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ٌمٖٖي لدلٖٖتلنت ًًٖٖل ٌتوًلنخ  ًالاٖٖغلد لمًٖٖملنختاممٌٖٖلنالإت ًٖٖدغلن ٖٖتبًينالإخٖٖتلاٖٖي ٌنالا و ٖٖ ٌنال امٖٖ تلعٖٖالنخب ٖٖالاعباندوًٖٖليا
ٌنٌلانختعثمٌلاغل حمْوًلنالإ ا انءل ًبملهًهلنخب ال مً مةلأالناتصًيمةلأالأ ًيم مٖةلأاليمبمٖةلاهبوًٖلل،ت ًدغنخق

ٌهً ٌنال و ًال ٜلنختعثمٌلداