لصى ثصل (2003
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رندددش  دددمد ندددل مُدددتت مدددس  درثليادددى أش درن دددمر لا درنل لس دددى  دا أهن دددى مصدددر  م دددلات 
ردممدددسدح أم دددب ن ططددد  درنمدددلهف  ددد  ميت دددت رصددد ل ى أهدددتدم درندددمصف  رد م دددلس نيمدددر  درندددمصف 

رأ  دددد درطدددسق درملة ن دددى درملةن دددى  رم دددلات اةدددم تيدددتدع درمدددسدثط ردرمللندددد ثددد ش درندددردت درملة ن دددى 
 .درن مة ى  لنل م لات اةم د م لس طسق درمُر ت درنمل ثى

 

 :معايري حمتوى التكنولوجيا يف مشروع تعليم التكنولوجيا لكل األمريكان
 International Technology)يدددددتتا درص ئدددددى درُرن دددددى رملةددددد ت درملمرررم دددددل  

Education Association) (ITEA)  28  نل دلسدز رنيمدر  ملةد ت درملمرررم دل  د  نادسرع ملةد ت
 .درملمرررم ل رلد دألنس للش

 ,ITEA)رمدددت مدددت ممظددد ت نلدددل  س نيمدددر  درملمرررم دددل  ددد   ن دددى نيدددلرس سئ  دددى رهددد  

2000): 
 .(The Nature of technology) درملمرررم ل طث لى .1

 .(Technology and Society)درملمرررم ل ردرنممنم  .2
 .(Design)درمصن ت  .3
 .(Abilities for Technological World)متسدا درللرت درملمرررم   .4
 (.The Designed World)درن طط / درللرت درنصنت .5

 

 :(Wisconsin)معايري حمتوى التكنولوجيا يف وسكونسون 
اةدم ندل  مدب أش  لس دا  (Wisconsin)مؤلت نلل  س نيمر  درملمرررم ل    ر لرم درش 

 :(Fortier, and Other, 1998)درممن   ر لرمرد ملتس ش اةم 
 .مطث ق درنللسم دأل ل  ى .1
 :درنالسلى ثلرم ل س نش  مد .2
مت ددددت   ردرمُددددت  يددددد درناددددلما  رميت ددددت ردم ددددل  درُددددسدس  رمُددددد درددددملةت ترددددم نردمددددم أ ددددس  )

 ( .ردالثمللس  ردرمية د  ردر سرض رد م لس صيمصل
 :ميُ ق دالمصلد درم ت ر رال نش  مد .3
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ثمددددل  رميت ددددت درثددددسده ش  ردرلنددددد در لددددلد  دددد  نمنراددددلا  رمم  دددد   طددددط دالمصددددلد ردرثيددددع  )
 (.رد م تدت دألتردا دريت اى    دالمصلد

 :تمملج أا ل  مت ت   دا مرت  الر ى نش  مد .4
ادددددلت  درمظدددددس  ددددد  درنمممدددددلا د دددددم ) تدت درنلةرندددددلا  ردثملدددددلس نمممدددددلا  دا مدددددرت  الر دددددى  رد 

 (.ردألتردا  رمطر س درنممملا
 :درم لاد نم درنممنم ردالسمثلط ثا نش  مد .5
انددد دال ددمملثلا لنددردطش  ردرلندددد ردال ددمنسدس  دد  درددملةت  ردرن دددلهنى  دد  ممن ددد رماُ دددم )

 (.درلةن ى ردرملمرررم ىدرنممنم  ردرن لهنى    ميُ ق درم  سدا 
رماند نلل  س نيمر  درملمرررم ل    ر لرم رش اةدم أسثدم نلدل  س سئ  دى رمصدم أسثلدى 
نر دددرالا رميددددا لددددد نل ددددلس سئدددد س مددددأم  نمنراددددى نددددش درنلددددل  س در سا ددددى نمتسمددددى  دددد  اماددددى 

 .ن مر لا تسد  ى رةممن   دثمتد  نش دري لمى يمم درصم درالم  ااس
 

 :والعتماد التعليم جودة انلضم القومية اهليئة
National Authority for Quality Assurance and Accreditation of Education 

(NAQAAE) 

ثإماددل  درص ئددى درُرن ددى ر ددنلش مددرت  درملةدد ت  2886صددتس مددسدس  دد  دراددلنش نددش مددر نثس 
درا صدد ى دالامثلس ددى ردالامنددلت ردردد ي  ددمج اةددم أش هدد   درص ئددى ممنمددم ثلال ددمُمر ى رملددرش رصددل 

درللنى  رممثم سئد س نمةدس دردرعسد   ر لدرش نُسهدل نت مدى درُدلهس   ررةص ئدى أش مماد   سرادلز رصدل  د  
 02ثإصدددتدس درمئيدددى درمم    دددى رةُدددلمرش سمدددت  2886ر دددمى  25درنيل ظدددلا  لندددل صدددتس مدددسدس سمدددت 

: 2811  اثدت درلظد ت  نيندت)ثإمال  درص ئى درُرن ى ر نلش مدرت  درملةد ت ردالامندلت  2886ر مى 
63.) 

رمددت ملنددا درص ئددى درُرن ددى ر ددنلش مددرت  درملةدد ت ردالامنددلت ثملددر ش رمددلش نم صصددى نددش 
أ ددلم   لة ددلا درمسث ددى رر ددم را ُددى رنلددل  س درنددمصف درنتس دد   رمددت داددمنةا دررا ُددى اةددم نلددل  س 

 : رم ق درنمصف ثلد املصس   رر رال  ُت م نما دررا ُى ن مر لا نل لس ى رنل  ة
 .أهتدم درنمصف .1
 .نيمر  درنمصف .2
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 .نصلتس درنلس ى .3
 .ردرملةت( درمتس س)طسق درملة ت  .4
 .دالماطى درملة ن ى درملةن ى .5
 .مردمف درملة ت .6
 .مُر ت مم    درنمصف .6

 

 الثانوية للمرحلة املعلومات تكنولوجيا مقرر: الرابع احملور
 لسمدددى  دممدددلعا دريددددترت ندددل مي دددل  در دددرت نددددش مطدددرس ملمرردددرم  لث دددس  راددددرس  نلةرنلم دددى 

ردألنددللش  ملةددا ندددش لرلثمددل ادددلرت صدد  س    دددمط م درنددس  اثدددس  دررصددرد تردددم أي نلددلش ثنمدددست 
 .  طى عس

رمدددت أادددسا درملمرررم دددل دريت ادددى لا دددسدز  ددد  ي دددل  دصم دددلش رأصدددثيا نُ ل دددل رةمُدددتت دردددد ي 
جردددى ملمرررم دددى رصدددةا تر دددا درلُدددرد درثادددس ى ي دددع ال  لدددلت  ندددس  دددرت تال رم دددنم   دددا ادددش د مدددسدع 

نمطدددرس  أر ألاددددس مطددددرسد ر لددددل  نددددش  ددددلثُلمصل  ثدددد أصددددث  لددددد  ددددست ال   ددددمط م أش   ددددم م  اددددش 
 .د م تدت درملمرررم ل  رد     ي لما درلةن ى أر ي لما درلنة ى

 

 :تعريف التكنولوجيا
رهددد  ملمددد   ددد  ر مصدددل دألصدددة ى لدددد ( Technology)درملمرررم دددل ملس دددب رلةندددى أممث دددى 

لةرت درم  ماسح ل   ى اند ا   نل  رمنمت نش نلس ى ل دم  صدمم دالم دلش  دل ملز ندش درنلس ى ردر
دريمس    نسديد مطرس  دألرر ى تردم ل   دى اندد يل دب جرد  رد دم دال دم تدنلا  أر طدلئس  ادلثس  
درُلسدا  ثد منمت نش درصملاى تردم لدد درمادلطلا دالم دلم ى درصلت دى  رامدت مسمندى ر ظدى ملمرررم دل 

  "أمُدش"ردرن دم سمى ندش  لدد ( درمُم دى) ى درلسث ى  رمت أش أمدسب لةندى رصدل  د  درنلمد  هد  ترم درة
ردرمُم ددى نددل هدد  تال نمنراددى نددش دأل ددلر ب ردر طددردا درمدد  مددؤتي ترددم نمددمف نلدد ش أر  تنددى ثلددد 
تمددى رأنلمددى  رمددت اس صددل در ثددسد  ثأمصددل م ددق نلس دد   مر ددط ثدد ش درلةددت ردرصددملاى  رمددت  ن ددد ميددر 

ي ملز أر درصدملاى ي مدلز ج دس  ررلمصدل مثُدم  د  لدد دأليدردد اةندلز أر م دُلز نلس  دلز أر نمظرندى درلةت 
نمللنةى نش درلةت دأل لس ردرلةت درمطث ُد  رانة دلا دالممدلج  ثصدتم ل ل دى يلمدلا ملئندى رمي د ش 
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مرا ددى دري ددل   دد  تطددلس مدد ت نلمر ددى رأ مم ددى  لصددى ثلددد نممنددم ي ددب ملس  ددا رماددأما رمطددرس  
 (.423 - 422: 2811نينت  اثت درلظ ت  )

 American Association for theرمدددس  درمنل دددى دألنس ل دددى رمُدددتت درلةدددرت 

Advancement of Science (AAAS) 1989  اندد دممندلا  نسلدب : "أش درملمرررم دل هد
ال  اددددمند اةدددددم درثيدددددع ردرمصدددددن ت ردرصدددددملاى  ُدددددط  ررلمصددددل مادددددمند أ  دددددلز اةدددددم مدددددتث س درندددددردت 

تدسمصددددل رم ددددر ُصل رصددددد لممصل    ث منددددل ملددددسم درمنل ددددى درُرن ددددى رملةددددد ت " رد ددددم تدنصل رمصددددم لصل رد 
 1666 (ITEA( )International Technology Education Association)درملمرررم دل 

تثتدع تم لم   د  م د ى مادمند اةدم مرر دت نلدلسم رانة دلا رمطدر س مظدت : "درملمرررم ل اةم أمصل
نتدت دالم لش ثلرنُتسدا  (.26 - 22: 2886 م  دهلل  " )نش أمد يد درنالما رد 

رندددش  دددمد درملس  دددلا در دددلثُى مدددس  درثليادددى أش درملمرررم دددل مثيدددع  ددد  يدددد درنادددلما  
هدد   دريةددرد  لنددل أمصددل مصددمت ثمةث ددى يلمددلا دالم ددلش رس ثلمددا درنممراددى درمدد  ماددند من ددم  رمطث ددق

 .نملي  دري ل 
 

 :ماهية تكنولوجيا املعلومات
درنمدددلد درددد ي  صدددمت ثإممدددلج درنلةرندددلا رنللرممصدددل : " ُصدددت ثملمرررم دددل درنلةرندددلا  ثأمصدددل 

تدسمصل  رد  أللش مصلز أت صرملز أت صرس  أت أ ي طس ُدى مدتنف ث مصدل  ثندل  د   ردال اةدرت رم ع مصل رد 
دريل درب ردالمصددلالا  رثندل  ددسمثط ثصدل نددش ماددس للا رمدردم ش نملةُددى ثلرمادس رينل ددى درنلةرنددلا  

 (. 3: 2886 ي م رج سرش  " )رأي أانلد متات ه د درنملد 
 

 :املرتكزات األساسية ملقرر تكنولوجيا املعلومات
 :النمو المتزايد للمعلوماتمواكبة التطور التكنولوجي العالمي و  .1

رادرس  درنردصدما ردالمصدلالا ردرادرس  درملمرررم دى  ردالم ملس در للم  لرم مس درنلس           
دممُدلد درنلس دى  لةصدل اردندد م د ط اةدم درنؤ  دى درمسثر دى ندش  رندل  مسمدب اة صدل ندش  دساى

 .ردال ميتدع ردرممت ت رنملسد  ه   درم  سدا أمد نع ت نش در للر ى
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 :طبيعة المادة الديناميكية .1
 ولمثدددس نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا ثطث لمدددا نم  دددس رت مدددلن ل   ر ردددال مظدددسدز رةم  دددسدا         

درنم دددلساى  ددد  نمدددلد ملمرررم دددل درنلةرندددلا  رهدددد د   دددسض اةدددم رد دددل  نمدددلهف ملمرررم ددددل 
س ملمرررم دددل درنلةرندددلا تادددلت  درمظدددس ثل دددمنسدس  ددد  طث لدددى درنيمدددر   ر ردددال يمدددم  لدددرش نُدددس 

 .درنلةرنلا ملتسدز اةم نردلثى مطرسدا درلصس ردالمملهلا دريت اى
 :اإليفاء باحتياجات و صائص المتعلم الفلسطيني .2

 لرنممنلددددلا ملدددد ب اصددددس درملمرررم ددددل ي ددددع  مددددأاس ن ددددلس رطث لددددى درمطددددرس ثددددلرمنر        
اةدم هد د دال دلس   مدب درنم لسع    نلتالا داللمال لا درلةن دى ردالثملدلسدا درملمرررم دى  ر 

ر م  درنملةت در ة ط م     درطس ق درصي   رلد   وردلدب هد د درمطدرس درنم دلسع  ر ردال رلد  
 .  مط م مةث ى س ثلما رديم لملما

 :تلبية احتياجات سوق العمل والتوجه العالمي نحو العولمة .2
ف  نل ماصت  در رت نش مطرسدا  س لى    من م نمدلالا دري دل   م دم رد دل  نمدله

ملمرررم دل درنلةرنددلا أندلت ميددتي  مدري رمُددت ت نددملةت  ة دط م    ددمط م مةث دى ديم لمددلا  ددرق 
 .درلند رنردلثى دالم ملس درنلس  

 

 : األهداف العامة لتعليم تكنولوجيا املعلومات
 ولت ملة ت درملمرررم ل رديت نش درندردت درانلم دى دأل ل د ى  د  ملةد ت درنملةند ش   استراليا   

 Australian Education)ي دددع موؤلدددت دألهدددتدم درللندددى رملةددد ت درملمرررم دددل اةدددم ندددل  ةددد  

Council, 2001:) 

 :ممن ى نصلسدا درنملةن ش اةم
 .درمية د ريد درنالما .1
 .ننلس ى انة لا درنلةرنلا ردري لب .2
صدددت ردددترس درلةدددت ردرملمرررم دددل  ددد  درنممندددم ردالامدددلش نلدددلز  ددد  مطدددر س درنصدددلسدا درلةن دددى در  .3

 .ردرملمرررم ى
 .در صت ردرمسل ع نش أمد ميُ ق درمردعش ردرممن ى    درث ئى .4
 .ننلس ى درمُت ردريلت     ر  درُ ت دأل مم ى ردالممنلا ى درس ن ى .5
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 ُددت يددتتا   نددل  الواليــات المتحــدة األمريكيــةأنددل دألهددتدم درللنددى رملةدد ت درملمرررم ددل  دد  
 :(Edward an other, 1991) ة  
 .درل ب نم درملمرررم ل رمل   صل اليم لملا دصم لش .1
 .دريلت ثتمى لل  ى اةم درناللد درنسمثطى ثلرملمرررم ل .2
 .تتدس  أر د ملنلد درملمرررم ل رثصرس  نومئنى رنمل ثى .3
تسدال درلممى   نل ث مصل .4  . ما  د املصس درمظت درملمرررم ى رد 

ي دع مدل ا  1666مت ميت ت أهتدم ملة ت درملمرررم ل ثدلرنمصف درُدرن  ادلت  السويدر   
 Utbiednings)دألهدددددتدم درللنددددددى رملةدددددد ت درملمرررم ددددددل  دددددد   نددددددس أهددددددتدم سئ  ددددد ى رهدددددد  

department, 1999:) 

مرررم ددددى رمأا سدمصددددل درن مة ددددى اةددددم دأل ددددسدت ردرنممنددددم مددددتس س مددددلس ق رمطددددر س دراُل ددددى درمل .1
 .ردرطث لى

 .ممن ى را  درنملةن ش ثلرملمرررم ل درني طى نلصت    درللرت .2
 .نملماى رمُر ت مأا سدا در  لسدا درملمرررم ى درنممراى اةم دالم لش ردرنممنم .3
دأل لددددلس  دددد   ملس ددددم درنملةندددد ش ثلرنلةرنددددلا درملمرررم ددددى رطث لددددى درملمرررم ددددل رد ددددم تدت .4

 .درنردمم دريُ ُ ى
ملر ش دمملهلا د ملث ى ردهمنلنلا ملمرررم ى يُ ُ ى مو لهت  د  ملدر ش مدتسدا الر دى ريدد  .5

 .درنالما درملمرررم ى
 

 :األهداف العامة ملقرر تكنولوجيا املعلومات للصف احلادي عشر يف فلسط 
درالمر ددى  دد   ة ددط ش للرمددلر  رمددت مددت ميت ددت أهددتدم نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةنسيةددى 

 (:5: 2811تر د درنلةت رنثيع ملمرررم ل درنلةرنلا  )
 .ماث ا أ س درمُتت درصملا  امت درطلرب نم درمُتت درملمرررم  .1
 .تالس  درطلرب رمام لا اةم داللمالم ردصثتدع ردرُتس  اةم يد درنالما .2
 .ملع ع دالممصلت ردرمر  س رت  درطلرب ثلال م تدت دألناد .3
 .درملسم اةم ل   ى ينل ى درث لملا ردرنيل ظى اةم نةل مصل .4
 .مام م تاتدت أانلد مطث ُ ى    أطس نالس م ص  س   وم  هل درطةثى لنمنرالا .5
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 .ن لات  درطلرب اةم دالمتنلج نم مطث ُلا دريل رب دريت اى .6
 ملع ددددع دالممنددددل  رةددددرطش ري ددددش درمللنددددد نددددم درث ئددددى درنية ددددى ردري ددددلظ اة صددددل نددددش درلثددددع .6

 .ردرمةرع
 .ملع ع درمللند ث ش درلةت ردرلند ردرمظس ى ردرمطث ق .0
 .ن لات  درطلرب اةم دلم لب نصلس  درم ط ط .6

ملر دددددت درطلردددددب اةدددددم درمللندددددد ثصدددددرس  نمُمدددددى ندددددم درندددددردت ردألتردا ردألمصدددددع  درنملةُددددددى  .18
 .ثلريل رب

ن مةددم  معر ددت  ثلرنلددلسم درمُم ددى درمدد   نلمددا نددش دالم مددلح اةددم نممددعدا درملمرررم ددل  دد  .11
 .درُطلالا

 (.درنسئ ى  ردرة ظ ى  ردرنلمرثى)مطر س نصلسدا دالمصلد  .12
درمللندددد ندددم درثسنم دددلا درمددد  م دددلات  ددد  دممدددلع درنصدددلت در رن دددى درمددد   ردمصصدددل در دددست  ددد   .13

 .درنممنم
 .مطث ق مُم لا درملمرررم ل دريت اى رممن ى درم ل س دالثتدا  .14
 .مطُ  نش  مد ملةت ر لا درثسنمىممن ى نصلس  درم ل س درلةن  ردال ممملج درن .15
 .درملسم اةم دأل س درلةن ى رم ع ش درث لملا تد د دريل رب .16

 

 :مربرات وجود مناهج تكنولوجيا املعلومات ومؤسساتها
 Department of Technology( )1991) يتت م ت ملة ت درملمرررم ل ثلة ى مرسممدررش

Education Trenton state College ) دم  دهلل  )سئ  دى رملةد ت درملمرررم دل رهد  امادى أ دثلب 
2886 :62-63:) 
 :األهمية االقتصادية .1

 نش ث ش أرما درممل س درلت ت  مأم  درنمدلالا درملمرررم دى  د  درنُتندى درممل  د ى ر ردال        
نددش  ددمد درنمممددلا درملمرررم ددى رصددملاى رمصددن ت درنمممددلا درنممراددى راممددى  رددال ثلرلنددد 

درللرن ددى ردرمددردعش درممددلسي رميُ ددق نطلرددب دأل ةث ددى  لرنمممددلا درملمرررم ددى  رن ددمُثد دأل ددردق
 .ردر تنلا دال مصمل ى  ؤاسدش    أ للس درملس رنل امصت
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 :القيمة الفعلية للتكنولوجيا .1
: ردد س همددلال د ددممم اةددم أهن ددى تسد ددى درملمرررم ددل ث ددثب أش درلنة ددلا دأل ل دد ى ناددد      

املصدددس  ددددسرس ى  دددد  درننلس ددددى درملة ن دددى   دددد نلش نددددش  مرصددددل  (درمصدددن ت  ريددددد درناددددلةى)
دردددميلت  ددد  درنممندددم ندددش يررمدددل رمنلممدددل ندددش ملدددد درنادددلما درمددد  مدددترس يررمدددل  ددد  درلدددلرت 

 .نر رالز رةتسد ى تد د در صد
 :لتنمية المواطنة .2

 :ملة ت درملمرررم ل  و لات    ملد در ست ملتسدز اةم      
  درللرت در ي مل ب   ادرنيل ظى اةم درث ئى رصيى. 
 د م تدت ر صت درملمرررم ل ثطسق أ  د. 
  دم ل  مسدسدا صي يى    د م تدت درملمرررم ل رمممب درن لطس. 

 

 :الجتاهات العاملية املعاصرة يف جمال تكنولوجيا املعلومات
 :جتربة الوليات املتحدة األمريكية .1

ثددددددتأا ممسثددددددى دررال ددددددلا درنميددددددت  دألنس ل ددددددى  دددددد  تت ددددددلد دريل ددددددب  دددددد  درملةدددددد ت  دددددد  
در ن  م لا  ردعتدتا درممسثدى دممادلسدز  د  در دثل م لا  ي دع أادلسا درتسد دى درمد  مدت تادتدتهل 
نددددش مثددددد درُ ددددت درملة ندددد  ثلررال ددددلا درنميددددت  اددددش ردمددددم دريل ددددثلا رد ددددم تدنصل  دددد  درملةدددد ت  

يل دددب  رأش نلدددتد د دددم تدت  28د نتس دددى المر دددى ثصدددل ألادددس ندددش رأ ددد سا درممدددلئف ادددش أش لددد
نش درندتدسس مدر س مصدلع يل دب رلدد % 6درطمب رةيل ب  صد ترم  لام ش أ ثرا لز  رأش 

ندددش % 26ندددش نتس ددد  درندددتدسس درالمر دددى   دددم تنرش دريل دددب  رأش % 15طلرثدددلز  رأش  12
د دددم تدت درثدددسدنف : الا درملر ددىنتس دد  درندددتدسس درالمر دددى  ولددترد  ثدددسد   ددد  دريل ددب  ددد  درنمدددل

درملة ن دددى  رمدددر س درنلةرندددلا ردددت صت ادددش درثدددسدنف  رد دددم تدت ثدددسدنف نللرمدددى درلةندددلا  رلملثدددى 
درثددسدنف ثل ددم تدت ر ددلا دريل ددب  راددش م ددل  دررمددا رطددمب درنسيةددى درالمر ددى  دد  د ددم تدت 

ندددددش رمدددددا درطدددددمب ن صدددددج اللم دددددلب درنلس دددددى ادددددش % 58دريل دددددب ألدددددتا درتسد دددددى أش 
نددش رمدددا درطددمب ن صددج رةمدددتس س اةددم درنصدددلسدا % 13دريل ددثلا رملةددت درثسنمدددى  رأش 
نددددش رمددددا درطددددمب ن صددددج رةمددددتس ب اةددددم درمنددددلس ش % 10درس ل دددد ى رملةددددت درة ددددلا  رأش 

ردرننلس ددى  دد  درممددلس  ردرصددملاى  رألددتا درتسد ددى أش د ددم تدت دريل ددب  دد  ثلددض درنُددسسدا 
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طددمب  رثددلرس ت نددش  رددال  ددإش درممسثددى دألنس ل ددى  لنددل أ ددصت  دد  مطددر س دصاددتدت دأللددلت ن  رة
أادددلسا درتسد دددى اةدددم  دددسرس  رمدددرت  طدددى مرن دددى اةدددم ن دددمر  دألندددى صت دددلد دريل دددب  ددد  
درنددتدسس  ردريلمددى ترددم مأه ددد درنلةندد ش رمددتس ثصت  ردريلمددى دراددت ت  ترددم درمنر ددد نددش درُطددلع 

 .Baker, H. ) ر طى رمم  د هلدريلرن   رأهن ى نالسلى درمسثر  ش    لل ى  طردا ر م د
J, 1987: 149 - 162) 

 

 :جتربة فرنسا .2
مولت درممسثى در سم د ى منر مدلز  ويمد ي ثدا  د  تت دلد دريل دب  د  درملةد ت ثلامثدلس  ر د ةى 

رمدددرت  طدددى رطم دددى صت دددلد دريل دددثلا ندددم مدددر س درُملادددى : ملة ن دددى  ر ردددال رلدددت  أ دددثلب نمصدددل
ر دى  لصدى ن مة دى ادش درة دى دالممة ع دى  ررمدرت  طدى ردرُسدس در  ل   درنتات رد رال  ررمدرت 

ادتدت درنمدلهف  رادتت درم دسع ثإت دلد دريل دثلا  د   رمتس ب درنلةن ش اةم د م تدت دريل ب رد 
درنددددتدسس مثددددد تاددددتدت درنتس دددد ش دصاددددتدت درنمل ددددب ردالممصددددل  نددددش مطددددر س درثددددسدنف درملة ن ددددى 

دريل دددثلا مم دد  ثتمددى  ردرنادددلسلى  رن مةددم درنُددسسدا  رر ددم  طدددى رمنر ددد دريلرنددى صت ددلد
در للرى نش درمسثر  ش    نسديد تت لد دريل ب  د  درندتدسس رمُ د نصت رندت   للر دى  ردال  رمدت 

ت ثإت دددلد دريل دددب  ددد  درنسيةدددى درالمر دددى ر  دددم تنا درطدددمب  1668ثدددتأا درممسثدددى  ددد  ادددلت 
ت  لدش در دسض مدتس س  دمى ثلامثدلس  ر د ةى ملة ن دى  ررد 10 – 15در  ش منمت أانلسهت نل ثد ش 

اددددتدت  درثسنمددددى أر اةددددت دريل ددددب  رر ددددلا  طددددى رمددددتس ب درنتس دددد ش  رمسل ددددب دألمصددددع   رد 
ت  رمددت مدت دالممصددل  نددش تاددتدت  1666 –ت  1666درثسنم دلا رةنُددسسدا  ددمد در مدس  نددش اددلت 

ثسملنف ملة ن  رةنملهف    درس ل د لا ردرنر د ُم ردرة دلا ردرطث لدى ردرل ن دل   588ألاس نش 
 .(Hebenstreit, J. , 1980: 17 - 21)ه  م ت دال م تدت ر 

 

 :جتربة اململكة العربية السعودية .3
 ل لز رميُ ق دألهتدم درللنى ر  ل ى درملة ت  د  درننةلدى درلسث دى در دلرت ى  مُدسس درثدت  

هددد  دد  درنددتدسس درالمر ددى  رلددلش ثردمددم يصددى  1486ثإت ددلد دريل ددب لنددلت  ملة ن ددى  دد  اددلت 
هددد مددت ع ددلت  يصددى ت ددل  ى  دد  من ددم صدد رم درنسيةددى  1416دأل ددثرع  ر دد  اددلت رديددت   دد  

 .درالمر ى
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رُدددت مطلدددا درننةلدددى درلسث دددى در دددلرت ى ادددرطلز لث دددسدز  ددد  نمدددلد د دددم تدت دريل دددب  ددد  
درملةدد ت  ر رددال   نددل  ملةددق ثل ددم تدنا لنددلت  ملة ن ددى نددش  ددنش نمددلهف درملةدد ت درلددلت  رلدد رال 

تتدس  درلنة ددى درملة ن دددى نددش رمددرت درثدددسدنف درن صصددى درمدد  مدددت س   نددل  ملةددق ثل دددم تدنا  دد  
انة ددى درملةدد ت  ددرد   دد  تتدس  اددئرش درطددمب أر درنلةندد ش أر دال مثددلسدا  رأ  ددلز   نددل  ملةددق 
ثل دددم تدنا لر ددد ةى ملة ن دددى  رمدددت مثمدددا درننةلدددى درلسث دددى در دددلرت ى نادددسرالز رطم دددلز ال دددم تدت 

نادسرع اثدت دهلل ثددش اثدت درلع دع رأثملئددا " رأطةُدا اة ددا د دت دريل دب دآلرد   د  نمددلد درملةد ت 
 ".درطةثى در لرت  ش رةيل ب دآلر  

 

 :جتربة مجهورية مصر العربية .4
 (1987) الت درنصسي ردرملة ت درمسث ى رع س تال ي ش درممسثى  صت لد نيلرالا ثتأا

 ردمصدةا درُدرن   درملة ند  دريل درب رنادسرع درمم  د ي رةنمةدس درمأ   د  دالممندلع تردم
  ثدسد  رمدلت درنمدلد  هد د  د  نلصدل رةملدلرش ثس طلم دل نادد دردترد ثلض نم درنصس ى دريلرنى

 درم طد ط ر ثدتأ درملة ند   درنادسرع ميت دت دردم أتا ن مة دى ثلممنلادلا درمدلمث ش لدم ندش
 ندش طةثمصدل اندلم ش اةدم   صدل درسدئدت  ممسثمدا ر طثدق نتس دى درنصدسي در س دق د مدلس رمم  د   

 ملدت د مدت ي دع درثس طدلم  ش ندم رثلرملدلرش درنادسرع مُ د ت رأا دت  دمى ( 16 - 15)أاندلسهت 
 مُم دى نسلدع " د دت اة دا أطةدق نم صدج  نسلدع ثإمادل  ردرملةد ت درمسث دى رعدس  رملندا درنمصف 
 مدتس ب اةدم درنسلدع هد د ردامندت ردرلدر م  ش در سم د  ش ندم ثلرملدلرش " درملة ن دى دألمظندى
 ل طدر  ثصدل ثدلرمثسع در دلسج  د  درنصدس رش درلةندل  مدلت درمد  دألمصدع  د دم تدت اةدم درنلةند ش

 درنمدلد هد د  د  درنمُتندى دردترد ممدلسب ندش درنصدس رش رد دم لت درنصدس ى  درممسثدى  د  أرردم
 نماد ى    درنملد ه د    درنلةن ش رمتس ب نسلع تملنى  رال رمم ثس طلم ل  ممسثى رثلأل ج
 رةيل درب درن دم تنى درملة ن دى دألمظندى د دم تدت اةدم درنلةند ش رمدتس ب درُدلهس   د  درثلدسي
 (58 - 45: 1664نطس ردرع ث   ). درملة ن 

 

 :التجربة الفلسطينية .5
 تردم در ة دط م ى درلدلر  ردرملةد ت درمسث دى رعدس  تأثدا  ُدت  الفلسـطينية للتجربـة ثلرم ثى أما
 نمد  ر ردال درملةد ت   د  دريل درب د دم تدت نمدلد  د  ردرلسث دى درترر دى درممدلسب ندش دص دلت 
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 نيلرالمصدل رصدل رلدلش  ( 1994 ) ادلت ردرملةد ت درمسث دى رعدس  نصدلت رم دةنصل درةيظدى دألرردم
دل دردرعدس  م دست رردت نملهمصدل   د  دريل درب ثإت دلد  ُلندا  ردال   د  درنمرد دلى دل نمصلمز   لصز
 م دنش ررلدش در ة دط م   درس دن  درنمصدلج  د  (18 - 5)ندش   د  درصد رم ثلريل درب
  (% 33 )ثيدردر  دريل درب ادش ريدتدا درند لرس  رةصد رم ندلت  درملمرررم دل نمصدلج نيمدر 

 ثردمدم متس دلش درةمد ش درنلةرنلم دى ندلتم  تردم ثلص دل ى درنتس د ى  درلمدب مةدال نيمدر  ندش
 رد مطلاا درن مة ى  درالمر ى  سرع    ااس ردرالم  ااس دريلتي رةص  ش أ ثرا زل يصم ش
 نسدلدع ندش درلا دس ثمدر  س رصدل درترر دى ردرمطدر س دردتات نادلس م ندش دص دلت   دمد رندش دردرعدس 

 ر صصدا ثلرممسثدى  رةمصدرض درندؤهة ش درنلةند ش را مدا دريلرن دى  درندتدسس    دريل رب
 درندتدسس معر دت اةدم مادسم رةمُم دلا  درللندى دصتدس   دنش ثلريل درب  لصدى تتدس  لد رال

 درنرمدم أاندلد تطدمق  د  دردترس رصدل رلدلش دألمصدع   هد   رمطدر س صد لمى راةدم ثلريرد د ب 
  (دالممسمدا)درنلةرندلا  ادثلى  دمد ندش ردرنلةند ش درطةثدى ر تندى " عدمدد " دالرلمسرمد 
 درنتس د ى درنثليدع مدتس س  د  نمدا ردص دلت  دريل درب صت دلد ملس دى درنيدلرالا رنلعدردا
 ندش ن دم  ت ش درملةد ت ير دثى رنادسرع درنثدلتس  دالرلمسرم دى نادسرع  د  درلندد  ثدتأ دأل دس  
 (16- 16: 2886مثس  )  (ICT) .دألستم ى درممسثى
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  دراسات اهتمت بتحليل محتوى مقررات التكنولوجيا: أوالا. 
  دراسات تعلقت بمعايير الجودة: ثانياا. 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
مملررددا درثلياددى  دد  هدد د در صددد اددسض درتسد ددلا در ددلثُى درمدد  مملةددق ثنر ددرع درتسد ددى 

درتسد ددددلا  ردرملدددسم تردددم دأل ددددلر ب دريلر دددى رةرمدددرم اةددددم أهدددت درنر دددرالا درمدددد  مملررمصدددل هددد   
ردصمددسد دا درمدد  مثممصددل  ردرممددلئف درمدد  مرصددةا تر صددل  رمددت صددم ا درثلياددى درتسد ددلا در ددلثُى ترددم 

 :اماى نيلرس سئ  ى ه 
 

  دراسات اهتمت بتحليل محتوى مقررات التكنولوجيا: أوالا. 
  دراسات تعلقت بمعايير الجودة: ثانياا. 
  بتحليل وتقويم محتوى مقررات أ رىدراسات اهتمت : ثالثاا. 
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 دراسات احملور األول: اول  
 دراسات اهتمت بتحليل حمتوى مقررات التكنولوجيا

 
 (2818)دراسة احلناوي  .1

هت ا ه   درتسد دى تردم تثدسدع ترس لمدلب ملمرررم دل درنلةرندلا درنُدسس اةدم طةثدى درصدم 
درللرن ددى رملمرررم ددل درنلةرنددلا  ررميُ ددق أهددتدم  دراددلم  ااددس  دد  تل ددلب درطةثددى ثلددض درنلددل  س

درتسد دددى مدددلت درثليدددع ثل دددم تدت درندددمصف دررصددد   درمية ةددد   رمدددسمت درثليدددع رأادددت ملئندددى ثلرنلدددل  س 
ندش تادتدت درمنل دى درترر دى رملمرررم دل درملةد ت  ي دع ملرمدا درُلئندى  د  ( ISTE 2007)درللرن دى 

اةدم  ددمى نيددلرس ثردمدم أسثلددى نلددل  س رلدد نيددرس  رمددت  نل ددلسدز نرعاددى( 24)صد  مصل درمصلئ ددى ندش 
مية دددد نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا  ددد   دددر  درنلدددل  س درللرن دددى رملمرررم دددل درنلةرندددلا  رصدددنت 
درثليددع د مثددلسدز ميصدد ة لز رةنلددل  س درللرن ددى رملمرررم ددل درنلةرنددلا  رمددت مرصددةا درتسد ددى تردددم أش 

ا  دد   ددر  درنلددل  س درللرن ددى رملمرررم ددل درنلةرنددلا اددتت ممددلئف مية ددد نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددل
دصثتدا ددددى دال ددددميتدع  )مددددردعش درم ددددب درنئر ددددى رملددددسدسدا نيددددلرس ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا درللرن ددددى

درمردصددد ردرملددلرش  درثيددع ر دددمنى درنلةرنددى  درم ل ددس درمُددتي ريدددد درناددلما ردم ددل  درُدددسدسدا  
 (.درملمرررم ىدرنردطمى درسمن ى  رن له ت انة لا 

رمرصددددةا درتسد دددددى رةدددددترس در ددددل م رنُدددددسس ملمرررم دددددل درنلةرنددددلا  ددددد  تل دددددلب درطةثدددددى 
 .رصلر  دصملع(  لرس  تملع)درنلل  س درللرن ى رملمرررم ل درنلةرنلا  لع  ترم الند درممس 

 

 (2886)دراسة األسطل  .2
نددلا  دد   ددر  هددت ا هدد   درتسد ددى ترددم تاددسد  ريددت  درثسنمددى  دد  نُددسس ملمرررم ددل درنلةر  

درنلدددل  س دألتدئ دددى رةثسنمدددى  رندددش ادددت م دددلس أادددس درندددلت  درنوادددسد  اةدددم ن دددمر  نصدددلس  درثسنمدددى ردددت  
طمب درصم دريلتي ااس رد م تت درثليع لدد ندش درندمصف دررصد   درمية ةد   ردرندمصف درثمدلئ  

صل  دددد  ردرممس ثدددد  ي ددددع أاددددت درثليددددع ملئنددددى نُمسيددددى رةنلددددل  س دألتدئ ددددى رةثسنمددددى درردمددددب م ددددن م
  رنددددش اددددت يددددتت درثليددددع درنلددددل  س ( 12 - 6)نُددددسسدا ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا رةنسديددددد درتسد دددد ى

دألتدئ ى رةثسنمى درردمدب م دن مصل  ُدط  د  نيمدر  ريدت  درثسنمدى  د  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا 
نل ددددلسدز مرعاددددا اةددددم انددددلم  ( 26)رةصددددم دريددددلتي ااددددس  رللمددددا درُلئنددددى درمصلئ ددددى نلرمددددى نددددش 
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ا  ريةد نيمر  ريت  درثسنمدى  د  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا  د   در  درنلدل  س دألتدئ دى نملال
رةثسنمى  رندش ادت مدلت ثثمدل  ندلت  تاسدئ دى نُمسيدى  د   در  ممدلئف مية دد درنيمدر   رد دم تت ثطلمدى 
نميظى رُ لس أاس درنلت  درنوادسد  اةدم ن دمر  نصدلس  درثسنمدى ردت  طدمب درصدم دريدلتي اادس  

لددرش نممنددم درتدس ددى نددش طددمب درصددم دريددلتي ااددس نددش درنددتدسس درملثلددى رنت س ددى  ددلش رمددت م
 .2886 – 2880 رمس    درللت درتسد   

رمرصةا درتسد ى ترم ادتت مدردعش درم دب درنئر دى رممدلئف مية دد نيمدر  ريدت  درثسنمدى  د  
 .نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا     ر  درنلل  س دألتدئ ى رةثسنمى

 

 (2886)النادي دراسة  .3
هت ا ه   درتسد ى ترم تاسد  نيمر  نُسس درملمرررم ل رةصدم در دلثم دأل ل د   د   در  
درنلدددل  س درللرن دددى   رمدددت دمثلدددا درثليادددى درندددمصف دررصددد   درمية ةددد   ي دددع ملندددا ثمية دددد نيمدددر  

رنلدل  س نُسس درملمرررم ل رةصم در لثم دأل ل   نش  مد أتد  مية د مدت ثملؤهدل ثلالامندلت اةدم د
درللرن ددى ررال ددى أرهددل ر دألنس ل ددى  رلدد رال درنددمصف درثمددلئ  صاددتدت درنددلت  دصاسدئ ددى ر رددال ثلالامنددلت 
اةدم ممددلئف مية دد نيمددر  درنُددسس  رأسد  درن مصد ش ثلرنمددلهف رطددسق درمدتس س رملمرررم ددل درملةدد ت  

رملمرررم دل رةصدم در دلثم نل لسدز  رمت مناةا ا مى درتسد ى  د  لمدلب د( 12)رمت ثة  اتت درنلل  س 
 . نش نسيةى درملة ت دأل ل       ة ط ش

رللمددا أهددت درممددلئف درمدد  مرصددةا تر صددل درتسد دددى مددتم  م ددب مددر س درنلددل  س درللرن ددى  ددد  
نيمر  درملمرررم ل رةصم در دلثم دأل ل د   رمدت تادتدت درندلت  دصاسدئ دى رنيمدر  نُدسس درملمرررم دل 

 .رنلل  س درللرن ىرةصم در لثم دأل ل       ر  د
رندددش درمرصددد لا درمددد  أرصدددم ثصدددل درثيدددع دال دددم لت  ندددش ملئندددى درنلدددل  س درللرن دددى درمددد  
مرصددةا تر صددل درتسد ددى امددت مطددر س نمصددلج درملمرررم ددل رةصددم در ددلثم دأل ل دد    ردال ددم لت  نددش 

 .  درنلت  دصاسدئ ى درم  متنمصل درتسد ى    مطر س نمصلج درملمرررم ل
 

 (2886)لدين دراسة سعد ا .4
هدددت ا هددد   درتسد دددى  درملدددسم تردددم درنصدددلسدا دري لم دددى درنم دددنمى  ددد  نُدددسس درملمرررم دددل 
رةصددم درللاددس رميت ددت نددت  دلم ددلب درطةثددى رصددل  رمددت دمثلددا درثلياددى درنددمصف دررصدد   درمية ةدد   



 56 

ش  رد ددم تنا درثليادددى أتد  مية ددد درنيمدددر  رد مثدددلس رةنصددلسدا دري لم دددى  رملرمدددا ا مددى درتسد دددى نددد
انلم دددى نددددتدسس نمصددددل أسثلددددى نددددتدسس رإلمددددلع رأسثلدددى نددددتدسس رةدددد لرس رمددددت د م ددددلس درل مددددى ثطس ُددددى  

 (  .566)امُرت ى ااردئ ى رثة  اتت طةثمصل
رللمددا أهددت درممددلئف درمدد  مرصددةا تر صددل درتسد ددى  ددلم ممددلرد نيمددر  نُددسس درملمرررم ددل  

 لم ددى رددت  طةثددى درصددم درللاددس رددت رةصددم درللاددس رةنصددلسدا دري لم ددى  رأش ن ددمر  درنصددلسدا دري
 % .  08 صد ترم ن مر  درمنلش 

 

 (2886)دراسة الفقعاوي  .5
هدددت ا هددد   درتسد دددى تردددم مية دددد نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا درنُدددسس اةدددم طةثدددى درصدددم 
دريددلتي ااددس  دد   ددر  نلددل  س دراُل ددى دريل ددرث ى  رنددش اددت م ددلس نددت  دلم ددلب درطةثددى رنلددل  س 

درنلس  ى  رمت دمثلدا درثليادى درندمصف دررصد   درمية ةد   رد دم تنا درثليادى أتد  دراُل ى دريل رث ى 
 636مية ددد درنيمدددر  رد مثدددلس رةنلدددل  س درنلس  دددى رةاُل دددى دريل دددرث ى  رملرمدددا ا مدددى درتسد دددى ندددش 

 .طلرب رطلرثى نش طةثى درصم دريلتي ااس
درنئر دددى رملدددسدسدا  رللمدددا أهدددت درممدددلئف درمددد  مرصدددةا تر صدددل درتسد دددى ادددتت مدددردعش درم دددب 

نيددلرس دراُل ددى دريل ددرث ى  لنددل أر دديا درتسد ددى رمددرت  ددسرق  دا تالرددى تيصددلئ ى ثدد ش ن ددمر  
اةددرت  –اةندد  )دراُل ددى دريل ددرث ى رددت  طةثددى درصددم دريددلتي ااددس  لددع  ترددم النددد درم صددج 

 .  رصلر  در سع درلةن ( تم لم ى
 

 (2886)دراسة أبو جحجوح؛ وعياد  .6
رددم مية ددد لمددب درملمرررم ددل نددش درصددم در ددلثم ترددم درصددم درللاددس هددت ا هدد   درتسد ددى ت

ث ة ددددط ش  دددد   ددددر  نلددددل  س درممددددرس درملمررددددرم  رةمنل ددددى درترر ددددى رةمسث ددددى درملمرررم ددددى رمددددت دمثددددم 
درثليادددددلش درندددددمصف دررصددددد    ي دددددع مدددددت تادددددتدت رمسمندددددى ملئندددددى نلدددددل  س درمنل دددددى درترر دددددى رةمسث دددددى 

نل ددلسدز نرعاددى اةددم ( 138)د نيمددر  ثلرنلددل  س ملرمددا نددش درملمرررم ددى رنددش اددت تاددتدت أتد  مية دد
طث لددى درملمرررم ددل  درملمرررم ددل ردرنممنددم  درمصددن ت  درُددتسدا درمعنددى :  ن ددى أثلددلت سئ  دد ى هدد 

 .رةللرت درملمرررم   دألمظنى درملمرررم ى    درللرت
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نلدددل  س  رمدددت مرصدددةا درتسد دددى تردددم أش لمدددب درملمرررم دددل  ددد  درصددد رم دألسثلدددى ال مسداددد 
درممددرس درملمرردددرم  درمددد  ر دددلمصل درمنل ددى درترر دددى رةمسث دددى درملمرررم دددى  ي ددع ثة دددا م دددب مدددرد س 

  % 35.6  % 40  % 48.4)أثلددلت درممددرس درمُمدد   دد  لمددب درملمرررم ددل دألسثلددى اةددم درمسم ددب 
 .ره  م ب نم   ى متدز %( 36

 

 (2886)دراسة برون؛ وارشاير  .6
نملهف درملمرررم ل درنُسس  اةم طمب درنسيةدى درتسد د ى ندش  هت ا ه   درتسد ى ترم مُر ت

درصم دألرد ريمم درادلم  اادس ثرال دى ثر دطش ثلررال دلا درنميدت  دألنس ل دى  رد دم تنا درتسد دى 
درنمصف دررص   درمية ة  رنلس ى مململا نمصف درملمرررم ل رأاسهل اةم درطةثى رأادلسا درممدلئف تردم 

م ن صدددرت دصثددددتدع رمو ددددصت  دددد  تثدددسدع ترس درملمرررم ددددل دص مددددلث  اةددددم أش هددد   درنمددددلهف موسلددددع اةدددد
دمملهدددلا درطدددمب ميرهدددل  رميدددر درس ثدددى  ددد  درم صدددج ن دددمُثمز ثدددلرنصش  دا درلممدددى ثصدددل  لندددل 
أ دد سا اددش مُددت س درطةثددى ردد تردا درملمرررم ددى درن ددم تنى  دد  درمددتس س للصممسمددا ردرددملةت درُددلئت 

 .اةم دريل رب
 

 (2885)ار؛ حسن دراسة اخلزند .0
هددت ا هدد   درتسد ددى ترددم مُددر ت نمصددلج درملمرررم ددل رةنسيةددى دأل ل دد ى ث ة ددط ش  دد   ددر  
درنلل  س درُ ن ى رملمرررم ل درنلةرنلا نش رمصى مظس درنلةت  رمت دمثلدا درتسد دى درندمصف دررصد   

د  درتسد ددى  رملرمددا درمية ةدد   رد ددم تت درثلياددلش د ددمثلما درنلددل  س درُ ن ددى رنمصددلج درملمرررم ددل لددأت
 .نلةنلز رنلةنى    م صج درملمرررم ل ردريل رب( 52)ا مى درتسد ى نش

رللمددددا أهددددت درممددددلئف درمدددد  مرصددددةا تر صددددل درتسد ددددى أش درنلددددل  س درُ ن ددددى ر هددددتدم نسمثددددى 
 :للرملر 

رأش   (درُدددد ت دأل مم ددددى –درُدددد ت دررمتدم ددددى  –درُدددد ت دالممنلا ددددى  –درُدددد ت در لئ ددددى  –درُدددد ت درلُة ددددى )
درُدد ت  -درُدد ت در لئ ددى  -درُدد ت درلُة ددى  -درُدد ت درمنلر ددى : )درنلددل  س درُ ن ددى رةنيمددر  نسمثددى للرمددلر 

 (.درُ ت دأل مم ى  -درُ ت دالممنلا ى  -دررمتدم ى 
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 (2883)دراسة املوجي  .6
هت ا ه   درتسد ى ترم مُر ت ندمصف درملمرررم دل رممن دى درم ل دس  د  درنسيةدى دصاتدت دى  د  
 ددر  ثلددض دالمملهددلا درللرن ددى   رمددت دمثلددا درثلياددى درنددمصف درثمددلئ  درمية ةدد   ررميُ ددق هددتم 

ى  د  تاتدت ملئنى نلل  س رمُر ت نملهف درملمرررم دل رممن دى درم ل دس  د  درنسيةدى دصاتدت ددرتسد ى مت 
 ددر  ثلددض دالمملهددلا درللرن ددى رد ددمث لش ال ددمطمع سأ  نلةندد  درلةددرت  دد  نمددلهف درملمرررم ددل 
رممن دددددى درم ل دددددس درنطثُدددددى يلر دددددلز ثلرنسيةدددددى دصاتدت دددددى رد دددددمث لش ال دددددمطمع سأ  ممن ددددد  درنسيةدددددى 

مدددت اندددد   ر دصاتدت دددى  ددد  نمدددلهف درملمرررم دددل رممن دددى درم ل دددس درنطثُدددى يلر دددلز ثلرنسيةدددى دصاتدت دددى
د دددمنلس  مية دددد درنيمدددر    رطثدددق د دددمث لش د دددمطمع سأي نلةنددد  درلةدددرت  ددد  نمدددلهف درملمرررم دددل 

ندددش نلةنددد  ( 52)رممن دددى درم ل دددس درنطثُدددى يلر دددلز  ددد  درنسيةدددى دصاتدت دددى اةدددم ا مدددى نلرمدددى ندددش 
ع رد ددمث لش ال ددمطم درلةددرت ثلرنسيةددى دصاتدت ددى ثددثلض نددتدسس نيددل ظم  درُددلهس  ردرم ددع   رطثددق

سأ  ممن ددد  درنسيةددددى دصاتدت ددددى  ددد  نمددددلهف درملمرررم ددددل رممن ددددى درم ل دددس درنطثُددددى يلر ددددلز ثلرنسيةددددى 
مةن د دز رمةن دد   ثنيددل ظم  ( 263)دصاتدت دى اةددم ا مددى ندش ممن دد  درنسيةددى دصاتدت دى نلرمددى نددش 

 .درُلهس  ردرم ع 
 دددل رممن دددى درم ل دددس رللمدددا أهدددت درممدددلئف درمددد  مرصدددةا تر صدددل درتسد دددى أش نمدددلهف درملمرررم

درنطثُددددددى يلر ددددددلز ثلرنسيةددددددى دصاتدت ددددددى ال ممددددددر س   صددددددل درنلددددددل  س ردرنردصدددددد لا درللرن ددددددى رمددددددتس س 
 .درملمرررم ل
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 التعقيب على دراسات احملور األول
 :من  الل العرض السابق للدراسات يتضح ما يلي

 :من حيث األهداف .1
ممراددددا أهددددتدم درتسد ددددلا در ددددلثُى  ي ددددع هدددددت ا ثلددددض درتسد ددددلا ترددددم مية ددددد نُدددددسس 

أثدددددر   رتسد دددددى (2886)در ُلدددددلري ملمرررم ددددل درنلةرندددددلا  ددددد   دددددر  نلدددددل  س نل مددددى نادددددد تسد دددددى 
مية د لمدب درملمرررم دل ندش درصدم در دلثم تردم درصدم  درم  هت ا ترم (2886)ميمرح  را لت 

أنددل ، ممددرس درملمررددرم  رةمنل ددى درترر ددى رةمسث ددى درملمرررم ددىدرللاددس ث ة ددط ش  دد   ددر  نلددل  س در
 ُددددت هددددت ا ترددددم مُددددر ت نمصددددلج درملمرررم ددددل رةنسيةددددى دأل ل دددد ى ( 2885)تسد ددددى در عمددددتدس  ي ددددش 

نددل هددت ا ث م ،ث ة ددط ش  دد   ددر  درنلددل  س درُ ن ددى رملمرررم ددل درنلةرنددلا نددش رمصددى مظددس درنلةددت
مُددر ت نددمصف درملمرررم ددل رممن ددى درم ل ددس  دد  درنسيةددى دصاتدت ددى  دد   ترددم (2883)درنددرم   تسد ددى

مُدر ت نمدلهف أ  دلز تردم  (2886)ثدسرش  ردسادل س رهدت ا تسد دى   ر  ثلض دالمملهلا درللرن ى 
درملمرررم دددل درنُدددسس  اةدددم طدددمب درنسيةدددى درتسد ددد ى ندددش درصدددم دألرد ريمدددم درادددلم  اادددس ثرال دددى 

نس ل دددددى  رثلدددددض درتسد دددددلا هدددددت ا تردددددم تادددددسد  نُدددددسس ملمرررم دددددل ثر دددددطش ثلررال دددددلا درنميدددددت  دأل
( 2818)  أندل تسد دى دريمدلري (2886)  رتسد دى درمدلتي (2886)درنلةرنلا ناد تسد ى دأل طد 

 ُدت هدت ا تردم تثدسدع ترس لمدلب ملمرررم دل درنلةرندلا درنُدسس اةدم طةثدى درصدم درادلم  اادس  دد  
  .رررم ل درنلةرنلاتل لب درطةثى ثلض درنلل  س درللرن ى رملم

 :من حيث املنهج .2
داددددمسلا درتسد ددددى دريلر ددددى نددددم أ ةددددب درتسد ددددلا در ددددلثُى  دددد  دمثلاصددددل درنددددمصف دررصدددد   

تسد دددددى در ُلددددددلري    ر(2886)تسد ددددددى  دددددلت دردددددت ش   ر (2818)تسد دددددى دريمدددددلري درمية ةددددد  نادددددد 
سد دددى   رت(2886)تسد دددى ثدددسرش  ردسادددل س   ر (2886)تسد دددى أثدددر ميمدددرح  را دددلت    ر(2886)

 دررصددد   درمية ةددد  ُدددت دمثلدددا درندددمصف  (2886)دأل دددطد   أندددل تسد دددى (2885)در عمدددتدس  ي دددش 
 دررصدددد   درمية ةدددد  درنددددمصف (2886)ث منددددل دمثلددددا تسد ددددى درمددددلتي ، ردرنددددمصف درثمددددلئ  ردرممس ثدددد 

 .ردرنمصف درثملئ 
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 :من حيث اجملتمع والعينة .3
م لرمدددا درتسد دددلا در دددلثُى ندددش ي دددع درنممندددم ردرل مدددى   ثل دددصل دممصدددسا اةدددم تسد دددى 

  رثل ددددصل دممصددددسا اةددددم درنلةندددد ش ردرنلةرنددددلا (2886)تسد ددددى درمددددلتي درلمددددب درتسد دددد ى ناددددد 
  ث منددل دممصددسا ثلددض درتسد ددلا اةددم درطددمب (2885)تسد ددى در عمددتدس  ي ددش  ردرناددس  ش ناددد

تسد دى   ر (2886)تسد ى  لت دردت ش   ر (2886)تسد ى دأل طد    ر(2818)تسد ى دريملري  ناد
 . ُت ممراا ث ش نلةن ش رطمب( 2883)تسد ى درنرم  أنل   (2886)در ُللري 
 :من حيث األدوات .4
ممرادددا دألتردا درمددد  د دددم تنمصل درتسد دددلا در دددلثُى  ددد  مُدددر ت درنمدددلهف رمندددم درنلةرندددلا        

تسد دى  دلت   ر (2886)تسد دى درمدلتي  ردرث لملا   لامنت    أ ةثصل اةم أتد  مية د درنيمدر  نادد
  ث مندددددل (2886)تسد دددددى أثدددددر ميمدددددرح  را دددددلت   ر (2886)تسد دددددى در ُلدددددلري   ر (2886)دردددددت ش 
ثلص دل ى  (ISTE 2007)اةم داتدت ملئنى ثلرنلل  س درللرن دى  (2818)سد ى دريملري ت دامنتا
 ُددت ( 2886)تسد ددى دأل ددطد   أنددل د مثددلس ميصدد ة  رةنلددل  س درللرن ددى رملمرررم ددل درنلةرنددلاترددم 

ثطلمددى نميظدى رُ ددلس أاددس درنددلت  ر دامندتا اةددم تاددتدت ملئندى نُمسيددى رةنلددل  س دألتدئ دى رةثسنمددى
  اةدددم ن دددمر  نصدددلس  درثسنمددى ردددت  طدددمب درصدددم دريددلتي اادددس  رملندددا تسد دددى درندددرم  درنواددسد

ثإادددتدت ملئندددى نلدددل  س  ددد   دددر  ثلدددض دالمملهدددلا درللرن دددى  رد دددمث لش ال دددمطمع سأ   (2883)
د دددمنلس  مية دددد درنيمدددر  نلةنددد  درلةدددرت   رد دددمث لش ال دددمطمع سأ  ممن ددد  درنسيةدددى دصاتدت دددى  ر 

 .  س نش نمنراى نش درنلل
 :من حيث النتائج .5

دم ُا أ ةب درتسد لا در لثُى اةم رمرت مُلط مدر  رمُدلط در دلم  د  درنمدلهف درتسد د ى  
درنمدلهف موسلدع  درمد  مرصدةا تردم أش (2886)تسد دى ثدسرش  ردسادل س  ُت أظصسا مردمب مدر  نادد 

اةددم ن صددرت دصثددتدع رمو ددصت  دد  تثددسدع ترس درملمرررم ددل دال مددلث  اةددم دمملهددلا درطددمب ميرهددل  
  أندددل أ ةددب درتسد ددلا  ُددت دم ُدددا رميددر درس ثددى  دد  درم صددج ن دددمُثمز ثددلرنصش  دا درلممددى ثصددل

للرن دى  رتسد دى درم دب درنئر دى رملدسدسدا نيدلرس ملمرررم دل درنلةرندلا در اةم اتت رمرت مردعش   
اتت مردعش درم ب درنئر ى رمملئف مية دد نيمدر  ريدت  درثسنمدى  د   مرصةا ترم (2886)دأل طد 

 ُددت  (2886)تسد ددى درمددلتي    أنددلنُدسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا  دد   ددر  درنلددل  س دألتدئ ددى رةثسنمددى
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در ددددلثم  مددددتم  م ددددب مددددر س درنلددددل  س درللرن ددددى  دددد  نيمددددر  درملمرررم ددددل رةصددددمأر دددديا درممددددلئف 
 ُدددت أر ددديا درممدددلئف  دددلم ممدددلرد نيمدددر  نُدددسس ( 2886)دأل ل ددد   أندددل تسد دددى  دددلت دردددت ش 

درمد  مرصدةا تردم ( 2886)درملمرررم ل رةصم درللاس رةنصلسدا دري لم ى  رلد رال تسد دى در ُلدلري 
 ادتت مددردعش درم ددب درنئر ددى رملدسدسدا نيددلرس دراُل ددى دريل ددرث ى  رأ  دلز تسد ددى أثددر ميمددرح  را ددلت

أر يا أش لمب درملمرررم ل    درص رم دألسثلدى ال مسداد  نلدل  س درممدرس درملمرردرم  ( 2886)
درمد  ث مدا أش ( 2883)درم  ر لمصل درمنل ى درترر ى رةمسث دى درملمرررم دى  رلد رال تسد دى درندرم  

نلددددل  س نمددددلهف درملمرررم ددددل رممن ددددى درم ل ددددس درنطثُددددى يلر ددددلز ثلرنسيةددددى دصاتدت ددددى ال ممددددر س   صددددل در
 .ردرنردص لا درللرن ى رمتس س درملمرررم ل
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 دراسات احملور الثاني: ثانيا  
 دراسات تعلقت مبعايري اجلودة

 
 (2811)دراسة الشنطي  .1

 لملب نيمر     ردرلةنى درصرس  اُل م  ث ش درمرد ق نت  نلس ى ترم درتسد ى ه   هت ا
 درصدرس أمندلط ميت دت  دمد ندش رةمدرت   لنل دلس دأل ل   درسدثم رةصم ثمعأ ا در ة ط م  درلةرت

 دألرد ثمعأ دا دأل ل د  درسدثدم رةصدم در ة دط م  درلةدرت لمدلب نيمدر     درنم نمى ر صلئصصل
 راممدى درلمدلب  د  ردرلةندى درصدرس  دمُسدئ دى ن دمر  ث دلش اةدم دررمدرم  دمد نش رأ  ل ردرالم  

 .درممس ثنم  س  رال
 مية دد رندمصف درمية ةد  دررصد   درندمصف ثل دم تدت درثليادى ملندا درتسد دى أهتدم ررميُ ق

    دأل ل   درسدثم درصم ممن   من م نش درتسد ى نممنم رملرش درتسد ى     درلن  درن نرش
 2886/2818 درتسد د  رةلدلت درلةدرت ندلت   تس درش ردرةد  ش  دع    دسب ثنيل ظدى دريلرنى نتدسس
  لصدى ملئندى نلدل  س ثإادتدت درثليادى ملندا ي دع رمةن د    مةن د  ) ٢٣٢٣ ( ادتتهت ت ردرثدلر 
 ) مم دنش دأل ل د   درسدثدم رةصدم در ة دط م  درلةدرت لمدلب نيمدر   د  ردرلةندى درصدرس  ثاُدل م 

ومن أأمناأنتائناالأنتئنصأئو ن  أ ثلرصدرس    دلج نيدرس (٢٣)   رثلرلةندى  لصدى نيدلرس (٦

 نتع نوا كئنا  بمحئنو  نتمئنورر  نت نور  بجنود  نتخا ة ت معايير نتاسبص نتوز  ب غأما  :نتدرنسة
 نتاسنبص نتوز  كا  بياما ،% ٧٧,٤ اسبص بوز  نألول نتجزء نألساسص نترنبع ت  ف نتف سطياص

 بمحئنو  نتمئنورر  نتك منة تجنود  نتخا نة ت معنايير نتاسنبص نتنوز  ب نغ  لندل ٧٧,٤ نتثااص ت جزء

 ب نغ بيامنا ،% ٦٨,٧٣ اسنبص بوز  نألول نتجزء نألساسص نترنبع ت  ف نتف سطياص نتع وا كئا 

 % .٦٣,٨٦ نتثااص ت جزء نتاسبص نتوز 
 

 (2811)دراسة الصنيع  .2
  د  دصممة ع دى درة دى رنُدسس نُمسيدى ريدت  د دم تدت أادس نلس دى تردم درتسد دى هد   هدت ا

مدت    نت مدى  د  دألتثد  درادلمري درادلم  درصدم طلرثدلا ميصد د اةم درالنةى درمرت  نلل  س  ر 
  (دال دمنلع  درميدتع  درُدسد    درلملثدى )  :دصممة ع دى رة دى دألسثلدى درنصدلسدا ن دمر لا امدت ر ردال
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 د دم تدت مدت درتسد دى رصدتم درميصد ة   رميُ ُدلز  دال مثدلس ددرمت دت   رنمند ردرُردادت ردرن دستدا
 طلرثدى ندش( 33)يمنصدل ثةد  ث د طى اادردئ ى ا مدى اةدم درتسد دى طوثُدا درممس ث  ي دع درندمصف
 ت  2818/2811رلدلت  دألرد درتسد د  در صدد  د  دألتثد  درادلمري درادلم  درصدم طلرثدلا

 ثلرريدت  در لصدى درنلدل  س ملئندى :رهندل أتدمد ش ندش درتسد دى أتردا ممس ث دى  رملرمدا لنمنرادى
 .درنُمسيى درريت     ميص ة  درنُمسيى  رد مثلس درتسد  ى

 دال مثدلس تسمدلا نمر دط ثد ش تيصدلئ ى تالردى  دا  دسرق مدتمر رمدت أظصدسا درممدلئف أمدا 
نصددددلس  دال ددددمنلع  نصددددلس  درميددددتع  )درُثةدددد  رنمر ددددط تسمددددلا دال مثددددلس درثلددددتي رلددددد نددددش  ددددسض 

درن دددستدا درمت دددت  در لصدددى ثنصدددلسم  درميدددتع ردال دددمنلع  نصدددلس  درُدددسد   ندددش أمدددد در صدددت  مطث دددق 
ثنصدلسم  درُدسد   ردرلملثدى  درُردادت درمت دت   لملثدى ثلض دال مسدم م لا  درن ستدا درمت دت  در لصدى 

 .رصلر  دال مثلس درثلتي( درنُلد  نمند دال مثلس درميص ة 
 

 (2811)دراسة اجلابري  .3
هددت ا هدد   درتسد ددى ترددم ميت ددت ن ددمر  مددرد س نلددل  س مددرت  مددتس س درة ددى درلسث ددى مللنة ددلز 

رمدت دمثلدا درثليادى درندمصف دررصد    رطثُدا رت  نلةنلا درص رم درلة ل نش درنسيةى دالثمتدئ دى  
ن مصددددلز ( 11)درتسد ددددى اةددددم ا مددددى نلرمددددى نددددش درن مصدددد ش  دددد  مددددتس س درة ددددى درلسث ددددى راددددتتهت 

ناددس ى  رنلةنددلا درصدد رم درلة ددل نددش درنسيةددى دالثمتدئ دددى ( 66)ردرناددس لا ردرمسثر ددلا راددتتهش 
درثلياددددى د دددمثلمى م ددددنما نلةندددى  ثنددددتش نلدددى درنلسندددى رمددددت  ردرطدددلئم   رثمدددا ( 16)رادددتتهش 

نلددل  س مددرت  مددتس س درة ددى درلسث ددى مللنة ددلز رددت  نلةنددلا درصدد رم درلة ددل نددش درنسيةددى دالثمتدئ ددى  
  رمرصددةا درتسد ددى دريلر ددى ترددم أش نلددل  س مددرت  مم  دد  (درمم  دد   ردرمُددر ت)رداددمنةا اةددم نيددرس ش 

رلدلش درنمر دط دري دلث  درلدلت ( دز نصنى مت)متس س درة ى درلسث ى مللنة لز يصةا اةم تسمى أهن ى 
نصندددى )  رنلدددل  س مدددرت  مُدددر ت مدددتس س درة دددى درلسث دددى مللنة دددلز يصدددةا اةدددم تسمدددى أهن دددى (3.56)

 (.3.61)رللش درنمر ط دري لث  درللت ( متدز 
 

 (2818)دراسة العمريطي  .4
س  هت ا ه   درتسد ى ترم مأص د ن صرت مرت  درملة ت نش  مد درُدسجش ردر دمى درمثر دى ر د 

ادددتدت  درصدديلثى ردرلةندددل  درن دددةن ش  رد دددممثلط نلدددل  س رمدددرت  دألهدددتدم درمسثر دددى  رمدددرت  د م دددلس رد 
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درنلةت  رمدرت  درنيمدر  رطدسق درمدتس س  رمدرت  درمُدر ت  ملثلدى ندش دص دمت رث دلش أرمدا دال دم لت  
 .نش نلل  س مرت  درملة ت    دص مت    مطر س درردمم درمسثري درنللصس

درتسد ددى اةددم د ددم تدت درنددمصف دال ددممثلط   دد  د ددممثلط نلددل  س مددرت  درملةدد ت رمُددرت هدد   
نددش هدد   درمصددرج رمية ددد ثل ددصل نددش  ددمد درنددمصف دررصدد   درمية ةدد   رمددت دال ددمللمى ثددلرنمصف 

دألهدتدم  درنلةدت  درنيمدر  : درملس     رمناةا يدترت هد   درتسد دى  د  تسد دى مدرت  دصثلدلت درملر دى
رمُر ت  نش  مد درمصرج درنملةُى ثلرمرت  ردصمُدلش ردصي دلش أر ندل مم دنما رطسق درمتس س  رد

هدد   درن ددله ت  دد  درُددسجش درلددس ت ردر ددمى درمثر ددى درنطصددس  رأمددردد درصدديلثى  دد  صددتس دص ددمت رنددل 
 .ممهت نش مسدع درلةنل  درن ةن ش  ردرننلس لا درم  مسمثط ثلرمرت     م ل ل درمسث ى ردرملة ت

  درتسد ى اش درلت ت نش درممدلئف نمصدل أصدلرى نصدطة  درمدرت  اةدم دردس ت ندش رأ  سا ه 
ظصددرس   دد  درلصددس دريددت ع   ُددت مثدد ش أش نصددطة  درمددرت  نرمددرت  دد  درُددسجش درلددس ت نلمددمز  ُددط 
رر س ر ظلز رمت مدل  ثنلمدم دصمُدلش ردصي دلش  ر دثق دص دمت تردم ر دم نلدل  س درمدرت  رتارمدا 

نددش  ددمد مصددرج درُددسجش درلددس ت ردر ددمى  رتاددر  دص ددمت ترددم درمطددر س  ترددم ميُ ددق هدد   درنلددل  س
ردرممت دددت درن دددمنس ش  ردال دددم لت  ندددش لدددد ندددل هدددر مدددل م رن  دددت ر  دددلات  ددد  ميُ دددق مدددرت  درملةددد ت 
رنيلررددى درنردعمددى ثدد ش نلددل  س مددرت  درملةدد ت نددش نمظددرس درمسث ددى دص ددمن ى  رنلددل  س مددرت  درملةدد ت 

 .  در صد ث مصل   درلصس دريت ع راتت 
 

 (2818)دراسة حجو  .5
هددت ا هدد   درتسد ددى ترددم مُددر ت لمددلب درمسث ددى دص ددمن ى رةصددم دراددلم  ااددس  دد   ة ددط ش 
    ر  نلل  س درمرت  رجسد  درنلةن ش  ر ردال ندش  دمد درلادم ادش ندت  مدرد س نلدل  س درمدرت  

درنددمصف دررصدد   درمية ةدد    دد  لمددلب درمسث ددى دص ددمن ى رةصددم دراددلم  ااددس  رمددت دامنددت درثليددع 
نلةنددلز ندش نلةندد  رنلةنددلا درمسث دى دص ددمن ى رةصدم دراددلم  ااددس ( 64)ردادمنةا ا مددى درتسد دى 

ت   رمدددددت للمددددا أتردا درتسد دددددى هدددد  ملئندددددى  2818/  2886 دددد  نيل ظدددددى  ددددع  رةلدددددلت درتسد دددد  
م دراددلم  ااددس  دد  درنلددل  س  رأتد  مية ددد درنيمددر   رد ددمثلما مُددر ت لمددلب درمسث ددى دص ددمن ى رةصدد

 . ة ط ش     ر  نلل  س درمرت  رجسد  درنلةن ش
رمرصدددةا درتسد دددى تردددم أش أاةدددم در ُدددسدا للمدددا  ُدددس  دآل دددلا دردددردست   ددد  درلمدددلب ثلرس دددت 
درلاندددلم   ر ُدددس   لمندددت درنيمدددر  اةدددم نصدددلتس درمادددس م دص دددمن   ر ُدددس   سلدددع لدددد ريدددت  اةدددم 
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درنُلر ددى ردرنر ددرا ى  رأرصددا درتسد ددى ث ددسرس  ماددس نر ددرع نلدد ش  ر ُددس  مممددرع درمددتس ثلا ثدد ش 
 .اُل ى ن صرت درمرت     درنؤ  لا درملة ن ى ثلد مردي صل

 

 (2886)دراسة أبو عزيز  .6
ممددلج درر ددلئد ردرملمرررم ددل  هددت ا هدد   درتسد ددى ترددم تاددتدت ملئنددى رنلددل  س مددرت  مصددن ت رد 

ردصممددلج رةر ددلئد ردرملمرررم ددل  ددد    دد  درملةدد ت  رلدد رال مُددر ت ندددت  مددرد س نلددل  س مددرت  درمصدددن ت
درملةددد ت ثنسدلدددع تممدددلج درر دددلئد درملة ن دددى ث دددع   رمدددت مدددلت درثليدددع ثثمدددل  ملئندددى نلدددل  س مدددت مير ةصدددل 

( 65)رمصددث  ثطلمددى مُددر ت رةر ددلئد درنمممددى ثنسدلددع دصممددلج  دد   ددع  ر ددلش  ددرمس   رملرمددا نددش 
درملمرررم ددل رةصدم درللاددس رثةدد  اددتتهل   ُدس   رد مددلس درثليددع ا مدى نددش درر ددلئد در لصدى ثنمصددلج

 .ر  ةى  رد م تت درنمصف دررص   درمية ة  رمية د نلل  س مرت  درر لئد( 60)
رمرصةا درتسد ى ترم ممرع درر لئد درملة ن ى درنمممى ثنسدلع تمملج درر دلئد درملة ن دى ث دع  

ل  رمدددت مُدددر ت درر دددلئد ثي دددع لدددلش درمسل دددع  ددد  دصممدددلج اةدددم ر دددلئد نثيدددع در  ع دددل  ردرملمرررم ددد
 .درلصسثلئ ى ردالرلمسرم ى در لصى ثنمصلج درصم درللاس     ر  نلل  س درمرت 

 

 (2886)دراسة أبو عنزة  .6
رةصدم درادلم  " درنطلرلدى ردألتب ردرمُدت"هت ا ه   درتسد ى ترم مُدر ت لمدلب درة دى درلسث دى 

رت   ردامندددت درثليدددع ااددس  ددد  نيل ظددلا  دددع  نددش رمصدددى مظدددس درنلةندد ش  ددد   ددر  نلدددل  س درمدد
درندمصف دررصد   درمية ةد  ن دم تنلز أتد  مدلت درثليدع ثمطر سهدل رهد  د دمثلما رعاصدل اةدم درنلةند ش 
ردرنلةندددلا  رملرمدددا ا مدددى درتسد دددى ندددش من دددم نلةنددد  درة دددى درلسث دددى رةصدددم درادددلم  اادددس درددد  ش 

 .رمت د م لسهت ثطس ُى ااردئ ى نممظنى( 288) تس رش درلملب درثلر  اتتهت 
رمرصةا درتسد ى ترم أش درلمدلب  د  درن دمر  درم دت رهد  تسمدى نمئندى رنلدل  س درمدرت   

  رهملال مردمب  لم    درلمدلب ندش أهنصدل ادتت ممدرع درر دلئد % 68ت  ثة  نمر طا دري لث  
 . درملة ن ى  رال مرمت    درلملب أهتدم    ثتد ى لد ريت 
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 (2886)دراسة الصعيدي  .0
اةم ميت ت نت  مدرت  درنُدسسدا دصرلمسرم دى اثدس دصممسمدا  د   در  هت ا ه   درتسد ى 

نلل  س درمصن ت درملة ن   ر رال نش  مد ثمل  ملئندى ثنلدل  س مدرت  درمصدن ت درملة ند  رنؤادسدمصل 
در لصدددى ثمصدددن ت درنُدددسسدا دصرلمسرم دددى اثدددس دالممسمدددا ردرلادددم ادددش ندددت  ميُدددق نلدددل  س مدددرت  

رلمسرم دددى  ردمثلدددا درتسد دددى درندددمصف دررصددد    رملرمدددا درل مدددى ندددش درمصدددن ت درملة نددد  رةنُدددسسدا دص
ت  رمدت د دم تدت  2818/  2886طلرثلز رطلرثى    ثسمدلنف درملةد ت ندش ثلدت رةلدلت درتسد د  ( 151)

دال ددمثلمى أتد  رمنددم درنلةرنددلا نددش  ددمد د ددمطمع جسد  درطددمب اددش نددت  ميُددق نلددل  س مددرت  
 .الرلمسرم ى درنُتنى اثس دالممسمادرمصن ت درملة ن     درنُسسدا د

رد ددمطلع درثليددع أش   ددسج ثددثلض درممددلئف رنددش أثسعهددل دررصددرد ترددم ملئنددى مناددد نلددل  س 
مددرت  درمصددن ت درملة ندد  رنؤاددسدمصل در لصددى ثمصددن ت درنُددسسدا دصرلمسرم ددى اثددس دصممسمددا مددل ا 

لز  رنل ددلس ديمددرد  درنُددسس نؤاددسدز  سا دد( 163)نل ددلسدز ر( 28)نيددلرس سئ  ددى  مددتسج ميمصددل ( 6) دد  
دصرلمسرمدد  اةددم مرصدد م اددلند ررد دد  رددا مثددد درثددت   دد  تسد ددما  رنل ددلس درنر ددرا ى ميُدددق 

نل ددلسدز ميُُددا ثتسمددى نمر ددطى  رهمددلال اددتت ( 10)ثتسمددى الر ددى  أنددل ثُ ددى درنلددل  س درثددلر  اددتتهل 
درملة ند  رةنُدسس  نؤادسدا ندش نؤادسدا نلدل  س درمصدن ت( 0)نش درنؤاسدا درمد  ردت مميُدق ثة دا 

 . دالرلمسرم 
 

 (2886)دراسة العرجا  .6
هددددت ا هدددد   درتسد ددددى درملددددسم ترددددم ن ددددمر  مددددرت  نيمددددر  لمددددلب درلةددددرت رةصددددم دراددددلنش 
دأل ل د   د   ددر  درنلدل  س درللرن ددى  رمدت دمثلددا درثليادى درنددمصف دررصد   درمية ةدد   ي دع ملنددا 
ثمية د نيمر  لملب درلةرت رةصم درالنش دأل ل    ر رال ال م سدج ملئنى درنلدل  س ندش دال مثدلس 

لملب     رئصل رمت مناةا ا مى درتسد ى    لمدلب درلةدرت رةصدم درادلنش ثمعأ دا رمية د نيمر  در
دألرد ردرالم      ة ط ش رطةثى درصم درالنش دأل ل   ثنتدسس ممرب نيل ظدلا  دع   رمدت ثةد  

طلرثدددلز رطلرثدددى ندددش طةثدددى درصدددم درادددلنش  ررميُ دددق أهدددتدم درتسد دددى مدددت ثمدددل  ( 562)ادددتت درطةثدددى 
 . 2883ناةا    أتد  مية د درنيمر  رد مثلس درنلس ى درلةن ى م نس أتردا درتسد ى درم  م

رللمددا أهددت درممددلئف درمدد  مرصددةا تر صددل درتسد دددى مددتم  م ددب مددر س درنلددل  س درللرن ددى  ددد  
نيمدددددر  درلةدددددرت رةصدددددم درادددددلنش دأل ل ددددد   ددددد  لدددددد درنر دددددرالا درمددددد  م دددددنمصل درلمدددددلب رهددددد  
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ض  نر ددددددرالا دصي ددددددل   نر ددددددرالا نر ددددددرالا در  ع ددددددل   نر ددددددرالا اةددددددرت دألس )للرمددددددلر 
 (.درل ن ل 

 

 (2886)دراسة الزهراني  .18
هدددت ا هددد   درتسد دددى رمُدددت ت مصدددرس نُمدددسح رمطدددر س أتردا م دددلس ميصددد د درطدددمب ر دددق 
نلددل  س درمددرت  درادددلنةى ثددرعدس  درمسث دددى ردرملةدد ت  رمددت د دددم تت درثليددع درندددمصف دررصدد     رملرمدددا 

نادس لز رةُ دلس ردرمُدر ت ثلرننةلدى  ( 30)درتسد دى درنلرمدى ندش ا مى درتسد ى ندش من دم أ دسدت نممندم 
 .نلةنلز رةُ لس ردرمُر ت نش تتدس  درمسث ى ردرملة ت ثنيل ظى درُم   ( 40)ر

أش تسمددى درمددرت  دراددلنةى الر ددى : رمددت أظصددسا درتسد ددى اددتت نددش درممددلئف رلددلش نددش أهنصددل
رديدتدز  ُدط للمدا مرتمدا نمر دطى  رادتت مدر س  نل دلسدز  رنل دلسدز ( 53)نل دلس  رالر دى ردد( 46)متدز رد

  رللمددا % 53نلددل  س مددرت  أتردا م ددلس ميصدد د درطددمب ر ددق نلددل  س درمددرت  دراددلنةى ثم ددثى 
ندددش أهدددت درمرصددد لا درمددد  أرصدددا ثصدددل درتسد دددى دامندددلت درنلدددل  س درنرمدددرت   ددد  درتسد دددى ثلرن دددتدش 

 .ر ق نلل  س درمرت  درالنةىدرمسثري نش أمد مي  ش رمطر س أتردا م لس ميص د درطمب 
 

 (2886)دراسة فتح اهلل  .11
دألرد )هددت ا درتسد ددى ترددم  مُددر ت نددمصف درملمرررم ددل رممن ددى درم ل ددس  دد  درصدد رم دراماددى 

رجسد  نلةند  , ثلريةُى درالم ى نش درملةد ت دأل ل د   د   در  ملئندى نلدل  س درمدرت ( ردرالم  ردرالرع
درميصدددد د ردرنصددددلسدا )رمُ دددد ت أتد  ممن دددد  دريةُددددى درالم ددددى  دددد  , نددددلت  درملمرررم ددددل رممن ددددى درم ل ددددس

  ررميُ ددق  رددال دامنددت درثليددع اةددم ملئنددى (درملمرررم ددل ردرم ل ددس)ثلددت تسد ددى نددمصف ( ردالمملهددلا
, مدت ثملؤهدل  د   در  ادتت ندش دررادلئق درمسثر دى , ثنلل  س درمرت  رنمصف درملمرررم دل رممن دى درم ل دس

 .ى درنسمثطى ثنملد درتسد ىرمملئف درتسد لا در لثُ
مممندد  درتسد دددى دريلر دددى تردددم درندددمصف دررصددد    ردممصددس مطث دددق هددد   درتسد دددى اةدددم ندددمصف 

ردرالردع ندش دريةُدى درالم دى ندش درملةد ت , ردرادلم , دألرد: درملمرررم ل رممن ى درم ل دس رةصد رم درامادى
, دص دددلمتس ى: يل ظدددلاردممصدددسا ا مدددى درممن ددد  اةدددم ن  (ت 2883/2884)دأل ل ددد   ددد  درلدددلت 

رنُ ددلس , ردال مثددلس درنصلس ددى, ردرم ددع  ر رددال  دد  مطث ددق  دال مثددلسدا درميصدد ة ى, ردرُددلهس , ردرثي ددس 
 .دالممل  مير ملةت نلت   درملمرررم ل رممن ى درم ل س

ملئندى ثنلدل  س : د م تنا ه   درتسد ى نمنراى نش دألتردا أادتهل درثليدع رهدم للرمدلر 
ددى درملمرررم ددل رممن ددى درم ل ددس  رمددرت  نددمصف  د ددمطمع سأ  رةملددسم اةددم جسد  نلةندد  درملمرررم ددل ثلريُة
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د مثدددلسدا  ددد   –د مثدددلسدا  ددد  ميصددد د درن دددله ت درملمرررم دددى )امادددى درالم دددى ندددش درملةددد ت دأل ل ددد   ر
س ثطلمددددى مُددددت س تسمددددلا ال مثددددلسدا نصددددلسدا درملمرررم ددددل ممن ددددى ردرم ل ددددو  (درنصددددلسدا درملمرررم ددددى

 .رممن   درص رم دراماى  رنُ لس المملهلا درممن   مير ملةت نلت  درملمرررم ل رممن ى درم ل س
يُُددا نمددلهف درملمرررم ددل رممن ددى درم ل ددس نر ددرع  :أ دد سا درتسد ددى اددش درممددلئف درملر ددى

نددش نلددل  س ( 13)درتسد ددى اددتتد نددش درنلددل  س درمدد   مث دد  مرد سهددل ثتسمددى لث ددس  ي ددع ديمةددا 
لندددل يُُدددا   (ملئندددى درنلدددل  س درمددد   مث ددد  مرد سهدددل)ى نلدددل  س درمدددرت  درنسمثدددى دألرردددم ندددش ملئنددد

نملهف درملمرررم ل رممن ى درم ل س نر رع درتسد ى ادتتد ندش درنلدل  س ثتسمدى نيدترت  ي دع ديمةدا 
  رردت (ملئندى درنلدل  س درمد   مث د  مرد سهدل)نل لسدز نش ملئنى نلل  س درمرت  درنسمثى درالم ى نش ( 12)

, ميُق ثلض درنلل  س درم   مث   نسدالمصل    نمدلهف درملمرررم دل رممن دى درم ل دس نر درع درتسد دى
ملئندى )نل لسد نش ملئنى نلل  س درمرت  درنسمثى درالرادى ندش ( 10)راتت درنلل  س درم  رت  مت ميُ ُصل 

 (.درنلل  س درم   مث   مرد سهل
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 دراسات احملور الثانيالتعقيب على 
 

 :من  الل العرض السابق للدراسات يتضح ما يلي
 

 :من حيث األهداف .1
ممراا أهتدم درتسد دلا در دلثُى  ي دع هدت ا ثلدض درتسد دلا تردم مُدر ت نمدلهف ن مة دى 

  رتسد دى  دم  دهلل (2886)تسد دى أثدر امدع    ر (2818)تسد ى يمدر      ر  نلل  س درمرت  ناد
 درصدرس  اُدل م  ثد ش درمرد دق ندت  نلس دى ُدت هدت ا تردم ( 2811)  أندل تسد دى درادمط  (2886)

رةمدرت   أندل  لنل دلس دأل ل د  درسدثدم رةصدم ثمعأ دا در ة دط م  لمدلب درلةدرت نيمدر   د  ردرلةندى
 دصممة ع دى درة دى رنُدسس نُمسيدى ريدت  د دم تدت أاس نلس ى  ُت هت ا ترم( 2811)تسد ى درصم م 

 نت مدى  د  دألتثد  درادلمري درادلم  درصدم طلرثدلا ميصد د اةدم درادلنةى درمدرت  نلدل  س  در    
هدددت ا رميت دددت ن دددمر  مدددرد س نلدددل  س مدددرت  مدددتس س درة دددى ( 2811)تسد دددى درمدددلثسي مدددت   ث مندددل 

دالثمتدئ دى  ث مندل ثلدض درتسد دلا هدت ا درلسث ى مللنة دلز ردت  نلةندلا درصد رم درلة دل ندش درنسيةدى 
رميت دددت ن دددمر  مدددرت  درلمدددلب درنُدددسس ندددش رمصدددى مظدددس درنادددس  ش  ردرنلةنددد ش نادددد تسد دددى در دددرد 

 ُددت هددت ا ترددم مُددر ت نددت  ( 2886)  أنددل تسد ددى أثددر اع ددع (2886)  رتسد ددى درلسمددل (2818)
ملةددد ت ثنسدلدددع تممدددلج درر دددلئد مدددرد س نلدددل  س مدددرت  درمصدددن ت ردصممدددلج رةر دددلئد ردرملمرررم دددل  ددد  در

هدددت ا تردددم مأصددد د ن صدددرت مدددرت  درملةددد ت ندددش  دددمد ( 2818)درملة ن ددى ث دددع   رتسد دددى درلنس طددد  
درُددددسجش ردر ددددمى درمثر ددددى ر دددد س  درصدددديلثى ردرلةنددددل  درن ددددةن ش  رد ددددممثلط نلددددل  س رمددددرت  دألهددددتدم 

اتدت درنلةت  رمدرت  درنيمدر  رطدسق درمدتس  س  رمدرت  درمُدر ت  ملثلدى ندش درمسثر ى  رمرت  د م لس رد 
دص ددمت رث ددلش أرمددا دال ددم لت  ندددش نلددل  س مددرت  درملةدد ت  دد  دص دددمت  دد  مطددر س درردمددم درمسثدددري 

تردددم مُددت ت مصددرس نُمدددسح رمطددر س أتردا م دددلس ( 2886)درنللصددس  ث منددل هدددت ا تسد ددى درعهسدمدد  
 .تميص د درطمب ر ق نلل  س درمرت  درالنةى ثرعدس  درمسث ى ردرملة 

 

 :من حيث املنهج .2
داددددمسلا درتسد ددددى دريلر ددددى نددددم أ ةددددب درتسد ددددلا در ددددلثُى  دددد  دمثلاصددددل درنددددمصف دررصدددد   

  (2886)تسد ددى أثددر امددع   ر  (2886)تسد ددى أثددر اع ددع   ر (2818)تسد ددى يمددر درمية ةدد  ناددد 
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  رتسد ددددى (2886)تسد ددددى درصدددل تي   ر (2811)تسد ددددى درمدددلثسي أندددل   (2886)تسد دددى درلسمددددل ر 
ث مندددل دمثلدددا تسد دددى ، دررصددد   ُدددت دمثلدددا درندددمصف  (2886)  رتسد دددى  دددم  دهلل (2886)مددد  درعهسد

درندمصف دال ددممثلط  ( 2818)ردرندمصف درممس ثد   ث مندل دمثلدا تسد دى درلنس طد   (2811)درصدم م 
 .ردرنمصف دررص   درمية ة  ردرنمصف درملس   

 

 :من حيث اجملتمع والعينة .3
م لرمدددا درتسد دددلا در دددلثُى ندددش ي دددع درنممندددم ردرل مدددى   ثل دددصل دممصدددسا اةدددم تسد دددى 

  (2886)رتسد ددى درصددل تي   (2811)تسد ددى درصددم م   ر (2811)تسد ددى دراددمط  درطددمب ناددد 

 ُددت ممراددا ( 2886)تسد ددى درعهسدمدد  ر   (2811)  أنددل تسد ددى درمددلثسي (2886)رتسد ددى  ددم  دهلل 

تسد دى أثدر امدع    ر (2818)تسد دى يمدر  ا رمسثر دلا رنلةندلا  أندلدرل مى ثد ش ن مصد ش رنادس ل

دممصدددسا  (2886)تسد دددى أثدددر اع دددع  ُددت دممصدددسا اةدددم درنلةنددد ش ردرنلةندددلا  رلدد رال  (2886)

 ُدت للمددا ( 2886)تسد دى درلسمدل    أندلدرر دلئد در لصدى ثنمصدلج درملمرررم دل رةصدم درللادس اةدم

 .دألرد ردرالم      ة ط ش رل رال طمب درصم درالنش درل مى لملب درلةرت رةصم درالنش ثمعأ ا

 :من حيث األدوات .4
ممراددا دألتردا درمدد  د ددم تنمصل درتسد ددلا در ددلثُى  دد  مُددر ت درنمددلهف رمنددم درنلةرنددلا 

تسد دى درلسمدل   ر (2818)تسد دى يمدر  ردرث لملا   لامنت    أ ةثصل اةم أتد  مية د درنيمر  ناد

  أندل تسد ددى درصددم م (2811)  ثلص دل ى ترددم ملئندى درنلددل  س أ  دلز ناددد تسد دى دراددمط  (2886)

  رتسد ددى (2811)أنددل تسد ددى درمددلثسي  د مثددلس ميصدد ة  ر ملئنددى نلددل  س  ُددت د ددم تنا ( 2811)

 س د ددم تنا ملئندى نلددل (2886) ُدت د ددم تنا د دمثلمى   رتسد ددى درصدل تي (  2886)أثدر امددع  

 ُددت د ددم تنا ملئنددى نلددل  س مددت مير ةصددل رمصددث  ( 2886)ثلال ددل ى ال ددمثلما  رتسد ددى أثددر اع ددع 

 ُدت ( 2886)ثطلمى مُر ت رةر لئد درنمممى ثنسدلع دصمملج     ع  ر لش  رمس  أندل تسد دى درلسمدل 

مندددل   ث 2883د دددم تنا ملئندددى درنلدددل  س رأتد  مية دددد درنيمدددر  رد مثدددلس درنلس دددى درلةن دددى مددد نس 
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ندل ثد ش ملئندى نلدل  س رادمع د مثدلسدا  د  درميصد د ( 2886)ملتتا دألتردا    تسد ى  دم  دهلل 

 .المملهلا درممن   مير ملةت نلت  درملمرررم ل رممن ى درم ل سرنُ لس 

 :من حيث النتائج .5
دم ُا أ ةب درتسد لا در لثُى اةم رمرت مُلط مدر  رمُدلط در دلم  د  درنمدلهف درتسد د ى  

 ت معننايير نتاسنبص نتننوز  ئننرنو  ي ددع (2811)تسد دى درادمط   ُدت أظصدسا مردمددب مدر  ناددد 

 نتجزء نألساسص نترنبع ت  ف نتف سطياص نتع وا كئا  بمحئو  نتمئورر  نت ور  بجود  نتخا ة

درمدد  مرصددةا ترددم ممددرع درر ددلئد ( 2886)  رلدد رال تسد ددى أثددر اع ددع %86و%أ73بنني أ نألول

درملة ن ى درنمممى ثنسدلع تمملج درر لئد درملة ن ى ث دع  ثي دع لدلش درمسل دع  د  دصممدلج اةدم ر دلئد 

درمدد  مرصددةا ترددم أش درلمددلب  دد  ( 2886)نثيددع در  ع ددل  ردرملمرررم ددل  رلدد رال تسد ددى أثددر امددع  

  رلددد رال % 68تسمدددى نمئندددى رنلدددل  س درمدددرت   ت  ثةددد  نمر دددطا دري دددلث  درن دددمر  درم دددت رهددد  

نل ددلس  ( 46)درمدد  مرصددةا ترددم أش تسمددى درمددرت  دراددلنةى الر ددى مددتدز رددد( 2886)تسد ددى درعهسدمدد  

نل دلس  رنل دلس رديدت  ُدط للمدا مرتمدا نمر دطى  رادتت مدر س نلدل  س مددرت  أتردا ( 53)رالر دى ردد

   (2886)  رتسد ددى  دددم  دهلل % 53  س درمددرت  درادددلنةى ثم ددثى م ددلس ميصدد د درطددمب ر دددق نلددل

رهمددلال ثلددض درتسد ددلا درمدد  مرصددةا ترددم رمددرت مُددلط  ددلم رمصددرس  دد  درنمددلهف ناددد تسد ددى 

ترددددم أش ( 2818)  ث منددددل مرصدددةا  تسد دددى درلنس طددد  (2886)  رتسد دددى درلسمدددل (2818)يمدددر 

س ر ظددددلز رمددددت مددددل  ثنلمددددم دصمُددددلش نصددددطة  درمددددرت  نرمددددرت  دددد  درُددددسجش درلددددس ت نلمددددمز  ُددددط رردددد 

ردصي لش  ر دثق دص دمت تردم ر دم نلدل  س درمدرت  رتارمدا تردم ميُ دق هد   درنلدل  س ندش  دمد 

مصددرج درُددسجش درلددس ت ردر ددمى  رتاددر  دص ددمت ترددم درمطددر س ردرممت ددت درن ددمنس ش  ردال ددم لت  نددش 

درنردعمدى ثد ش نلدل  س مدرت  درملةد ت  لد نل هر مل م رن  ت ر  لات    ميُ ق مدرت  درملةد ت رنيلرردى

  .نش نمظرس درمسث ى دص من ى  رنلل  س مرت  درملة ت    درلصس دريت ع راتت در صد ث مصل
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 دراسات احملور الثالث: ثالثا  
 دراسات اهتمت بتقويم وحتليل حمتوى مقررات أخرى

 

 (2818)دراسة الزهراني  .1
هددددت ا هدددد   درتسد ددددى ترددددم مُددددر ت نيمددددر  نُددددسسدا اةددددرت درنسيةددددى درنمر ددددطى  دددد   ددددر   

دألي ددل   ردر  ع ددل   ) نمطةثدلا تسد ددى درمرمصدلا درترر ددى رةس ل د لا ردرلةددرت رنمدلد نيمددر  درلةدرت 
  ردرنملد درنلس د   ردال مُصدل  درلةند  درردمدب مرد سهدل  د  (ردرل ن ل   راةت دألسض  راةت درث ئى

نُدسسدا اةددرت درنسيةدى درنمر ددطى  رمدت د دم تت درثليددع درندمصف دررصدد   درمية ةد   رمناددد نيمدر  
نممندددم درتسد دددى دريلر دددى  ددد  من دددم درنر دددرالا درنم دددنمى  ددد  نيمدددر  نُدددسسدا نمدددلهف درلةدددرت 

ت  رمددت ملرمدا ا مدى درتسد ددى ندش للندد نممنددم درتسد دى  ررميُ ددق  2886 – 2880درنُدسس  رةلدلت 
درثليع ثمصن ت ثطلمى مية د نيمدر  نُدسسدا نمدلهف اةدرت درنسيةدى درنمر دطى  أهتدم درتسد ى ملت

 .    ر  نمطةثلا تسد ى درمرمصلا درترر ى
رمرصدددةا درتسد دددى دريلر دددى تردددم رمدددرت مصدددرس  ددد  نيمدددر  نُدددسسدا درلةدددرت  ددد  درنسيةدددى 

ر دددددى درنمر دددددطى  ددددد  درننةلدددددى درلسث دددددى در دددددلرت ى امدددددت نُلسممصدددددل ثنمطةثدددددلا تسد دددددى درمرمصدددددلا درتر 
دألي دل   در  ع ددل   )درسئ  دى ردر سا دى  د  نمدلد درنيمدر  ( TIMSS, 2003)رةس ل د لا ردرلةدرت 

  رثلددض درنمطةثددلا درنلس  ددى  رنصددلسدا دال مُصددل  درلةندد   (درل ن ددل   اةددت دألسض  اةددت درث ئددى
 ,TIMSS)راددتت مددرد س نل ددلسي دال ددمنسدس ى ردرممددلثم رددثلض نمطةثددلا تسد ددى درمرمصددلا درترر ددى 

 .نش صم تسد   ترم صم تسد   ج س( 2003
  

 (2818)دراسة مصلح  .2
هت ا ه   درتسد ى ترم مُر ت نمصلج درم سد  ل رةصد رم در دلثم ردرادلنش ردرمل دم  د   در  
دالمملهلا درللرن ى رةنسيةدى دأل ل د ى درلة دل  رمدت دمثلدا درثليادى درندمصف دررصد   درمية ةد   ي دع 

( 36)لا درللرن دددى رنيمدددر  نمصدددلج درم سد  دددل ي دددع ادددنةا اةدددم مدددت تادددتدت ملئندددى نلدددل  س دالمملهددد
نل لسد  لنل مت ثمل  د مثلما نلل  س دالمملهلا درللرن دى ردم س درنيمدر  ثلص دل ى تردم ملئندى مية دد 

نلةنددلز نددش نلةندد  درم سد  ددل  دد  درنددتدسس دأل ل دد ى ( 148)درنيمددر   رملرمددا ا مددى درتسد ددى نددش 
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 س م   ددسب  ددع  راددسق  ددع   لنددل مددت د م ددلس نيمددر  لمددب درم سد  ددل دريلرن ددى درلة ددل درملثلددى رنددت
 .رةصم در لثم ردرالنش ردرمل م درم    لا رلنة ى درمية د

رللما أهت درمملئف درم  مرصةا تر ا درتسد ى  لم مرد س ثلدض دالمملهدلا درللرن دى  د  
 .نيمر  نمصلج درم سد  ل

 

 (2886)دراسة شحادة  .3
مُدددر ت نمصدددلج درلةدددرت رةنسيةدددى دأل ل ددد ى  ددد   ة دددط ش  ددد   دددر  هدددت ا هددد   درتسد دددى تردددم 

نمطةثلا درممرس درصي   رمت دمثلدا درثليادى درندمصف دررصد    ي دع ملندا ثمية دد درنيمدر  ر دق 
ملئندددى نمطةثددددلا درممددددرس درصددددي   راة دددا مددددت ثمددددل  د مثددددلس درممدددرس درصددددي  رطةثددددى درصددددم درسدثددددم 

( 288)طلردب رطلرثدى نُ دنى ( 488)س اةدم ا مدى ندتدس ( 0)دأل ل   اةم ا  درمسث ى ردرملةد ت 
 (.طلرثى 288)طلرب ر

رللمددا أهددت درممددلئف درمدد  مرصددةا أمددا مددت ميت ددت نمطةثددلا درممددرس درصددي   دد  درنمددلالا 
درمظل ددددى درا صدددد ى  درم   ددددى درصددددي ى  م ددددت دصم ددددلش  مةددددرع درث ئددددى  درمسث ددددى دألنلم ددددى  )دآلم ددددى 

نمنرادددى ندددش درنمطةثدددلا در سا دددى  ر سمدددا لددد رال ثلدددتت   رلدددمز نمصدددل م دددنش (دص دددلل لا دألرر دددى
 %(.65)رصرد ن مر  طةثى درصم درسدثم دأل ل      درممرس درصي  رن مر  دصمُلش 

 

 (2880)دراسة املالكي  .4
هددت ا هدد   درتسد ددى ترددم مُددر ت نُددسسدا در ُددا  دد  درنسيةددى درالمر ددى  دد   ددر  درن ددممتدا 

نددمصف دررصد   درمية ةد   رمناددد نممندم درتسد دى دريلر ددى در ُص دى درنللصدس   رمددت د دم تت درثليدع در
 ددد  لمدددب در ُدددا درنُدددسس  اةدددم طدددمب درنسيةدددى درالمر دددى ثلرننةلدددى درلسث دددى در دددلرت ى  م دددت درلةدددرت 

ملئندددى ثلرن دددممتدا :   رمدددلت درثليدددع ثإاددتدت أتدمددد ش رميُ دددق أهدددتدم درتسد ددى رهددد (ثمددد ش)دراددسا ى 
 ددددى ثلرننةلددددى درلسث ددددى در ددددلرت ى  رثطلمددددى مية ددددد رنيمددددر  در ُص ددددى درمعنددددى رطددددمب درنسيةددددى درالمر 

 .نُسسدا در ُا ثلرنسيةى درالمر ى
رمرصددةا درتسد ددى اةددم ملئنددى مصلئ ددى ثلرن ددممتدا در ُص ددى ثة ددا  ن ددى ر ددثل ش ن ددممت مددت 

دأليددردد  –درنلر ددى  –درطث ددى  –درلثددلتدا ردرنلددلنما : )مصددم  صل  دد   ددثم نمددلالا سئ  دد ى رهدد 
دأليلدلت درللندى  –در دش ردرس ل دى  –دألطلنى ردألاسثى ردرةثدلس ردرع مدى  –ل درنسأ  درا ص ى رم ل 
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  رللمددا أهددت درممددلئف درمدد  مرصددةا تر صددل درتسد ددى ترددم أش نمددلهف در ُددا  دد  درنسيةددى درالمر ددى مددت (
 .  ةا نش نلظت درن ممتدا در ُص ى درردست     درتسد ى دريلر ى

 

 (2883)دراسة اجلرب .5
د دددى تردددم مية دددد نيمدددر  لمدددلب درلةدددرت رةصدددم در دددلتس ثلرننةلدددى درلسث دددى هدددت ا هددد   درتس 

در ددددلرت ى ثمددددل دز اةددددم نلددددل  س الرن ددددى رمددددتس س درلةددددرت درمدددد  موطثددددق  دددد  رال ددددى تمددددت لمل دألنس ل ددددى  
رد م تت درثليع درنمصف دررص   رإلملثى اش أ ئةى درثيدع  ردممصدسا ا مدى درتسد دى اةدم مية دد 

در ددددلرت ى درطثلددددى درالرادددى رللمددددا أتد  درثيددددع د دددمثلما نرعاددددى اةددددم درنيمدددر  رلمددددلب درلةددددرت  ددد  
نل ددددلس طث لددددى درلةددددت  درم ل ددددس درلةندددد   درظددددردهس درطث ل ددددى  دألي ددددل  درث ئ ددددى  : درنمدددلالا در ددددثلى

دصي ددل   درس ل دد لا  درنمظددرس درمددلس     درنرد دد م دراددلئلى  رمرصددةا درتسد ددى ترددم أش درنيمددر  
ثمددتدئ  ممددرد س   ددا نلددل  س مددتس س درلةددرت  دد  رال ددى تمددت لمل دألنس ل ددى درملة ندد  رةصددم در ددلتس دال

رأرصا درتسد ى ترم مم    ترسدا رةنلةن ش الش درنيمر  رنملهف درلةرت  مطةدب أش  لدرش درنلةند ش 
 .نؤهة ش ثُتس نمل ب ر نلش ميُ ق درنلل  س درتم ُى للرم  مطثق    رال ى تمت لمل دألنس ل ى
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 التعقيب على دراسات احملور الثالث
 
 :من  الل العرض السابق للدراسات يتضح ما يلي

 
 :من حيث األهداف .1

ممراا أهتدم درتسد لا در لثُى  ي ع هت ا ثلض درتسد لا تردم مُدر ت نُدسسدا ن مة دى 
رتسد دى اديلت  ، (2818)رتسد دى نصدة    (2818)تسد دى درعهسدمد      ر  نلل  س نل مى نادد 

 ُددت هدددت ا تردددم مية دددد نيمدددر  ( 2883)  أندددل تسد دددى درمثدددس(2880)رتسد ددى درندددلرل   ،(2886)
لملب درلةرت رةصدم در دلتس ثلرننةلدى درلسث دى در دلرت ى ثمدل دز اةدم نلدل  س الرن دى رمدتس س درلةدرت 

 .درم  موطثق    رال ى تمت لمل دألنس ل ى
 :من حيث املنهج .2

داددددمسلا درتسد ددددى دريلر ددددى نددددم أ ةددددب درتسد ددددلا در ددددلثُى  دددد  دمثلاصددددل درنددددمصف دررصدددد   
  (2880)  رتسد دددى درندددلرل  (2818)  رتسد دددى نصدددة  (2818)تسد دددى درعهسدمددد  درمية ةددد  نادددد 

 .اةم درنمصف دررص   (2886)  رتسد ى ايلت  (2883)ث منل دممصسا تسد ى درمثس
 :من حيث اجملتمع والعينة .3

تسد ددلا در ددلثُى ندددش ي ددع درنممنددم ردرل مددى   ثل دددصل دممصددسا اةددم درطدددمب م لرمددا در
  (2818)نادد تسد دى درعهسدمد     رثل صل دممصسا اةم لمب تسد د ى(2886)تسد ى ايلت  ناد 

 ُدت ممرادا درل مدى  (2818)  أنل تسد دى نصدة  (2883)  رتسد ى درمثس(2880)رتسد ى درنلرل  
 .د  لث ش نلةن  درم سد  ل رلمب درم س 

 :من حيث األدوات .4
ممراددا دألتردا درمدد  د ددم تنمصل درتسد ددلا در ددلثُى  دد  مُددر ت درنمددلهف رمنددم درنلةرنددلا 

  رتسد ددى (2818)تسد ددى درعهسدمدد   ردرث لمددلا   لامنددت  دد  أ ةثصددل اةددم أتد  مية ددد درنيمددر  ناددد
دالمملهددلا  درمدد  د ددم تنا أ  ددلز ملئنددى نلددل  س ثلص ددل ى ترددم د ددمثلما نلددل  س( 2818)نصددة  

 ُددت د ددم تنا د مثددلس درممددرس درصددي   أنددل ( 2886)درللرن ددى رددم س درنيمددر   أنددل تسد ددى ادديلت  
 ُددددت د ددددم تنا ملئنددددى ثلرن ددددممتدا در ُص ددددى درمعنددددى رطددددمب درنسيةددددى ( 2880)تسد ددددى درنددددلرل  
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يةددددى درالمر ددددى ثلرننةلددددى درلسث ددددى در ددددلرت ى ثلص ددددل ى رثطلمددددى مية ددددد رنيمددددر  نُددددسسدا در ُددددا ثلرنس 
 . ُت د م تنا د مثلما( 2883)درالمر ى  أنل تسد ى درمثس

 :من حيث النتائج .5
دم ُا أ ةب درتسد لا در لثُى اةم رمرت مصرس  د  درنُدسسدا درتسد د ى رهد  ثيلمدى تردم 

  (2886)  رتسد دددددى اددددديلت  (2818)  رتسد دددددى نصدددددة  (2818)تسد دددددى درعهسدمددددد  مطدددددر س نادددددد 
 .(2883)درمثس  رتسد ى (2880)رتسد ى درنلرل  
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 تعليق عام على الدراسات السابقة
 

  دمُ دددنا درتسد دددلا در دددلثُى تردددم امادددى نيدددلرس سئ  دددى ممدددلرد درنيدددرس دألرد مُدددر ت رمية دددد
نمددددلهف درملمرررم ددددل  ث منددددل مملررددددا تسد ددددلا درنيددددرس دراددددلم  نلددددل  س درمددددرت   أنددددل تسد ددددلا 

 .رمية د نملهف ن مة ى درنيرس درالرع  ُت مملررا مُر ت 
   دم ُددا درتسد ددى دريلر ددى نددم نلظددت درتسد ددلا در ددلثُى  دد  تمثلاصددل درنددمصف دررصدد   درمية ةدد

  تسد ددى أثددر (2886)  تسد ددى درلسمددل (2818)  تسد ددى نصددة  (2818)ناددد تسد ددى يمددر 
  تسد ددددى در ُلددددلري (2886)  تسد ددددى  ددددلت درددددت ش (2886)  تسد ددددى درمددددلتي (2886)اع ددددع

  ث منددددل (2885)  رتسد ددددى در عمددددتدس  ري ددددش (2886)سد ددددى ثددددسرش  ردساددددل س   ت(2886)
 ُدددت دمثلدددا ( 2811)دمثلدددا تسد دددى درندددرم  درندددمصف درثمدددلئ  درمية ةددد   أندددل تسد دددى درصدددم م 

 .درنمصف درممس ث 
  دم ُددا درتسد ددى دريلر ددى نددم نلظددت درتسد ددلا در ددلثُى  دد  د ددم تدت أتد  مية ددد درنيمددر  ناددد

  رتسد دددى (2886)  تسد دددى در ُلددلري (2886)  تسد ددى  دددلت درددت ش (2886)تسد ددى درمدددلتي 
تسد دددددددى ادددددددديلت    (2886)  تسد ددددددددى درلسمدددددددل (2818)  تسد دددددددى نصدددددددة  (2818)يمدددددددر 

د ددددمثلما درنلددددل  س درُ ن ددددى ( 2885)  ث منددددل د ددددم تنا تسد ددددى در عمددددتدس  ري ددددش (2886)
نلددل  س رمُددر ت نمددلهف  ثمددل  ملئنددىد ددم تنا ( 2883)رنمصددلج درملمرررم ددل  رتسد ددى درنددرم  

درملمرررم ددل رممن ددى درم ل ددس  رد ددمث لش ال ددمطمع سأ  نلةندد  درلةددرت  دد  نمددلهف درملمرررم ددل 
رممن ددى درم ل ددس  رد ددمث لش ال ددمطمع سأ  ممن دد  درنسيةددى دصاتدت ددى  دد  نمددلهف درملمرررم ددل 

درنلدل  س  أندل تسد دى   رمت اند د دمنلس  مية دد درنيمدر   دنش نمنرادى ندش رممن ى درم ل س
 . ُت د م تنا د مثلما لأتد  رةثيع(  2883)درمثس

 ممراا ا ملا درتسد لا در لثُى نل ث ش طةثى رلمب نتس  ى رناس  ش رنلةن ش. 
   أالسا نلظت درتسد لا در لثُى ترم رمرت مصرس    درنمدلهف رادتت نسدالمصدل رةنلدل  س درمد

تردم أش درلمدلب  د  ( 2886)سا تسد دى أثدر امدع  مت مية ةصل رمُر نصل     رئصل  ث منل أادل
 .درن مر  درم ت

  أمس دددددا درتسد ددددددلا در ددددددلثُى  دددددد  أنددددددللش ن مة ددددددى ناددددددد  ة ددددددط ش رنصددددددس ردردددددد نش ردألستش
 .ردر لرت ى  رأنس لل
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 :الستفادة من الدراسات السابقة مبحاورها الثالثة
 : لا    دألنرس درملر ىثلت دصطمع اةم درتسد لا در لثُى د م لت  درثلياى نش ه   درتسد

   ددددلاتا درثلياددددى  دددد  دصطددددمع اةددددم مددددردئت درنلددددل  س درللرن ددددى در لصددددى ثنُددددسس ملمرررم ددددل 
 .درنلةرنلا

  درملددسم اةددم ردمددم درنمددلهف ر لصددى نمددلهف درملمرررم ددل نددش ي ددع ديمردئصددل أر اددتت ديمردئصددل
 .اةم درنلل  س درن مة ى

  ردا درردمددب تمثلاصددل  دد  تاددتدت أتردا درتسد ددى أمليددا درتسد ددلا در ددلثُى رةثلياددى نله ددى در طدد
 .ر لصى أتد  درمية د 

  أر يا رةثلياى أم ب دأل لر ب دصيصلئ ى ردرم  مممل ب نم طث لى درتسد ى دريلر ى. 
  د ددم لتا درثليادددى ندددش درتسد دددلا در دددلثُى  ددد  ميت دددت جر دددى درمية دددد  رنمصم دددى درثيدددع  رطس ُدددى

 .مية د مملئف درتسد ى
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

مملررددا درثلياددى  دد  هدد د در صددد مر دد يل ن صددمز اددش نددمصف درتسد ددى  رنممنددم درتسد ددى   
درتسد دددددى  ردرنللرمدددددلا دصيصدددددلئ ى درن دددددم تنى  ر  ندددددل  ةددددد  رصددددد لز  رأتردا درتسد دددددى  ر طدددددردا

 :رةلملصس در لثُى
 :منهج الدراسة: أول  

دمثلددددا درثلياددددى درنددددمصف دررصدددد   درمية ةدددد  رمية ددددد نُددددسس ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا رةصددددم 
 د   ددر  نلدل  س مدرت  درنمصددلج  ر ردال ثصدتم مُر نددا رنلس دى نددت   ردرصددم درادلم  دريدلتي اادس

 .رنلل  س درمرت  لم نمص
  نلش يلر لز  نرمرت  م  ى أر يتالز  أر ظلهس   تسس در ي درنمصف" هر دررص   ردرنمصف

 ردأل مل   دأل ل) "  صل درثليع مت د ترش درثيع ئةىأ  اش موم ب نلةرنلا اةم نمصل دريصرد
2002 :38). 

 للئمى رننلس لا رظردهس أيتدع تسد ى  مملرد در ي درنمصف" هر درمية ة  ردرنمصف
 درثليع ر  مط م نيمر لمصل    درثليع مت د ترش ه   لنل ردرُ لس رةتسد ى رنمليى رنرمرت 

 .(17: 7831 دأل ل " )ر يةةصل   ص صل نلصل  م لاد أش

, أ ةرب   م تت ترم ملمب أ لر ب أ س "  صر ( درن نرش ) أنل مية د درنيمر  
منت اةم ميت ت أهتدم درمية د رريت  درمية د رةمرصد رهر  ل, رمُر ت درنملهف نش أمد مطر سهل

ترم , رثلرملر  ملرش مملئف ه   درلنة ى, أر  لس  أر ألاس, ترم نت  ا رع ظلهس  أر أيت درن له ت
نش  مد أ لر ب أ س  نؤاسدا ميتت دممل  درمطر س , ملمب نل  مت دريصرد اة ا نش مملئف

 .( 06:  2883درةُلم  ردرمند  "  )   نل ثلت

 :جمتمع الدراسة: ثانيا  

دامند نممنم درتسد ى لمب نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةدى درالمر دى ر ُدلز آل دس طثلدى 
أمسمصدددل رعدس  درمسث دددى ردرملةددد ت در ة دددط م ى  ر  ندددل  ةددد  نردصددد لا درلمدددلب لندددل هدددر نر ددد  ثلرمدددترد 

 :درملر 
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 (1.1)جدول 
 مواصفات مقرر تكنولوجيا املعلومات للمرحلة الثانوية 

 الكتاب
 المقرر

 الفصل
 الدراسي

 جهة الصف
 التأليف

 عدد الطبعة
 الوحدات

 عدد
 الدروس

عدد 
 الصفحات

 ملمرررم ل
 درنلةرنلا

 دألرد
 ردرالم 

 دريلتي
 ااس

رعدس  درمسث ى 
 ردرملة ت

2886 
 

4 23 
 

156 

 ملمرررم ل
 درنلةرنلا

 دألرد
 ردرالم 

 درالم 
 ااس

 رعدس  درمسث ى
 ردرملة ت

2811 
 

2 18 115 

 

 :أدوات الدراسة: ثالثا  
 :رإلملثى اش أ ئةى درتسد ى ردرميُق نش  س  لمصل د م تنا درثلياى دألتردا درملر ى

  درللرن ى درمرت  ثنلل  س ملئنى ثمل. 

 
  د  اادس درادلم  ردرصم ااس دريلتي رةصم درنلةرنلا ملمرررم ل نُسس نيمر  مية د أتد 
.درنمصلج مرت  نلل  س  ر 

 
 

إعداد قائمة معايري اجلودة العاملية ملقرر تكنولوجيا املعلومات : املرحلة األوىل
 :للمرحلة الثانوية

 :بناء القائمة .1
ثلدت دصطدمع اةدم درلت دت ندش درنلدل  س درللرن دى رندمصف ملمرررم دل درنلةرندلا رةنسيةدى 

رنلددل  س رر عدمددل  رنلددل  س درالمر ددى ر لصددى نلددل  س درنيمددر  دأللددلت ن  رةملمرررم ددل ثأرهددل ر  
  رنلدددددل  س نيمدددددر  (2881)  رملئندددددى ثدددددرس12 - 6نمادددددمش رملمرررم دددددل درملةددددد ت رةصددددد رم 

ملةددددد ت درملمرررم دددددل رلدددددد دألنس لدددددلش درددددد ي أاتمدددددا درص ئدددددى درُرن دددددى  درملمرررم دددددل  ددددد  نادددددسرع
دألنس ل ددى  رنلددل  س مددرت  درنمصددلج درلددلت درصددلتس اددش درص ئددى درُرن ددى ر ددنلش مددرت  درملةدد ت 
ردالامندددددلت  ددددد  نصدددددس  رنلدددددل  س نيمدددددر  درملمرررم دددددل  ددددد  ر لرم دددددرش  رنلدددددل  س نيمدددددر  

 .درنلل  س ثلت مسمنمصل  مت تاتدت ملئنى (2882)درملمرررم ل ثإمت لمل 
اتدت ملئنى درنلل  س    صرسمصل دألرر دى  ردرمد  ديمدرا   رثلت مسمنى درُردئت در لثُى رد 

دألمادددددطى  –درنيمدددددر  درملة ندددد   –دألهددددتدم درملة ن ددددى )اةددددم أسثلددددى نمدددددلالا سئ  ددددى هددددد  
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ل لس دى    ر م سع ادش لدد نمصدل ادتت ندش درنلدل  س ردرن دمر لا درن(درمُر ت -درملة ن ى درملةن ى 
 (.1)ن مر ز نل لس لز  نةيق سمت ( 65)رمت ثة  اتت درُلئنى 

 :ضبط القائمة .2

ثلددت تادددتدت درُلئندددى  ددد  صدددرسمصل دألرر دددى مددت اس دددصل اةدددم نمنرادددى ندددش درنيلنددد ش  
رميت ددت درنلددل  س   (2)ردرن مصدد ش ثلرنمددلهف رطددسق درمددتس س رملمرررم ددل درملةدد ت  نةيددق سمددت 

درالمر دددى  ددد   ة دددط ش  رمدددت أرصدددم ثلدددض درنيلنددد ش ثيددد م ثلدددض دأللادددس أهن دددى رةنسيةدددى 
درنلدددل  س رلدددتت نمل دددثمصل رةنسيةدددى درالمر دددى  ددد   ة دددط ش  لدددت أرصدددم دردددثلض ثملدددت د ثلدددض 

 .درنلل  س رمصث  ألاس ر ريلز رنمل ثى رةث ئى در ة ط م ى
 :الصورة النهائية للقائمة .3

ر دددم درُلئندددى  ددد  صدددرسمصل ثلدددت تمدددسد  درملدددت ما درمددد  أادددلس تر صدددل درنيلندددرش  مدددت  
ن دمر ز ( 05)نمدلالا سئ  دى دمدتسج ميمصدل نيدلرس  سا دى م دنما ( 4)درمصلئ ى رملرما ندش 
 (.3)نل لس لز  نةيق سمت 

 

 :أداة حتليل احملتوى: ثانيا  
 :اهلدف من التحليل .1

مصددتم انة ددى درمية ددد ترددم ميت ددت نددت  مطددلثق نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةنسيةددى 
مصدل ردرم دب درنئر دى درنناةدى رصدل  رندش ادت در دسرج ددرنلدل  س درللرن دى  رسصدت ملسدس درالمر ى نم 

ثلرممدلئف درمصلئ دى رةتسد دى ردر ددسرج ثمرصد لا مدت م دتت درُددلئن ش اةدم تادتدت درنمدلهف  دد  رعدس  
 .درمسث ى ردرملة ت در ة ط م ى

 :عينة التحليل .2
  2886ريددلتي ااددس رةلددلت مناةدا ا مددى درمية ددد ثنُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم د

 .  نش درنسيةى درالمر ى ث ة ط ش2811ردرصم درالم  ااس رةللت 
 :وحدة التحليل .3

دامنتا درثلياى درص يى لريدت   د  مية دد درنيمدر   ي دع  دمت مية دد درنيمدر  ثمدل ز 
 .اةم مرد س درنلل  س    لد ص يى نش ص يلا درنُسس

 
 



 83 

 :فئات التحليل .4
نلدل  س درمدرت  درللرن دى درمد  مدت ميت دتهل ن دثُلز  رر دم مت مية د درنيمر      ر  

أندلت  ئددلا درمية ددد نُ ل ددلز نددتسملز  يددتت نددت  ممددلرد نر ددرالا درلمددلب رةنلددل  س  ر رددال  دد  
  ر وُلثةددا درُدد ت (ال  مددر س  - مددر س ثتسمددى نمر ددطى  - مددر س ثتسمددى لث ددس   )اددمع ن ددمر لا 

 -% 188ت س ددى درملر دددى ردد رعدش درم دددث ى ندددش لنددل مدددت دامنددلت درن دددمر لا درمُ( 8 - 1 – 2)
 وناددد تسمددى مددرد س % 08أمددد نددش  -% 58 وناددد تسمددى مددرد س درنل ددلس ثتسمددى لث ددس   % 08

 . مرد س درنل لس ثتسمى مة ةى% 58درنل لس ثتسمى نمر طى  رأمد نش 
لددت درن مصدد ش % 08لنددل دامنددتا درتسد ددى درن ددمر  دال مسد دد   ر رددال ثمددل ز اةددم يو

 (.2886)رنملد  ثلص ل ى ترم ثلض درتسد لا در لثُى ناد تسد ى أثر اع ع   ه د د
 :ضوابط عملية التحليل .5

 :ألمد  ثط انة ى درمية د مت نسدال  در ردثط درملر ى أامل  انة ى درمية د ره 
 مت درمية د    تطلس نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى . 
 ااس ردرصم درالم  ااس  اند درمية د نُسسدا درصم دريلتي. 
  منددا انة ددى درمية ددد ر هددتدم درملة ن ددى رلددد نُددسس  ردرنيمددر  درملة ندد   ردألمادددطى

درملة ن ددى درملةن دددى درنم دددنمى  دد  درنُدددسس  ردرمُدددر ت ثندددل  اددنةا ندددش ن دددلئد رمدددتس ثلا 
 .رلد تسس ررلد ريت 

 د  ادددددند درمية ددددددد درصدددددد يلا درنُددددددسر   ردرصدددددرس ردرس ددددددرنلا درمر دددددد ي ى ردألاددددددلل
 .ردألماطى ردرن لئد ردرمتس ثلا ردأل ئةى درثيا ى

   مدددت د دددمثللت صددد يلا در صدددلسس رامدددلر ش در صدددرد ردرنسدمدددم  ثلص دددل ى تردددم درريدددت
در لن ى نش نُسس ملمرررم ل درنلةرندلا رةصدم دريدلتي اادس ألمدا   دس نُدسس اةدم 

 (.نة  )درطةثى 
 :صدق أداة التحليل .6

رة دددسض درددد ي أوادددتا ندددش أمةدددا   مُددد س ندددل ندددت  ميُ دددق دألتد  "ر وُصدددت ثلرصدددتق  
 (.110: 1666دأل ل  " )ر لا رُ ل ا  ُط

رمت مت دال متالد اةم صتق درمية دد ندش  دمد درُلئندى درمد  مدت دريلدت اةدم صدتمصل 
ندددش  دددمد اس دددصل اةدددم درنيلنددد ش ردرن مصددد ش  ددد  درنمدددلهف رطدددسق درمدددتس س رملمرررم دددل 
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ر ردددال رةمألددددت ندددش درصدددتق درظدددلهسي ردددد تد  ( 2)درملةددد ت  لندددل هدددر نر ددد   دددد  نةيدددق سمدددت 
 .  رمت مت ملت د نل طةب ملت ةا ثمل  اةم دم لق درنيلن ش( ئلا درمية د)رنسدملى ثمرتهل 

 :ثبات التحليل .6
دريصدرد اةدم م دس درممدلئف امدت ملدسدس درُ دلس ثل دم تدت م دس دألتد  "ر ُصت ثلراثلا 

 (.128: 1666دأل ل  " )   م س درظسرم
ش صدتق درُلئندى مدت تمدسد  درمألدت ندش اثدلا درمية دد  ررةيلدت اةدم ندت  رثلت درمألت ند

درتمدددى ردراثدددلا  ددد  انة دددى درمية دددد ملندددا درثليادددى ثمية دددد أهدددتدم درريدددت  دألرردددم ندددش نُدددسس 
ملمرررم دددل درنلةرندددلا رةصدددم درادددلم  اادددس ثلدددت ندددسرس  مدددس  عنم دددى د دددم سما ادددصس ش  رثلدددت 

دالم دلق ردال دممم ثد ش درمية دد دألرد ردرادلم    دالممصل  نش انة ى درمية دد  مدت ي دلب مُدلط
 (1.2)لنل  ر    رال مترد سمت 

 (1.2)جدول رقم
 نقاط التفاق ب  التحليل األول والتحليل الثاني

 م ثى درمرد ق درمية د درالم  درمية د دألرد درنيلرس درسئ  ى
 60.0 5646 6816 دألهتدم درملة ن ى

 :درمية ة ش ر ق نللترى هرر  م  درم  ممج اةمرمت ي لب نللند دراثلا ث ش 
CR = 2M / (N1 + N2 ) 

 .نللند دراثلا =     CR: ي ع تش
             M   =اتت در ئلا درنم ق اة صل  مد نسم  درمية د. 

      N1 + N2  =نمنرع در ئلا    نسم  درمية د. 
لنددد اددلر   طنددئش درثلياددى رهددر نل( 60.0)رننددل  ددثق  ظصددس أش نللنددد دراثددلا ثةدد         

 .ال م تدت أتد  مية د درنيمر 
 

 :خطوات الدراسة: رابعا  
 :تتل ص  طوات الدراسة في اللنقاط التالية 

دصطدددمع اةدددم نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا  ردرثيدددع  ددد  دألتب درمسثدددري ردرتسد دددلا در دددلثُى  .1
 .طث لما ر صلئصا درنملةُى ثنر رع درتسد ى  رثةرس  تطلس  لسي اش درنر رع نش ي ع
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دصطدددمع اةدددم مدددردئت رنلدددل  س درمدددرت  درللرن دددى رنُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا رةنسيةدددى درالمر دددى  .2
 .رمسمنمصل

تاتدت ملئنى ثنلل  س درمرت  درللرن ى رنُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةدى درالمر دى  د  صدرسمصل  .3
 .دألرر ى راس ا اةم درنيلن ش رةمألت نش صتمصل

  ر ردال ثل دم تدت درمية دد اثدس دردعنش ( هرر  دم )تد  درمية د نش  مد نللتردى ي لب اثلا أ .4
 .رةمألت نش اثلا درمية د

مية دددد نُددددسس ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا رةصددددم دريددددلتي ااددددس ردراددددلم  ااددددس  دددد   ددددر  ملئنددددى  .5
 .درنلل  س درم  مت تاتدتهل

 .اسض درمملئف رم   سهل رنملمامصل .6

 .   ر  درمملئف درم  مت درمرصد تر صلمُت ت ثلض درمرص لا ردرنُمسيلا   .7

 
 :املعاجلات اإلحصائية: خامسا  
 .درملسدسدا ردرم ب درنئر ى .1
2. T – Test one sample. 

 .نللترى هرر  م  راثلا درمية د .3
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 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول. 
  المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج. 
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث. 
  الرابعالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال. 
  ال امسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال. 
 توصيات الدراسة. 
 ُمقترحات الدراسة. 
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 الفصل اخلامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى ر ُلز رنلل  س  مملرد ه د در صد مملئف مية د 

درمرت  درللرن ى  نش  مد دصملثى اش أ ئةى درتسد ى رنش ات م   س درمملئف رلملثى درمرص لا 

 .ردرنُمسيلا     ر  مةال درمملئف

 :النتائج املتعلقة بالسؤال األول من أسئلة الدراسة
ما معايري اجلودة العاملية الواجب توافرها يف مقرر : در ؤدد دألرد اةم مج 

 تكنولوجيا املعلومات للمرحلة الثانوية؟

ررإلملثى اش ه د در ؤدد ملنا درثلياى ثلصطمع اةم درلت ت نش درنلل  س درللرن ى رنمصف 

 عدمل  رنلل  س نمامش رنلل  س رر ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى ر لصى نلل  س أرهل ر  

  رنلل  س نيمر  درملمرررم ل    (2881)  رملئنى ثرس12 - 6رملمرررم ل درملة ت رةص رم 

ناسرع ملة ت درملمرررم ل رلد دألنس للش در ي أاتما درص ئى درُرن ى دألنس ل ى  رنلل  س مرت  

   نصس  رنلل  س  درنمصف درللت درصلتس اش درص ئى درُرن ى ر نلش مرت  درملة ت ردالامنلت

  رثلت دالطمع (2882)نيمر  درملمرررم ل    ر لرم رش  رنلل  س نيمر  درملمرررم ل ثإمت لمل 

اةم مردئت درنلل  س در لثُى مت ثمل  نلل  س درمرت  رنُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى  

درمتس س صثتد  جسدئصت راس صل اةم نمنراى نش درنيلن ش ردرن مص ش    نملد نملهف رطسق 

يرد درُلئنى رنت  نمل ثمصل رةصتم در ي ر لا نش أمةا  ردرمألت نش صتق درُلئنى  يمم 

ن مر ز  05  ي ع ملرما درُلئنى نش (3)أصثيا ملهع     صرسمصل درمصلئ ى  نةيق سمت 

 :(2.1)لنل ه  نر يى ثلرمترد سمت نل لس لز نرعاى اةم أسثلى نملالا سئ  ى 
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 (1.1)الجدول رقم 

 اتت درنلل  س درنملالا درسئ  ى ت

 25 درملة ن ى دالهتدم 1

 20 درنيمر  درملة ن  2

 21 دألماطى درملة ن ى درملةن ى 3

 11 درمُر ت 4
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 :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني من أسئلة الدراسة
تكنولوجيا املعلومات للصف احلادي ما مدى تضم  مقرر  : مج در ؤدد درالم  اةم

 عشر ملعايري اجلودة العاملية؟
ررإلملثى اش در ؤدد ملنا درثلياى ثمية د نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةصم دريلتي 

 :ااس     ر  نلل  س درمرت  درللرن ى ردرمتدرد درملر ى مر    رال
 األهداف التعليمية: أول  

 ( 2.2)الجدول 
األهداف : لمجال األول ا والرتبة لكل معيار من معايير والمتوسطات والوزن النسبيالتكرارات 

  التعليمية

 المعيار م
 جميع الوحدات (36=ن)الوحدة الرابعة (36=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (63=ن)الوحدة األولى 

مجموع  الترتيب

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
 مجموع

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

1 

تتسق األهداف 

مع قيم وعادات 

وتقاليد المجتمع 

 .الفلسطيني

12 0.33 16.7 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.07 3.70 25 

2 

صف األهداف تت

بالمالئمة 

لخصائص 

المتعلم في 

المجتمع 

 .الفلسطيني

72 2.00 100.0 29 0.81 40.3 19 0.83 41.3 122 1.82 91.0 1.49 74.69 12 

3 

تبط األهداف تر

ببيئة المتعلم 

اليومية وتُثير 

 .اهتماماته

54 1.50 75.0 0 0.00 0.0 10 0.43 21.7 28 0.42 20.9 0.57 28.40 23 

4 

تُساير األهداف 

االتجاهات 

العالمية 

المعاصرة 

لمجتمع 

 .المعرفة

72 2.00 100.0 72 2.00 100.0 42 1.83 91.3 134 2.00 100.0 1.98 98.77 3 

5 
شجع األهداف تُ 

على التعلم مدى 

 .الحياة
72 2.00 100.0 72 2.00 100.0 46 2.00 100.0 134 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

6 

ساعد األهداف تُ 

على تحقيق 

 .التعلم للجميع
67 1.86 93.1 24 0.67 33.3 22 0.96 47.8 125 1.87 93.3 1.47 73.46 13 

7 

هم األهداف تس

في تنمية 

االتجاهات نحو 

التكنولوجيا مثل 

الفضول، )

70 1.94 97.2 46 1.28 63.9 46 2.00 100.0 134 2.00 100.0 1.83 91.36 8 
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 المعيار م
 جميع الوحدات (36=ن)الوحدة الرابعة (36=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (63=ن)الوحدة األولى 

مجموع  الترتيب

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
 مجموع

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

واحترام 

الحجج، 

والمرونة، 

والحساسية 

لألشياء 

 (.والمواد

8 

تُشجع األهداف 

استخدام مصادر 

المعرفة 

المتعددة 

والتكنولوجيا 

 .المتقدمة

68 1.89 94.4 72 2.00 100.0 46 2.00 100.0 104 1.55 77.6 1.79 89.51 9 

9 

تُراعي األهداف 

الفروق الفردية 

 .بين المتعلمين
67 1.86 93.1 24 0.67 33.3 22 0.96 47.8 125 1.87 93.3 1.47 73.46 14 

10 

حقق األهداف تُ 

االحتياجات 

والمطالب 

الضرورية 

 .للمتعلم

60 1.67 83.3 70 1.94 97.2 46 2.00 100.0 128 1.91 95.5 1.88 93.83 6 

11 

تالءم األهداف ت

مع الزمن 

المتاح لتحقيق 

الخبرة 

 .التعليمية

64 1.78 88.9 36 1.00 50.0 23 1.00 50.0 67 1.00 50.0 1.17 58.64 16 

12 

ؤكد األهداف ت

على مهارة حل 

المشكالت 

 .التكنولوجية

0 0.00 0.0 41 1.14 56.9 35 1.52 76.1 25 0.37 18.7 0.62 31.17 22 

13 

تُراعي األهداف 

التوازن بين 

المكونات 

) الثالثة 

المعرفية 

والمهارية 

 (.والوجدانية 

25 0.69 34.7 52 1.44 72.2 39 1.70 84.8 48 0.72 35.8 1.01 50.62 19 

14 

راعي األهداف تُ 

التوازن بين 

احتياجات الفرد 

التكنولوجية 

واحتياجات 

 .المجتمع

67 1.86 93.1 72 2.00 100.0 46 2.00 100.0 134 2.00 100.0 1.97 98.46 4 

15 

راعي التوازن ت

بين الجوانب 

النظرية 

والجوانب 

التطبيقية 

4 0.11 5.6 52 1.44 72.2 39 1.70 84.8 40 0.60 29.9 0.83 41.67 20 
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 المعيار م
 جميع الوحدات (36=ن)الوحدة الرابعة (36=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (63=ن)الوحدة األولى 

مجموع  الترتيب

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
 مجموع

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

لتكنولوجيا 

 .المعلومات

16 

تصف األهداف ت

بالشمول حيث 

تُغطي جوانب 

نمو المتعلم 

 .المختلفة

29 0.81 40.3 57 1.58 79.2 44 1.91 95.7 43 0.64 32.1 1.07 53.40 18 

17 

تُراعي األهداف 

الترابط مع 

أهداف المواد 

الدراسية 

 .األخرى

40 1.11 55.6 0 0.00 0.0 13 0.57 28.3 28 0.42 20.9 0.50 25.00 24 

18 

تنوع األهداف ت

من حيث 

العمومية 

والخصوصية 

والفردية 

 .والجماعية

34 0.94 47.2 48 1.33 66.7 21 0.91 45.7 12 0.18 9.0 0.71 35.49 21 

19 

راعي األهداف تُ 

البيئة الفيزيقية 

الالزمة 

 .لتحقيقها

69 1.92 95.8 20 0.56 27.8 11 0.48 23.9 86 1.28 64.2 1.15 57.41 17 

20 

مكن ترجمة يُ 

األهداف 

التعليمية إلى 

 .مواقف حقيقية

66 1.83 91.7 56 1.56 77.8 38 1.65 82.6 116 1.73 86.6 1.70 85.19 11 

21 

تتصف األهداف 

بالتجديد 

 .والقابلية للتحقق
72 2.00 100.0 72 2.00 100.0 46 2.00 100.0 134 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

22 

تضمن ت

األهداف تعريف 

المتعلم 

بضرورة 

تكنولوجيا 

 .المعلومات

64 1.78 88.9 72 2.00 100.0 46 2.00 100.0 120 1.79 89.6 1.86 93.21 7 

23 

تضمن ت

األهداف تعريف 

المعلم بأسس 

توظيف 

تكنولوجيا 

المعلومات 

ضمن إجراءات 

 .التدريس

58 1.61 80.6 72 2.00 100.0 46 2.00 100.0 110 1.64 82.1 1.77 88.27 10 

24 

تضمن ت

األهداف تعريف 

المتعلم بأنماط 

تكنولوجيا 

48 1.33 66.7 43 1.19 59.7 31 1.35 67.4 91 1.36 67.9 1.31 65.74 15 
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 المعيار م
 جميع الوحدات (36=ن)الوحدة الرابعة (36=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (63=ن)الوحدة األولى 

مجموع  الترتيب

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
 مجموع

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

المعلومات 

 .المختلفة

25 

تتضمن 

األهداف 

اإلشارة إلى 

إكساب المتعلم 

اتجاهات ايجابية 

نحو تكنولوجيا 

 .المعلومات

70 1.94 97.2 72 2.00 100.0 46 2.00 100.0 120 1.79 89.6 1.90 95.06 5 

  68.26 1.37 65.9 1.32 2208 71.6 1.43 823 65.2 1.30 1174 73.6 1.47 1324 الدرجة الكلية 

 
ر وميددظ نددش  ددمد درمددترد در ددلثق رنددت  مددر س نلددل  س درمددرت  درللرن ددى رنُددسس ملمرررم ددل 
درنلةرنددددلا رةصددددم دريددددلتي ااددددس در لصددددى ثنمددددلد دألهددددتدم درملة ن ددددى أش همددددلال نمنراددددى نددددش 

 :   درنُسس  ره   درنلل  س ه %  188درنلل  س مت مر سا ثم ثى 
 .تُشجع األهداف على التعلم مدى الحياة. 5

 .ممصم دألهتدم ثلرممت ت ردرُلثة ى رةميُق. 21
رملدعر درثلياددى  ددثب  رددال تردم درمددرت  درللر ددى درمدد   منمدم ثصددل نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا 
رةصم دريلتي ااس در لصى ثص   درثمرت   ُدت مدر سا هد   درنلدل  س  د  درنُدسس ثم دثى لث دس  مدتدز  

نلةرندددلا ممنمدددم ثلرممت دددت ردرُلثة دددى رةميُددددق  ي دددع رمدددتا درثليادددى أش أهدددتدم نُدددسس ملمرررم ددددل در
 . من م دألهتدم درملة ن ى ردمل ى ر نلش ميُ ُصل رم ل صل

%( 188)ث منل هملال نمنراى نش درنلل  س مت مر سا ثم ثى لث س  مدتدز مسدريدا ثد ش أمدد ندش      
 :ره  للرملر %( 08)رأاةم نش 

 .نممنم درنلس ىمو ل س دألهتدم دالمملهلا درللرن ى درنللصس  ر .4
در  ددددرد  رديمددددسدت دريمدددددف  )م ددددصت دألهددددتدم  دددد  ممن دددددى دالمملهددددلا ميددددر درملمرررم ددددل نادددددد . 6

 (.ردرنسرمى  ردري ل  ى ر ا ل  ردرنردت
 .موامم دألهتدم د م تدت نصلتس درنلس ى درنملتت  ردرملمرررم ل درنمُتنى. 0

 .تمويُق دألهتدم داليم لملا ردرنطلرب در سرس ى رةنملة .18
 .موسدا  دألهتدم درمردعش ث ش ديم لملا در ست درملمرررم ى رديم لملا درنممنم .14
 . ونلش مسمنى دألهتدم درملة ن ى ترم نردمم يُ ُ ى. 28
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 .مم نش دألهتدم ملس م درنملةت ث سرس  ملمرررم ل درنلةرنلا. 22
 ددددنش تمددددسد دا مم ددددنش دألهددددتدم ملس ددددم درنلةددددت ثأ ددددس مرظ ددددم ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا . 23

 .درمتس س
 .مم نش دألهتدم دصالس  ترم تل لب درنملةت دمملهلا د ملث ى مير ملمرررم ل درنلةرنلا. 25

رملددعر درثلياددى  ددثب  رددال ترددم درمددرت  درمدد   منمددم ثصددل نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم        
ثم دددثى لث دددس  ي دددع  دريددلتي اادددس در لصدددى ثصددد   درنلدددل  س   ُدددت مدددر سا هددد   درنلدددل  س  ددد  درنُدددسس

رمتا درثلياى أش دألهتدم مو ل س دالمملهلا درللرن دى درنللصدس  رنممندم درنلس دى   لألهدتدم درمد  
مملرردددا ملس دددم درندددملةت ثلدددض ر دددلا درثسنمدددى ردرُ دددلت ثلنة دددلا درثسنمدددى ثرد دددطى د دددم تدت ثدددسدنف 

دألهدتدم م دصت  د  ممن دى درثسنمى رص  أهتدم مو ل س دالمملهلا درللرن ى رنممنم درنلس ى  لنل أش 
در  ددددرد  رديمددددسدت دريمدددددف  ردرنسرمددددى  ردري ل دددد ى ر اددددد ل  )دالمملهددددلا ميددددر درملمرررم ددددل نادددددد 

   لألهددتدم درمدد  مملررددا درنمددلالا درمدد  د ددم تنا ملمرررم ددل درنلةرنددلا مملددد درنددملةت (ردرنددردت
  مملرردددا أمدددردع رت دددا در  دددرد رةثيدددع ادددش درنع دددت ندددش درنمدددلالا دآل دددس   لندددل أش دالهدددتدم درمددد

درمردمد رأمدردع درد دلس  مل دب درندملةت دري ل د ى ر اد ل  ردرندردت  لندل أش دألهدتدم موادمم د دم تدت 
نصددلتس درنلس ددى درنملددتت  ردرملمرررم ددل درنمُتنددى  ر رددال نددش  ددمد يددع درنددملةت ال ددم تدت دراددثلى 

أش دألهددتدم مويُددق  درلملثرم ددى ردرلمددب ردرنمددما درنم صصددى رةثيددع اددش نع ددت نددش درنلس ددى لنل
داليم لملا ردرنطلردب در دسرس ى رةندملةت   صد  مولس دا ثمصدلع دريل درب رنلرملمدا رأتردا دصت دلد 
ردص دددسدج رأمظندددى درماددد  د رأمدددردع درددد دلس  درن دددم تنى  رمن لصدددل مولمثدددس ندددش درنطلردددب در دددسرس ى 

 ددى رديم لمددلا درنممنددم  رةنددملةت  لنددل أش دألهددتدم مسدادد  درمددردعش ثدد ش ديم لمددلا در ددست درملمرررم
ل ددددلثا مةددددال   ددددلرنممنم  وس ددددت أ ددددسدت نممددددرس ش ملمرررم ددددل  رأهددددتدم درنُددددسس مددددر س رةنددددملةت ملة نددددا رد 
داليم لمدددلا   أهدددتدم درنُدددسس  م دددى ثصددد   درنر دددرالا   صددد  مممدددلرد درممدددلس  دصرلمسرم دددى ردرنصدددش 

  لنددددل أش أهددددتدم نُددددسس درمدددد  مور سهددددل ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا رأ ددددلر ب أنددددش درنلةرنددددلا رينل مصددددل
ملمرررم ل درنلةرنلا  نلش مسمنمصل ترم نردمدم يُ ُ دى  نادد دألهدتدم درمد  ميدتاا ادش درطدردث س 
ردرنلت ددددلا ردرنصدددد ر لا رل   ددددى منا ةصددددل ثددددتد د دريل ددددرب رمم ددددنش دألهددددتدم  ددددسرس  ملس ددددم 

لس  دددددا درنددددملةت ثملمرررم دددددل درنلةرندددددلا  ر ردددددال ندددددش  دددددمد دألهددددتدم درمددددد  ميدددددع درندددددملةت اةدددددم م
ثلرملمرررم دددل دريت ادددى  نادددد دألهدددتدم درمددد  ميدددتاا ادددش در دددتنلا درلث دددس  درمددد  مُدددتنصل ملمرررم دددل 
درنلةرندلا  د  من دم درنملالا لندل أش أهدتدم نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم دريدلتي ااددس 
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مم ددنش دألهددتدم ملس ددم درنلةددت ثأ ددس مرظ ددم ملمرررم ددل درنلةرنددلا  ددنش تمددسد دا درمددتس س  
دألهددتدم درمدد  ملددسم درنددملةت ل   ددى دصاددمش اددش نصدد ر ى أر  ددمد ر  سهددل  رأ  ددلز مادد س ناددد 

دألهددتدم تردددم تل دددلب درندددملةت دمملهدددلا ت ملث دددى ميددر ملمرررم دددل درنلةرندددلا  نادددد دألهدددتدم درمددد  
ميع درطلرب اةدم ملس  دا ثأ مم دلا درمللندد ندم دريل درب رأندش درنلةرندلا رأ مم دلا درلدلنة ش 

نلةرنلم ى رأ مم لا درن م تت رمردم ش ينل ى درث لملا درنملةُى ثلأل سدت   من لصدل  رردت    نملد در
 .  رتي درنملةت دمملهلا ت ملث ى مير ملمرررم ل درنلةرنلا

ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مملررصدددل نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا ثتسمدددى نمر دددطى      
 :ره  للرملر  %(58)رأاةم نش %( 08)ثم ثى أمد نش 

 .ممصم دألهتدم ثلرنمئنى ر صلئج درنملةت    درنممنم در ة ط م . 2
 .مو لات دألهتدم اةم ميُ ق درملةت رةمن م. 6
 .موسدا  دألهتدم در سرق در ست ى ث ش درنملةن ش. 6

 .ممم ت دألهتدم نم درعنش درنملح رميُ ق در ثس  درملة ن ى. 11
 (.درنلس  ى ردرنصلس ى ردررمتدم ى ) ردعش ث ش درنلرملا دراماى موسدا  دألهتدم درم. 13
 .ممصم دألهتدم ثلرانرد ي ع مو ط  مردمب منر درنملةت درن مة ى. 16
 .موسدا  دألهتدم درث ئى در  ع ُ ى درمعنى رميُ ُصل. 16
 .مم نش دألهتدم ملس م درنملةت ثأمنلط ملمرررم ل درنلةرنلا درن مة ى. 24

عر درثليادى  دثب  ردال تردم أش هد   درنلدل  س مدت مدر سا ثم دثى نمر دطى  د  درنُدسس ي دع رملد      
رمدتا درثلياددى أش أهدتدم نُددسس ملمرررم ددل درنلةرندلا ممئددت  صدلئج درنددملةت ررلددش تردم يددتم نددل  
 ددلرنملةت  دد  درنممنددم در ة ددط م  مددت  صددد رةنسيةددى درالمر ددى رهددر ال  وم ددت درُددسد   ردرلملثددى  ي ددع 

 دمردا  11) نش نمنرع در للش     دش %( 11.6) ثى دألن ى    درنممنم در ة ط م  مرمت أش 
  درممسثدى در ة دط م ى  د  درملةد ت ردرمدتس ب درنصمد  ردرمُمد رسمى درلندد      ره د لنل رست    (رألاس

   ر ردال %(63.46)لنل أش دألهتدم مسدا  در سرق در ست ى ث ش درنملةند ش ررلدش ثتسمدى نمر دطى 
د نُدسس ملمرررم ددل درنلةرندلا نُدسس رةُ ددت درلةند  ردألتثدد  اةدم يدتم  ددرد   رندش درنلددسرم ألش هد 

أش ن ددمر  طةثددى درُ ددت دألتثدد    مةددم اددش ن ددمر  طةثددى درُ ددت درلةندد   رمددت رمددتا درثلياددى أش 
أهتدم نُسس ملمرررم ل درنلةرندلا  ممصدم  د  ثلدض درنر درالا ثاد   ندش درملندق ال مومل دب 

نادد دألهدتدم درمد  مممدلرد انة دلا درمصدن ت ردرثسنمدى ردرمسل دب درث لم دى  ث مندل  طةثدى درُ دت دألثد  
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همدلال نمنراددى نددش دالهدتدم مومل ددب من ددم درنملةند ش  لنددل أش دألهددتدم مدمم ت نددم درددعنش درنمددلح 
  ر رال ألش نلظت أهتدم درنُدسس نصلس دى رأتدئ دى %(50.64)رميُ ق در ثس  ررلش ثتسمى نمر طى 

  دألهددددتدم ممطةددددب عنددددش ألثددددس لدددد    ددددمط م درطلرددددب دلم ددددلثصل  ث منددددل موسدادددد  ردرنلددددسرم أش هدددد 
   لرريدت  درالم ددى ردرريددت  (درنلس  ددى ردرنصلس دى ردررمتدم ددى ) دألهدتدم درمددردعش ثد ش درنلرمددلا درامادى 

درالرادى رمدع  نددش درريدت  درسدثلدى من لصددل  لمندت اةدم درملمددب دألتدئد  رةندملةت  ث منددل درريدت  دالررددم 
( %50.62)ثة ددا درم ددثى    نددش درريددت  درسدثلددى  لر ددى نددش درمردمددب دررمتدم ددى ردرنصلس ددى  ُددترمددع 

رهدد  م ددثى نمر ددطى  أي أمصددل ميددت نددش مدددرت  درنُددسس  لنددل أش دألهددتدم ممصددم ثلراددنرد ي دددع 
   ُدت دهمندا دالهدتدم ثلرمردمدب %(53.40)مو ط  مردمب منر درندملةت درن مة دى ثتسمدى نمر دطى 

ردرنصلس ددى ثتسمددى نمر ددطى ثلرنُلسمددى ثلرمردمددب درنلس  ددى  لنددل أش دألهددتدم مسدادد  درث ئددى دررمتدم ددى 
در  ع ُ ددى ررلددش ثتسمددى نمر ددطى  ددثلض دألهددتدم دألتدئ ددى ممطةددب ن مثددسدا رأمصددع  يل ددرب رلدد  
  مط م درنملةت دمُلمصل   ره   دألمصدع    دس نمدر س   د  أ ةدب درث ئدلا در  ع ُ دى رةندملةت  نندل  لمد  

رمم دددنش دألهدددتدم أ  دددلز ملس دددم درندددملةت ثأمندددلط  دألهددتدم ال مسداددد  درث ئدددى در  ع ُ دددى رةندددملةت  أش
  ث منل لدلش ندش دأل  دد رمدرت  %(65.74)ملمرررم ل درنلةرنلا درن مة ى  ررلش ثتسمى نمر طى 

درنُدددسس أش  ممدددلرد درنع دددت ندددش أمندددلط ملمرررم دددل درنلةرندددلا رلددد  و ول دددب درندددملةت ج دددلق أر دددم ادددش 
 .رملمرررم ل ثالد التد

  %(58)ث منل هملال نمنراى نش درنلل  س درم  ممر س    درنُسس ثتسمدى مة ةدى أتمد  ندش أ

رهدد   درنلددل  س مددؤاس اةددم ن ددمر  مددرت  نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دريددلتي ااددس رهدد  

 :للرملر 

 .مم ق دألهتدم نم م ت رالتدا رمُلر ت درنممنم در ة ط م . 7

 .دألهتدم ثث ئى درنملةت در رن ى رموا س دهمنلنلمامسمثط . 3

 .مؤلت دألهتدم اةم نصلس  يد درنالما درملمرررم ى. 12

 .مسدا  درمردعش ث ش درمردمب درمظس ى ردرمردمب درمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا. 15

 .موسدا  دألهتدم درمسدثط نم أهتدم درنردت درتسد  ى دأل س . 16
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 .نش ي ع درلنرن ى ردر صرص ى ردر ست ى ردرمنلا ى مممرع دألهتدم. 10

رملدددعر درثليادددى  دددثب  ردددال تردددم أش هددد   درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى  دددئ ةى   ُدددت رمدددتا         
درثلياى اش مية د أهدتدم درنُدسس أمصدل ملدلت م ةدر ندش م دنمصل رلدلتا رمُلر دت درنممندم در ة دط م  

طث لمدا درلةن دى درثيمدى ل  دس  ندش درنُدسسدا درلةن دى رمت  لرش در ثب     رال تردم أش هد د درنُدسس ث
درثيمدددى م مُدددس تردددم درمأل دددت اةدددم درلدددلتدا ردرمُلر دددت ردرُددد ت  لندددل أش دألهدددتدم ال مدددسمثط لا دددسدز ثث ئدددى 
درنددملةت در رن ددى رموا ددس دهمنلنلمددا  ر رددال ألمصددل سلددعا  دد  ثلددض درريددتدا اةددم درمردمددب دألتدئ ددى 

  رهدد  م ددثى  ددئ ةى %(28.40)ردرثسنمددى  ُددت للمددا درم ددثى  رةنددملةت در لصددى ثلنة ددلا درمصددن ت
مددددؤاس  دددد  ن ددددمر  مددددرت  درنُددددسس  لنددددل أش دألهددددتدم رددددت مؤلددددت لا ددددسدز اةددددم نصددددلس  يددددد درناددددلةى 

  رهد  مة ةدى مدؤاس (%31.17)درملمرررم ى ر لصى    درريتم ش دألررم ردرسدثلدى  ُدت للمدا درم دثى 
ملمرررم دددل درنلةرندددلا  مدددب أش  وسلدددع اةدددم   ددد  ن دددمر  مدددرت  درنُدددسس ر لصدددى أش طث لدددى نُدددسس

نصلسدا يد درنالما درملمرررم ى  لنل أش درمردعش ثد ش درمردمدب درمظس دى ردرمطث ُ دى رةنُدسس للمدا 
   ره  م دثى مة ةدى مدؤاس اةدم ن دمر  مدرت  درنُدسس %(41.67)أمد نش درنمر ط مة مز أي ثم ثى 

رنلةرنلا ردرندردت درتسد د ى دال دس   ُدت ثة دا م دثى أ  لز رت  لش هملال مسدثط ث ش نُسس ملمرررم ل د
درممددددرع ر هددددتدم نددددش ي ددددع درلنرن ددددى ردر صرصدددد ى أنددددل  رهدددد  م ددددثى مة ةددددى %(25.00)درمددددسدثط 

 .ره  مة ةى رموؤاس اةم ن مر  مرت  درنُسس(%35.49)ردر ست ى ردرمنلا ى  ُت للش ثم ثى 
 

 احملتوى التعليمي: ثانيا  
 ( 2.2)الجدول 

المحتوى : التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والرتبة لكل معيار من معايير المجال الثاني 
  التعليمي

 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (33=ن)الوحدة الرابعة (32=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (36=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

26 

يتسق المحتوى 

مع األهداف 

 .المعرفية
26 2.00 100.0 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 52 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

27 

ساعد المحتوى يُ 

على اكتساب 

المتعلم المفاهيم 

األساسية 

لتكنولوجيا 

26 2.00 100.0 34 1.10 54.8 40 1.43 71.4 47 1.81 90.4 1.50 75.00 15 
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 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (33=ن)الوحدة الرابعة (32=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (36=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

 .المعلومات

28 

تضمن ي

المحتوى 

المفاهيم 

األساسية لمجال 

تكنولوجيا 

 .المعلومات

21 1.62 80.8 23 0.74 37.1 26 0.93 46.4 41 1.58 78.8 1.13 56.63 18 

29 

يتسق المحتوى 

مع األهداف 

المهارية 

 .والوجدانية

12 0.92 46.2 60 1.94 96.8 56 2.00 100.0 32 1.23 61.5 1.63 81.63 11 

30 

دعم المحتوى ي

ميول المتعلم 

العلمية 

 .والتكنولوجية

26 2.00 100.0 40 1.29 64.5 47 1.68 83.9 50 1.92 96.2 1.66 83.16 10 

31 

تيح المحتوى يُ 

فرص الكتساب 

مهارات التعلم 

 .الذاتي

8 0.62 30.8 0 0.00 0.0 2 0.07 3.6 2 0.08 3.8 0.12 6.12 25 

32 

ساعد المحتوى يُ 

على اكتساب 

المتعلم لمهارات 

 .التفكير

11 0.85 42.3 9 0.29 14.5 18 0.64 32.1 38 1.46 73.1 0.78 38.78 20 

33 

يتضمن 

المحتوى 

المهارات 

األساسية 

لتكنولوجيا 

 .المعلومات

6 0.46 23.1 58 1.87 93.5 56 2.00 100.0 29 1.12 55.8 1.52 76.02 13 

34 

رسخ المحتوى يُ 

مفهوم التجويد 

والتحديث في 

 .المعارف

26 2.00 100.0 58 1.87 93.5 56 2.00 100.0 29 1.12 55.8 1.72 86.22 8 

35 

واكب المحتوى يُ 

التعليمي 

المعارف 

التكنولوجية 

 .الحديثة

26 2.00 100.0 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 52 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

36 

ساعد المحتوى يُ 

على تنمية 

اتجاهات المتعلم 

نحو مواكبة 

التطور العلمي 

 .والتكنولوجي

26 2.00 100.0 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 52 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

37 
وفر المحتوى يُ 

مواقف لتنمية 

قدرة المتعلم 

11 0.85 42.3 9 0.29 14.5 18 0.64 32.1 38 1.46 73.1 0.78 38.78 20 
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 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (33=ن)الوحدة الرابعة (32=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (36=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

على التفكير 

المنظومي في 

تحليل المواقف 

 .التعليمية

38 

يُوازن المحتوى 

بين الجوانب 

النظرية 

والتطبيقية 

لتكنولوجيا 

 .المعلومات

9 0.69 34.6 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 30 1.15 57.7 1.60 80.10 12 

39 

يسمح المحتوى 

للمتعلم بأداء 

وتنفيذ المهام 

 .التطبيقية

0 0.00 0.0 62 2.00 100.0 54 1.93 96.4 30 1.15 57.7 1.49 74.49 16 

40 

هتم المحتوى ي

بخطوات األداء 

أكثر من ناتج 

 .األداء

0 0.00 0.0 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 30 1.15 57.7 1.51 75.51 14 

41 

قوم المحتوي ي

على أساس 

تطوير الحلول 

للمشكالت 

التعليمية وليس 

مجرد التعرف 

بالحلول 

 .الموجودة

0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 27 

42 

يتكامل محتوى 

تكنولوجيا 

المعلومات مع 

المواد الدراسية 

 .المختلفة

11 0.85 42.3 2 0.06 3.2 23 0.82 41.1 31 1.19 59.6 0.68 34.18 23 

43 

يُمثل محتوى 

تكنولوجيا 

المعلومات نقطة 

انطالق نحو 

مزيد من 

المعرفة والبحث 

في مجال 

تكنولوجيا 

 .المعلومات

26 2.00 100.0 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 52 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

44 

تكامل محتوى ي

تكنولوجيا 

المعلومات مع 

المضامين 

الحديثة في 

مجال 

تكنولوجيا 

26 2.00 100.0 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 52 2.00 100.0 2.00 100.00 1 
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 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (33=ن)الوحدة الرابعة (32=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (36=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

 .المعلومات

45 

ثير محتوى يُ 

تكنولوجيا 

المعلومات 

 .تفكير المتعلم

11 0.85 42.3 9 0.29 14.5 18 0.64 32.1 38 1.46 73.1 0.78 38.78 20 

46 

ترتبط 

موضوعات 

المحتوى 

بالمهارات 

 .الحياتية 

26 2.00 100.0 10 0.32 16.1 34 1.21 60.7 30 1.15 57.7 1.02 51.02 19 

47 

وظف المحتوى يُ 

لخدمة مشكالت 

تكنولوجية 

واقعية يواجهها 

 .المتعلم

26 2.00 100.0 62 2.00 100.0 50 1.79 89.3 30 1.15 57.7 1.71 85.71 9 

48 

من  درنيمر   و 
درنملةت اةم  صت 
ترس درثيع 
ردال ملالم 
ردرمطر س 
 .ردرممس ب

6 0.46 23.1 58 1.87 93.5 42 1.50 75.0 32 1.23 61.5 1.41 70.41 17 

49 

قدم المحتوى يُ 

أمثلة 

وتوضيحات من 

واقع المجتمع 

 .وحياة المتعلم

20 1.54 76.9 60 1.94 96.8 56 2.00 100.0 44 1.69 84.6 1.84 91.84 7 

50 

يُراعي المحتوى 

القضايا 

والمشكالت 

التعليمية في 

 .فلسطين

0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 27 

51 

نمي المحتوى يُ 

قدرة المتعلم 

على فهم دور 

المجتمع في 

تطوير 

واستخدام 

تكنولوجيا 

 .المعلومات

22 1.69 84.6 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.22 11.22 24 

52 

رتبط المحتوى ي

بمشكالت البيئة 

 .ويُعالجها
4 0.31 15.4 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.04 2.04 26 

53 
نمي المحتوى يُ 

قدرة المتعلم 
26 2.00 100.0 62 2.00 100.0 56 2.00 100.0 52 2.00 100.0 2.00 100.00 1 
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 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (33=ن)الوحدة الرابعة (32=ن)الوحدة الثالثة (63=ن)الوحدة الثانية (36=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

على فهم آثار 

التكنولوجيا على 

 .البيئة

  62.77 1.26 62.7 1.25 913 66.6 1.33 1044 60.5 1.21 1050 60.2 1.20 438 الدرجة الكلية 
 

ر وميددظ نددش  ددمد درمددترد در ددلثق رنددت  مددر س نلددل  س درمددرت  درللرن ددى رنُددسس ملمرررم ددل 
درنلةرنددددلا رةصددددم دريددددلتي ااددددس در لصددددى ثنمددددلد درنيمددددر  درملة ندددد  أش همددددلال نمنراددددى نددددش 

 :   درنُسس  ره   درنلل  س ه %  188درنلل  س مت مر سا ثم ثى 
 . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنلس  ى. 26
 . وردلب درنيمر  درملة ن  درنللسم درملمرررم ى دريت اى. 35
 . و لات درنيمر  اةم ممن ى دمملهلا درنملةت مير نردلثى درمطرس درلةن  ردرملمرررم . 36
 ونادد نيمددر  ملمرررم ددل درنلةرنددلا مُطددى دمطددمق ميددر نع ددت نددش درنلس ددى ردرثيددع  دد  نمددلد . 43

 .ملمرررم ل درنلةرنلا
 .يمر  ملمرررم ل درنلةرنلا نم درن لن ش دريت اى    نملد ملمرررم ل درنلةرنلا مللند ن. 44
 . ومن  درنيمر  متس  درنملةت اةم  صت جالس درملمرررم ل اةم درث ئى. 53

رملددعر درثلياددى  ددثب  رددال ترددم أش درنيمددر  لددلش  منمددم ثممل ددق لث ددس ث مددا رثدد ش دألهددتدم 
ت ديمردئصل    درنيمدر  درملة ند   ثلص دل ى تردم أش من دم درنلس  ى   من م دألهتدم درنلس  ى مت م

درنلةرندددددلا دردددددردست   ددددد  درنيمدددددري موس دددددق درممر دددددت ردرميدددددت ع  ددددد  درنلدددددلسم  ر ردددددال الش من دددددم 
درنر دددرالا ممنمدددم ثلرممت دددت ردرميدددت ع  لندددل أش درنيمدددر   وردلدددب درنلدددلسم درملمرررم دددى دريت ادددى 

نوللصس   ناد درنملالا درن مة دى درمد  مو دم تت ر رال ألش نر رالا درنيمر  موملمب نر رالا 
  صددل ملمرررم ددل درنلةرنددلا  ردرثسنمددى ثة ددى در  مددردد ث  ددال  لنددل أش درنيمددر   و ددلات درنددملةت اةددم 
ممن ددى دمملهلمددا ميددر نردلثددى درمطددرس درلةندد  ردرملمررددرم    لرنر ددرالا درنطسريددى  دد  درنيمددر  

ب درمطدددرس درلةنددد   نندددل  ملدددد درنيمدددر   ونادددد مُطدددى درملة نددد  منمدددلع ثلرنللصدددس  ردريتدادددى رمردلددد
دمطددمق رنع ددت نددش درنلس ددى ردرثيددع  دد  نمددلد ملمرررم ددل درنلةرنددلا  لنددل أش درنيمددر  درملة نددد  
 مللنددددد نددددم درن ددددلن ش دريت اددددى  دددد  نمددددلد ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا   من ددددم درنر ددددرالا منمددددلع 

 .ةرنلاثلريتداى ردرنللصس  ردرممتت    نملد ملمرررم ل درنل
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ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى لث دددس  مدددتدز مسدريدددا ثددد ش أمدددد ندددش         
 :ترم ره  للرملر %( 08)رأاةم نش  %( 188)

 . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنصلس ى ردررمتدم ى. 26
 . تات درنيمر  ن رد درنملةت درلةن ى ردرملمرررم ى. 38
 .ممر ت ردرميت ع    درنللسم وس ق درنيمر  ن صرت در. 34
 . وردعش درنيمر  ث ش درمردمب درمظس ى ردرمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا. 30
 . ورظم درنيمر  ر تنى نالما ملمرررم ى ردمل ى  ردمصصل درنملةت. 46
 . وُتت درنيمر  أناةى رمر  يلا نش ردمم درنممنم ري ل  درنملةت. 46

ى درللر ى رص   درنلل  س تردم أش نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رملعر درثلياى  ثب ه   درمم م
رةصددم دريددلتي ااددس  لمنددت  دد  اددسض أ لددلس  اةددم درمردمددب درنصلس ددى ردررمتدم ددى  رهدد د رد دد  
 لصى    درريت  درالم ى ردرريت  درالراى نش درنُدسس   صد   درريدتم ش ملمندتدش اةدم تمدسد  مطث ُدلا 

ر   تات ن رد درطةثى درلةن ى ردرملمرررم ى ندش  دمد ديمردئدا انة ى اةم دريل رب  لنل أش درنيم
اةم نر رالا مادت ندش ن درد درندملةت  نادد تسس نلرمدلا مصدلع دريل درب رأمدردع درد دلس  رأندش 
درنلةرندددلا  ر  سهددددل ندددش درنر ددددرالا درمددد  مددددتات ن دددرد درنددددملةت درلةن دددى ردرملمرررم ددددى  لنددددل دش 

درممر ددت ردرميددت ع  دد  درنلددلسم   ددلرنيمر   يمددري اةددم درنر ددرالا درددردست   دد  درنيمددري موس ددق 
نلةرنلا ث لملا نش دررد   أمصل يت اى نش درمردس ق درم  موم دب رصدل  لندل أش درنيمدر   ودردعش ثد ش 
درنيمددر  ثدد ش درمردمددب درمظس ددى ردرمطث ُ ددى رملمرررم ددل درنلةرنددلا   صددر  اددند اةددم لددت لث ددس نددش 

 مة دددى ألتدئصدددل  لندددل أش درنيمدددر   ورظدددم ر تندددى نادددلما درمطث ُدددلا درمددد  ميمدددلج تردددم نصدددلسدا ن
ملمرررم دددى ردمل دددى  ردمصصدددل درندددملةت   صدددر  ول دددثا نلس دددى ثل   دددى د دددم تدت درملمرررم دددل  ددد  نردمصدددى 
ثلض درنالما درملمرررم ى  لنل أش درنيمر   م  ثلألناةى ردرمر  يلا نش ردمدم ري دل  درندملةت 

 . نيمر  مس ثى نش ردمم درنملةت    لرث ى دألناةى درنطسريى    در
ث منددل همددلال نمنراددى نددش درنلددل  س مددت مملررصددل نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  

 :ره  للرملر %( 58)رأاةم نش %( 08)ااس ثتسمى نمر طى ثم ثى أمد نش 
 . م نش درنيمر  درن له ت دأل ل  ى رنملد ملمرررم ل درنلةرنلا. 20
 .صلسدا دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا م نش درنيمر  درن. 33
 .  ن  درنيمر  رةنملةت ثأتد  رمم    درنصلت درمطث ُ ى. 36
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 . صمت درنيمر  ث طردا دألتد  ألاس نش ملمف دألتد . 48
 .مسمثط نر رالا درنيمر  ثلرنصلسدا دري لم ى . 46
 .ردرممس ب  ومن  درنيمر  درنملةت اةم  صت ترس درثيع ردال ملالم ردرمطر س . 40

 ُدددت مدددل ا هدددد   درنلدددل  س  ددد  درنيمددددر  درملة نددد  رنُدددسس ملمرررم ددددل درنلةرندددلا رةصددددم 
دريددلتي ااددس ثم ددب نمر ددطى  ي ددع أمددا رددت  ددست ثددا درلددت درلددل   نددش درن ددله ت دأل ل دد ى رنمددلد 
ملمرررم ددل درنلةرندددلا  ر سمدددم در ددثب  ددد   ردددال تردددم ديمددرد  درنيمدددر  اةدددم لددت لث دددس ندددش دألناةدددى 

ا درنيةررى دال مُدلس تردم درن دله ت دأل ل د ى ردرنصدلسدا دأل ل د ى  لندل أش درنيمدر    دن  ردرمطث ُل
رةنددددملةت ثددددأتد  رمم  دددد  درنصددددلت درمطث ُ ددددى  ررلددددش ردددد س  دددد  لددددد درمطث ُددددلا  رلدددد رال  صددددمت درنيمددددر  
ث طدردا دألتد  ررد س مدلمف دألتد  ررلدش  د  درريددت  درالرادى  ُدط  لندل أش درنيمدر  ال  يمدري اةددم 

سدا ي لم ددى ر رددال ألش درنُددسس هددر نددلت  اةن ددى ثيمددى  ثلص ددل ى ترددم أمددا ال  مندد  ترس درثيددع نصددل
 .ردال ملالم ردرمطر س ردرممس ب ثتسمى لث س   ره د لةا  وؤاس    ن مر  مرت  درنُسس

%( 58)ث منل هملال نمنراى نش درنلل  س درم  ممر س    درنُدسس ثتسمدى نمتم دى أتمد  ندش 
ره   درنلل  س مؤاس اةم ن دمر  مدرت  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم درادلم  أر   س نمرد س   
 :ااس ره  للرملر 

 . وم   درنيمر   سج اللم لب نصلسدا درملةت در دم . 31
 . و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت رنصلسدا درم ل س. 32
رن   دددد  مية ددددد درنردمددددم  وددددر س درنيمددددر  نردمددددم رممن ددددى مددددتس  درنددددملةت اةددددم درم ل ددددس درنمظدددد. 36

 .درملة ن ى
 ُرت درنيمري اةدم أ دلس مطدر س دريةدرد رةنادلما درملة ن دى ررد س نمدست درملدسم ثدلريةرد . 41

 .درنرمرت 
 . مللند نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا نم درنردت درتسد  ى درن مة ى. 42
 . وا س نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا م ل س درنملةت. 45
 .يمر  درُ ل ل ردرنالما درملة ن ى     ة ط ش وسدا  درن. 58
 ومنددددد  درنيمدددددر  مدددددتس  درندددددملةت اةدددددم  صدددددت ترس درنممندددددم  ددددد  مطدددددر س رد دددددم تدت ملمرررم دددددل . 51

 .درنلةرنلا
 . سمثط درنيمر  ثنالما درث ئى ر وللرمصل. 52
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    ومددد)ر سمدددم  دددثب  ردددال تردددم أش درنيمدددر    مُدددس تردددم تيمدددرد   اةدددم هددد   درنلدددل  س   لرنل دددلس 
رهد  م دثى مة ةدى مدتدز  لندل أش %( 6.12)رست ثم دثى ( درنيمدر   دسج اللم دلب نصدلسدا دردملةت درد دم 

 صددر  ُددرت ثمُددت ت أناةددى ر ُددرت ثيةصددل  رهدد د ‘ درنيمدر  ال  و ددلات اةددم دلم ددلب درنددملةت رنصددلسدا درم ل ددس
رد رةناددددلما  يددددت نددددش ممن ددددى درم ل ددددس رددددت  درنددددملةت  لنددددل أش درنيمددددر  ال  ُددددرت اةددددم مطددددر س دريةدددد

درملمرررم دل ثدد  ُدتت تدئندلز دريةدرد  لندل أمددا ال  وسداد  درُ دل ل ردرنادلما درملة ن دى  د   ة دط ش  لنددل 
أش درريدددددتدا دردددددامع دأل  دددددس   لر دددددى ندددددش مر ددددد   ترس درنممندددددم  ددددد  مطدددددر س رد دددددم تدت ملمرررم دددددل 

  دآلادلس درنمسمثدى ندش مدسد  درنلةرنلا  ثلص ل ى تردم أش درنيمدر  ال  دسمثط ثنادلما درث ئدى رال  ور د
 .د م تدت درملمرررم ل اةم صيى دصم لش راةم درث ئى  ره   درنلل  س موؤاس    ن مر  مرت  درنُسس

 

 األنشطة التعليمية التعلمية: ثالثا  
 ( 2.2)الجدول 

األنشطة : التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والرتبة لكل معيار من معايير المجال الثالث 
 التعليمية التعلمية 

 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (2=ن)الوحدة الرابعة (3=ن)الوحدة الثالثة (2=ن)الوحدة الثانية (5=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

54 

تُراعي األنشطة 
أهداف المنهج 
: بأبعادها الثالثة
المعرفية، 
المهارية، 
 .الوجدانية

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

55 

سهم األنشطة تُ 
في تعزيز 

وتنمية المفاهيم 
األساسية 

لتكنولوجيا 
 .المعلومات

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

56 

ساعد األنشطة تُ 
على اكتشاف 
وتنمية موهبة 

 .المتعلم

8 1.60 80.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 1.93 96.30 9 

57 

ساعد األنشطة تُ 
على جعل 

المتعلم محوراً 
للعملية التعليمية 

 .التعلمية

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

58 

تتعدد األنشطة 
لتلبية اهتمامات 
المتعلم وقدراته 

 .وحاجاته

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 
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 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (2=ن)الوحدة الرابعة (3=ن)الوحدة الثالثة (2=ن)الوحدة الثانية (5=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

59 

تتنوع األنشطة 
بما يُناسب 
اإلمكانات 
المتاحة 

بالمدرسة 
 .والبيئة

4 0.80 40.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 12 1.50 75.0 0.59 29.63 16 

60 

قبل األنشطة ت
التطبيق والتنفيذ 

في إطار 
اإلمكانات 

المتوافرة في 
 .بيئة المتعلم

10 2.00 100.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 12 1.50 75.0 0.81 40.74 14 

61 

تكامل األنشطة ت
المتضمنة 
لتكنولوجيا 

المعلومات فيما 
 .بينها

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

62 

يتطلب تطبيق 
األنشطة 

توظيف الوسائل 
والتقنيات 

 .التعليمية

6 1.20 60.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 1.85 92.59 10 

63 

ساعد األنشطة تُ 
المتعلم على 
توظيف ما 
تعلمه في 

 .مواقف جديدة

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

64 

ساعد األنشطة تُ 
المتعلم على 
استرجاع 
 .معرفة سابقة

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

65 

وفر األنشطة تُ 
للمتعلم التغذية 

الراجعة الفورية 
 .والمتكررة

0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 18 

66 

تمنح األنشطة 
المتعلم الفرصة 
كي يتعامل مع 
اآلخرين بشكل 

 .تعاوني

0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 6 1.00 50.0 12 1.50 75.0 0.67 33.33 15 

67 

سهم األنشطة تُ 
المتضمنة في 
تعميق فهم 

 .المتعلم

10 2.00 100.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

68 

سمح األنشطة ت
للمتعلم بحرية 

التعبير وعرض 
 .األفكار

6 1.20 60.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.22 11.11 17 

69 
ثير األنشطة تُ 

دافعية المتعلم 
 .للتعلم الذاتي

6 1.20 60.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 1.85 92.59 10 

 18 0.00 0.00 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0 0.0 0.00 0تُوجه األنشطة  70
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 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (2=ن)الوحدة الرابعة (3=ن)الوحدة الثالثة (2=ن)الوحدة الثانية (5=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

المتعلم إلى 
تنمية التفكير 

 .االبتكاري

71 

تيح األنشطة تُ 
فرصاً لممارسة 

المهارات 
 .التكنولوجية

6 1.20 60.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 1.85 92.59 10 

72 

قوم األنشطة ت
على ممارسة 
التفكير والعمل 

 .اليدوي معاً 

0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 18 

73 

ساعد األنشطة تُ 
التعليمية 

المتعلمين على 
ممارسة 
المهارات 

التكنولوجية 
التصميم، )

اإلنتاج، 
االستخدام، 

 (.التقويم

6 1.20 60.0 16 2.00 100.0 12 2.00 100.0 16 2.00 100.0 1.85 92.59 10 

74 

تُنمي األنشطة 
قدرة المتعلم 
على اقتراح 
التطبيقات 

العملية للمعرفة 
العلمية 

والتكنولوجية 
 .المتعددة

0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0.00 0.00 18 

  65.78 1.32 72.6 1.45 244 64.3 1.29 162 61.9 1.24 208 62.9 1.26 132 الدرجة الكلية 

 
ر وميددظ نددش  ددمد درمددترد در ددلثق رنددت  مددر س نلددل  س درمددرت  درللرن ددى رنُددسس ملمرررم ددل 
درنلةرنددلا رةصددم دريددلتي ااددس در لصددى ثنمددلد دألماددطى درملة ن ددى درلةن ددى أش همددلال نمنراددى 

 :   درنُسس  ره   درنلل  س ه %( 188)نش درنلل  س مت مر سا ثم ثى 
 .درنلس  ى  درنصلس ى  دررمتدم ى: درنمصف ثأثللتهل دراماىموسدا  دألماطى أهتدم . 54
 .مو صت دألماطى    ملع ع رممن ى درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا. 55
 .مو لات دألماطى اةم ملد درنملةت نيرسدز رةلنة ى درملة ن ى درملةن ى. 56
 .امملتت دألماطى رمةث ى دهمنلنلا درنملةت رمتسدما ريلملم. 50
 .ممللند دألماطى درنم نمى رملمرررم ل درنلةرنلا   نل ث مصل. 61
 .مو لات دألماطى درنملةت اةم مرظ م نل ملةنا    نردمم مت ت . 63
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 .مو لات دألماطى درنملةت اةم د مسملع نلس ى  لثُى. 64
 .مو صت دألماطى درنم نمى    ملن ق  صت درنملةت. 66

دالمادددطى درنم دددنمى  ددد  نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا رملدددعر درثليادددى  دددثب  ردددال تردددم أش 
) للمددا نممراددى راددلنةى رمردمددب درددملةت امددت درنددملةت   صدد  موسدادد  أهددتدم درنُددسس ثأثلددلت  دراماددى 

  لنددل أمصدددل مو دددصت  دد  ملع دددع رممن دددى درن ددله ت دأل ل ددد ى رملمرررم دددل (درنلس  ددى ردرنصلس دددى ردررمتدم دددى
ماددطى سلددعا اةددم ملددد درنددملةت نيددرسدز رةلنة ددى درملة ن ددى  ُددت درنلةرنددلا ثاددلد لث ددس  لنددل أش دال

 صما    دريردس  لندل أمصدل ملدتتا رممرادا رمادند من دم يلمدلا درندملةت  ررممللندد   ندل ث مصدل  
لنل أمصل مو لات درنملةت اةم مرظ م ندل ملةندا  د  نردمدم مت دت   رم دلات  اةدم د دمسملع نلس دى 

 .   ملن ق  صت درنملةت رما س تد ل ما مير درملةت  لثُى  لنل أمصل أماطى مر ى م صت
ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى لث دددس  مدددتدز مسدريدددا ثددد ش أمدددد نددددش  

 :ترم ره  للرملر %( 08)رأاةم نش %( 188)
 .مو لات دألماطى اةم دلمالم رممن ى نرهثى درنملةت. 56
 .ُم لا درملة ن ى مطةب مطث ق دألماطى مرظ م درر لئد ردرم. 62
 .موا س دألماطى تد ل ى درنملةت رةملةت در دم . 66
 .موم   دألماطى  سصلز رننلس ى درنصلسدا درملمرررم ى. 61
درمصدن ت  دصممدلج  )مو دلات دألمادطى درملة ن دى درنملةند ش اةدم ننلس دى درنصدلسدا درملمرررم دى . 63

 (.دال م تدت  درمُر ت
درنم نمى    نُسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم دريدلتي  ر سمم در ثب ترم أش دألماطى

ااددددس مو ددددلات  دددد  دلماددددلم رممن ددددى نرهثددددى درنددددملةت  لنددددل أش دألماددددطى ممطةددددب مرظ ددددم درر ددددلئد 
ردرمُم دددلا درملة ن ددددى ر رددددال ألش  لرث ددددى دألماددددطى ممطةدددب مصددددلع يل ددددرب رمم  دددد هل رأي لمددددلز راددددثلى 

 .ت در دم  رننلس ى درنصلسدا درملمرررم ى ثتسمى لث س دممسما  لنل أمصل موا س تد ل ى درنملةت رةملة
ث منددل رددت  لددش همددلال نلددل  س مددت مملررصدددل نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  اادددس         

ر ردددال ألش  لرث دددى دألمادددطى ممنمدددم %( 58)رأاةدددم ندددش %( 08)ثتسمدددى نمر دددطى ثم دددثى أمدددد ندددش 
 .ثن مر  الر  نش درمرت 
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% 58ش درنلل  س درم  ممر س    درنُسس ثتسمدى نمتم دى أتمد  ندش لنل أش هملال نمنراى ن
أر   س نمرد س   ره   درنلل  س مؤاس اةم ن دمر  مدرت  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم درادلم  

 :ااس ره  للرملر 
 .مممرع دألماطى ثنل  ومل ب دصنللملا درنمليى ثلرنتس ى ردرث ئى. 56
 .       تطلس دصنللملا درنمرد س     ث ئى درنملةتمُثد دألماطى درمطث ق ردرمم. 68
 .مور س دألماطى رةنملةت درم   ى درسدملى در رس ى ردرنملسس . 65
 .منم  دألماطى درنملةت در سصى ل   مللند نم دآل س ش ثالد مللرم . 66
 .م ن  دألماطى رةنملةت ثيس ى درملث س راسض دأل للس. 60
 .رم ممن ى درم ل س دالثمللسيمورما دألماطى درنملةت ت. 68
 .مُرت دألماطى اةم ننلس ى درم ل س ردرلند در تري نللز . 62
مومنددد  دألمادددطى مدددتس  درندددملةت اةدددم دممدددسدح درمطث ُدددلا درلنة دددى رةنلس دددى درلةن دددى ردرملمرررم دددى . 64

 .درنملتت 
 رملدددعر درثليادددى  دددثب  ردددال تردددم أش دألمادددطى درنم دددنمى  ددد  نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا
رةصددم دريددلتي ااددس ميمددلج ترددم مددر  س أمصددع  رمُم ددلا رر ددلئد ملمرررم ددى رلدد    ددمط م درنددملةت 
مم  ددد  هددد   دألمادددطى  رثطث لدددى دريدددلد  دددإش درظدددسرم درصدددلثى درمددد   ي لهدددل درندددملةت  ددد  درنممندددم 
در ة دط م  ميدرد ترش  رددال  ررلدش ال  نلدش دامثددلس  ردال مصدرس  دد  درنُدسس درتسد د  ألش ال  ومئددت 

لا درنملةت دالممصلت ى  ألممل ثيلمى رنُسس  سمم ثلرنملةت ميدرد درللرن دى  د  م ل دس  رنصلسدمدا دنللم 
ثتدالما  .رد 
 

 التقويم: رابعا  
 ( 2.2)الجدول 

 التقويم : التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والرتبة لكل معيار من معايير المجال الرابع 

 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (63=ن)الوحدة الرابعة (63=ن)الوحدة الثالثة (6=ن)الثانيةالوحدة  (9=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

75 

تقوم المسائل 

والتدريبات على 

عمل أدائي 

 .واقعي

4 0.44 22.2 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 54 1.69 84.4 1.70 84.81 11 

76 
عتمد المسائل ت

والتدريبات على 
18 2.00 100.0 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 64 2.00 100.0 2.00 100.00 1 



 118 

 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (63=ن)الوحدة الرابعة (63=ن)الوحدة الثالثة (6=ن)الثانيةالوحدة  (9=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

مؤشرات أداء 

واضحة 

شفهية، عملية، )

( تحريرية

منبثقة عن 

مستويات 

معيارية تصف 

بدقة جوانب 

مجال 

تكنولوجيا 

 .المعلومات

77 

تنوع المسائل ت

والتدريبات 

لتالئم 

االستراتيجيات 

والنماذج 

 .المختلفة

18 2.00 100.0 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 64 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

78 

تُغطي المسائل 

والتدريبات 

كافة األنشطة 

التي يقوم بها 

 .المتعلم

14 1.56 77.8 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 64 2.00 100.0 1.95 97.47 6 

79 

تكون المسائل 

والتدريبات 

ُمتالزمةً مع 

عملية التعليم 

 .والتعلم

18 2.00 100.0 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 64 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

80 

كون المسائل ت

والتدريبات 

ُمتنوعة 

األهداف بين 

قبلي، بنائي، )

 (ونهائي

18 2.00 100.0 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 64 2.00 100.0 2.00 100.00 1 

81 

عتمد مفردات ت

المسائل 

والتدريبات على 

مستويات 

 .معرفية عليا

11 1.22 61.1 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 56 1.75 87.5 1.81 90.51 10 

82 

تُتيح المسائل 

والتدريبات 

ممارسة 

عمليات معرفية 

 .عليا

15 1.67 83.3 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 58 1.81 90.6 1.89 94.30 8 

83 

قيس المسائل ت

والتدريبات 

أنماط تفكيرية 

مختلفة لدى 

18 2.00 100.0 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 64 2.00 100.0 2.00 100.00 1 
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 المعيار م
 الترتيب جميع الوحدات (63=ن)الوحدة الرابعة (63=ن)الوحدة الثالثة (6=ن)الثانيةالوحدة  (9=ن)الوحدة األولى 

مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
مجموع 

 االستجابات
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي
المتوسط 

 الحسابي
الوزن 

 النسبي

 .المتعلم

84 

توفر عنصر ي

الموضوعية في 

المسائل 

 .والتدريبات

16 1.78 88.9 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 60 1.88 93.8 1.92 96.20 7 

85 

توفر عوامل ت

الصدق في 

المسائل 

 .والتدريبات

14 1.56 77.8 14 2.00 100.0 62 2.00 100.0 58 1.81 90.6 1.87 93.67 9 

  96.09 1.92 95.2 1.90 670 100.0 2.00 682 100.0 2.00 154 82.8 1.66 164 رجة الكليةالد 

  
ر وميددظ نددش  ددمد درمددترد در ددلثق رنددت  مددر س نلددل  س درمددرت  درللرن ددى رنُددسس ملمرررم ددل 
درنلةرندددلا رةصدددم دريدددلتي اادددس در لصدددى ثنمدددلد درمُدددر ت أش همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت 

 :   درنُسس  ره   درنلل  س ه %  188مر سا ثم ثى 
نمثاُدى ادش ( اد ص ى  انة دى  ميس س دى)ملمنت درن لئد ردرمدتس ثلا اةدم نؤادسدا أتد  رد ديى . 66

 .ن مر لا نل لس ى مصم ثتمى مردمب نملد ملمرررم ل درنلةرنلا
 .مممرع درن لئد ردرمتس ثلا رممئت دال مسدم م لا ردرمنل ج درن مة ى. 66
 .درن لئد ردرمتس ثلا نوممعنىز نم انة ى درملة ت ردرملةتملرش . 66
 (.مثة   ثملئ   رمصلئ )ملرش درن لئد ردرمتس ثلا نوممراى دألهتدم ث ش . 08
 .مُ س درن لئد ردرمتس ثلا أمنلط م ل س ى ن مة ى رت  درنملةت. 03

رم دددددل رملدددددعر درثليادددددى در دددددثب تردددددم أش درن دددددلئد ردرمدددددتس ثلا درنم دددددنمى  ددددد  نُدددددسس ملمرر
درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  ااددس مددت منملددا ثن ددمر  اددلر  مراددلز نددل ر رددال اليمردئصددل اةددم نلددل  س 

رنمنرادددى ندددش درنلدددل  س  ر ردددال ألمصدددل مدددل ا نممرادددى  رمُددد س %( 188)درمدددرت  درللرن دددى ثم دددثى 
 دب أمنلط م ل س ى ن مة ى ردت  درندملةت رنوممعندى ندم انة مد  درملةد ت ردردملةت  لندل أمصدل ممرادا رممل

 . دال مسدم م لا درن مة ى رةملة ت
ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى لث دددس  مدددتدز مسدريدددا ثددد ش أمدددد ندددش 

 :ترم ره  للرملر %( 08)رأاةم نش %( 188)
 .مُرت درن لئد ردرمتس ثلا اةم اند أتدئ  ردمل . 65
 .نملةتمو ط  درن لئد ردرمتس ثلا لل ى دألماطى درم   ُرت ثصل در. 60
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 .ملمنت ن ستدا درن لئد ردرمتس ثلا اةم ن مر لا نلس  ى اة ل. 01
 .موم   درن لئد ردرمتس ثلا ننلس ى انة لا نلس  ى اة ل. 02
 . مر س امصس درنر را ى    درن لئد ردرمتس ثلا. 04
 .ممر س اردند درصتق    درن لئد ردرمتس ثلا. 05

ن ددددلئد ردرمددددتس ثلا درنم ددددنمى  دددد  نُددددسس رمددددت مددددل ا هدددد   درنلددددل  س ثم ددددثى لث ددددس   دددد  در
ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  ااددس  لنددل أمصددل ملمنددت اةددم ن ددمر لا نلس  ددى اة ددل   ددلرلا س 
ندش درن دلئد مطةدب ندش درندملةت درُ دلت ثلنة دلا نلس  دى اة دل ندش أمدد درمرصدد رةيةدرد درصدي يى  

 ثلا ثتسمدددى لث دددس   ُدددت للمدددا لندددل دش امصدددسي درنر دددرا ى ردرصدددتق نمدددر س  ددد  درن دددلئد ردرمدددتس 
 .     دأل ئةى مُ س  لمز نل مل     درنُسس

ث منل رت  لش هملال نلل  س مملررصل نُسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم درادلم  اادس ثتسمدى 
 .  ره د  ولط  درن لئد ردرمتس ثلا مر  رمرت %(08)نمر طى ثم ثى أمد نش 
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 :السابقةالتعقيب العام على النتائج 
ثلت درلسض درن صد رةمملئف در لثُى  نلش تمنلد ه   درمملئف درم  مرصةا رصل درثلياى 

 : للرملر 
 (1.2)جدول رقم 

 مجمل االستجابات والوزن النسبي لمقرر تكنولوجيا المعلومات للصف الحادي عشر
 

 المجاالت
الوحدات  الوحدة الرابعة الثالثة الوحدة الوحدة الثانية الوحدة األولى

 معاا 
نمنرع 
 دال مملثلا

دررعش 
درم ث  
% 

نمنرع 
 دال مملثلا

دررعش 
درم ث  
% 

نمنرع 
 دال مملثلا

دررعش 
درم ث  
% 

نمنرع 
 دال مملثلا

دررعش 
درم ث  
% 

دررعش 
درم ث  
% 

األهداف 
 التعليمية

1324 63.6 1164 65.2 023 61.6 2280 65.6 60.26 

المحتوى 
 التعليمي

430 68.2 1858 68.5 1844 66.6 613 62.6 62.66 

األنشطة 
التعليمية 
 التعلمية

132 62.6 280 61.6 162 64.3 244 62.6 65.60 

 66.86 65.2 668 188 602 188 154 02.0 164 التقويم
 

 م ددد  ندددش درمدددترد در دددلثق ادددتت مدددردعش درم دددب ي دددع مسدريدددا م دددب درم دددم د رنلدددل  س 
   ُددت يصددد نمددلد %(66.86)ترددم %( 62.66)درللرن ددى  دد  نمنددد درنمددلالا نددل ثدد ش درمددرت  

نُلسمددىز ثثددلم  درنيددلرس  ث منددل يصددد نمددلد درنيمددر  %( 66.86)درمُددر ت اةددم أاةددم م ددثى رهدد  
 .نُلسمىز ثثلم  درنملالا%( 62.66)درملة ن  اةم أمد م ثى ره  

دعش  دد  مرع ددم نلددل  س درمددرت   دد  أنددل   نددل   ددج درريددتدا  ُددت أظصددسا درممددلئف اددتت درمددر 
تردددم %( 68.2)درنُددسس  ُددت مسدريددا م ددب مرع ددم نلددل  س درمدددرت  درللرن ددى  دد  درريددتدا نددل ثدد ش  

  ي ددددع يصدددددةا درريددددت  درالم دددددى ردرالراددددى  ددددد  نمددددلد درمُدددددر ت اةددددم أاةدددددم م ددددثى رهددددد  %(188)
ى رهدددد    ث منددددل يصددددةا درريددددت  دألرردددد   دددد  نمددددلد درنيمددددر  درملة ندددد  اةددددم أمددددد م ددددث%(188)
(68.2.)% 
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 :النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث من أسئلة الدراسة
ما مدى تضم  مقرر تكنولوجيـا املعلومـات للصـف  : مج در دؤدد درالردع اةدم

 الثاني عشر ملعايري اجلودة العاملية؟
ررإلملثى اش در ؤدد ملنا درثلياى ثمية دد نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم درادلم  اادس 

 :نلل  س درمرت  درللرن ى رللما درمملئف لنل  ة     ر  
 األهداف التعليمية: أول  

 ( 2.7)الجدول 
األهداف : التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والرتبة لكل معيار من معايير المجال األول

 التعليمية 

 المعيار م

 الوحدتين معاً  363=الوحدة الثانية ن 325=الوحدة األولى ن

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

1 
مم ق دألهتدم نم م ت رالتدا 

 .رمُلر ت درنممنم در ة ط م 
4 0.022 1.1 10 0.037 1.8 14 0.031 1.5 25 

2 

ثلرنمئنى ممصم دألهتدم 
ر صلئج درنملةت    درنممنم 

 .در ة ط م 

315 1.703 85.1 360 1.324 66.2 675 1.477 73.9 13 

3 
مسمثط دألهتدم ثث ئى درنملةت در رن ى 

 .رموا س دهمنلنلما
306 1.654 82.7 452 1.662 83.1 758 1.659 82.9 10 

4 
مو ل س دألهتدم دالمملهلا درللرن ى 

 .درنلس ىدرنللصس  رنممنم 
357 1.930 96.5 529 1.945 97.2 886 1.939 96.9 6 

5 
موامم دألهتدم اةم درملةت طردد 

 .دري ل 
370 2.000 100.0 544 2.000 100.0 914 2.000 100.0 1 

6 
مو لات دألهتدم اةم ميُ ق درملةت 

 .رةمن م
305 1.649 82.4 414 1.522 76.1 719 1.573 78.7 12 

7 

ممن ى دالمملهلا  م صت دألهتدم   
در  رد  )مير درملمرررم ل ناد 

رديمسدت دريمف  ردرنسرمى  ردري ل  ى 
 (.ر ا ل  ردرنردت

167 0.903 45.1 285 1.048 52.4 452 0.989 49.5 17 

8 
موامم دألهتدم د م تدت نصلتس 
 14 70.2 1.405 642 56.8 1.136 309 90.0 1.800 333درنلس ى درنملتت  ردرملمرررم ل 
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 المعيار م

 الوحدتين معاً  363=الوحدة الثانية ن 325=الوحدة األولى ن

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

 .درنمُتنى

9 
موسدا  دألهتدم در سرق در ست ى ث ش 

 .درنملةن ش
271 1.465 73.2 364 1.338 66.9 635 1.389 69.5 15 

11 
مويُق دألهتدم داليم لملا 
 .ردرنطلرب در سرس ى رةنملةت

345 1.865 93.2 436 1.609 80.4 781 1.713 85.6 9 

11 
ممم ت دألهتدم نم درعنش درنملح 

 .در ثس  درملة ن ىرميُ ق 
185 1.000 50.0 272 1.000 50.0 457 1.000 50.0 16 

12 
مؤلت دألهتدم اةم نصلس  يد 

 .درنالما درملمرررم ى
115 0.622 31.1 177 0.606 30.3 292 0.612 30.6 20 

13 

عش ثددددددددد ش موسداددددددددد  دألهدددددددددتدم درمدددددددددرد
ى درنلس  ددددددددددددد)درنلرمدددددددددددددلا درامادددددددددددددى 

 (.ردرنصلس ى ردررمتدم ى

301 1.627 81.4 429 1.577 78.9 730 1.597 79.9 11 

14 

موسداددددددددد  دألهدددددددددتدم درمدددددددددردعش ثددددددددد ش 
ديم لمددددددددددددلا در ددددددددددددست درملمرررم ددددددددددددى 

 .رديم لملا درنممنم

326 1.762 88.1 496 1.824 91.2 822 1.799 89.9 8 

15 

مسدا  درمدردعش ثد ش درمردمدب درمظس دى 
ردرمردمدددددددددب درمطث ُ دددددددددى رملمرررم دددددددددل 

 .درنلةرنلا

45 0.243 12.2 115 0.423 21.1 160 0.350 17.5 22 

16 
ممصم دألهتدم ثلرانرد ي ع 
 .مو ط  مردمب منر درنملةت درن مة ى

149 0.805 40.3 229 0.842 42.1 378 0.827 41.4 18 

17 
موسدا  دألهتدم درمسدثط نم أهتدم 

 .درنردت درتسد  ى دأل س 
78 0.422 21.1 51 0.188 9.4 129 0.282 14.1 23 

18 
مممرع دألهتدم نش ي ع درلنرن ى 
 .ردر صرص ى ردر ست ى ردرمنلا ى

16 0.086 4.3 30 0.110 5.5 46 0.101 5.0 24 

19 
موسدا  دألهتدم درث ئى در  ع ُ ى 

 .درمعنى رميُ ُصل
156 0.852 42.6 182 0.669 33.5 338 0.743 37.1 19 

21 
 ونلش مسمنى دألهتدم درملة ن ى ترم 

 .نردمم يُ ُ ى
370 2.000 100.0 544 2.000 100.0 914 2.000 100.0 1 

21 
ممصم دألهتدم ثلرممت ت ردرُلثة ى 

 .رةميُق
370 2.000 100.0 544 2.000 100.0 914 2.000 100.0 1 
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 المعيار م

 الوحدتين معاً  363=الوحدة الثانية ن 325=الوحدة األولى ن

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

22 
مم نش دألهتدم ملس م درنملةت 
 .ث سرس  ملمرررم ل درنلةرنلا

370 2.000 100.0 544 2.000 100.0 914 2.000 100.0 1 

23 

مم نش دألهتدم ملس م درنلةت 
ثأ س مرظ م ملمرررم ل درنلةرنلا 

 . نش تمسد دا درمتس س

65 0.351 17.6 130 0.478 23.9 195 0.427 21.3 21 

24 

مم نش دألهتدم ملس م درنملةت 
ثأمنلط ملمرررم ل درنلةرنلا 

 .درن مة ى

328 1.773 88.6 520 1.912 95.6 848 1.856 92.8 7 

25 

دألهتدم دصالس  ترم تل لب مم نش 
درنملةت دمملهلا د ملث ى مير 

 .ملمرررم ل درنلةرنلا

370 2.000 100.0 544 2.000 100.0 914 2.000 100.0 1 

  63.48 1.270 14527 62.40 1.248 8510 65.08 1.302 6017 الدرجة الكلية 

 

رنُدددددسس ملمرررم دددددل ر وميدددددظ ندددددش درمدددددترد در دددددلثق رندددددت  مدددددر س نلدددددل  س درمدددددرت  درللرن دددددى  
درنلةرنددددلا رةصددددم دراددددلم  ااددددس در لصددددى ثنمددددلد دألهددددتدم درملة ن ددددى أش همددددلال نمنراددددى نددددش 

 :   درنُسس  ره   درنلل  س ه %  (188)درنلل  س مت مر سا ثم ثى 
 .موامم دألهتدم اةم درملةت نت  دري ل . 5

 . ونلش مسمنى دألهتدم درملة ن ى ترم نردمم يُ ُ ى. 28
 .دألهتدم ثلرممت ت ردرُلثة ى رةميُقممصم . 21
 .مم نش دألهتدم ملس م درنملةت ث سرس  ملمرررم ل درنلةرنلا. 22
 .مم نش دألهتدم دصالس  ترم تل لب درنملةت دمملهلا د ملث ى مير ملمرررم ل درنلةرنلا. 25

رنددلا رملدعر درثلياددى  ددثب  رددال تردم درمددرت  درللر ددى درمدد   منمدم ثصددل نُددسس ملمرررم ددل درنلة
رةصم دريلتي اادس در لصدى ثصد   درثمدرت   ُدت مدر سا هد   درنلدل  س  د  درنُدسس ث دثى لث دس  مدتدز  
ي ددع رمددتا درثلياددى أش أهددتدم نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا  نلددش مسمنمصددل ترددم نردمددم يُ ُ ددى  
ش ناد دألهتدم درمد  ميدتاا ادش انة دلا درماد  س رر دلئد دالمصدلالا در دةل ى ردرم دةل ى  لندل أ

دألهتدم ممنمم ثلرممت ت ردرُلثة ى رةميُق   من دم دألهدتدم درملة ن دى ردمل دى ر نلدش ميُ ُصدل ر نلدش 
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م ل صل  لنل أش دالهدتدم مم دنش  دسرس  ملس دم درندملةت ثملمرررم دل درنلةرندلا  ر ردال ندش  دمد 
اا اددش دألهددتدم درمدد  ميددع درنددملةت اةددم ملس  ددا ثلرملمرررم ددل دريت اددى  ناددد دألهددتدم درمدد  ميددت

در ددتنلا درلث ددس  درمدد  مُددتنصل اددثلى دالممسمددا  دد  من ددم درنمددلالا   رأ  ددلز مادد س دألهددتدم ترددم 
دل ددلب درنددملةت دمملهددلا د ملث ددى ميددر ملمرررم ددل درنلةرنددلا  ناددد دألهددتدم درمدد  ملددسم درنددملةت 

 لصددل ثلرر دلئط درنملددتت   رمظدت دالمصددلالا در ددةل ى ردرم دةل ى رصددملاى ثسنم دلا دريل ددرب   من
 .  ررت رتي درنملةت دمملهلا د ملث ى مير ملمرررم ل درنلةرنلا

رأمدد %( 08)ث منل هملال نمنراى نش درنلل  س مت مر سا ثم دثى لث دس  مدتدز مسدريدا ثد ش  
 :ره  للرملر %( 188)نش 
  .مسمثط دألهتدم ثث ئى درنملةت در رن ى رموا س دهمنلنلما .3
 .رن ى درنللصس  رنممنم درنلس ىمو ل س دألهتدم دالمملهلا درلل .4

 .مويُق دألهتدم داليم لملا ردرنطلرب در سرس ى رةنملةت .18
 .موسدا  دألهتدم درمردعش ث ش ديم لملا در ست درملمرررم ى رديم لملا درنممنم .14
 .مم نش دألهتدم ملس م درنملةت ثأمنلط ملمرررم ل درنلةرنلا درن مة ى .24

م درمدرت  درمد   منمدم ثصدل نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم رملعر درثليادى  دثب  ردال ترد
دريددلتي ااددس   ُددت مددر سا هدد   درنلددل  س  دد  درنُددسس ث ددثى لث ددس  ي ددع رمددتا درثلياددى أش أهددتدم 
نُددسس ملمرررم ددل درنلةرندددلا رةصددم درادددلم  ااددس نسمثطددى ثث ئدددى درنددملةت   لألهدددتدم درمدد  مميدددتع 

دالمصدددلالا درم دددةل ى درن مة دددى رادددثلى دالممسمدددا   ادددثلى درصدددلمم رمطث ُدددلا ادددثلى درصدددلمم رمظدددت
من لصدددل نسمثطدددى ثي دددل  ردرندددملةت لندددل أمصدددل موا دددس دهمنلنلمدددا  لندددل أش دألهدددتدم مو دددل س دالمملهدددلا 
درللرن ددى درنللصدددس  رنممنددم درنلس دددى   لألهدددتدم درمدد  مملرردددا ملس دددم درنددملةت ثلألمندددلس درصدددملا ى 

اددثلى دالممسمددا رصدد  أهددتدم مو ددل س دالمملهددلا درللرن ددى  ردرثةرمددرع رأنددش درنلةرنددلا رينل مصددل  دد 
رنممنددم درنلس ددى  لنددل أش دألهددتدم مويُددق داليم لمددلا ردرنطلرددب در ددسرس ى رةنددملةت   صدد  مولس ددا 
ثددددإتدس  مرداددددت درث لمددددلا اددددثلى دالممسمددددا ردالمصددددلالا ثأمرداصددددل   رمن لصددددل مولمثددددس نددددش درنطلرددددب 

دادد  درمددردعش ثدد ش ديم لمددلا در ددست درملمرررم ددى رديم لمددلا در ددسرس ى رةنددملةت  لنددل أش دألهددتدم مس 
ل ددلثا  درنممنددم   ددلرنممنم  وس ددت أ ددسدت نممددرس ش ملمرررم ددل  رأهددتدم درنُددسس مددر س رةنددملةت ملة نددا رد 
مةددددال داليم لمددددلا   أهددددتدم درنُددددسس  م ددددى ثصدددد   درنر ددددرالا   صدددد  مممددددلرد درممددددلس  دالرلمسرم ددددى 

  رمم دددنش دألهدددتدم أ  دددلز ملس دددم درندددملةت ثأمندددلط ملمرررم دددل رأ دددلر ب أندددش درنلةرندددلا رينل مصدددل
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درنلةرندددددلا درن مة دددددى    لرث دددددى دألهدددددتدم مميدددددتع ادددددش دألمدددددردع درن مة دددددى رملمرررم دددددل درنلةرندددددلا 
 .ردرنملالا درلت ت  درم  د م تت دالم لش ملمرررم ل درنلةرنلا ثصل

درنلةرندلا ثتسمدى نمر دطى ث منل همدلال نمنرادى ندش درنلدل  س مدت مملررصدل نُدسس ملمرررم دل 
 :ره  للرملر %( 58)رأاةم نش %( 08)ثم ثى أمد نش 

 .ممصم دألهتدم ثلرنمئنى ر صلئج درنملةت    درنممنم در ة ط م . 2
 .مو لات دألهتدم اةم ميُ ق درملةت رةمن م .6
 .موامم دألهتدم د م تدت نصلتس درنلس ى درنملتت  ردرملمرررم ل درنمُتنى .0
 .موسدا  دألهتدم در سرق در ست ى ث ش درنملةن ش .6

 .ممم ت دألهتدم نم درعنش درنملح رميُ ق در ثس  درملة ن ى .11
رملددعر درثليادددى  دددثب  رددال تردددم أش هددد   درنلددل  س مدددت مدددر سا ثم ددثى نمر دددطى  ددد  درنُدددسس 
ي ع رمتا درثلياى أش أهتدم نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا ممئدت  صدلئج درندملةت ررلدش تردم يدتم 

رمددت مددت م  دد س  رددال  دد  در ددؤدد در ددلثق  لنددل أش أهددتدم نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا  و ددلات نددل  
  الش همدلال نمنرادى ندش دالهدتدم درنصلس دى %(78.8)ةمن م ررلش ثم دثى نمر دطى ميُ ق درملةت ر

درمدد   صددلب اةددم ثلددض درطةثددى دلم ددلثصل لنل أش دألهددتدم مسدادد  در ددسرق در ست ددى ثدد ش درنملةندد ش 
ر ردددال ألش هددد د نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا نُدددسس در دددسا ش    %(69.5)ررلدددش ثتسمدددى نمر دددطى 

رد   رنش درنلسرم أش ن دمر  طةثدى در دسع دألتثد    مةدم ادش ن دمر  درلةن  ردألتث  اةم يتم  
طةثى در سع درلةن   رمت رمتا درثلياى أش أهدتدم نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا  ممصدم  د  ثلدض 
درنر درالا ثاد   نددش درملندق ال مومل دب طةثددى در دسع دألثدد   نادد دألهدتدم درمدد  مممدلرد انة ددلا 

ث مندل همدلال نمنرادى ندش دالهدتدم مومل دب من دم درنملةند ش    لم دى درمصن ت ردرثسنمى ردرمسدل دب درث
  ر رددال %(51)لنددل أش دألهددتدم مددمم ت نددم درددعنش درنمددلح رميُ ددق در ثددس  ررلددش ثتسمددى نمر ددطى 

ألش نلظدددت أهدددتدم درنُدددسس نصلس دددى رأتدئ دددى ردرنلدددسرم أش هددد   دألهدددتدم ممطةدددب عندددش ألثدددس لددد  
مُلمصل  .  مط م درطلرب دلم لثصل رد 

%( 51)نل همدلال نمنرادى ندش درنلدل  س درمد  ممدر س  د  درنُدسس ثتسمدى نمتم دى أمدد ندش ث م
أر   س نمرد س   ر  لب ه   درنلل  س  وؤاس اةدم ن دمر  مدرت  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم 

 :دريلتي ااس ره  للرملر 
 .مم ق دألهتدم نم م ت رالتدا رمُلر ت درنممنم در ة ط م . 1
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در  ددددرد  رديمددددسدت دريمدددددف  ) دددد  ممن دددددى دالمملهددددلا ميددددر درملمرررم ددددل نادددددد  م ددددصت دألهددددتدم. 6
 (.ردرنسرمى  ردري ل  ى ر ا ل  ردرنردت

 .مؤلت دألهتدم اةم نصلس  يد درنالما درملمرررم ى. 12
 .مسدا  درمردعش ث ش درمردمب درمظس ى ردرمردمب درمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا. 15
 .د ي ع مو ط  مردمب منر درنملةت درن مة ىممصم دألهتدم ثلرانر . 16
 .موسدا  دألهتدم درمسدثط نم أهتدم درنردت درتسد  ى دأل س . 16
 .مممرع دألهتدم نش ي ع درلنرن ى ردر صرص ى ردر ست ى ردرمنلا ى. 10
 .موسدا  دألهتدم درث ئى در  ع ُ ى درمعنى رميُ ُصل. 16
ظ ددددم ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا  ددددنش تمددددسد دا مم ددددنش دألهددددتدم ملس ددددم درنلةددددت ثأ ددددس مر  .23

 .درمتس س
 دددئ ةى   ُدددت رمدددتا  رملدددعر درثليادددى  دددثب  ردددال تردددم أش هددد   درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى

درثلياى امت مية د أهتدم درنُسس أمصل مللت م ةدر ندش م دنمصل رلدلتدا رمُلر دت درنممندم در ة دط م  
رلةن دى درثيمدى ل  دس  ندش درنُدسسدا درلةن دى رمت  لرش در ثب     رال تردم أش هد د درنُدسس ثطث لمدا د

درثيمى م مُس تردم درمأل دت اةدم درلدلتدا ردرمُلر دت  لندل رمدتا درثليادى أش أهدتدم درنُدسس  م دصت  د  
در  ددرد  رديمددسدت دريمددف  ردرنسرمددى  ردري ل دد ى ر ادد ل  )ميددر درملمرررم ددل ناددد ممن ددى دالمملهددلا 

  ر ردال ألش دألهدتدم ردت مسلدع لا دسدز اةدم درمردمدب %(46.5)ثم دثى مس ثدى ندش درنمر دطى ( ردرنردت
دررمتدم ددى ردرنصلس ددى  لنددل دش دألهددتدم رددت مؤلددت لا ددسدز اةددم نصددلس  يددد درناددلما درملمرررم ددى  ثددد 
سلددعا دالهددتدم اةددم درملمددب درنلس دد  ثاددلد لث ددس مددتدز رمددت مملهةددا دألهددتدم درمردمددب درنصلس ددى 

رهد  م دثى  دئ ةى ثلرم دثى  (%30.6)  دى ردررمتدم دى ثم دثى  للش مسل دع درمردمدب درنصلس ردررمتدم ى 
لندددل أش دألهدددتدم ردددت مسداددد  درمدددردعش ثددد ش درمردمددددب   رنُدددسس ي دددري لنُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا

درمظس ى ردرمردمب درمطث ُ ى رنُسس ملمرررم ل درنلةرنلا  ر ردال  سمدم تردم م دس در دثب در دلثق لنل 
أش دألهددتدم رددت مسدادد  دراددنرد   صدد  رددت م طدد  من ددم مردمددب درنددملةت ر رددال الش دألهددتدم سلددعا 

لهةددا تردددم يدددتم ندددل درمردمدددب دررمتدم دددى ردرنصلس دددى ثاددلد لث دددس اةدددم درمردمدددب درنلس  دددى رةندددملةت رمم
ردألتدئ ى رةنملةت  لنل أش دالهتدم رت موسدا  درمسدثط نم أهتدم درنردت درتسد د ى دأل دس    ُدت للمدا 

  رهدد  م ددثى مة ةددى ر لصددى  دد  درريددت  درالم ددى ي ددع أمصددل رددت ممطددسق ترددم درنددردت %(14.1)درم ددثى 
 ُت للش دريلد أ  د مة مز   ُدت لدلش همدلال مدسدثط ثد ش أهدتدم  درتسد  ى دأل س   أنل درريت  دالررم
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ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا رأهددددتدم نددددلت  درلةددددرت  ث منددددل رددددت مممددددرع أهددددتدم ملمرررم ددددل درنلةرنددددلا ثدددد ش 
درلنرن ى ردر صرص ى ردر ست ى ردرمنلا دى  ثدد للمدا دألهدتدم  دا  صرصد ى ر ست دى  أندل م دثى 

  ث مندددل  و مدددسض أش ملدددرش أهدددتدم ملمرررم دددل درنلةرندددلا %( 5)دألهدددتدم درمنلا دددى  دددئ ةى مدددتدز 
مددددتار درنددددملةت ترددددم درمنلا ددددى ردرملددددلرش   لنددددل أش دألهددددتدم رددددت موسدادددد  درث ئددددى در  ع ُ ددددى درمعنددددى 
رميُ ُصل   ص  أهتدم  دا طث لى ت ملن ل ى م لاة ى ميملج ترم ث ئى   ع ُ دى  م دى رنممرادى ثدلرنردت 

رث ئددى در  ع ُ دى درمد  ممددر س يلر دل ال مملدت  درمددتسدش ردرنُلادت ردرطددلرالا ردألتردا ردرنلدتدا  ث مندل د
ردرلمب درتسد  ى ردرت لمس  ُط  ردرُة د نش درنتدسس نش  مر س رت صل ن مثدسدا  لندل أش دألهدتدم ردت 
مم ددنش ملس ددم درنلةددت ثأ ددس مرظ ددم ملمرررم ددل درنلةرنددلا  ددنش تمددسد دا درمددتس س  ثددد للمددا 

رنلةت درنلةرنلا رةنملةت  رال ميدع درنلةدت اةدم د دم تدت ردثملدلس د دلر ب مت دت  ملمنت اةم مةُ ش د
 .   درمتس س

 

 احملتوى التعليمي: ثانيا  
 ( 2.8)الجدول 

المحتوى : التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والرتبة لكل معيار من معايير المجال الثاني
 التعليمي 

 المعيار م

ً  35=الثانية ن الوحدة 66=الوحدة األولى ن  الوحدتين معا

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

 1 100.0 2.000 204 100.0 2.000 130 100.0 2.000 74 . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنلس  ى 26

27 

 و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت 
درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل 

 .درنلةرنلا

67 1.811 90.5 113 1.738 86.9 180 1.765 88.2 5 

28 
 م نش درنيمر  درن له ت دأل ل  ى 

 .ملمرررم ل درنلةرنلارنملد 
59 1.595 79.7 96 1.477 73.8 155 1.520 76.0 9 

29 
 م ق درنيمر  نم دألهتدم درنصلس ى 

 .ردررمتدم ى
24 0.511 25.5 66 1.015 50.8 90 0.804 40.2 20 

31 
 تات درنيمر  ن رد درنملةت درلةن ى 

 .ردرملمرررم ى
64 1.730 86.5 121 1.862 93.1 185 1.814 90.7 4 
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 المعيار م

ً  35=الثانية ن الوحدة 66=الوحدة األولى ن  الوحدتين معا

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

31 
 وم   درنيمر   سج اللم لب 

 .نصلسدا درملةت در دم 
19 0.514 25.7 54 0.831 41.5 73 0.716 35.8 21 

32 
 و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت 

 .رنصلسدا درم ل س
32 0.865 43.2 70 1.077 53.8 102 1.000 50.0 17 

33 
 م نش درنيمر  درنصلسدا دأل ل  ى 

 .درنلةرنلارملمرررم ل 
31 0.886 44.3 78 1.200 60.0 109 1.090 54.5 16 

34 
 وس ق درنيمر  ن صرت درممر ت 

 .ردرميت ع    درنللسم
74 2.000 100.0 130 2.000 100.0 204 2.000 100.0 2 

35 
 وردلب درنيمر  درملة ن  درنللسم 

 .درملمرررم ى دريت اى
60 1.622 81.1 111 1.708 85.4 171 1.676 83.8 6 

36 

 و لات درنيمر  اةم ممن ى دمملهلا 
درنملةت مير نردلثى درمطرس درلةن  

 .ردرملمرررم 

68 1.838 91.9 120 1.846 92.3 188 1.843 92.2 3 

37 

 ور س درنيمر  نردمم رممن ى متس  
درنملةت اةم درم ل س درنمظرن     

 .مية د درنردمم درملة ن ى

32 0.865 43.2 70 1.077 53.8 102 1.000 50.0 18 

38 
 وردعش درنيمر  ث ش درمردمب درمظس ى 

 .ردرمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا
11 0.297 14.9 57 0.877 43.8 68 0.667 33.3 22 

39 
  ن  درنيمر  رةنملةت ثأتد  رمم    

 .درنصلت درمطث ُ ى
3 0.081 4.1 41 0.631 31.5 44 0.431 21.6 24 

41 
ث طردا دألتد  ألاس  صمت درنيمر  

 .نش ملمف دألتد 
24 0.649 32.4 44 0.677 33.8 68 0.667 33.3 23 

41 

 ُرت درنيمري اةم أ لس مطر س 
دريةرد رةنالما درملة ن ى رر س 
 .نمست درملسم ثلريةرد درنرمرت 

0 0.000 0.0 130 2.000 100.0 130 1.275 63.7 13 

42 
 مللند نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا 

 .نم درنردت درتسد  ى درن مة ى
22 0.595 29.7 12 0.185 9.2 34 0.333 16.7 25 

43 

 وناد نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا 
مُطى دمطمق مير نع ت نش درنلس ى 

ردرثيع    نملد ملمرررم ل 
65 1.757 87.8 102 1.569 78.5 167 1.637 81.9 7 
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 المعيار م

ً  35=الثانية ن الوحدة 66=الوحدة األولى ن  الوحدتين معا

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

 .درنلةرنلا

44 

درنلةرنلا  مللند نيمر  ملمرررم ل 
نم درن لن ش دريت اى    نملد 

 .ملمرررم ل درنلةرنلا

51 1.378 68.9 114 1.754 87.7 165 1.618 80.9 8 

45 
 وا س نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا 

 .م ل س درنملةت
46 1.243 62.2 87 1.338 66.9 133 1.304 65.2 12 

46 
مسمثط نر رالا درنيمر   

 .ثلرنصلسدا دري لم ى 
54 1.459 73.0 71 1.092 54.6 125 1.225 61.3 14 

47 
 ورظم درنيمر  ر تنى نالما 
 .ملمرررم ى ردمل ى  ردمصصل درنملةت

24 0.649 32.4 89 1.369 68.5 113 1.108 55.4 15 

48 

 ومن  درنيمر  درنملةت اةم  صت ترس 
درثيع ردال ملالم ردرمطر س 

 .ردرممس ب

22 0.595 29.7 64 0.985 49.2 86 0.843 42.2 19 

49 
 وُتت درنيمر  أناةى رمر  يلا نش 

 .ردمم درنممنم ري ل  درنملةت
56 1.514 75.7 80 1.231 61.5 136 1.333 66.7 11 

51 
 وسدا  درنيمر  درُ ل ل ردرنالما 

 .درملة ن ى     ة ط ش
0 0.000 0.0 0 0.000 0.0 0 0.000 0.0 28 

51 

اةم  صت  ومن  درنيمر  متس  درنملةت 
ترس درنممنم    مطر س رد م تدت 

 .ملمرررم ل درنلةرنلا

0 0.000 0.0 23 0.354 17.7 23 0.225 11.3 26 

52 
 سمثط درنيمر  ثنالما درث ئى 

 .ر وللرمصل
2 0.054 2.7 0 0.000 0.0 2 0.020 1.0 27 

53 
 ومن  درنيمر  متس  درنملةت اةم  صت 

 .جالس درملمرررم ل اةم درث ئى
66 1.833 91.7 76 1.169 58.5 142 1.406 70.3 10 

  55.87 1.117 3199 59.4 1.181 2149 50.3 1.007 1050 الدرجة الكلية 
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ر وميددظ نددش  ددمد درمددترد در ددلثق رنددت  مددر س نلددل  س درمددرت  درللرن ددى رنُددسس ملمرررم ددل 
نمنرادى ندش درنلدل  س درنلةرنلا رةصم درالم  ااس در لصى ثنملد درنيمر  درملة ن  أش همدلال 

 :   درنُسس  ره   درنلل  س ه %  (188)مت مر سا ثم ثى 
 . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنلس  ى .26
 . وس ق درنيمر  ن صرت درممر ت ردرميت ع    درنللسم .34

رملدعر درثليادى  دثب  ردال تردم أش درنيمدر  لدلش  منمدم ثممل دق لث دس ث مدا رثد ش دألهدتدم  
درنلس  ى   من م دألهتدم درنلس  ى مت مت ديمردئصل    درنيمدر  درملة ند   ثلص دل ى تردم أش من دم 
درنلةرندددددلا دردددددردست   ددددد  درنيمدددددري موس دددددق درممر دددددت ردرميدددددت ع  ددددد  درنلدددددلسم  ر ردددددال الش من دددددم 

ممنمددم ثلرممت دددت ردرميددت ع   نُدددسس ملمرررم ددل درنلةرندددلا رةصددم دريدددلتي ااددس ندددسأ درنر ددرالا 
ت هددد  أرد  دددمى تسد ددد ى  2812/  2811ثلدددت  نسديدددد ممس ث دددى رممُ يدددا  رملمثدددس در دددمى درتسد ددد ى 

 .رمتس س ه د درنُسس
ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى لث دددس  مدددتدز مسدريدددا ثددد ش أمدددد ندددش 

 :ترم ره  للرملر %( 08)ةم نش  رأا%( 188)
 . و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا. 26
 . تات درنيمر  ن رد درنملةت درلةن ى ردرملمرررم ى .38
 . وردلب درنيمر  درملة ن  درنللسم درملمرررم ى دريت اى .35
 .نملةت مير نردلثى درمطرس درلةن  ردرملمرررم  و لات درنيمر  اةم ممن ى دمملهلا در .36
 ونادد نيمددر  ملمرررم ددل درنلةرنددلا مُطددى دمطددمق ميددر نع ددت نددش درنلس ددى ردرثيددع  دد  نمددلد  .43

 .ملمرررم ل درنلةرنلا
  . مللند نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا نم درن لن ش دريت اى    نملد ملمرررم ل درنلةرنلا .44

درم ددثى درللر ددى رصدد   درنلددل  س ترددم أش درنيمددر    ددلات درنددملةت  رملددعر درثلياددى  ددثب هدد  
اةدددم دلم دددلب درن دددله ت دال ل ددد ى رملمرررم دددل درنلةرندددلا ر ردددال ندددش  دددمد درطس ُدددى در ة دددى درمددد  
 لسض ثصل درن له ت درملمرررم ى ثلص ل ى ترم د دمللمى درنيمدر  ثلرصدرس ردرن ططدلا رلد   و دصد 

ه ت  لندل أش درنيمدر   دتات ن درد درطةثدى درلةن دى ردرملمرررم دى ندش اةم درنملةت دلم دلب هد   درن دل
 دددمد ديمردئدددا اةدددم نر دددرالا مادددت ندددش ن دددرد درندددملةت  نادددد تسس درثةرمدددرع رانة دددلا درماددد  س 
ثل م تدت دريل رب ر دتنلا رمطث ُدلا ادثلى درصدلمم  ر  سهدل ندش درنر درالا درمد  مدتات ن درد 
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 وردلدب درنيمدر  درملة ند  درنلدلسم درملمرررم دى دريت ادى ر ردال  درنملةت درلةن ى ردرملمرررم ى  رل رال
ألش نر ددرالا درنيمدددر  مومددلمب نر دددرالا نوللصدددس   ناددد د دددم تدت ثدددسدنف مرداددت درث لمدددلا  ددد  
تتدس  درنؤ  دددددددلا ردرادددددددسللا ردرر دددددددلئط درنملدددددددتت  رنمدددددددلالا د دددددددم تدت دالممسمدددددددا ر  سهدددددددل ندددددددش 

درندملةت اةدم ممن دى دمملهلمدا ميدر نردلثدى درمطدرس  درنر رالا درنللصس   لنل أش درنيمر   و دلات
درلةندد  ردرملمررددرم    لرنر ددرالا درنطسريددى  دد  درنيمددر  درملة ندد  منمددلع ثلرنللصددس  ردريتداددى 
رمردلددب درمطددرس درلةندد   ننددل  ملددد درنيمددر   وناددد مُطددى دمطددمق رنع ددت نددش درنلس ددى ردرثيددع  دد  

درملة ندد   مللنددد نددم درن دلن ش دريت اددى  دد  نمددلد نمدلد ملمرررم ددل درنلةرنددلا  لنددل أش درنيمدر  
 .ملمرررم ل درنلةرنلا  رمن م ه   درنلل  س مت مر سا    درنيمر  درملة ن  رثم ثى الر ى

ث منددل همددلال نمنراددى نددش درنلددل  س مددت مملررصددل نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  
 :ره  للرملر %( 58)رأاةم نش %( 08)ااس ثتسمى نمر طى ثم ثى أمد نش 

 . م نش درنيمر  درن له ت دأل ل  ى رنملد ملمرررم ل درنلةرنلا .20
  و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت رنصلسدا درم ل س .32
 . م نش درنيمر  درنصلسدا دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا .33
مية ددددد درنردمددددم  وددددر س درنيمددددر  نردمددددم رممن ددددى مددددتس  درنددددملةت اةددددم درم ل ددددس درنمظددددرن   دددد   .36

 .درملة ن ى
 ُرت درنيمري اةدم أ دلس مطدر س دريةدرد رةنادلما درملة ن دى ررد س نمدست درملدسم ثدلريةرد  .41

 .درنرمرت 
 . وا س نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا م ل س درنملةت .45
 .مسمثط نر رالا درنيمر  ثلرنصلسدا دري لم ى  .46
 .ردمل ى  ردمصصل درنملةت  ورظم درنيمر  ر تنى نالما ملمرررم ى .46
 . وُتت درنيمر  أناةى رمر  يلا نش ردمم درنممنم ري ل  درنملةت .46
 . ومن  درنيمر  متس  درنملةت اةم  صت جالس درملمرررم ل اةم درث ئى .53

رملددعر درثلياددى  ددثب  رددال ترددم د مُددلس درنيمددر  مراددلز نددل ترددم هدد   درنلددل  س ترددم أش ثلددض 
درددتسرس مددت ملت ددا ثلرن ددله ت رثل ددصل لددلت   ةددر نددش درن ددله ت دأل ل دد ى رملمرررم ددل درنلةرنددلا  
لنل أش درنيمر  للش نمست  ست رةنلةرنلا رثلن دلا ملدرش أي لمدلز لث دس   رردت  و دلات درندملةت اةدم 

 و لات درنيمر  درندملةت دلم دلب درندملةت رنصدلسدا )لب نصلسدا درم ل س   ُت للما م ثى نل لس دلم 
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 م ددنش درنيمددر  )رهدد  م ددثى مة ةددى رنيمددر  ملة ندد   وددسدت رددا درمددرت   أنددل نل ددلس %( 58( )درم ل دس
رهدد  م ددثى مة ةددى  ر رددال %( 54.5) ُددت للمددا م ددثما ( درنصددلسدا دأل ل دد ى رملمرررم ددل درنلةرنددلا

ألش درنيمددر  مددت ملت ددا ثددا اددسض درنلةرنددلا ردرنر ددرالا درن مة ددى ررددت  صددمت لا ددسدز  دلم ددلب 
 وددر س درنيمددر  نردمددم رممن ددى مددتس  درنددملةت اةددم درم ل ددس )درنددملةت رنصددلسدا درم ل ددس  لدد رال رةنل ددلس 
يمددري  ُددرت درن)  أنددل درنل ددلس %(58)أ  ددلز م ددثما مة ةددى ( درنمظددرن   دد  مية ددد درنردمددم درملة ن ددى

للمددا ( اةددم أ ددلس مطددر س دريةددرد رةناددلما درملة ن ددى رردد س نمددست درملددسم ثددلريةرد درنرمددرت 
رهددد  م دددثى نمر دددطى  ر ردددال ألش درنيمدددر  دامندددت اةدددم ادددسض دريةدددرد مدددلهع  %( 63.6)م دددثما 

 ُددددت للمدددا م ددددثما (  وا دددس نيمددددر  ملمرررم دددل درنلةرندددلا م ل ددددس درندددملةت)رةندددملةت  رلددد رال درنل ددددلس 
(  ورظدم درنيمددر  ر تندى نادلما ملمرررم ددى ردمل دى  ردمصصدل درنددملةت)رلد رال درنل دلس  %(65.2)

 للمدددا ( مدددسمثط نر دددرالا درنيمدددر  ثلرنصدددلسدا دري لم دددى)   أندددل نل دددلس %(55.4)للمدددا م دددثما 
  ر ردددددال ألش نُددددسس ملمرررم دددددل درنلةرندددددلا ثطث لمددددا اةنددددد  ثيددددا  ررلدددددش ندددددش %(61.3)م ددددثما 

 وُدتت درنيمدر  أناةدى رمر د يلا ندش ردمدم ) رندملةت ألاس أندل درنل دلس دأل  د أش  مت سثطدا ثي دل  د
  رهدددددد  م ددددددثى نمر ددددددطى   ُددددددت دألناةددددددى %(66..) ُددددددت للمددددددا م دددددثما ( درنممندددددم ري ددددددل  درنددددددملةت

 ومندد  درنيمددر  )ردرمر د يلا  دد  درنُددسس   ددس لل  دى رنُددسس  وددسدت رددا درمدرت  ردألصددلرى  أت درنل ددلس 
  رهد  م دثى مة ةدى  %(68.3) ُت للمدا م دثما ( ملمرررم ل اةم درث ئىمتس  درنملةت اةم  صت جالس در

ألمددا نددش دألمددتس أش  ومندد  درنيمددر  نلس ددى درنددملةت ثلآلاددلس درلث ددس  رةملمرررم ددل اةددم صدديما راةددم 
 .ث ئما مسد  د م تدنا رةملمرررم ل

%( 51)ث منل هملال نمنراى نش درنلل  س درم  ممر س  د  درنُدسس ثتسمدى نمتم دى أتمد  ندش 
أر   س نمرد س   ره   درنلل  س مؤاس اةم ن دمر  مدرت  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم درادلم  

 :ااس ره  للرملر 
 . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنصلس ى ردررمتدم ى .29
 . وم   درنيمر   سج اللم لب نصلسدا درملةت در دم  .31
 . وردعش درنيمر  ث ش درمردمب درمظس ى ردرمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا .38
 .  ن  درنيمر  رةنملةت ثأتد  رمم    درنصلت درمطث ُ ى .39
 . صمت درنيمر  ث طردا دألتد  ألاس نش ملمف دألتد  .41
 . مللند نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا نم درنردت درتسد  ى درن مة ى .42
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 .يمر  درنملةت اةم  صت ترس درثيع ردال ملالم ردرمطر س ردرممس ب ومن  درن .48
 . وسدا  درنيمر  درُ ل ل ردرنالما درملة ن ى     ة ط ش .51
 ومنددددد  درنيمدددددر  مدددددتس  درندددددملةت اةدددددم  صدددددت ترس درنممندددددم  ددددد  مطدددددر س رد دددددم تدت ملمرررم دددددل  .51

 .درنلةرنلا
 . سمثط درنيمر  ثنالما درث ئى ر وللرمصل .52

مدددت عر درثليادددى  دددثب  ردددال تردددم أش نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا رةصدددم درادددلم  اادددس رملددد
منددا صدد ل ى أهتد دددا  دد  درنمدددلد درنلس دد   يمدددم دألهددتدم درنصلس دددى ردررمتدم ددى  ُدددت ثة ددا م دددثى 

رهددد  م دددثى مة ةدددى  أندددل درنل دددلس %( 41.2( )درنيمدددر  ندددم دألهدددتدم درنصلس دددى ردررمتدم دددى)درنل دددلس 
  رهدد  م ددثى %(35.8) ُددت للمددا م ددثما ( اللم ددلب نصددلسدا درددملةت دردد دم  ومدد   درنيمددر   ددسج )

مة ةى ر رال ألش درنيمر  رت  ومد   رةندملةت دلم دلب نصدلسدا دردملةت درد دم  تال  د  نرد دم مة ةدى  أندل 
للمدددا م دددثما (  ودددردعش درنيمدددر  ثددد ش درمردمدددب درمظس دددى ردرمطث ُ دددى رملمرررم دددل درنلةرندددلا)درنل دددلس 

للما درمردمب درمظس ى لا دس  ثلرنُلسمدى ندم درمردمدب درنصلس دى ردررمتدم دى  ي دع أش    ُت %(33.3)
درنُدددسس دامندددت اةدددم  دددست درنلةرندددلا  رهددد د  ممدددل م ندددم طث لدددى درنُدددسس درت ملن ل دددى  أندددل درنل دددلس 

   لةدم دردس ت ندش %(21.6) للمدا م دثما (   ن  درنيمدر  رةندملةت ثدأتد  رمم  د  درنصدلت درمطث ُ دى)
صددلت درمطث ُ ددى درددردست   دد  درنيمددر  تال أمصددل أ  ددلز ال م ددن  رةنددملةت ثمم  دد هل  ددمد دريصددى مةددى درن

  ددددن  درنيمددددر  رةندددددملةت ثددددأتد  رمم  دددد  درنصدددددلت )درتسد دددد ى  دددد  أ ةدددددب دألي ددددلش  رلدددد رال درنل دددددلس 
 مللنددد نيمددر  ملمرررم ددل درنلةرنددلا نددم )  أنددل درنل ددلس %(33.3)دردد ي ثة ددا م ددثما ( درمطث ُ ددى

 ومندددد  )  رهددد  م دددثى نمتم ددددى  أت درنل دددلس %(16.7) ُدددت ثة دددا م ددددثما ( ت درتسد ددد ى درن مة ددددىدرندددرد
أ  دددلز ثة دددا م دددثما ( درنيمدددر  درندددملةت اةدددم  صدددت ترس درثيدددع ردال ملادددلم ردرمطدددر س ردرممس دددب

  رهد  أ  ددلز م ددثى نمتم ددى   ُدت للمددا درنر ددرالا درنطسريددى درمد  مطةددب نددش درنددملةت %(42.2)
 وسداددد  درنيمدددر  درُ دددل ل )ردالثملدددلس ال مصدددد تردددم ن دددمر  درمدددرت   أت درنل دددلس درثيدددع ردرمطدددر س

 ُدت  ةدم منلندلز ندش نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم درادلم  ( ردرنالما درملة ن ى  د   ة دط ش
ااددس   ةددت  مطددسق درنيمددر  ترددم درُ ددل ل ردرناددلما درملة ن ددى درلا ددس   دد   ة ددط ش  أنددل درنل ددلس 

( مددتس  درنددملةت اةددم  صددت ترس درنممنددم  دد  مطددر س رد ددم تدت ملمرررم ددل درنلةرنددلا  ومند  درنيمددر )
 ددددسمثط درنيمددددر  ثناددددلما درث ئددددى )  أنددددل درنل ددددلس %(11.3) ُددددت للمددددا م ددددثما أ  ددددلز مة ةددددى مددددتدز 

   ُدددت رست  ددد  رنر دددم رديدددت  ُدددط  ددد  درريدددت  دالرردددم امدددتنل %(1) ُدددت ثة دددا م دددثما ( ر وللرمصدددل
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أمدددردع دألادددلى اةدددم م ددت دصم دددلش  رلدددلش نددش دألرردددم أش  مدددلد هددد د  اددسض صدددرس  مر ددد  مددأا س
 .درنل لس م ب أاةم مظسدز ألهن ما درلث س 

 

 األنشطة التعليمية التعلمية: ثالثا  
 ( 2.9)الجدول 

االنشطة : التكرارات والمتوسطات والوزن النسبي والرتبة لكل معيار من معايير المجال الثالث 
  التعليمية التعلمية

 المعيار م

ً  69=الوحدة الثانية ن 36=الوحدة األولى ن  الوحدتين معا

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

54 

موسدا  دألماطى أهتدم درنمصف 
درنلس  ى  درنصلس ى  : ثأثللتهل دراماى

 .دررمتدم ى

26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

55 

مو صت دألماطى    ملع ع رممن ى 
درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل 

 .درنلةرنلا

26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

56 
مو لات دألماطى اةم دلمالم رممن ى 

 .نرهثى درنملةت
26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

57 
مو لات دألماطى اةم ملد درنملةت 
 .نيرسدز رةلنة ى درملة ن ى درملةن ى

26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

58 
مملتت دألماطى رمةث ى دهمنلنلا 

 .رمتسدما ريلملمادرنملةت 
26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

59 
مممرع دألماطى ثنل  ومل ب دصنللملا 

 .درنمليى ثلرنتس ى ردرث ئى
10 0.769 38.5 42 1.077 53.8 52 1.000 50.0 17 

61 

مُثد دألماطى درمطث ق ردرمم       
تطلس دصنللملا درنمرد س     ث ئى 

 .درنملةت

16 1.231 61.5 41 1.079 53.9 57 1.118 55.9 16 

61 
ممللند دألماطى درنم نمى رملمرررم ل 

 .درنلةرنلا   نل ث مصل
26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

62 
 مطةب مطث ق دألماطى مرظ م 

 .درر لئد ردرمُم لا درملة ن ى
18 1.385 69.2 56 1.436 71.8 74 1.423 71.2 15 



 126 

 المعيار م

ً  69=الوحدة الثانية ن 36=الوحدة األولى ن  الوحدتين معا

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

63 
مو لات دألماطى درنملةت اةم مرظ م 

 .نل ملةنا    نردمم مت ت 
26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

64 
مو لات دألماطى درنملةت اةم 

 .د مسملع نلس ى  لثُى
26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

65 
مور س دألماطى رةنملةت درم   ى درسدملى 

 .در رس ى ردرنملسس 
0 0.000 0.0 0 0.000 0.0 0 0.000 0.0 20 

66 
منم  دألماطى درنملةت در سصى ل  
 . مللند نم دآل س ش ثالد مللرم 

8 0.615 30.8 17 0.436 21.8 25 0.481 24.0 18 

67 
مو صت دألماطى درنم نمى    ملن ق 

 . صت درنملةت
26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

68 
م ن  دألماطى رةنملةت ثيس ى درملث س 

 .راسض دأل للس
23 1.769 88.5 75 1.923 96.2 98 1.885 94.2 11 

69 
موا س دألماطى تد ل ى درنملةت رةملةت 

 .در دم 
26 2.000 100.0 78 2.000 100.0 104 2.000 100.0 1 

71 
مورما دألماطى درنملةت ترم ممن ى 

 .دالثمللسيدرم ل س 
0 0.000 0.0 0 0.000 0.0 0 0.000 0.0 20 

71 
موم   دألماطى  سصلز رننلس ى 

 .درنصلسدا درملمرررم ى
21 1.615 80.8 68 1.744 87.2 89 1.712 85.6 13 

72 
مُرت دألماطى اةم ننلس ى درم ل س 

 .ردرلند در تري نللز 
20 1.538 76.9 71 1.821 91.0 91 1.750 87.5 12 

73 

مو لات دألماطى درملة ن ى درنملةن ش 
اةم ننلس ى درنصلسدا درملمرررم ى 

درمصن ت  دصمملج  دال م تدت  )
 (درمُر ت

22 1.692 84.6 63 1.575 78.8 85 1.604 80.2 14 

74 

مومن  دألماطى متس  درنملةت اةم 
دممسدح درمطث ُلا درلنة ى رةنلس ى 

 .درلةن ى ردرملمرررم ى درنملتت 

3 0.231 11.5 9 0.225 11.3 12 0.226 11.3 19 

  74.25 1.485 1623 74.51 1.490 1222 73.4 1.469 401 الدرجة الكلية 
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ر وميددظ نددش  ددمد درمددترد در ددلثق رنددت  مددر س نلددل  س درمددرت  درللرن ددى رنُددسس ملمرررم ددل 
همدلال نمنرادى ندش  درنلةرنلا رةصم درالم  ااس در لصى ثنملد دألماطى درملة ن دى درملةن دى أش

 :   درنُسس  ره   درنلل  س ه %( 188)درنلل  س مت مر سا ثم ثى 
 .درنلس  ى  درنصلس ى  دررمتدم ى: موسدا  دألماطى أهتدم درنمصف ثأثللتهل دراماى. 54
 .مو صت دألماطى    ملع ع رممن ى درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا. 55
 .دلمالم رممن ى نرهثى درنملةتمو لات دألماطى اةم . 56
 .مو لات دألماطى اةم ملد درنملةت نيرسدز رةلنة ى درملة ن ى درملةن ى. 56
 .مملتت دألماطى رمةث ى دهمنلنلا درنملةت رمتسدما ريلملما. 50
 .ممللند دألماطى درنم نمى رملمرررم ل درنلةرنلا   نل ث مصل. 61
 .نل ملةنا    نردمم مت ت مو لات دألماطى درنملةت اةم مرظ م . 63
 .مو لات دألماطى درنملةت اةم د مسملع نلس ى  لثُى. 64
 .مو صت دألماطى درنم نمى    ملن ق  صت درنملةت. 66
 .موا س دألماطى تد ل ى درنملةت رةملةت در دم . 66

رملدددعر درثليادددى  دددثب  ردددال تردددم أش دالمادددطى درنم دددنمى  ددد  نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا 
) راددى راددلنةى رمردمددب درددملةت امددت درنددملةت   صدد  موسدادد  أهددتدم درنُددسس ثأثلددلت  دراماددى للمددا نمم

  لنددل أمصدددل مو دددصت  دد  ملع دددع رممن دددى درن ددله ت دأل ل ددد ى رملمرررم دددل (درنلس  ددى ردرنصلس دددى ردررمتدم دددى
درنلةرنددلا ثاددلد لث ددس  رمو ددلات درنددملةت اةددم دلماددلم رممن ددى نرهثمددا  لنددل أش دالماددطى سلددعا 

ةدددم ملدددد درندددملةت نيدددرسدز رةلنة دددى درملة ن دددى  ُدددت  صدددما  ددد  دريدددردس  لندددل أش دالمادددطى ملدددتتا ا
رممراا رماند من م يلملا درنملةت  ررممللند   ندل ث مصدل  لندل أش دألمادطى مو دلات درندملةت اةدم 
مرظ م نل ملةنا    نردمم مت دت   رم دلات  اةدم د دمسملع نلس دى  دلثُى  لندل أمصدل أمادطى مر دى 

 .ت    ملن ق  صت درنملةت رما س تد ل ما مير درملةتم ص
ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى لث دددس  مدددتدز مسدريدددا ثددد ش أمدددد ندددش 

 :ترم ره  للرملر %( 08)رأاةم نش  %( 188)
 .م ن  دألماطى رةنملةت ثيس ى درملث س راسض دأل للس. 60
 .درملمرررم ى موم   دألماطى  سصلز رننلس ى درنصلسدا. 61
 .مُرت دألماطى اةم ننلس ى درم ل س ردرلند در تري نللز . 62
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درمصدن ت  دصممدلج  )مو دلات دألمادطى درملة ن دى درنملةند ش اةدم ننلس دى درنصدلسدا درملمرررم دى . 63
 (.دال م تدت  درمُر ت

م رملعر درثلياى در ثب ترم أش دألمادطى درنم دنمى  د  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصد
درالم  ااس م دن  ثيس دى درملث دس رادسض دال لدلس  ررلدش رد س  د  من دم دالمادطى  لندل أمدا رد س 
من دم دألماددطى مومدد    سصددلز رةندملةت رننلس ددى درنصددلسدا درملمرررم ددى ردرم ل دس ردرلنددد در ددتري  ررلددش 

 .ىثالد الت  ُت أظصسا درمم مى ترم أش ه   درنلل  س در لثُى مت يصةا اةم م ب نئر ى الر 
ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مملررصدددل نُدددسس ملمرررم دددل درنلةرندددلا رةصدددم درادددلم        

 :ره  للرملر %( 58)رأاةم نش %( 08)ااس ثتسمى نمر طى ثم ثى أمد نش 
 .مممرع دألماطى ثنل  ومل ب دصنللملا درنمليى ثلرنتس ى ردرث ئى. 56
 .س دصنللملا درنمرد س     ث ئى درنملةتمُثد دألماطى درمطث ق ردرمم       تطل. 68
 . مطةب مطث ق دألماطى مرظ م درر لئد ردرمُم لا درملة ن ى. 62

رملدعر درثليادى در دثب  دد   ردال تردم أش دألمادطى درنم ددنمى  د  درنُدسس ال موسداد  دصنللمددلا       
ا ررلمددا  سمددم ترددم درنمليددى ثلرنتس ددى ردرث ئددى  ررلددد هدد د درنل ددلس ال  ولطدد   ددل لز  دد  درنُددسس  دمدد

رددم درر ددم دالممصددلتي دردد ي  نددس ثددا  لنددل دمددا ال  ولُددد  درظددسرم درصددلثى درمدد   ي لهددل درنددملةت  رد 
نللم ددلا درنددملةت  ألمددا اةددم درنددملةت أش  وصددلسع نددش أمددد دررصدددرد  أش مصددمم نُددسسدز  دد  يددترت رد 

  % 55.6  % 58)ر   دددد الرن دددلز  رددد رال مدددل ا هددد   درنلدددل  س ثم دددب نمر دددطى م لرمدددا ثددد ش 
61.2.)% 

%( 58)ث منل هملال نمنراى نش درنلل  س درم  ممر س    درنُدسس ثتسمدى نمتم دى أتمد  ندش 
أر   س نمرد س   ره   درنلل  س مؤاس اةم ن دمر  مدرت  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم درادلم  

 :ااس ره  للرملر 
 .ردرنملسس مور س دألماطى رةنملةت درم   ى درسدملى در رس ى . 65
 .منم  دألماطى درنملةت در سصى ل   مللند نم دآل س ش ثالد مللرم . 66
 .مورما دألماطى درنملةت ترم ممن ى درم ل س دالثمللسي. 68
مومنددد  دألمادددطى مدددتس  درندددملةت اةدددم دممدددسدح درمطث ُدددلا درلنة دددى رةنلس دددى درلةن دددى ردرملمرررم دددى . 64

 .درنملتت 
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دألمادطى درنم دنمى  د  نُدسس ملمرررم دل درنلةرندلا رةصدم  رملعر درثلياى در دثب  د  أش
درالم  ااس رت مور س م   ى سدملى ر رس ى   لنل أمصل رت م دن  رةندملةت ثلرمللندد ندم دآل دس ش ثادلد 
مللرم    ثد للما أماطى ملمنت اةدم درلندد در دستي  ثلص دل ى تردم أمدل دألمادطى ال مومند  درم ل دس 

 ممن  متسما اةدم دممدسدح درمطث ُدلا درلنة دى رةنلس دى درلةن دى درملمرررم دى دالثمللسي رت  درنملةت  رال
درنملتت    ص   درنلل  س ثم ثمصل درنمتم ى مدت أادسا  د  ن دمر  مدرت  دألمادطى درنم دنمى  د  نُدسس 

 .ملمرررم ل درنلةرنلا رةصم درالم  ااس
 

 التقويم: رابعا  
 ( 2.01)الجدول 

  التقويم: لمجال الرابعا لكل معيار من معايير والرتبةلنسبي التكرارات والمتوسطات والوزن ا

 المعيار م

ً  44=الوحدة الثانية ن 62=الوحدة األولى ن  الوحدتين معا

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

75 
مُرت درن لئد ردرمتس ثلا اةم اند 

 .أتدئ  ردمل 
4 0.105 5.3 28 0.636 31.8 32 0.390 19.5 11 

76 

ملمنت درن لئد ردرمتس ثلا اةم 
ا ص ى  )نؤاسدا أتد  رد يى 

نمثاُى اش ( انة ى  ميس س ى
ن مر لا نل لس ى مصم ثتمى مردمب 

 .نملد ملمرررم ل درنلةرنلا

76 2.000 100.0 88 2.000 100.0 164 2.000 100.0 1 

77 
مممرع درن لئد ردرمتس ثلا رممئت 
 .دال مسدم م لا ردرمنل ج درن مة ى

65 1.711 85.5 81 1.841 92.0 146 1.780 89.0 7 

78 
مو ط  درن لئد ردرمتس ثلا لل ى 
 .دألماطى درم   ُرت ثصل درنملةت

72 1.895 94.7 84 1.909 95.5 156 1.902 95.1 5 

79 
ملرش درن لئد ردرمتس ثلا نوممعنىز نم 

 .انة ى درملة ت ردرملةت
76 2.000 100.0 88 2.000 100.0 164 2.000 100.0 1 

81 
ملرش درن لئد ردرمتس ثلا نوممراى 

 (مثة   ثملئ   رمصلئ )دألهتدم ث ش 
76 2.000 100.0 88 2.000 100.0 164 2.000 100.0 1 

81 
ملمنت ن ستدا درن لئد ردرمتس ثلا 

 .على مستويات معرفية عليا
59 1.553 77.6 73 1.659 83.0 132 1.610 80.5 10 

82 
موم   درن لئد ردرمتس ثلا ننلس ى 

 .انة لا نلس  ى اة ل
68 1.789 89.5 88 2.000 100.0 156 1.902 95.1 5 

 1 100.0 2.000 164 100.0 2.000 88 100.0 2.000 76مُ س درن لئد ردرمتس ثلا أمنلط  83
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 المعيار م

ً  44=الوحدة الثانية ن 62=الوحدة األولى ن  الوحدتين معا

 الترتيب
مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

 الدرجات
 المتوسط

الوزن 

النسبي 

% 

مجموع 

الدرجات 

 للوحدتين

المتوسط 

 للوحدتين

الوزن 

النسبي 

 للوحدتين

 .رت  درنملةتم ل س ى ن مة ى 

84 
 مر س امصس درنر را ى    

 .درن لئد ردرمتس ثلا
60 1.579 78.9 74 1.682 84.1 134 1.634 81.7 9 

85 
ممر س اردند درصتق    درن لئد 

 .ردرمتس ثلا
63 1.658 82.9 73 1.659 83.0 136 1.659 82.9 8 

  85.81 1.716 1548 88.12 1.762 853 83.13 1.663 695 الكليةالدرجة  

 

         

ر وميددظ نددش  ددمد درمددترد در ددلثق رنددت  مددر س نلددل  س درمددرت  درللرن ددى رنُددسس ملمرررم ددل 
درنلةرنلا رةصم درالم  ااس در لصى ثنمدلد درمُدر ت أش همدلال نمنرادى ندش درنلدل  س مدت مدر سا 

 :ره   درنلل  س ه    درنُسس  %( 188)ثم ثى 
نمثاُدى ادش ( اد ص ى  انة دى  ميس س دى)ملمنت درن لئد ردرمدتس ثلا اةدم نؤادسدا أتد  رد ديى  .66

 .ن مر لا نل لس ى مصم ثتمى مردمب نملد ملمرررم ل درنلةرنلا
 .ملرش درن لئد ردرمتس ثلا نوممعنىز نم انة ى درملة ت ردرملةت. 66
 (.مثة   ثملئ   رمصلئ )نوممراى دألهتدم ث ش ملرش درن لئد ردرمتس ثلا . 08
 .مُ س درن لئد ردرمتس ثلا أمنلط م ل س ى ن مة ى رت  درنملةت. 03

رملددددددعر درثلياددددددى در ددددددثب ترددددددم أش درن ددددددلئد ردرمددددددتس ثلا درنم ددددددنمى  دددددد  نُددددددسس ملمرررم ددددددل        
اةددم نلددل  س درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  ااددس مددت منملددا ثن ددمر  اددلر  مراددلز نددل ر رددال اليمردئصددل 

رنمنرادددى ندددش درنلدددل  س  ر ردددال ألمصدددل مدددل ا نممرادددى  رمُددد س %( 188)درمدددرت  درللرن دددى ثم دددثى 
 .أمنلط م ل س ى ن مة ى رت  درنملةت رنوممعنى نم انة م  درملة ت ردرملةت

ث مندددل همدددلال نمنرادددى ندددش درنلدددل  س مدددت مدددر سا ثم دددثى لث دددس  مدددتدز مسدريدددا ثددد ش أمدددد ندددش         
 :ترم ره  للرملر %( 08)نش  رأاةم %( 188)

 .مممرع درن لئد ردرمتس ثلا رممئت دال مسدم م لا ردرمنل ج درن مة ى. 66
 .مو ط  درن لئد ردرمتس ثلا لل ى دألماطى درم   ُرت ثصل درنملةت. 60
 .ملمنت ن ستدا درن لئد ردرمتس ثلا اةم ن مر لا نلس  ى اة ل. 01
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 .ى انة لا نلس  ى اة لموم   درن لئد ردرمتس ثلا ننلس . 02
 . مر س امصس درنر را ى    درن لئد ردرمتس ثلا. 04
 .ممر س اردند درصتق    درن لئد ردرمتس ثلا. 05

رمددددت مددددل ا هدددد   درنلددددل  س ثم ددددثى لث ددددس   دددد  درن ددددلئد ردرمددددتس ثلا درنم ددددنمى  دددد  نُددددسس         
ملمرررم ل درنلةرنلا رةصدم درادلم  اادس   ُدت ممرادا درن دلئد ردرمدتس ثلا رممل دب دال دمسدم م لا 
درن مة ددى رةملةدد ت  لنددل أمصددل ملمنددت اةددم ن دددمر لا نلس  ددى اة ددل   ددلرلا س نددش درن ددلئد مطةددب ندددش 

ملةت درُ ددددلت ثلنة ددددلا نلس  ددددى اة ددددل نددددش أمددددد درمرصددددد رةيةددددرد درصددددي يى  لنددددل دش امصددددسي درندددد
درنر را ى ردرصتق نمر س    درن لئد ردرمدتس ثلا ثتسمدى لث دس   ُدت للمدا دأل دئةى مُد س  لدمز ندل 

 .مل     درنُسس
س ثتسمددى ث منددل رددت  لددش همددلال نلددل  س مملررصددل نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  اادد      

 .  ره د  ولط  درن لئد ردرمتس ثلا مر  رمرت %(58)رأاةم نش %( 08)نمر طى ثم ثى أمد نش 
أر   دس %( 58)ث منل هملال نمنراى نش درنلل  س درم  ممر س    درنُدسس ثتسمدى نمتم دى أتمد  ندش 

ااددس نمددرد س   رهدد   درنلددل  س مددؤاس اةددم ن ددمر  مددرت  نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دراددلم  
 :ره  للرملر 

 .مُرت درن لئد ردرمتس ثلا اةم اند أتدئ  ردمل . 65
ر رددال ألش درن ددلئد ردرمددتس ثلا  دد  نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا رةصددم دريددلتي ااددس رددت         

ملمنددت اةددم انددد أتدئدد  ردملدد   سثنددل ألش درنيمددر  درملة ندد  م  ددا   مُددس رةمطث ُددلا ثاددلد لددل    
 .درنصلس ى ردألتدئ ى ررت  لش  م لز ثلرمردمب
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 :التعقيب العام على النتائج السابقة
ثلت درلسض درن صد رةمملئف در لثُى  نلش تمنلد ه   درمملئف درم  مرصةا رصل درثلياى 

 : للرملر 
 (1.11)جدول رقم 

 مجمل االستجابات والوزن النسبي لمقرر تكنولوجيا المعلومات للصف الثاني عشر
 

 المجاالت
 الوحدتين معاا  الوحدة الثانية الوحدة األولى

نمنرع 
 دال مملثلا

دررعش 
 %درم ث  

نمنرع 
 دال مملثلا

دررعش 
 %درم ث  

نمنرع 
 دال مملثلا

دررعش 
 %درم ث  

األهداف 
 التعليمية

6816 65.80 0518 62.4 14526 63.40 

المحتوى 
 التعليمي

1858 58.3 2146 56.4 3166 55.06 

األنشطة 
التعليمية 
 التعلمية

481 63.4 1222 64.51 1623 64.25 

 05.01 1540 00.12 053 03.13 665 التقويم

 

 م ددد  ندددش درمدددترد در دددلثق ادددتت مدددردعش درم دددب ي دددع مسدريدددا م دددب درم دددم د رنلدددل  س 
   ُددت يصددد نمددلد %(05.01)ترددم %( 55.06)درمددرت  درللرن ددى  دد  نمنددد درنمددلالا نددل ثدد ش 

نُلسمددىز ثثددلم  درنيددلرس  ث منددل يصددد نمددلد درنيمددر  %( 05.01)م ددثى رهدد  درمُددر ت اةددم أاةددم 
 .نُلسمىز ثثلم  درنيلرس%( 55.06)درملة ن  اةم أمد م ثى ره 

أنددل   نددل   ددج درريددتدا  ُددت أظصددسا درممددلئف اددتت درمددردعش  دد  مرع ددم نلددل  س درمددرت   دد  
تردددم %( 58.3)درريددتدا نددل ثدد ش  درنُددسس  ُددت مسدريددا م ددب مرع ددم نلددل  س درمدددرت  درللرن ددى  دد  

  %(00.12)  ي ع يصةا درريت  درالم ى    نملد درمُدر ت اةدم أاةدم م دثى رهد  %(00.12)
 %(.58.3)ث منل يصةا درريت  دألرر     نملد درنيمر  درملة ن  اةم أمد م ثى ره 
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 :النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع من أسئلة الدراسة
هــل يصــل مســتوى جــودة مقــرر تكنولوجيــــا  " : ددمج در ددؤدد درسدثددم اةددم

 ". %08املعلومـــات للصف احلادي عشر للمستوى الفرتاضي 
رل مدددى رديدددت  رنلس ددددى ( ا)ررإلملثدددى اةدددم هددد د در ددددؤدد ملندددا درثليادددى ثل دددم تدت د مثددددلس 

در دددسرق ثددد ش ن دددمر  مدددرت  نُدددسس ملمرررم دددددل درنلةرنددددددلا رةصدددم دريدددلتي اادددس رةن دددمر  رثددد ش 
 :  ر    رال( 2.12)ردرمترد %( 81)صمُلم  درن مر  د

 ( 2.02)جدول 
مستوى جودة مقرر تكنولوجيــا يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات 

 ومستوى داللتها" ت"وقيمة ( %22)المعلومـــات للصف الحادي عشر للمستوى االفتراضي 

 درنمر ط درلتت درنملد
درنمر ط امت 

08% 
    در سق

 درنمر ط

دالميسدم 
 درنل لسي

م نى 
 "ا"

م نى 
 درتالرى

 ن مر  درتالرى

األهداف : أوالا 
 0.022 2.448 0.672 0.329 1.600 1.271 25 التعليمية

تدرى رصلر  
 درنمر ط دال مسد  

: ثانياا 
المحتوى 
 التعليمي

28 1.119 1.600 0.481 0.587 4.343 0.000 
تدرى رصلر  

 درنمر ط دال مسد  

األنشطة : ثالثاا 
التعليمية 
 التعلمية

   س تدرى تيصلئ لز  0.474 0.729 0.719 0.114 1.600 1.486 21

   س تدرى تيصلئ لز  0.428 0.826 0.466 0.116 1.600 1.716 11 التقويم: رابعاا 

 0.000 3.777 0.656 0.269 1.600 1.331 85 الدرجة الكلية
تدرى رصلر  

 درنمر ط دال مسد  

 

 لدم      درمترر ى" ا" م نى نش ألثس درني رثى" ا" م نى أش در لثق درمترد نش  م  

  دا  سرق مرمت أما أي رم مثلمى  درلة ى ردرتسمى درملة ن   ردرنيمر  درملة ن ى دألهتدم نش

 للما ررُت دال مسد   درنمر ط رث ش درملمرررم ل نُسس مرت  ن مر  نمر ط ث ش تيصلئ ى تالرى

 درن مر  نش أمد درنُسسدا مرت  نلل  س أش  لم  ره د دال مسد    درنمر ط رصلر  در سرق

 مناد درم %( 30) نش أمد م ثى ره %( 55.66) درلة ى درتسمى م ثى للما ي ع دال مسد  

 .دال مسد   درنمر ط
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    دال مسد   ردرنمر ط درني رب درنمر ط ث ش تيصلئ ى تالرى  دا  سرق مم   ررت

 .نُثرد يتم  ترم درمرت  نلل  س ميُق أمصل أي ردرمُر ت  درملةن ى  درملة ن ى دألماطى نش لدم 

 ثيمى  اةن ى نلت   ولت ثطث لما درنلةرنلا ملمرررم ل نُسس أش ترم  رال درثلياى رملعر

 ملمرررم ل ناد رنُسس دألررم نش رللش درنر رالا  أ ةب    درنلةرنلا  ست اةم  لامنتا

  م   لرش رأ  لز  رةنملةت  ردررمتدم ى ردألتدئ ى درنصلس ى درمردمب ثممن ى  صمت أش درنلةرنلا

 رر لئد  يملج درنُسس أش لنل درلةن ى  درنلت  طث لى نم  رال  ممل ب يمم درلنة ى ثلرمطث ُلا

    ررلش درنمارت   درملة ن ى دألهتدم  يُق أش درنلةت   مط م رل  درمتس س انة ى  مد مُم ى

 درنُسس مم     مرصل نش  مت درم  درملة ن ى ردرث ئى درنملةت ثصل  نس درم  دالممصلت ى درظسرم ظد

 درلةن  رةُ ت  وتسس درنُسس أش لنل درملة ن ى  درنُسس أهتدم رميُ ق درنلةت أنلت اُثى  وناد

 طةثى نش ن مر  دألتمم هت دألتث  درُ ت طةثى أش ردرنلسرم درالمر ى  درنسيةى نش دألتث  ردرُ ت

 نش درلا س اةم  يمر  ردر ي درنلةرنلا لملمرررم ل نُسس د م للب    درلةن  درُ ت

 درمرت  ن مر  ترش درنُسس  ملد ننل دألتثم  درُ ت طةثى رن مر  ردرصلثى درنلُت  درنر رالا

 .درنمارت 

تسد ى دأل طد ر   (2818)تسد ى دريملري  نش لدم  تسد ى مم مى نم درمم مى ه   رمم ق

  (2886)رتسد ى در ُللري   (2886)تسد ى  لت درت ش ر   (2886)تسد ى درملتي ر   (2886)

  (2886)تسد ى درلسمل ر   (2883)رتسد ى درنرم    (2886)رتسد ى أثر ميمرح  را لت 

 (. 2818)  رتسد ى نصة  (2818)  رتسد ى درعهسدم  (2886)رتسد ى ل لب 
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 :من أسئلة الدراسةالنتائج املتعلقة بالسؤال اخلامس 
ـــا "  : ددمج در ددؤدد در ددلنس اةددم ــرر تكنولوجيـ ــودة مق ــتوى ج ــل مس ــل يص ه

 ." %08املعلومـــات للصف الثاني عشر للمستوى الفرتاضي 
 رنلس ددددى رديددددت  رل مددددى( ا) د مثددددلس ثل ددددم تدت درثلياددددى ملنددددا در ددددؤدد هدددد د اددددش ررإلملثددددى

 رثدددد ش رةن ددددمر  ااددددس دراددددلم  رةصددددم درنلةرندددددددلا ملمرررم ددددددل نُددددسس مددددرت  ن ددددمر  ثدددد ش در ددددسرق

 :  رال  ر  ( 2.78) ردرمترد%( 30) دصمُلم  درن مر 

 (2.02) جدول 
مستوى جودة مقرر تكنولوجيــا يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات 

 داللتها ومستوى" ت"وقيمة ( %22)المعلومـــات للصف الثاني عشر للمستوى االفتراضي 

 درنمر ط درلتت درنملد
درنمر ط امت 

08% 

در سق    
 درنمر ط

دالميسدم 
 درنل لسي

م نى 
 "ا"

م نى 
 درتالرى

 ن مر  درتالرى

األهداف : أوالا 
 0.049 2.079 0.565 0.235- 1.600 1.365 25 التعليمية

تدرى رصلر  
 درنمر ط دال مسد  

: ثانياا 
المحتوى 
 التعليمي

28 1.255 1.600 -0.345 0.690 2.642 0.014 
تدرى رصلر  

 درنمر ط دال مسد  

: ثالثاا 
األنشطة 
التعليمية 
 التعلمية

   س تدرى تيصلئ لز  0.143 1.525 0.854 0.284- 1.600 1.316 21

 0.000 10.750 0.099 0.322 1.600 1.922 11 التقويم: رابعاا 
تدرى رصلر  
 درنمر ط 

 0.005 2.859 0.681 0.211- 1.600 1.389 85 الدرجة الكلية
تدرى رصلر  

 درنمر ط دال مسد  

 
 لددم   د   درمترر دى" ا" م ندى ندش ألثدس درني درثى" ا" م نى أش در لثق درمترد نش  م  

  دسرق مرمدت أمدا أي.  رم دمثلمى درلة دى ردرتسمى ردرمُر ت درملة ن   ردرنيمر  درملة ن ى دألهتدم نش

 ررُددت دال مسد د  درنمر ددط رثد ش درملمرررم ددل نُدسس مددرت  ن دمر  نمر ددط ثد ش تيصددلئ ى تالردى  دا

 درملة نددد   ردرنيمددر  درملة ن ددى دألهددتدم ندددش لدددم   دد  دال مسد دد  درنمر دددط رصددلر  در ددسرق للمددا

 دال مسد ددد  درن دددمر  ندددش أمدددد درنُدددسسدا مدددرت  نلدددل  س أش  لمددد  رهددد د رم دددمثلمى  درلة دددى ردرتسمدددى
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 مناددددد درمدددد %( 30) نددددش أمددددد م ددددثى رهدددد %( 58.16) للمددددا درلة ددددى درتسمددددى م ددددثى للمددددا ي ددددع

   درق درمُدر ت ن دمر  أش أي درمُدر ت   د  درني درب درنمر دط رصدلر  رللما دال مسد    درنمر ط

  يُددق درمُددر ت أش  لمدد  رهدد د  %(85.7) رةمُددر ت درم ددث  درددرعش رصددد ي ددع دال مسد دد  درنمر ددط

 .ر  رما درنطةرب درمرت  ن مر 

  د  دال مسد د  ردرنمر دط درني درب درنمر دط ثد ش تيصدلئ ى تالردى  دا  سرق مم   ررت

 .نُثرد يتم  ترم درمرت  نلل  س ميُق أمصل أي درملةن ى  درملة ن ى دألماطى

 ثيمدى  اةن دى ندلت   لمثدس ثطث لمدا درنلةرندلا ملمرررم دل نُدسس أش تردم  رال درثلياى رملعر

 ملمرررم ددل ناددد رنُددسس دألررددم ندش رلددلش درنر ددرالا  أ ةددب  د  درنلةرنددلا  ددست اةددم  لامندتا

  مدددد   لدددرش رأ  دددلز  رةندددملةت  ردررمتدم دددى ردألتدئ ددددى درنصلس دددى درمردمدددب ثممن دددى  صدددمت أش درنلةرندددلا

 رر ددلئد  يمددلج درنُددسس أش لنددل درلةن ددى  درنددلت  طث لددى نددم  رددال  ممل ددب يمددم درلنة ددى ثلرمطث ُددلا

  د  ررلدش درنمادرت   درملة ن دى دألهدتدم  يُدق أش درنلةدت   دمط م رلد  درمتس س انة ى  مد مُم ى

 درنُدسس مم  د   مرصدل ندش  دمت درمد  درملة ن دى ردرث ئدى درندملةت ثصل  نس درم  دالممصلت ى درظسرم ظد

 درلةنددد  رةُ دددت  ودددتسس درنُدددسس أش لندددل درملة ن دددى  درنُدددسس أهدددتدم رميُ دددق درنلةدددت أندددلت اُثدددى  ونادددد

 طةثدى ندش ن دمر  دألتمم هت دألتث  درُ ت طةثى أش ردرنلسرم درالمر ى  درنسيةى نش دألتث  ردرُ ت

 ندددددش درلا دددددس اةدددددم  يمدددددر  ردرددددد ي درنلةرندددددلا لملمرررم دددددل نُدددددسس د دددددم للب  ددددد  درلةنددددد  درُ دددددت

 درمدرت  ن دمر  ترش درنُدسس  ملد ننل دألتثم  درُ ت طةثى رن مر  ردرصلثى درنلُت  درنر رالا

 دألماددطى رنيددرس ثلرم ددثى أنددل درملة ندد   درنيمددر  رنيددرس درملة ن ددى دالهددتدم نيددرس  دد  درنماددرت 

 درمُد ت رنيدرس ثلرم دثى أندل درنطةدرب  ثلرن مر  ر س ررلش درمرت   نش نمر ط ثن مر  منملا  ُت

 ردرمددتس ثلا درن دلئد ألش رردد رال درمدرت   نددش ادلر  ثن ددمر   منمدم أمددا أي الر دى  م ددثما للمدا  ُدت

 من دددم رمسداددد  نممرادددى للمدددا اادددس درادددلم  رةصدددم درنلةرندددلا ملمرررم دددل نُدددسس  ددد  درنم دددنمى

 .درنملةت مردمب
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 دأل ددطد رتسد ددى  (2070) دريمددلري تسد ددى نددش لدددم  تسد ددى مم مددى نددم درمم مددى هدد   رمم ددق

  (2001) در ُلددددلري رتسد ددددى  (2001) درددددت ش  ددددلت رتسد ددددى  (2001) درمددددلتي رتسد ددددى  (2008)

  (2008) درلسمدددددل رتسد دددددى  (2008) درندددددرم  رتسد ددددى  (2005) را دددددلت ميمدددددرح  أثدددددر رتسد ددددى

 (. 2070) نصة  رتسد ى  (2070) درعهسدم  رتسد ى  (2008) ل لب رتسد ى
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 :توصيات الدراسة
ر    ر  نل مرصةا تر دا درتسد دى ندش ممدلئف مُدتت درثليادى نمنرادى ندش درمرصد لا رهد  

 :للرملر 
   نُدسسدا ملمرررم دل درنلةرندلا ندت  نطلثُدى  سرس  دأل   ثل ش دالامثلس نش مثد رد ل

 .ه   درنُسسدا نم نلل  س درمرت  درللرن ى
  ددسرس  ملع ددع نُددسس ملمرررم ددل درنلةرنددلا ثلمددلب تر ددد درنلةددت ر لصددى نُددسس ملمرررم ددل 

 .درنلةرنلا رةصم درالم  ااس
  ردرث ئدى  سرس  مرا ى درنملةت ثلآلالس درملممى اش د م تدت درملمرررم ل اةم صيى دالم دلش

 .رم ن مصل    درنُسسدا ثالد ألثس
  دددسرس  مثصددد س نلةنددد  ملمرررم دددل درنلةرندددلا ثممدددلئف دالثيدددلع ردرتسد دددلا درمددد  مملرردددا 

 .درمرت     درملة ت رم ل ةصل ردال م لت  نمصل
 تادددتدت درنلةدددت درمردمدددب دأل ل ددد ى درمدد  ممنددد  اُل دددى درمدددرت   ددد    ددسرس  م دددن ش ثدددسدنف

 .درملة ت
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 :مقرتحات الدراسة
منل مملدت  تردم ندل  دمطمملز نش أش أي تسد ى ثيا ى ال ممناد   نل موم ثا نش أ ئةى ثيا ى رد 
موا س  نش نالما ثيا ى أ دس   د  نملالمصدل  ر ردال رلد  م دم  ج لمدلز مت دت  رةثدليا ش   دإش درتسد دى 

 :مُمسح دمسد  درتسد لا درملر ى
 دددل رمن دددم درنسديدددد  ددد   دددر  نلدددل  س درمدددرت  تادددتدت أتد  مية دددد رنُدددسسدا درملمرررم 

 .درللرن ى دثمتد دز نش درصم در لنس ريمم درصم درللاس

  دددسرس  دمادددل  نسلدددع   دددمج ثمدددرت  درنُدددسسدا درتسد ددد ى  لدددرش ملثلدددلز ردددرعدس  درمسث دددى 

 .ردرملة ت رمواسم اة ا نثلاس 

  رنلددددل  س دمددددسد  تسد ددددلا ن تدم ددددى رةملددددسم اةددددم ردمددددم مطث ددددق نُددددسسدا درملمرررم ددددل

 .درمرت  درللرن ى

 تسد ى مُت ى رردمم نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى     ة ط ش. 
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 املراجـــــع
 :املراجع العربية: أول  
 القرآن الكريم .1
تقويم كتاب العلوم للصف الثالث اإلعدادي بقطاع غزة مـن وجهـة  ( "1606)دأل ل  تي لش  .2

 .1  نف5  نمةى درملنلى دص من ى  ع" نظر المعلمين
 .   ع 4  ط"تصميم البحث التربوي (: " 2882)دأل ل  تي لش ردأل مل   نينرت .3
  (4)  ط" التــدريسالتربيـة العمليـة وطـرق (: " 1666)دأل دل  تي دلش راثدت درندملت  اثدتدهلل  .4

 . ع 
فـي ضـوء  إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومـات (: "2886)دأل طد  نيندرت  .5

  "  المعـايير األدائيــة للبرمجـة وأثــرم علـى مهــارة البرمجـة لــدى طـالب الصــف الحـادي عشــر
 .  درملنلى دص من ى   ع (   س نمارس )س لرى نلم م س 

 -  نطددلثم تدس درنلددلسم(1)  ج(2)ط".  المعجــم الوســيط(: "1662)أمد س  تثددسده ت رج دسرش  .6
 .نصس

  مسمندى  دؤدت (1)ط".  2222الدليل الصناعي إلى آيـزو (:" 1666)ثلت سر  تت تم  ثرتدمدت  .6
 .تدس در مس رةماس ردرمرع م: همد  نصس

مكانيـــة تطبيقهـــا فـــي الميـــدان التربـــوي(: " 2888)درثطددد   اثدددتدهلل  .0  إدارة الجـــودة الكليـــة واة
 .  درس لض42  نمةى درمرا ق درمسثري   رعدس  درنللسم  درلتت " السعودي

  تدس مثددددددل  رةطثلاددددددى ردرماددددددس "اإلدارة التعليميــــــة والمدرســــــية " (: 2881)درثدددددره    ددددددلسرق  .6
 .ردرمرع م  نصس

الجـودة الشـاملة فـي التعلـيم بـين مؤشـرات التميـز (: " 2885)درث مري  ي ش  رج دسرش  .18
 .انلش –  درطثلى دألررم  تدس درن  س  "ومعايير االعتماد 

إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي مؤسســـات التعلـــيم العـــالي (: " 2885)درمسمدددرسي  رمر يدددلش  .11
 .انلش –  تدس درن  س  " والمكتبات ومراكز المعلومات
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مسـتوى تـوافر معـايير جـودة تـدريس اللعـة العربيـة تكامليـاا ( : "2811)درملثسي  ا دلم  .12
  ملنلدى (  دس نمادرس )س دلرى نلم دم س " العليا من المرحلة االبتدائيةلدى معلمات الصفوف 

 .در لرت ى –أت درُس  
دراسة تحليلية لمحتوى كتاب العلوم للصف السـادس االبتـدائي  (: "2883)درمثس  مثس  .13

 .  نمةى درمسث ى درلةن ى"  بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير تدريس العلوم
أثـــر اســـت دام الحاســـوب علـــى تحصـــيل طلبـــة الصـــف  (: "2886)مثدددس  ره دددب رم دددا  .14

ـــة   س دددلرى " الســـابع فـــي الرياضـــيات واتجاهـــات معلمـــيهم نحـــو اســـت دامه كوســـيلة تعليمي
 . ة ط ش –نلم م س   س نمارس   ملنلى درمملح دررطم ى 

تحليــل كتــب التكنولوجيــا للصــفوف مــن الســابع حتــى  (: "2886)أثددر ميمددرح  را ددلت  .15
ين في ضوء معايير التنور التكنولـوجي للجمعيـة الدوليـة للتربيـة التكنولوجيـة العاشر بفلسط

  "التجربة الفلسطينية فـي إعـداد المنـاهج بـين الواقـع والتطلعـات  "  درنؤمنس درلةن  دألرد "
 .ت  نثس  لة ى درمسث ى  ملنلى دألمصم   ع ( 12 - 6)
  درنمةددت دألرد  درلددتت دألرد  " الجــودة فــي التعلــيم العــالي(: "2884)مددسدت   اددع درددت ش  .16

 . ع  -درملنلى دص من ى
تقويم كتـاب التربيـة اإلسـالمية للصـف الثـاني عشـر بفلسـطين (: " 2818)يمر   لسس  .16

  درملنلدددى (   دددس نمادددرس )  س دددلرى نلم دددم س "  فـــي ضـــوء معـــايير الجـــودة وآراء المعلمـــين
 .دص من ى   ع 

ال كتــب العلــوم لصــفوف ال ــامس والســادس اشــتم(: "2884)دريددتدت  مث ددد اددلسم  ددلت  .10
  "والسابع والثامن األساسية في االردن على المعايير العالمية ال اصة بمحتوى كتب العلـوم

 .انلش –درملنلى دألستم ى 
إدارة الجــودة الشــاملة كمــد ل لتطــوير الجامعــات ( " 2881)دريسثدد   ي ددل  نينددت  ددل ت .16

م ددددت دصتدس  , ملنلددددى أت درُددددس   لة ددددى درمسث ددددى    س ددددلرى تلمددددرسد    ددددس نماددددرس   " الســــعودية
 .درمسثر ى ردرم ط ط 

  تدس " اتجاهـــات حديثـــة فـــي اإلدارة المدرســـية(: " 2884)ي ددد ش   دددمنى اثدددت درندددملت  .28
 .انلش –در لس 
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تحليل وتقـويم كتـاب العلـوم للصـف التاسـع األساسـي فـي (: " 2883)دريل ن  رج دسرش  .21
 .2883ت  نثس  61طسق درمتس س درلتت نمةى تسد لا    درنملهف ر " اليمن

معـــايير جـــودة الكتـــاب المدرســـي ومواصـــفاته لتالميـــ  (: " 2886)يةدددس  تدرت تسر دددب  .22
ندددؤمنس درملنلدددى دص دددمن ى درمسثدددري رةمدددرت   ددد  درملةددد ت درلدددلت لندددت د ، "المرحلـــة األساســـية 

 .ت   ع  2886ألمرثس  31 – 38رةمن ع  
قويميـة لخ طـاء الكتابيـة الشـائعة لـدى تالميـ  دراسـة ت" (: 2884)يةس  تدرت تسر دب  .23

  س دددلرى تلمدددردس    دددس نمادددرس   ملنلدددى " الصـــف الســـادس األساســـي فـــي محافظـــات غـــزة 
 .در سطرت

دور كتـــاب التكنولوجيـــا للصـــف الثـــاني عشـــر فـــي إكســـاب  (: "2818)دريمددلري  يلندددت  .24
  (  ددس نماددرس )م س س ددلرى نلم دد ،" الطلبــة بعــض المعــايير العالميــة لتكنولوجيــا المعلومــات

 .درملنلى دص من ى   ع 
ــة المعاصــرة مفاهيمهــا، عناصــرها، أسســها، (: "2886)يددر ف  نددسردش  .25 المنــاهج التربوي

 –  درطثلدى دألرردم  تدس دراُل دى " عملياتها، األساسيات، مشـكالت المنـاهج، تطـوير وتحـديث
 .انلش

التكنولوجيــا للمرحلــة األساســية تقــويم منهــاج (: " 2885)در عمددتدس  ملئةددى  ي ددش  نم ددس .26
ــم درنددؤمنس درمسثددري  ،" فــي ضــوء المعــايير القيميــة لتكنولوجيــا التعلــيم مــن وجهــة نظــر المعل

درط دددد در ة دددط م  ثددد ش ميدددت لا درردمدددم رطنريدددلا : درادددلم   لة دددى درمسث دددى درملنلدددى دص دددمن ى
 .2مر نثس  ج 23- 22درن مُثد   ة ط ش 

  " إدارة الجـودة الشـاملة تطبيقـات تربويـة(: " 2884)در ط دب  أيندت  ردر ط دب  ستدح  .26
 .درس لض –نلمب درمسث ى درلسث  رترد در ة ف 

 .  ملنلى دص سد   دالستش  انلش" الجودة الشاملة(: "1665)  لم   اثلس  .20
مكانيــة (: "1664)تسثددلس  أينددت  .26 ــة واة ــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا التربوي إدارة الجــودة الكلي

  تسد دددى ن تدم دددى مدددلت ثمادددسهل س دددلرى در ةددد ف " طـــاع التعليمـــي الســـعودياإلفـــادة منهـــا فـــي الق
 .58درلسث   نلمب درمسث ى درلسث  رترد در ة ف  درلتت 



 144 

ـــيم  (: "2880)درسدئُددد   اثدددت درةط دددم ثدددش ين دددت أيندددت  .38 تقـــويم مـــنهج األحيـــاء فـــي التعل
س دددلرى   " الثـــانوي القـــائم علـــى نظـــام المقـــررات فـــي ضـــوء معـــايير مقترحـــة لتعلـــيم العلـــوم

 .  ملنلى أت درُس   در لرت ى(  س نمارس )نلم م س 
  نمةددددى درنلةددددت  ملنلددددى درنةددددال "درمددددرت  دراددددلنةى  دددد  درملةدددد ت (: "1665)درسادددد ت  نينددددت  .31

 . لرت
تقـويم محتـوى مقـررات العلـوم بالمرحلـة المتوسـطة (: "2818)درعهسدم    ست دهلل ثسلدلا  .32

  ( "TIMSS, 2003)ياضــيات والعلــوم فــي ضــوء متطلبــات دراســة التوجهــات الدوليــة للر 
 .در لرت ى –س لرى تلمرسد    س نمارس   ملنلى أت درُس  

تصــور مقتــرط لتطــوير أدوات قيــاس  (: "2886)درعهسدمدد   نينددت ثددش سداددت اثددت درلددس ت  .33
ــيم   س ددلرى نلم ددم س " تحصــيل الطــالب وفــق معــايير الجــودة الشــاملة بــوزارة التربيــة والتعل

 .  ملنلى أت درُس   در لرت ى(  س نمارس )
تطـوير التعلـيم التكنولـوجي بمصـر فـي ضـوء نظـام (: " 2886)ع تدش  نينت در  ت  لرت  .34

 –  س ددلرى نلم ددم س   ددس نماددرس   لة ددى درمسث ددى  ملنلددى دألعهددس " االعتمــاد وضــمان الجــودة
 .درُلهس 

  درطثلدددى دألررددددم  تدس " الثانويـــة العامـــة المدرســـة(: "1602)ع دددتدش  نيندددت نصدددط م  .35
 .مت  –دراسق 

تدس درلةدددت :   ث دددسرا(2)  ط"نمدددلهف درتسد دددلا دالممنلا دددى (: " 1668) دددللت   مدددرتا  .36
 .رةنم  ش

  تدس در لدددس " المـــنهج المدرســـي المعاصـــر(: "2811) دددللت   مدددرتا  تثدددسده ت  اثدددتدهلل  .36
 .ى دألستم ى درصلان ىانلش  درطثلى در لت ى  درننةل –ملاسرش رنرعارش 

ـــا  (: "2886) دددلت دردددت ش  هدددت   .30 ـــرر التكنولوجي ـــي مق ـــة المتضـــمنة ف المهـــارات الحياتي
  درملنلدددى (  دددس نمادددرس )  س دددلرى نلم دددم س " للصـــف العاشـــر ومـــدى اكتســـاب الطلبـــة لهـــا

 .دص من ى   ع 
رنتس دد ى منددر ج نُمددسح رمطددر س دصتدس  د: تتدس  درمددرت  دراددلنةى (: "2882)در ددلرت  سدمددب  .36

 .   رس ل2  درلتت 10  نمةى ملنلى تناق رةلةرت درمسثر ى  درنمةت "   دألستش 
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المـنهج المدرسـي (: " 1666)درال ل   تثسده ت ردرلا سي  سدات راة    دس در دمت ااندلش  .48
 .درس لض –  درطثلى دألررم  نلمثى درل ثللش " من منظور جديد

آيــــزو : لتطبيــــق إدارة الجــــودة الشــــاملةالــــدليل العلمــــي (: "أ/1665)دراددددثسدري  اددددلتد  .41
 (.اللع)دراسلى درلسث ى رإلامت درلةن  :   نصس"المقارنة المرجعية /  2222

تقويم محتوى منهاج العلوم العامـة للمرحلـة األساسـية الـدنيا  (: "2886)ايلت   ت نلش  .42
ن ى    درملنلددى دص ددم(  ددس نماددرس )  س ددلرى نلم ددم س " فــي ضــوء متطلبــات التنــور الصــحي

 . ع 
التوافــق بــين ثقــافتي الصــورة والكلمــة  (: "2811)دراددمط   ا ددلم اثددت درددسينش تثددسده ت  .43

  س دلرى " كمعيار للجودة في محتوى كتاب العلوم الفلسطيني بجزأيه للصـف الرابـع األساسـي
 .  ملنلى دألعهس   ع (  س نمارس )نلم م س 

ـــة  تقـــويم محتـــوى (: "2886)درادددصسي  نيندددت ثدددش صدددلر  أيندددت  .44 كتـــب األحيـــاء بالمرحل
  (  ددس نماددرس )  س ددلرى نلم دم س " الثانويـة فــي ضــوء مســتحدثات علــم األحيــاء وأ القياتهــا

 .ملنلى أت درُس   در لرت ى
تقـــويم جـــودة المقـــررات االلكترونيـــة عبـــر االنترنـــت فـــي ( : " 2886)درصدددل تي  اندددس  .45

  دس )  س دلرى تلمدرسد  "   جاا جامعة الملك عبد العزيز نمو  –ضوء معايير التصميم التعليمي 
 .در لرت ى –  ملنلى أت درُس  (نمارس 

  ج " ُسـبل السـالم شـرط بلـوم المـرام(: " 1606: )درصمللم   نينت ثش د نلا د دألن دس .46
 .  تدس درس لش رةمسدع  نصس4  ط 4
نلمثددى دالممةددر  – "المنــاهج التعليميــة صــناعتها وتقويمهــا (: " 2886)در ددثم  نينددرت  .46

 .درُلهس  – درنصس ى
تصور مقترط لتطوير بـرامج إعـداد معلـم التـاريل بكليـات (: "2882)اثت درسدعق  صمح  .40

 .  نمةى دراُل ى ردرممن ى  درلتت در لنس  درلر ا" التربية في ضوء متطلبات الجودة الشاملة
ـــة (: " 2885)اثدددت دهلل  اثدددت درصدددلتي  .46 ـــاد  التجـــارة بالمـــدارس الثانوي تطـــوير مـــنهج مب

  درندؤمنس در دلثم اادس  " في ضوء معايير الجودة الشـاملة للمـنهج وقيـاس فاعليتـهالتجارة 
 26 – 26درمنل ددى درنصددس ى رةنمدددلهف رطددسق درمدددتس س  تدس در دد ل ى  ملنلدددى ادد ش ادددنس  

 . رر ر
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مــد ل إدارة الجــودة الشـــاملة : مراقبــة الجــودة (: "2882)اثددت درني ددش  مر  ددق نينددت  .58
 . ى درنصس ىنلمثى درمص:   نصس"2222وآيزو 

 الواقـع واففـاق المسـتقبلية: المعلمـون فـي قطـر(: " 1666)اثت درنرمدرت  نيندت ادعا  .51
 .مطس –  رعدس  درمسث ى ردراُل ى  درتريى "
  درنددؤمنس درلةندد  دريددلتي " مــن جلبــات بلــوم إلــى عبــاءة الجــودة(: "2886)اث ددت  رر ددت  .52

س  تدس در دددد ل ى ملنلددددى ادددد ش ردرلاددددس ش  مطددددر س درنمددددلهف درتسد دددد ى ثدددد ش دألصددددلرى ردرنللصدددد
 .2886 رر ر  26- 20انس  درنمةت درسدثم  

مستوى جودة محتوى كتاب العلوم للصـف الثـامن األساسـي (: " 2886)درلسمل   نينت  .53
  (  ددس نماددرس )  س ددلرى نلم ددم س "فــي ضــوء المعــايير العالميــة ومــدى اكتســاب الطلبــة لهــا 

 .درملنلى دص من ى   ع 
نتــاج الوسـائل والتكنولوجيــا  (: "2886)أثدر اع دع  ادلتي  .54 معــايير الجـودة فــي تصـميم واة

 .  درملنلى دص من ى   ع (  س نمارس )  س لرى نلم م س "في التعليم بمراكز اإلنتاج بعزة 
  تدس درادسق " الكافي فـي أسـاليب تـدريس اللعـة العربيـة(: "2886)اط ى  ني ش اة   .55

 .انلش –
 انلش –  تدس درنملهف  " جودة الشاملة والمنهج ال (: "2880)اط ى  ني ش اة   .56
  درطثلدى درالم دى  درملنلدى دص دمن ى " ت طيط المناهج وتقويمهـا(: "1661)ا لمى  اعر  .56

 . ع  –
  درطثلدى درالرادى  درملنلدى دص دمن ى " ت طيط المناهج وتقويمهـا(: "1666)ا لمى  اعر  .50

 . ع  –
أسـاليب  –واقعـه  –منهاج المدرسي أساسـياته ال(: 2884)ا لمى  اعر  ردرةررر   مي دى  .56

 . ة ط ش – ع   –  درملنلى دال من ى 1  طتطويرم
قضـية التحـديث فـي التعلـيم العـالي فـي جمهوريـة مصـر " (: 1666)اة   اةد  ي د ش  .68

نددل ر  22( سؤ دى رملنلدى درن دمُثد)  ندؤمنس ملنلدى درُدلهس  رمطدر س درملةد ت درمدلنل  " العربيـة
 .  درُلهس 1666

ــــة(: "2884)اة نددددلا  صددددلر   .61   تدس " إدارة الجــــودة الشــــاملة فــــي المؤسســــات التربوي
 .دراسرق  انلش
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ـــيم مـــن منظـــور التربيـــة اإلســـالمية(: "2818)درلنس طددد   ت ندددلش  .62   س دددلرى " جـــودة التعل
 .در لرت ى –تلمرسد    س نمارس   ملنلى دت درُس  

العربيـة للصـف الثـاني عشـر  دراسـة تقويميـة لكتـاب اللعـة (: "2886)أثر امع    ر م  .63
  س ددلرى نلم ددم س "فــي محافظــات غــزة مــن وجهــة نظــر المعلمــين فــي ضــوء معــايير الجــودة 

 .  درملنلى دص من ى   ع (  س نمارس )
تقــويم منهــاج اللعــة العربيــة فــي المرحلــة الثانويــة فــي ( : "2886)درلدرم   اثددت درلدس ت   .64

  س دلرى تلمدرسد    دس نمادرس   ملنلدى " لشـاملةالجمهورية اليمنية في ضوء معايير الجـودة ا
 .نصس –أ  رط 

تطبيـــق مبـــاد  إدارة الجـــودة الشـــاملة وعالقتهـــا بالكفايـــات (: "2885) مددد ت   أيندددت اةددد   .65
  نمةددى " المهنيــة لــدى المعلمــين فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة للبنــين بالمدينــة المنــورة

  .2  ع  16ردصم لم ى   نف  ملنلى أت درُس  رةلةرت درمسثر ى ردالممنلا ى
مسـتوى جـودة كتـاب التـاريل المقـرر علـى الصـف التاسـع  (: "2818)در رد   صدلثس ش  .66

  س ددلرى نلم ددم س "األساســي مــن وجهــة نظــر مشــرفي ومعلمــي التــاريل فــي محافظــات غــزة 
 .  درملنلى دص من ى   ع (  س نمارس  )
  "التكنولوجيـــا فـــي مراحـــل التعلـــيم العـــامتعلـــيم (: "2886) ددم  دهلل  نمدددترس اثدددت در دددمت  .66

 .درننةلى درلسث ى در لرت ى –درطثلى دألررم  تدس درصن ل  رةماس ردرمرع م 
تقــويم مــنهج التكنولوجيــا وتنميــة التفكيــر فــي (: "2886) ددم  دهلل  نمددترس اثددت در ددمت  .60

 –رلسثدد    س ددلرى در ةدد ف د"ضــوء معــايير الجــودة بــالتعليم العــام فــي جمهوريــة مصــر العربيــة
 .در لرت ى

المنهــاج التربــوي بــين (: "1666) سيددلش  ت دديق أينددت رثةُدد س  أينددت رنسادد   مر  ددق  .66
 .انلش –  درطثلى درالم ى  تدس در سملش رةماس ردرمرع م " األصالة والمعاصرة

متطلبــات التقـــويم اللعــوي فـــي ظــل حركـــة المعـــايير (: "2885)  ددد دهلل  نينددت سمدددب  .68
نمددددلهف درملةدددد ت :   ثيددددع نُددددتت رةنددددؤمنس درلةندددد  در ددددلثم ااددددس" " مقالــــة تفكيريــــة"التربويــــة 

 . رر ر 26 – 26ملنلى ا ش انس   –ردرن مر لا درنل لس ى  تدس در  ل ى 
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تحليـل مقـرر تكنولوجيـا المعلومـات للصـف الحـادي عشـر  (: "2886)در ُللري   ع مدلا  .61
  ددس )لرى نلم ددم س   س دد" فــي ضــوء معــايير الثقافــة الحاســوبية ومــدى اكتســاب الطلبــة لهــا

 .  درملنلى دص من ى   ع (نمارس 
 .168  ج4  درنمةت القاموس المحيطأثلتي   در  سرع .62
قضــايا العلــم والتكنولوجيــا والمجتمــع المتضــمنة فــي محتــوى  (: "2880)درُددتس    نلمددت  .63

  س دلرى نلم ددم س " منهـاج الثقافــة العلميــة لطلبـة الصــف الثــاني الثـانوي ومــدى فهمهــم لهــا
   درملنلى دص من ى   ع (س نمارس   )
، " األهـــداف التربويـــة كقاعـــدة للتقـــويم تصـــنيف بلـــوم نمو جـــاا " (:1663)مةددد   اثدددتدهلل  .64

 .دصصمح دالممنلا  ردرمسثري منل ى
مســـتوى جـــودة موضـــوعات الهندســـة المتضـــمنة فـــي كتـــب  (: "2886)ل دددلب    دددمل   .65

 رياضيات التعليم األساسي بفلسطين في ضوء معايير المجلس القـومي لمعلمـي الرياضـيات
 .  درملنلى دص من ى   ع (  س نمارس )  س لرى نلم م س "
ة الت طيط للتعيير نحو إدارة الجودة الشاملة في مجـال اإلدار (: "1660)درل مم   أمنلس  .66

ــة ميددر ملةدد ت نمن ددع رنردمصددى :   ثيددع نُددتت  دد  درنددؤمنس درلةندد  در ددمري در ددلتس " التعليمي
 .  درنمةت درالم 1660نل ر ( 13- 12)ميت لا نممتت   ملنلى يةردش  نصس 

معجـــم المصـــطلحات التربويـــة المعروفـــة فـــي " (: 2113)اةددد  , أيندددت ردرمندددد, درةُدددلم  .66
 .الرت درلملب رةماس, درُلهس ,   درطثلى درالراى" المناهج وطرق التدريس

تقـــويم مقـــررات الفقـــه فـــي المرحلـــة الثانويـــة فـــي ضـــوء ( : " 2880)درندددلرل   ادددتملش  .60
 –  ملنلددددى أت درُددددس  (  ددددس نماددددرس )  س ددددلرى نلم ددددم س " المســــتجدات الفقهيــــة المعاصــــرة

 .در لرت ى
  " ية للمنهج ونواتج الـتعلمحول المستويات المعيارية القوم(: " 2885)نينرت  ي  ش  .66

نمدلهف درملةدد ت ردرن دمر لا درنل لس ددى  ملنلدى ادد ش : ثيدع نُددتت رةندؤمنس درلةندد  در دلثم ااددس
 . رر ر 26 – 26انس  

 الجــــودة فــــي التعلــــيم دراســــات تطبيقيــــة(: "2880)نم ددددت   ر ددددش  ردرع ددددلتدا  نينددددت  .08
 .انلش:  درطثلى دألررم  تدس درص ل"
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قــــويم محتــــوى منــــاهج علــــوم الصــــحة والبيئــــة للمرحلــــة ت(: " 2886)نيمدددع   طددددلسق  .01
  س دددلرى " األساســية العليــا فــي ضــوء معــايير التربيــة البيئيــة ومــدى اكتســاب الطــالب لهــا

 .  درملنلى دص من ى   ع (  س نمارس )نلم م س 
  " تصـــميم المـــنهج المدرســـي(: "2811)نيندددت  ردئدددد اثدددتدهلل راثدددت درلظددد ت  س دددت أيندددت  .02

 .انلش –تدس درن  س   درطثلى دألررم 
المــنهج الدراســي واأللفيـة الجديــدة مــد ل إلــى تنميــة (: " 2881)نيندرت  صددمح دردت ش  .03

 .درُلهس  –  تدس درُلهس  رةماس " اإلنسان العربي وارتقائه
تقـــويم مـــنهج االقتصـــاد المنزلـــي لطالبـــات الصـــف الثـــامن (: " 2884)درندددتهرش  نمدددلد  .04

  دددس )  س دددلرى نلم دددم س "مـــدارس قطـــاع غـــزة األساســـي مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــات فـــي 
 .  درملنلى دص من ى   ع (نمارس 

  درنلمثددددددى (2)  ط(1)  ج "المعجــــــم الوســــــيط(: "1662)نصدددددط م  تثددددددسده ت  رج ددددددسرش  .05
 .دص من ى رةطثلاى ردرماس ردرمرع م  د ملمثرد  مسل ل

عليا فـي ضـوء تقويم منهاج الجعرافيا في المرحلة األساسية ال (: "2818)نصة   م د ت  .06
 .  درملنلى دص من ى   ع (  س نمارس )  س لرى نلم م س " بعض االتجاهات العالمية 

الحوســــبة التعليميــــة دراســـــة حــــول اد ـــــال ( : " 1664)نطددددس  نمددددم ردرع ثدددد    دددددة ت  .06
  نسلدع اثدت دريندش عادسب رةمسث دى درلةن دى  ملنلدى ث دا " الحاسوب إلى المدارس الفلسطينية

 .ريت   ة ط ش
تقــويم مــنهج الفيزيــاء بالمرحلــة الثانويــة فــي الجمهوريــة (: " 2885)درنلندسي   ددة نلش  .00

  س ددلرى تلمددرسد    ددس " اليمنيــة فــي ضــوء مــد ل التكامــل بــين العلــم والتكنولوجيــا والمجتمــع
 .نصس –نمارس   ملنلى درُلهس  

ــــة التفكيــــر فــــي المر  (:" 2883)درنددددرم   أنددددلم   .06 ــــة تقــــويم مــــنهج التكنولوجيــــا وتنمي حل
  درمنل ددى درنصددس ى رةمسث ددى درلةن ددى  نمةددى "اإلعداديــة فــي ضــوء بعــض االتجاهــات العالميــة 

 .ت2883درمسث ى درلةن ى  درنمةت در لتس  درلتت درسدثم ت  نثس 
إثراء محتوى مقرر التكنولوجيـا للصـف السـابع األساسـي فـي  (: "2886)درملتي  الئت   .68

 .  درملنلى دص من ى   ع (  س نمارس ) س   س لرى نلم م"ضوء المعايير العالمية 
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  " مهارات إدارة الجودة الشاملة فـي التـدريب(: " 2888)همد  نينت اثت در م  ي ش  .61
 .  نسلع مطر س دألتد  ردرممن ى  نصس(1)ط
  " المنــاهج، أسســها، ت طيطهــا، تقويمهــا(: "1660)همددتدت   ي ددم  مددلثس  اثددت درين ددت  .62

 .انلش – ى درلسث ى درطثلى درالراى  تدس درمص
ـــي إعـــداد المنـــاهج(: "1600)هردمدددى  رر دددت  .63  –  تدس درندددس ق رةمادددس ردرمرع دددم " المـــد ل ف

 .در لرت ى
  درطثلدى "تكنولوجيا المعلومات للصف األول الثـانوي (: "2886) ي م  اتملش رج سرش  .64

 . ة ط ش –درممس ث ى درالم ى  نسلع درنملهف  سدت دهلل 
  "المناهج األسس ، المكونات، التنظيمات، التطـوير "( : 2884) رمس   مي  رج دسرش  .65

 .انلش –درطثلى دألررم  تدس در لس 
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1. Australim Education Council (2001) A statement of 
Technology for Australim School Australia: Curriculum 
Corporation. 
2. Baker, H. J,(1987). Using Computer for Instruction, Byte, PP,149 
– 162. 
3. Bodgers Timothy and Ghosh Dep (2001) "Measuring the 
Determinants of Quality in UK Higher Education " Journal of Quality 
Assurance, vol.9, No3. 
4. Coubuild, C. (1992). English Language Dictionary. London. Harper 
Collins Publishers. 
5. David, L. Goetsch (1994) Introduction to Total Quality: Quality, 
Productivity, competitivenss .U.S.A: prentice –Hall International Inc. 



 151 

6. Edward, D . and others (1991) The Man Education Proceedings of 
IEEE 59 (6). 
7. Feigenbaum, Armand V. (1991). Total Quality Control. 3rd ed., 
Singapare : McGraw – Hill Inc. 
8. Fortier, A and others (1995) Technology Content Standards. 
Wisconsin: Inc Asage Publication. 
9. Hebenstreit, J., (1980). 10,000 Microcomputer for French 
Secondary Schools IEEE Computer Magazine, Pp. 17 – 21. 
10. Hilda "Curriculum Development" Theory and Practic (Newyork, 
Harcourt – Brance and world , INC , 1962) 
11. International Technology Education Association (ITEA) (2000) 
stander for Technological Litracy : content for the study of 
technology. Restom VA Author. 
12. Juran, J. M. &Frank, M.Gryna (1993). Quality Planning and 
Analysis. 3rd ed., New York: McGraw – Hill Inc. 
13.Ministry of Education (2003). The Egyptian National Standards. 
Egypt: The Ministry of Education. 
14. Pluri – dictionnaire , Larousse, 1985 p.521 
15. Ravitch, D.(1996). 50 states, 50 Standard – The Continuing Need 
for National Voluntary Standards in Education. The Brookings 
Review, 14 pp. 1- 9. 
16. Salinger. T. (1995). IRA, Standards, The Education Reform. The 
Reading Teacher, 49 (4), pp. 290 – 297 
17. Terry J. Foriskq (1998). Restructuring Around Standards. A 
Practitioners Guide to Desrgh and Implementation. Colifornia: Crown 



 152 

press inc. A Sage Puplication comp. Guide on standards and 
assessment. 
18. US. Department of Education, (1994). Programs and Plans of The 
National Center for Education Statistics. Washington, D.C.U.S 
Department of education, Indicators and Reports Branch. 
19. Utbildning department (1999) Curriculum for Comprehensive 
School. Stockholm: Auther. 

 

 :مصادر النرتنت: ثالثا  
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 در لاى درالم ى صثليلز ( 3/0/2811دألسثلل   )

2. http://scienceeducator.jeeran.com/index099.htm 
 در لاى درالراى صثليلز ( 5/0/2811درمنلى  )    
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 (1)ملحق رقم 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 حفظه هللا ورعاه..............................................................             / السيد

 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 حتكيم قائمة معايري/ املوضوع 
 :مُرت درثلياى ثإمسد  تسد ى ثلمردش

تقويم مقرر تكنولوجيا املعلومات للمرحلة الثانوية 
 العاملية يف ضوء معايري اجلودة

 
 –ره  تسد ى نُتنى رم د تسمى درنلم م س    درمسث ى م صج نملهف رطسق متس س        

 ع   رد مةعت  رال تاتدت ملئنى ثنلل  س درمرت  درم   –ملمرررم ل درملة ت نش درملنلى دص من ى 
 : مب أش ممر س    لد نش

 .دألهتدم درملة ن ى .1
 .درنيمر  .2
 .درملةن ىدألماطى درملة ن ى  .3
 .درمُر ت .4
ر د مسمر نش   لتملت درم  د ثإثتد  سأ لت    نت  نومئنى درنلل  س درردست     درُلئنى       

 .رمُر ت نُسس ملمرررم ل درنلةرنلا رةنسيةى درالمر ى

 شاكرين لكم حسن تعاونكم
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 القائمة األولية
 ملقرر تكنولوجيا املعلومات للمرحلة الثانويةمعايري اجلودة العاملية 

 

 :مجال األهداف التعليمية: أوالا 
 :المستويات المعيارية ألهداف المنهج

 :اتساق األهداف مع طبيعة المجتمع وطبيعة العصر ومجتمع المعرفة: المعيار األول

 

 البنود م
 

 درجة التوافر

   س نمئنى نمئنى
 :طبيعة المجتمعاتساق األهداف مع  1م. ع

   .مم ق دألهتدم نم م ت رالتدا رمُلر ت درنممنم در ة ط م  1

   .ممصم دألهتدم ثلرنمئنى رةطةثى    درنممنم در ة ط م  2

   .مسمثط دألهتدم ثي ل  درممن   در رن ى رموا س دهمنلنلمصت 3

 :اتساق األهداف مع مجتمع المعرفة وطبيعة العصر 1م. ع
   .دألهتدم دالمملهلا درللرن ى درنللصس  رنممنم درنلس ىمو ل س  4

   .موامم دألهتدم اةم درملةت طردد دري ل  5

   .مو لات دألهتدم اةم ميُ ق درملةت رةمن م 6

در  رد  )م صت دألهتدم    ممن ى دالمملهلا مير درملمرررم ل ناد  7
 (.ردرنردترديمسدت دريمف  ردرنسرمى  ردري ل  ى ر ا ل  

  

   .موامم د م تدت نصلتس درنلس ى درنملتت  ردرملمرررم ل درنمُتنى 8

   .موامم اةم درممن ى درنصم ى درن متدنى 9

 

 :مالئمة األهداف وتوازنها وتكاملها: المعيار الثاني
 :مالئمة األهداف 1م. ع

   .موسدا  دألهتدم در سرق در ست ى ث ش درنملةن ش 11

دألهتدم ثلررظ   ى    داليم لملا ردرنطلرب در سرس ى ممصم  11
 .رةطةثى

  

   .ممم ت دألهتدم نم درعنش درنملح رميُ ق در ثس  درملة ن ى 12

   .مؤلت دألهتدم اةم نصلس  يد درنالما درملمرررم ى 13
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 :توازن األهداف وتكاملها 1م. ع
ردرنلرش درنصلسي ردرنلرش موسدا  دألهتدم درمردعش ث ش درنلرش درنلس    14

 .دررمتدم 
  

موسدا  دألهتدم درمردعش ث ش ديم لملا در ست درملمرررم ى رديم لملا  15
 .درنممنم

  

مسدا  درمردعش ث ش درمردمب درمظس ى ردرمردمب درمطث ُ ى رملمرررم ل  16
 .درنلةرنلا

  

   .مويُق درمللند ث ش درنردت درتسد  ى درن مة ى 17

 

 :شمول األهداف واتساعها وتنوعها: الثالثالمعيار 
 :شمول األهداف واتساعها 1م. ع

   .ممصم دألهتدم ثلرانرد ي ع مو ط  مردمب منر درنملةت درن مة ى 18

   . مسمثط أهتدم ملمرررم ل درنلةرنلا ثأهتدم درنردت درتسد  ى دأل س  19

 :تنوع األهداف 1م. ع
   .درنلةرنلا ردألماطى ردرمص  ىمممرع ث ش أهتدم ملمرررم ل  21

   .مممرع دألهتدم نش ي ع درلنرن ى ردر صرص ى ردر ست ى ردرمنلا ى 21

 
 :واقعية األهداف وقابليتها للتحقيق: المعيار الرابع

 :واقعية األهداف 1م. ع
   .موسدا  دألهتدم درث ئى در  ع ُ ى درمعنى رميُ ُصل 22

 :للتنفي قابلية األهداف  1م. ع
   . ونلش مسمنى دألهتدم درملة ن ى ترم نردمم يُ ُ ى 23

   .ممصم دألهتدم ثلرممت ت ردرُلثة ى رةميُق 24

 

تضمن األهداف ضرورية تكنولوجيا المعلومات وأنماطها واالتجاهات : المعيار ال امس
 :االيجابية نحوها

 :تضمن األهداف تعريف بتكنولوجيا المعلومات 1م. ع
   .مم نش دألهتدم ملس م درطةثى ث سرس  ملمرررم ل درنلةرنلا 25

مم نش دألهتدم ملس م رةطةثى ثأ س مرظ م ملمرررم ل درنلةرنلا  26
 . نش تمسد دا درمتس س
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مم نش دألهتدم دصالس  ترم متس ب درطةثى اةم مُ  ت ملمرررم ل  27
 .درنلةرنلا

  

 :المعلومات واالتجاهات نحوهاتضمن األهداف ألنماط تكنولوجيا  1م. ع
   .مم نش دألهتدم ملس م درطةثى ثأمنلط ملمرررم ل درنلةرنلا درن مة ى 28

مم نش دألهتدم دصالس  ترم تل لب درطةثى دمملهلا د ملث ى مير  29
 . ملمرررم ل درنلةرنلا

  

 

 مجال المحتوى التكنولوجي:ثانيا
 : المستويات المعيارية للمحتوى التكنولوجي

 :ُيترجم المحتوى ألهداف المنهج: المعيار األول
 :ُيترجم المحتوى لخهداف المعرفية للمنهج 1م. ع

   . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنلس  ى 31

 و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل  31
 .درنلةرنلا

  

   . م نش درنيمر  أ للسدز رن له ت هلنى رملمرررم ل درنلةرنلا 32

   . م نش درنيمر  درن له ت دأل ل  ى رنملد ملمرررم ل درنلةرنلا 33

 :ُيترجم المحتوى لخهداف المهارية والوجدانية 1م. ع
   . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنصلس ى ردررمتدم ى 34

   .درلةن ى ردرملمرررم ى تات درنيمر  ن رد درطةثى  35

   . ومن  درنيمر  نصلسدا درملةت در دم  36

   . و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت رنصلسدا درم ل س 37

   . م نش درنيمر  درنصلسدا دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا 38

 

والتوازن بين  اتساق المحتوى مع االتجاهات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات: المعيار الثاني
 :جوانبه الم تلفة

 :يتسق المحتوى مع االتجاهات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات 1م. ع
   .ممصم نر رالا درنيمر  ثلريتداى 39

   . لند درنيمر  اةم مس  ق ن صرت درممر ت ردرميت ع    درنللسم 41

   . م ق درنيمر  نم دالمملهلا دريت اى رملمرررم ل درنلةرنلا 41

   . وردلب درنيمر  درملة ن  درنللسم درملمرررم ى دريت اى 42
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   . وردلب درنيمر  مطرسدا درلصس 43

   .ممن ى دمملهلا درطةثى مير نردلثى درمطرس درلةن  ردرملمرررم  44

   .ممن ى متس  درنملةت اةم درم ل س درنمظرن     مية د درنردمم درملة ن ى 45

 :التوازن بين الجوانب والتطبيقية لتكنولوجيا المعلوماتُيحقق المحتوى  1م. ع
   . وردعش درنيمر  ث ش درمردمب درمظس ى ردرمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا 46

   .  ن  درنيمر  رةنملةت ثأتد  ثلض درنصلت ثالد مطث ُ  47

   . صمت درنيمر  ث طردا دألتد  ألاس نش ملمف دألتد  48

اةم أ لس مطر س دريةرد رةنالما درملة ن ى رر س  ُرت درنيمري  49
 .نمست درملسم ثلريةرد درنرمرت 

  

 

 :تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها: المعيار الثالث
 :ُيحقق المحتوى وحدة المعرفة وتكاملها 1م. ع

   . مللند درنيمر  درملمرررم  نم درنردت درتسد  ى درن مة ى 51

دمطمق مير نع ت نش درنلس ى ردرثيع    نملد  وناد درنيمر  مُطى  51
 .ملمرررم ل درنلةرنلا

  

   . مللند درنيمر  نم درن له ت دريت اى    نملد ملمرررم ل درنلةرنلا 52

   . وُتت درنيمر  أناةى رمر  يلا نش ردمم درنممنم ري ل  درنملةت 53

   . وُتت درنيمر  نا سدا رم ل س درممن   54

 

 :ارتباط المحتوى بالبعدين الش صي والمجتمعي في حياة المتعلم: الرابعالمعيار 
 :يرتبط المحتوى بالبعد الش صي للمتعلم 1م. ع

تدس   55 مسمثط نر رالا ملمرررم ل درنلةرنلا ثلرنصلسدا دري لم ى رد 
 .دري ل 

  

   . ورظم درنيمر  ر تنى نالما ملمرررم ى ردمل ى  ردمصصل درنملةت 56

   . ونلأش درنملةت نش مرظ م درنلةرنلا درملمرررم ى    دري ل  در رن ى 57

 :يرتبط المحتوى بالبعد المجتمعي في حياة المتعلم 1م. ع
   . سمثط درنيمر  ثلرمظت ردرنؤ  لا درملة ن ى     ة ط ش 58

   . وسدا  درنيمر  درُ ل ل ردرنالما درملة ن ى     ة ط ش 59

   .درنيمر  درممرع ث ش درث ئلا درن مة ى وسدا   61
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   . سمثط درنيمر  ثنالما درث ئى ر وللرمصل 61

 

 :مجال األنشطة التعليمية التعلمية: ثالثاا 
 : المستويات المعيارية لخنشطة التعليمية التعلمية

 :اتساق األنشطة مع األهداف المنهج ومحتوام: المعيار األول
 :أهداف المنهجيتسق األنشطة مع  1م. ع

درنلس  ى  درنصلس ى  : موسدا  دألماطى أهتدم درنمصف ثأثللتهل دراماى 62
 .دررمتدم ى

 

 

 

 :تتسق األنشطة مع محتوى المنهج 1م. ع
مو صت دألماطى    ملع ع رممن ى درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل  63

 .درنلةرنلا
  

   .درنملةتمو لات دألماطى دلمالم رممن ى درنرهثى رت   64

   .مو لات دألماطى اةم ملد درنملةت نيرسدز رةلنة ى درملة ن ى درملةن ى 65

 

 :تنوع األنشطة وتكاملها: المعيار الثاني
 :تنوع األنشطة لتالءم المتعلم 1م. ع

   .مملتت دألماطى رمةث ى دهمنلنلا درنملةت رمتسدما ريلملما 66

   .دصنللملا درنمليى ثلرنتس ى ردرث ئىمممرع دألماطى ثمل  مل ب  67

   .مامند دألماطى اةم أماطى ص  ى رالص  ى رنةم دالمملع 68

مُثد دألماطى درمطث ق ردرمم       تطلس دصنللملا درنمرد س     ث ئى  69
 .درنملةت

  

 :تتكامل األنشطة فيما بينها 1م. ع
   .درنلةرنلا   نل ث مصلممللند دألماطى درنم نمى رملمرررم ل  71

   . مطةب مطث ق دألماطى مرظ م درر لئد درمُم ى درملة ن ى 71

 

 :إتاحة األنشطة لبيئة تعلم مواتية لتحقيق تعلم نشط: المعيار الثالث
 :إتاحة فرص است دام أساليب تعلم نشطة 1م. ع

   .مو لات دألماطى درنملةت اةم مرظ م نل ملةنا    نردمم مت ت  72

   .مو لات دألماطى درنملةت اةم د مسملع نلسم  لثُى 73

   .مور س رةنملةت درم   ى درسدملى در رس ى ردرنملسس  74
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   .منم  دألماطى درنملةت در سصى ل   مللند نم دآل س ش ثالد مللرم  75

   .مو صت دألماطى درنم نمى    ملن ق  صت درممن   76

   .ثيس ى درملث س راسض دأل للسم ن  دألماطى رةنملةت  77

   .موا س دألماطى تد ل ى درنملةت رةملةت در دم  78

   .مورما دألماطى درنملةت ترم ممن ى درم ل س دالثمللسي 79

 :إتاحة األنشطة فرصاا لتنمية المهارات التكنولوجية 1م. ع
   .موم   دألماطى  سصلز رننلس ى درنصلسدا درملمرررم ى 81

   .مُرت دألماطى اةم ننلس ى درم ل س ردرلند در تري نللز  81

مو لات دألماطى درملة ن ى درنملةن ش اةم ننلس ى درنصلسدا درملمرررم ى  82
 (درمصن ت  دصمملج  دال م تدت  درمُر ت)

  

مومن  دألماطى متس  درنملةت اةم دممسدح درمطث ُلا درلةن ى رةنلسم  83
 .نملتت درلةن ى ردرملمرررم ى در

  

 

 :مجال التقويم: ثانيا
 : المستويات المعيارية للتقويم

 :التقويم أصيل ُيعبر فعالا عن أداء المتعلم: المعيار األول
 :التقويم أصيل ُيعبر فعالا عن أداء المتعلم 1م. ع

   . ُرت درمُر ت اةم اند أتدئ  ردمل  84

( انة ى  ميس س ىا ص ى  ) لمنت درمُر ت اةم نؤاسدا أتد  رد يى  85
نمثاُى اش ن مر لا نل لس ى مصم ثتمى مردمب نملد ملمرررم ل 

 .درنلةرنلا

  

 

 (:المعرفية، الوجدانية، المهارية)التقويم شامل لجميع جوانب التعلم : المعيار الثاني
 (:المعرفية، الوجدانية، المهارية)التقويم يشمل جميع جوانب التعلم  1م. ع

   .درمُر ت رممئت دال مسدم م لا ردرمنل ج درن مة ىمممرع أ لر ب  86

   .مو ط  أ لر ب درمُر ت لل ى دألماطى درم   ُرت ثصل درنملةت 87

ماند أتردا درمُر ت ن مةم دال مثلسدا ردأل لر ب درننلش  نصل  88
 .ثنةم دمملع درنملةت
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 :عمليات التش يص والعالج واإلثراءالتقويم عملية مستمرة ُيمكن توظيفها في : المعيار الثالث
 :التقويم عملية مستمرة ُيمكن توظيفها في عمليات التش يص والعالج واإلثراء 1م. ع

   . لرش درمُر ت نوممعنلز نم انة ى درملة ت ردرملةت 89

   (مثة   رثملئ   رما  ص ) لرش درمُر ت نوممرع دألهتدم ث ش  91

 

 :التقويم فرصاا لتنمية عمليات التفكير ومهاراتهُيوفر : المعيار الرابع
 :ُيوفر التقويم فرصاا لتنمية عمليات التفكير ومهاراته 1م. ع

   .على مستويات معرفية عليا  لمنت ن ستدا درمُر ت 91

   .موم   أتردا درمُر ت ننلس ى رم لس انة لا نلس  ى اة ل 92

   .دصثتدا  رت  درطةثىم لس أ لر ب درمُر ت    ممن ى درم ل س  93

 

 :تتوافر في أدوات التقويم موضوعية القياس وعدالته: المعيار ال امس
 :يتوفر في التقويم موضوعية القياس وعدالته 1م. ع

   . مر س امصس درنر را ى    أتردا رر لئد درمُر ت 94

   .ممر س اردند درصتق    أتردا رر لئد درمُر ت 95
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 (2)رقم ملحق 
 

 قائمة بأمساء السادة احملكم  لقائمة معايري اجلودة العاملية
 الكلية -املؤسسة –اجلامعة  العضو م
 درملنلى دص من ى اعر ا لمى. ت.أ 1
م ددددت نمددددلهف رطددددسق  –ملنلددددى ادددد ش اددددنس  نوي ش  سدج. ت.أ 1

 متس س
أ دمل  درنمدلهف  –لة ى درمسث ى رةثملا ثلرُص ت  نم رس اثت در مت  م  دهلل. ت 2

 رملمرررم ل درملة ت درن لات
 درملنلى دص من ى تثسده ت دأل طد. ت 2
 ملنلى دألمصم ي ش درمملس. ت 2
ملئددددددددب درلن ددددددددت رةاددددددددئرش  –ملنلددددددددى دألنددددددددى  أتهت درثلةرم . أ 2

 دألللت ن ى
 ناسم ملمرررم ل ثنت س ى  لش  رمس سنعي اُ ى. أ 2
 نملهف رطسق متس سنلم م س  نينت  ؤدت أثر ارت . أ 2
 -نت س دى درمسث ددى ردرملةدد ت –نادسم ملمرررم ددل  اثت درثل ط درنصسي. أ 2

 س  
 س   -نت س ى درمسث ى ردرملة ت  التي اثتدهلل أثر اع ع. أ 12
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 (3)ملحق رقم 
الصورة النهائية لقائمة معايري اجلودة العاملية ملقرر تكنولوجيا 

 املعلومات للمرحلة الثانوية
 :جمال األهداف التعليمية: أول  

 :المستويات المعيارية ألهداف المنهج
 :اتساق األهداف مع طبيعة المجتمع وطبيعة العصر ومجتمع المعرفة: المعيار األول

 المعيار م
 

 درجة التوافر

 ال يتوافر يتوافر
 :اتساق أهداف المقرر مع طبيعة المجتمع 1م. ع

   .رالتدا رمُلر ت درنممنم در ة ط م مم ق دألهتدم نم م ت  1

   .ممصم دألهتدم ثلرنمئنى ر صلئج درنملةت    درنممنم در ة ط م  2

   .مسمثط دألهتدم ثث ئى درنملةت در رن ى رموا س دهمنلنلما 3

 :اتساق األهداف مع مجتمع المعرفة وطبيعة العصر 1م. ع
   .درنللصس  رنممنم درنلس ىمو ل س دألهتدم دالمملهلا درللرن ى  4

   .موامم دألهتدم اةم درملةت طردد دري ل  5

   .مو لات دألهتدم اةم ميُ ق درملةت رةمن م 6

در  دددرد  رديمدددسدت )م ددصت دألهدددتدم  دد  ممن دددى دالمملهدددلا ميددر درملمرررم دددل ناددد  7
 (.دريمف  ردرنسرمى  ردري ل  ى ر ا ل  ردرنردت

  

   .د م تدت نصلتس درنلس ى درنملتت  ردرملمرررم ل درنمُتنىموامم دألهتدم  8

 

 :مالئمة األهداف وتوازنها وتكاملها: المعيار الثاني
 :مالئمة األهداف 1م. ع

   .موسدا  دألهتدم در سرق در ست ى ث ش درنملةن ش 9

   .مويُق دألهتدم داليم لملا ردرنطلرب در سرس ى رةنملةت 11

   .نم درعنش درنملح رميُ ق در ثس  درملة ن ى ممم ت دألهتدم 11

   .مؤلت دألهتدم اةم نصلس  يد درنالما درملمرررم ى 12

 :توازن األهداف وتكاملها 1م. ع
   (.درنلس  ى ردرنصلس ى ردررمتدم ى ) موسدا  دألهتدم درمردعش ث ش درنلرملا دراماى  13
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   .در ست درملمرررم ى رديم لملا درنممنمموسدا  دألهتدم درمردعش ث ش ديم لملا  14

   .مسدا  درمردعش ث ش درمردمب درمظس ى ردرمردمب درمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا 15

 

 :شمول األهداف واتساعها وتنوعها: المعيار الثالث
 :شمول األهداف واتساعها وتنوعها 1م. ع

   .درنملةت درن مة ىممصم دألهتدم ثلرانرد ي ع مو ط  مردمب منر  16

   . موسدا  دألهتدم درمسدثط نم أهتدم درنردت درتسد  ى دأل س  17

   .مممرع دألهتدم نش ي ع درلنرن ى ردر صرص ى ردر ست ى ردرمنلا ى 18

 

 :واقعية األهداف وقابليتها للتحقيق: المعيار الرابع
 :واقعية األهداف وقابليتها للتحقيق 1م. ع

   .دألهتدم درث ئى در  ع ُ ى درمعنى رميُ ُصلموسدا   19

   . ونلش مسمنى دألهتدم درملة ن ى ترم نردمم يُ ُ ى 21

   .ممصم دألهتدم ثلرممت ت ردرُلثة ى رةميُق 21

 

 :تضمن األهداف ضرورية تكنولوجيا المعلومات وأنماطها واالتجاهات االيجابية نحوها: المعيار ال امس
 :األهداف تعريف بتكنولوجيا المعلومات وأنماطها واالتجاهات االيجابية نحوهاتضمن  1م. ع

   .مم نش دألهتدم ملس م درنملةت ث سرس  ملمرررم ل درنلةرنلا 22

مم دددنش دألهدددتدم ملس دددم درنلةدددت ثأ دددس مرظ دددم ملمرررم دددل درنلةرندددلا  دددنش  23
 .تمسد دا درمتس س

  

   .ثأمنلط ملمرررم ل درنلةرنلا درن مة ىمم نش دألهتدم ملس م درنملةت  24

مم ددنش دألهددتدم دصاددلس  ترددم تل ددلب درنددملةت دمملهددلا د ملث ددى ميددر ملمرررم ددل  25
 . درنلةرنلا

  

 

 جمال احملتوى التكنولوجي: ثانيا
 : المستويات المعيارية للمحتوى التكنولوجي

 :ترجمة المحتوى ألهداف المنهج: المعيار األول
 :ُيترجم المحتوى لخهداف المعرفية للمنهج 1م. ع

   . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنلس  ى 26

   . و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا 27
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   . م نش درنيمر  درن له ت دأل ل  ى رنملد ملمرررم ل درنلةرنلا 28

 :المهارية والوجدانيةُيترجم المحتوى لخهداف  1م. ع
   . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنصلس ى ردررمتدم ى 29

   . تات درنيمر  ن رد درنملةت درلةن ى ردرملمرررم ى 31

   . وم   درنيمر   سج اللم لب نصلسدا درملةت در دم  31

   . و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت رنصلسدا درم ل س 32

   .درنصلسدا دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا م نش درنيمر   33

 

اتساق المحتوى مع االتجاهات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات والتوازن بين جوانبه : المعيار الثاني
 :الم تلفة

 :يتسق المحتوى مع االتجاهات الحديثة لتكنولوجيا المعلومات 1م. ع
   .درنللسم وس ق درنيمر  ن صرت درممر ت ردرميت ع     34

   . وردلب درنيمر  درملة ن  درنللسم درملمرررم ى دريت اى 35

 و ددددلات درنيمددددر  اةددددم ممن ددددى دمملهددددلا درنددددملةت ميددددر نردلثددددى درمطددددرس درلةندددد   36
 .ردرملمرررم 

  

 ودددر س درنيمدددر  نردمدددم رممن دددى مدددتس  درندددملةت اةدددم درم ل دددس درنمظدددرن   ددد  مية دددد  37
 .درنردمم درملة ن ى

  

 :ُيحقق المحتوى التوازن بين الجوانب والتطبيقية لتكنولوجيا المعلومات 1م. ع
   . وردعش درنيمر  ث ش درمردمب درمظس ى ردرمطث ُ ى رملمرررم ل درنلةرنلا 38

   .  ن  درنيمر  رةنملةت ثأتد  رمم    درنصلت درمطث ُ ى 39

   . صمت درنيمر  ث طردا دألتد  ألاس نش ملمف دألتد  41

 ُدددرت درنيمدددري اةدددم أ دددلس مطددددر س دريةدددرد رةنادددلما درملة ن دددى ررددد س نمددددست  41
 .درملسم ثلريةرد درنرمرت 

  

 

 :تحقيق وحدة المعرفة وتكاملها: المعيار الثالث
 :ُيحقق المحتوى وحدة المعرفة وتكاملها 1م. ع

   . مللند نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا نم درنردت درتسد  ى درن مة ى 42

 وناد نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا مُطدى دمطدمق ميدر نع دت ندش درنلس دى ردرثيدع  43
 .   نملد ملمرررم ل درنلةرنلا
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 مللند نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا نم درن دلن ش دريت ادى  د  نمدلد ملمرررم دل  44
 .درنلةرنلا

  

   . وا س نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا م ل س درنملةت 45

 

 :ارتباط المحتوى بالبعدين الش صي والمجتمعي في حياة المتعلم: الرابعالمعيار 
 :يرتبط المحتوى بالبعد الش صي للمتعلم 1م. ع

   .مسمثط نر رالا درنيمر  ثلرنصلسدا دري لم ى  46

   . ورظم درنيمر  ر تنى نالما ملمرررم ى ردمل ى  ردمصصل درنملةت 47

   . صت ترس درثيع ردال ملالم ردرمطر س ردرممس ب ومن  درنيمر  درنملةت اةم  48

 :يرتبط المحتوى بالبعد المجتمعي في حياة المتعلم 1م. ع
   . وُتت درنيمر  أناةى رمر  يلا نش ردمم درنممنم ري ل  درنملةت 49

   . وسدا  درنيمر  درُ ل ل ردرنالما درملة ن ى     ة ط ش 51

اةددددم  صددددت ترس درنممندددددم  دددد  مطددددر س رد دددددم تدت   ومندددد  درنيمددددر  مددددتس  درندددددملةت 51
 .ملمرررم ل درنلةرنلا

  

   . سمثط درنيمر  ثنالما درث ئى ر وللرمصل 52

   . ومن  درنيمر  متس  درنملةت اةم  صت جالس درملمرررم ل اةم درث ئى 53

 

 جمال األنشطة التعليمية التعلمية: ثالثا  
 : المستويات المعيارية لخنشطة التعليمية التعلمية

 :اتساق األنشطة مع األهداف المنهج ومحتوام: المعيار األول
 :يتسق األنشطة مع أهداف المنهج 1م. ع

   .درنلس  ى  درنصلس ى  دررمتدم ى: موسدا  دألماطى أهتدم درنمصف ثأثللتهل دراماى 54

 :المنهجتتسق األنشطة مع محتوى  1م. ع
   .مو صت دألماطى    ملع ع رممن ى درن له ت دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا 55

   .مو لات دألماطى اةم دلمالم رممن ى نرهثى درنملةت 56

   .مو لات دألماطى اةم ملد درنملةت نيرسدز رةلنة ى درملة ن ى درملةن ى 57

 

 :تنوع األنشطة وتكاملها: المعيار الثاني
 :تنوع األنشطة لتالءم المتعلم 1م. ع

   .مملتت دألماطى رمةث ى دهمنلنلا درنملةت رمتسدما ريلملما 58
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   .مممرع دألماطى ثنل  ومل ب دصنللملا درنمليى ثلرنتس ى ردرث ئى 59

   .مُثد دألماطى درمطث ق ردرمم       تطلس دصنللملا درنمرد س     ث ئى درنملةت 61

 :األنشطة فيما بينهاتتكامل  1م. ع
   .ممللند دألماطى درنم نمى رملمرررم ل درنلةرنلا   نل ث مصل 61

   . مطةب مطث ق دألماطى مرظ م درر لئد ردرمُم لا درملة ن ى 62

 

 :إتاحة األنشطة لبيئة تعلم مواتية لتحقيق تعلم نشط: المعيار الثالث
 :إتاحة فرص است دام أساليب تعلم نشطة 1م. ع

   .مو لات دألماطى درنملةت اةم مرظ م نل ملةنا    نردمم مت ت  63

   .مو لات دألماطى درنملةت اةم د مسملع نلس ى  لثُى 64

   .مور س دألماطى رةنملةت درم   ى درسدملى در رس ى ردرنملسس  65

   .منم  دألماطى درنملةت در سصى ل   مللند نم دآل س ش ثالد مللرم  66

   .دألماطى درنم نمى    ملن ق  صت درنملةتمو صت  67

   .م ن  دألماطى رةنملةت ثيس ى درملث س راسض دأل للس 68

   .موا س دألماطى تد ل ى درنملةت رةملةت در دم  69

   .مورما دألماطى درنملةت ترم ممن ى درم ل س دالثمللسي 71

 :التكنولوجيةإتاحة األنشطة فرصاا لتنمية المهارات  1م. ع
   .موم   دألماطى  سصلز رننلس ى درنصلسدا درملمرررم ى 71

   .مُرت دألماطى اةم ننلس ى درم ل س ردرلند در تري نللز  72

مو ددددددلات دألماددددددطى درملة ن ددددددى درنملةندددددد ش اةددددددم ننلس ددددددى درنصددددددلسدا درملمرررم ددددددى  73
 (درمصن ت  دصمملج  دال م تدت  درمُر ت)

  

مددددتس  درنددددملةت اةددددم دممددددسدح درمطث ُددددلا درلنة ددددى رةنلس ددددى درلةن ددددى  مومندددد  دألماددددطى 74
 .ردرملمرررم ى درنملتت 

  

 

 جمال التقويم: ثانيا
 : المستويات المعيارية للتقويم

 :المسائل والتدريبات أصيلة ُتعبر فعالا عن أداء المتعلم: المعيار األول
 :المتعلمالمسائل والتدريبات أصيلة ُتعبر فعالا عن أداء  1م. ع

   .مُرت درن لئد ردرمتس ثلا اةم اند أتدئ  ردمل  75
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( اد ص ى  انة دى  ميس س دى)ملمنت درن لئد ردرمتس ثلا اةم نؤادسدا أتد  رد ديى  76
 .نمثاُى اش ن مر لا نل لس ى مصم ثتمى مردمب نملد ملمرررم ل درنلةرنلا

  

 

 :(المعرفية، الوجدانية، المهارية)جوانب التعلم شاملة لجميع المسائل والتدريبات : المعيار الثاني
 (:المعرفية، الوجدانية، المهارية)تشمل جميع جوانب التعلم المسائل والتدريبات  1م. ع

   .مممرع درن لئد ردرمتس ثلا رممئت دال مسدم م لا ردرمنل ج درن مة ى 77

   .درنملةتمو ط  درن لئد ردرمتس ثلا لل ى دألماطى درم   ُرت ثصل  78

 

   .ملرش درن لئد ردرمتس ثلا نوممعنىز نم انة ى درملة ت ردرملةت 79

   (مثة   ثملئ   رمصلئ )لرش درن لئد ردرمتس ثلا نوممراى دألهتدم ث ش م 81

 

 :فرصاا لتنمية عمليات التفكير ومهاراتهالمسائل والتدريبات ُتوفر : المعيار الثالث
 :فرصاا لتنمية عمليات التفكير ومهاراتهالمسائل والتدريبات ُيوفر  1م. ع

   .على مستويات معرفية علياملمنت ن ستدا درن لئد ردرمتس ثلا  81

   .موم   درن لئد ردرمتس ثلا ننلس ى انة لا نلس  ى اة ل 82

   .مُ س درن لئد ردرمتس ثلا أمنلط م ل س ى ن مة ى رت  درنملةت 83

 

 :موضوعية القياس وعدالتهالمسائل والتدريبات تتوافر في : المعيار الرابع
 :يتوفر في التقويم موضوعية القياس وعدالته 1م. ع

   . مر س امصس درنر را ى    درن لئد ردرمتس ثلا 84

   .ممر س اردند درصتق    درن لئد ردرمتس ثلا 85
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 (4)ملحق رقم 
 للصف احلادي عشرمنوذج حتليل احملتوى 

عدد املرات التي تناوهلا مقرر تكنولوجيا املعلومات للصف احلادي عشر 
 ملعايري اجلودة العاملية

 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

 األهداف التعليمية: أول  
مم دددق دألهددددتدم ندددم مدددد ت راددددلتدا  1

 .رمُلر ت درنممنم در ة ط م 

            

ثلرنمئنددددددددددددى ممصددددددددددددم دألهددددددددددددتدم  2
ر صددددلئج درندددددملةت  ددددد  درنممندددددم 

 .در ة ط م 

            

مدددددددسمثط دألهدددددددتدم ثث ئدددددددى درندددددددملةت  3
 .در رن ى رموا س دهمنلنلما

            

مو ل س دألهتدم دالمملهلا درللرن دى  4
 .درنللصس  رنممنم درنلس ى

            

مواددمم دألهددتدم اةدددم درددملةت ندددت   5
 .دري ل 

            

مو لات دألهتدم اةدم ميُ دق دردملةت  6
 .رةمن م

            

م دددددددددددصت دألهدددددددددددتدم  ددددددددددد  ممن دددددددددددى  7
دالمملهددددلا ميددددر درملمرررم ددددل ناددددد 

در  ددددددددددددرد  رديمددددددددددددسدت دريمددددددددددددف  )
ردرنسرمددددددددى  ردري ل دددددددد ى ر ادددددددد ل  

 (.ردرنردت

            

موادددمم دألهدددتدم د دددم تدت نصدددلتس  8
درنلس دددددددددى درنملدددددددددتت  ردرملمرررم دددددددددل 

 .درنمُتنى

            

موسدا  دألهتدم در سرق در ست ى ثد ش  9
 .درنملةن ش
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 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

مويُدددددددددددق دألهدددددددددددتدم داليم لمدددددددددددلا  11
 .ردرنطلرب در سرس ى رةنملةت

            

مددمم ت دألهددتدم نددم درددعنش درنمددلح  11
 .رميُ ق در ثس  درملة ن ى

            

مؤلددددت دألهدددددتدم اةددددم نصدددددلس  يدددددد  12
 .درملمرررم ىدرنالما 

            

موسدادددددددد  دألهددددددددتدم درمددددددددردعش ثدددددددد ش  13
درنلس  ددددددددددى ) درنلرمددددددددددلا دراماددددددددددى 
 (.ردرنصلس ى ردررمتدم ى 

            

موسدادددددددد  دألهددددددددتدم درمددددددددردعش ثدددددددد ش  14
ديم لمدددددددددددلا در دددددددددددست درملمرررم دددددددددددى 

 .رديم لملا درنممنم

            

مسدادددددددد  درمددددددددردعش ثدددددددد ش درمردمددددددددب  15
درمطث ُ دددددددددددى درمظس دددددددددددى ردرمردمدددددددددددب 
 .رملمرررم ل درنلةرنلا

            

ممصددددم دألهددددتدم ثلراددددنرد ي ددددع  16
مو طددددددددد  مردمدددددددددب مندددددددددر درندددددددددملةت 

 .درن مة ى

            

موسدا  دألهدتدم درمدسدثط ندم أهدتدم  17
 . درنردت درتسد  ى دأل س 

            

مممدرع دألهدتدم ندش ي دع درلنرن ددى  18
 .ردر صرص ى ردر ست ى ردرمنلا ى

            

موسداددددد  دألهدددددتدم درث ئدددددى در  ع ُ دددددى  19
 .درمعنى رميُ ُصل

            

 ونلددددش مسمنددددى دألهددددتدم درملة ن دددددى  21
 .ترم نردمم يُ ُ ى

            

ممصددم دألهددتدم ثلرممت ددت ردرُلثة ددى  21
 .رةميُق

            

مم دددنش دألهدددتدم ملس دددم درنددددملةت  22
 .درنلةرنلاث سرس  ملمرررم ل 
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 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

مم ددددنش دألهددددتدم ملس ددددم درنلةددددت  23
ثأ ددددددددددددددس مرظ ددددددددددددددم ملمرررم ددددددددددددددل 
درنلةرندددددددددددلا  دددددددددددنش تمددددددددددددسد دا 

 .درمتس س

            

مم دددنش دألهدددتدم ملس دددم درنددددملةت  24
ثأمنددددددددددلط ملمرررم ددددددددددل درنلةرنددددددددددلا 

 .درن مة ى

            

مم ددددددنش دألهددددددتدم دصاددددددلس  تردددددددم  25
تل دددلب درنددددملةت دمملهددددلا د ملث ددددى 

 . مير ملمرررم ل درنلةرنلا

            

 احملتوى التعليمي: ثانيا  
 م دددددددق درنيمدددددددر  ندددددددم دألهددددددددتدم  26

 .درنلس  ى

            

 و ددددددلات درنيمددددددر  اةددددددم دلم ددددددلب  27
درندددددددددددددملةت درن دددددددددددددله ت دأل ل ددددددددددددد ى 

 .رملمرررم ل درنلةرنلا

            

 م دددددددددددددنش درنيمدددددددددددددر  درن دددددددددددددله ت  28
دأل ل دددددددددددد ى رنمددددددددددددلد ملمرررم ددددددددددددل 

 .درنلةرنلا

            

 م دددددددق درنيمدددددددر  ندددددددم دألهددددددددتدم  29
 .درنصلس ى ردررمتدم ى

            

 ددددددددتات درنيمددددددددر  ن ددددددددرد درنددددددددملةت  31
 .درلةن ى ردرملمرررم ى

            

 ومددددد   درنيمددددددر   ددددددسج اللم ددددددلب  31
 .نصلسدا درملةت در دم 

            

 و ددددددلات درنيمددددددر  اةددددددم دلم ددددددلب  32
 .درنملةت رنصلسدا درم ل س

            

 م ددددددددددددنش درنيمددددددددددددر  درنصددددددددددددلسدا  33
 .دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا

            

             وس ددددددق درنيمددددددر  ن صددددددرت درممر ددددددت  34
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 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

 .ردرميت ع    درنللسم
 وردلددب درنيمددر  درملة ندد  درنلددلسم  35

 .درملمرررم ى دريت اى
            

 و ددددددددلات درنيمددددددددر  اةددددددددم ممن دددددددددى  36
دمملهدددددددلا درندددددددملةت ميدددددددر نردلثدددددددى 

 .درمطرس درلةن  ردرملمرررم 

            

 وددر س درنيمددر  نردمددم رممن ددى مدددتس   37
درنملةت اةم درم ل دس درنمظدرن   د  

 .مية د درنردمم درملة ن ى

            

درمردمددددددددب  ودددددددردعش درنيمددددددددر  ثددددددد ش  38
درمظس دددددددددى ردرمطث ُ دددددددددى رملمرررم دددددددددل 

 .درنلةرنلا

            

  ن  درنيمر  رةنملةت ثأتد  رمم  د   39
 .درنصلت درمطث ُ ى

            

 صمت درنيمر  ث طردا دألتد  ألادس  41
 .نش ملمف دألتد 

            

 ُددرت درنيمددري اةددم أ ددلس مطددر س  41
دريةددرد رةناددلما درملة ن ددى رردد س 

 .نمست درملسم ثلريةرد درنرمرت 

            

 مللنددددددددددددددد نيمددددددددددددددر  ملمرررم ددددددددددددددل  42
درنلةرنددددددلا نددددددم درنددددددردت درتسد دددددد ى 

 .درن مة ى

            

 وناددد نيمددر  ملمرررم ددل درنلةرنددلا  43
مُطددددددى دمطددددددمق ميددددددر نع ددددددت نددددددش 
درنلس دددددددددى ردرثيدددددددددع  ددددددددد  نمدددددددددلد 

 .ملمرررم ل درنلةرنلا

            

ملمرررم ددددددددددددددل  مللنددددددددددددددد نيمددددددددددددددر   44
درنلةرنددلا نددم درن ددلن ش دريت اددى 

 .   نملد ملمرررم ل درنلةرنلا

            

             وا ددس نيمددر  ملمرررم ددل درنلةرنددلا  45
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 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

 .م ل س درنملةت
مدددددددددددسمثط نر دددددددددددرالا درنيمدددددددددددر   46

 .ثلرنصلسدا دري لم ى 

            

 ورظدددم درنيمدددر  ر تندددى نادددلما  47
 . ردمصصل درنملةتملمرررم ى ردمل ى 

            

 ومنددد  درنيمدددر  درندددملةت اةدددم  صدددت  48
ترس درثيددع ردال ملاددلم ردرمطددر س 
ردال مسدع ردالثمللس ردرممس دب ريدد 

 .درنالما

            

 وُددددتت درنيمددددر  أناةددددى رمر دددد يلا  49
 .نش ردمم درنممنم ري ل  درنملةت

            

 وسداددددددددددددددد  درنيمدددددددددددددددر  درُ دددددددددددددددل ل  51
 .ردرنالما درملة ن ى     ة ط ش

            

 ومنددد  درنيمدددر  مدددتس  درندددملةت اةدددم  51
 صدددددددت ترس درنممندددددددم  ددددددد  مطدددددددر س 

 .رد م تدت ملمرررم ل درنلةرنلا

            

 ددددسمثط درنيمددددر  ثناددددلما درث ئددددى  52
 .ر وللرمصل

             

 ومنددد  درنيمدددر  مدددتس  درندددملةت اةدددم  53
 .درملمرررم ل اةم درث ئى صت جالس 

            

 النشطة التعليمية التعلمية: ثالثا  
موسداددددد  دألمادددددطى أهدددددتدم درندددددمصف  54

درنلس  ددددددددددددى  : ثأثللتهددددددددددددل دراماددددددددددددى
 .درنصلس ى  دررمتدم ى

            

مو دددصت دألمادددطى  ددد  ملع دددع رممن دددى  55
درن دددددددددله ت دأل ل ددددددددد ى رملمرررم دددددددددل 

 .درنلةرنلا

            

مو ددددددلات دألماددددددطى اةددددددم دلماددددددلم  56
 .رممن ى نرهثى درنملةت

            

            مو لات دألمادطى اةدم ملدد درندملةت  57
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 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

 .نيرسدز رةلنة ى درملة ن ى درملةن ى
مملددددتت دألماددددطى رمةث ددددى دهمنلندددددلا  58

 .درنملةت رمتسدما ريلملما

            

مممدددددددددرع دألماددددددددددطى ثنددددددددددل  ومل ددددددددددب  59
درنمليددددددددددى ثلرنتس ددددددددددى دصنللمددددددددددلا 

 .ردرث ئى

            

مُثددد دألماددطى درمطث ددق ردرمم  دد   دد   61
تطددلس دصنللمددلا درنمددرد س   دد  ث ئددى 

 .درنملةت

            

ممللندددددددددددد دألمادددددددددددطى درنم دددددددددددنمى  61
 .رملمرررم ل درنلةرنلا   نل ث مصل

            

 مطةددددب مطث ددددق دألماددددطى مرظ ددددم  62
 .درملة ن ىدرر لئد ردرمُم لا 

            

مو دددددددلات دألمادددددددطى درندددددددملةت اةدددددددم  63
مرظ ددددددم نددددددل ملةنددددددا  دددددد  نردمددددددم 

 .مت ت 

            

مو دددددددلات دألمادددددددطى درندددددددملةت اةدددددددم  64
 .د مسملع نلس ى  لثُى

            

موددددددر س دألماددددددطى رةنددددددملةت درم   ددددددى  65
 .درسدملى در رس ى ردرنملسس 

            

درندملةت در سصدى لد  منم  دألمادطى  66
 . مللند نم دآل س ش ثالد مللرم 

            

مو ددددددصت دألمادددددددطى درنم ددددددنمى  ددددددد   67
 .ملن ق  صت درنملةت

            

م ددددددن  دألماددددددطى رةنددددددملةت ثيس ددددددى  68
 .درملث س راسض دأل للس

            

موا س دألماطى تد ل دى درندملةت رةدملةت  69
 .در دم 

            

دألمادددطى درندددملةت تردددم ممن دددى  مورمدددا 71
 .درم ل س دالثمللسي
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 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

مومدددددد   دألماددددددطى  سصددددددلز رننلس ددددددى  71
 .درنصلسدا درملمرررم ى

            

مُرت دألماطى اةم ننلس ى درم ل دس  72
 .ردرلند در تري نللز 

            

مو لات دألماطى درملة ن ى درنملةن ش  73
درملمرررم دى اةم ننلس دى درنصدلسدا 

درمصددددددن ت  دصممددددددلج  دال ددددددم تدت  )
 (.درمُر ت

            

مومنددد  دألمادددطى مدددتس  درندددملةت اةدددم  74
دممدددسدح درمطث ُدددلا درلنة دددى رةنلس دددى 

 .درلةن ى ردرملمرررم ى درنملتت 

            

  التقويم: رابعا  
مُرت درن لئد ردرمتس ثلا اةم اندد  75

 .أتدئ  ردمل 

            

ملمندددددت درن دددددلئد ردرمدددددتس ثلا اةدددددم  76
ادددددد ص ى  )نؤاددددددسدا أتد  رد دددددديى 

نمثاُدددددددى اددددددددش ( انة دددددددى  ميس س دددددددى
ن ددددددمر لا نل لس ددددددى مصددددددم ثتمددددددى 
مردمددددددددددددددددب نمددددددددددددددددلد ملمرررم ددددددددددددددددل 

 .درنلةرنلا

             

مممددددرع درن ددددلئد ردرمددددتس ثلا ردددددممئت  77
 .دال مسدم م لا ردرمنل ج درن مة ى

            

ردرمددددتس ثلا لل دددددى مو طدددد  درن دددددلئد  78
 .دألماطى درم   ُرت ثصل درنملةت

            

ملددرش درن ددلئد ردرمددتس ثلا نوممعنددىز  79
 .نم انة ى درملة ت ردرملةت

            

لدددرش درن دددلئد ردرمدددتس ثلا نوممرادددى م 81
مثةدددددددد   ثمددددددددلئ   )دألهددددددددتدم ثدددددددد ش 
 (ما  ص   رمصلئ 

            

            ملمنددت ن ددستدا درن ددلئد ردرمددتس ثلا  81
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 الوحدة الرابعة الوحدة الثالثة الوحدة الثانية الوحدة األولى البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

ال 
  مرد س

 .على مستويات معرفية عليا

مومددد   درن دددلئد ردرمدددتس ثلا ننلس دددى  82
 .انة لا نلس  ى اة ل

            

مُدددد س درن ددددلئد ردرمددددتس ثلا أمنددددلط  83
 .م ل س ى ن مة ى رت  درنملةت

            

 مددددددر س امصددددددس درنر ددددددرا ى  دددددد   84
 .ردرمتس ثلادرن لئد 

            

ممددر س اردنددد درصددتق  دد  درن ددلئد  85
 .ردرمتس ثلا
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 (5)ملحق رقم 
 منوذج حتليل احملتوى للصف الثاني عشر

عدد املرات التي تناوهلا مقرر تكنولوجيا املعلومات للصف الثاني عشر 
 ملعايري اجلودة العاملية

 الوحدة الثانية األولىالوحدة  البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

 األهداف التعليمية: أول  
       .مم ق دألهتدم نم م ت رالتدا رمُلر ت درنممنم در ة ط م  1
 دددد  درنممنددددم ممصددددم دألهددددتدم ثلرنمئنددددى ر صددددلئج درنددددملةت  2

 .در ة ط م 
      

       .مسمثط دألهتدم ثث ئى درنملةت در رن ى رموا س دهمنلنلما 3
       .مو ل س دألهتدم دالمملهلا درللرن ى درنللصس  رنممنم درنلس ى 4
       .موامم دألهتدم اةم درملةت طردد دري ل  5
       .مو لات دألهتدم اةم ميُ ق درملةت رةمن م 6
م ددددصت دألهددددتدم  دددد  ممن ددددى دالمملهددددلا ميددددر درملمرررم ددددل ناددددد  7

در  ددددددرد  رديمددددددسدت دريمددددددف  ردرنسرمددددددى  ردري ل دددددد ى ر ادددددد ل  )
 (.ردرنردت

      

موامم دألهدتدم د دم تدت نصدلتس درنلس دى درنملدتت  ردرملمرررم دل  8
 .درنمُتنى

      

       .موسدا  دألهتدم در سرق در ست ى ث ش درنملةن ش 9
       .مويُق دألهتدم داليم لملا ردرنطلرب در سرس ى رةنملةت 11
       .ممم ت دألهتدم نم درعنش درنملح رميُ ق در ثس  درملة ن ى 11
       .مؤلت دألهتدم اةم نصلس  يد درنالما درملمرررم ى 12
درنلس  ددددددى ) موسداددددد  دألهدددددتدم درمددددددردعش ثددددد ش درنلرمددددددلا درامادددددى  13

 (.ردررمتدم ى ردرنصلس ى 
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 الوحدة الثانية األولىالوحدة  البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

موسدادددددد  دألهددددددتدم درمددددددردعش ثدددددد ش ديم لمددددددلا در ددددددست درملمرررم ددددددى  14
 .رديم لملا درنممنم

      

مسدادددددد  درمددددددردعش ثدددددد ش درمردمددددددب درمظس ددددددى ردرمردمددددددب درمطث ُ ددددددى  15
 .رملمرررم ل درنلةرنلا

      

ممصدددم دألهدددتدم ثلراددددنرد ي دددع مو طددد  مردمددددب مندددر درنددددملةت  16
 .درن مة ى

      

       . موسدا  دألهتدم درمسدثط نم أهتدم درنردت درتسد  ى دأل س  17
مممدددددرع دألهدددددتدم ندددددش ي دددددع درلنرن دددددى ردر صرصددددد ى ردر ست دددددى  18

 .ردرمنلا ى
      

       .موسدا  دألهتدم درث ئى در  ع ُ ى درمعنى رميُ ُصل 19
       . ونلش مسمنى دألهتدم درملة ن ى ترم نردمم يُ ُ ى 21
       .ممصم دألهتدم ثلرممت ت ردرُلثة ى رةميُق 21
       .مم نش دألهتدم ملس م درنملةت ث سرس  ملمرررم ل درنلةرنلا 22
مم دددددنش دألهدددددتدم ملس دددددم درنلةدددددت ثأ دددددس مرظ دددددم ملمرررم دددددل  23

 .درنلةرنلا  نش تمسد دا درمتس س
      

درنلةرنددلا مم ددنش دألهددتدم ملس ددم درنددملةت ثأمنددلط ملمرررم ددل  24
 .درن مة ى

      

مم دنش دألهددتدم دصادلس  ترددم تل دلب درنددملةت دمملهدلا د ملث ددى  25
 . مير ملمرررم ل درنلةرنلا

      

 احملتوى التعليمي: ثانيا  
       . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنلس  ى 26
 و دددددلات درنيمددددددر  اةددددددم دلم دددددلب درنددددددملةت درن ددددددله ت دأل ل دددددد ى  27

 .درنلةرنلارملمرررم ل 
      

 م دددددددددنش درنيمدددددددددر  درن دددددددددله ت دأل ل ددددددددد ى رنمدددددددددلد ملمرررم دددددددددل  28
 .درنلةرنلا
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 الوحدة الثانية األولىالوحدة  البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

       . م ق درنيمر  نم دألهتدم درنصلس ى ردررمتدم ى 29
       . تات درنيمر  ن رد درنملةت درلةن ى ردرملمرررم ى 31
       . وم   درنيمر   سج اللم لب نصلسدا درملةت در دم  31
       . و لات درنيمر  اةم دلم لب درنملةت رنصلسدا درم ل س 32
       . م نش درنيمر  درنصلسدا دأل ل  ى رملمرررم ل درنلةرنلا 33
       . وس ق درنيمر  ن صرت درممر ت ردرميت ع    درنللسم 34
       . وردلب درنيمر  درملة ن  درنللسم درملمرررم ى دريت اى 35
 و ددددلات درنيمدددددر  اةددددم ممن دددددى دمملهدددددلا درنددددملةت ميدددددر نردلثدددددى  36

 .درمطرس درلةن  ردرملمرررم 
      

 وددددددر س درنيمددددددر  نردمددددددم رممن ددددددى مددددددتس  درنددددددملةت اةددددددم درم ل ددددددس  37
 .درنمظرن     مية د درنردمم درملة ن ى

      

 وددددردعش درنيمددددر  ثددددد ش درمردمددددب درمظس دددددى ردرمطث ُ ددددى رملمرررم دددددل  38
 .درنلةرنلا

      

       .  ن  درنيمر  رةنملةت ثأتد  رمم    درنصلت درمطث ُ ى 39
       . صمت درنيمر  ث طردا دألتد  ألاس نش ملمف دألتد  41
 ُددرت درنيمددري اةددم أ ددلس مطددر س دريةددرد رةناددلما درملة ن ددى  41

 .رر س نمست درملسم ثلريةرد درنرمرت 
      

درنلةرنددددددلا نددددددم درنددددددردت درتسد دددددد ى  مللنددددددد نيمددددددر  ملمرررم ددددددل  42
 .درن مة ى

      

 وناد نيمر  ملمرررم ل درنلةرندلا مُطدى دمطدمق ميدر نع دت ندش  43
 .درنلس ى ردرثيع    نملد ملمرررم ل درنلةرنلا

      

 مللند نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا ندم درن دلن ش دريت ادى  د   44
 .نملد ملمرررم ل درنلةرنلا

      

       .نيمر  ملمرررم ل درنلةرنلا م ل س درنملةت  وا س 45
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 الوحدة الثانية األولىالوحدة  البنود م
 درجة التوافر درجة التوافر

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

ثتسمى 
 لث س 

ثتسمى 
 نمر طى

 ال 
  مرد س

       .مسمثط نر رالا درنيمر  ثلرنصلسدا دري لم ى  46
 ورظدددم درنيمددددر  ر تنددددى نادددلما ملمرررم ددددى ردمل ددددى  ردمصصددددل  47

 .درنملةت
      

 ومنددددد  درنيمدددددر  درندددددملةت اةدددددم  صدددددت ترس درثيدددددع ردال ملادددددلم  48
 .ردرمطر س ردرممس ب

      

 وُدددددتت درنيمدددددر  أناةدددددى رمر ددددد يلا ندددددش ردمدددددم درنممندددددم ري دددددل   49
 .درنملةت

      

       . وسدا  درنيمر  درُ ل ل ردرنالما درملة ن ى     ة ط ش 51
 ومند  درنيمددر  مددتس  درنددملةت اةددم  صددت ترس درنممنددم  دد  مطددر س  51

 .رد م تدت ملمرررم ل درنلةرنلا
      

       .درث ئى ر وللرمصل سمثط درنيمر  ثنالما  52
 ومنددد  درنيمدددر  مدددتس  درندددملةت اةدددم  صدددت جادددلس درملمرررم دددل اةدددم  53

 .درث ئى
      

 النشطة التعليمية التعلمية: ثالثا  
درنلس  دددددى  : موسدادددد  دألماددددطى أهددددتدم درنددددمصف ثأثللتهددددل دراماددددى 54

 .درنصلس ى  دررمتدم ى
      

درن ددله ت دأل ل دد ى رملمرررم ددل مو ددصت دألماددطى  دد  ملع ددع رممن ددى  55
 .درنلةرنلا

      

       .مو لات دألماطى اةم دلمالم رممن ى نرهثى درنملةت 56
مو دددلات دألماددددطى اةددددم ملددددد درنددددملةت نيددددرسدز رةلنة ددددى درملة ن ددددى  57

 .درملةن ى
      

       .مملتت دألماطى رمةث ى دهمنلنلا درنملةت رمتسدما ريلملما 58
       .دألماطى ثنل  ومل ب دصنللملا درنمليى ثلرنتس ى ردرث ئىمممرع  59
مُثد دألماطى درمطث ق ردرمم       تطلس دصنللمدلا درنمدرد س   د   61

 .ث ئى درنملةت
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       .ممللند دألماطى درنم نمى رملمرررم ل درنلةرنلا   نل ث مصل 61
       .ردرمُم لا درملة ن ى مطةب مطث ق دألماطى مرظ م درر لئد  62
مو دددلات دألمادددطى درندددملةت اةدددم مرظ دددم ندددل ملةندددا  ددد  نردمددددم  63

 .مت ت 
      

       .مو لات دألماطى درنملةت اةم د مسملع نلس ى  لثُى 64
       .مور س دألماطى رةنملةت درم   ى درسدملى در رس ى ردرنملسس  65
 مللنددد نددم دآل ددس ش ثاددلد منددم  دألماددطى درنددملةت در سصددى لدد   66

 .مللرم 
      

       .مو صت دألماطى درنم نمى    ملن ق  صت درنملةت 67
       .م ن  دألماطى رةنملةت ثيس ى درملث س راسض دأل للس 68
       .موا س دألماطى تد ل ى درنملةت رةملةت در دم  69
       .دالثمللسيمورما دألماطى درنملةت ترم ممن ى درم ل س  71
       .موم   دألماطى  سصلز رننلس ى درنصلسدا درملمرررم ى 71
       .مُرت دألماطى اةم ننلس ى درم ل س ردرلند در تري نللز  72
مو ددددلات دألماددددطى درملة ن ددددى درنملةندددد ش اةددددم ننلس ددددى درنصددددلسدا  73

 (درمصن ت  دصمملج  دال م تدت  درمُر ت)درملمرررم ى 
      

مومندددد  دألماددددطى مددددتس  درنددددملةت اةددددم دممددددسدح درمطث ُددددلا درلنة ددددى  74
 .رةنلس ى درلةن ى ردرملمرررم ى درنملتت 

      

  التقويم: رابعا  
       .مُرت درن لئد ردرمتس ثلا اةم اند أتدئ  ردمل  75
ادد ص ى  )ملمنددت درن ددلئد ردرمددتس ثلا اةددم نؤاددسدا أتد  رد دديى  76

نمثاُددددى ادددش ن دددمر لا نل لس ددددى مصدددم ثتمددددى ( انة دددى  ميس س دددى
 .مردمب نملد ملمرررم ل درنلةرنلا
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مممدددددددرع درن دددددددلئد ردرمدددددددتس ثلا ردددددددممئت دال دددددددمسدم م لا ردرمندددددددل ج  77
 .درن مة ى

      

       .مو ط  درن لئد ردرمتس ثلا لل ى دألماطى درم   ُرت ثصل درنملةت 78
       .نم انة ى درملة ت ردرملةت ملرش درن لئد ردرمتس ثلا نوممعنىز  79
مثةدد   ثمددلئ   )لددرش درن ددلئد ردرمددتس ثلا نوممراددى دألهددتدم ثدد ش م 81

 (رمصلئ 
      

       .على مستويات معرفية علياملمنت ن ستدا درن لئد ردرمتس ثلا  81
       .موم   درن لئد ردرمتس ثلا ننلس ى انة لا نلس  ى اة ل 82
       .ردرمتس ثلا أمنلط م ل س ى ن مة ى رت  درنملةتمُ س درن لئد  83
       . مر س امصس درنر را ى    درن لئد ردرمتس ثلا 84
       .ممر س اردند درصتق    درن لئد ردرمتس ثلا 85
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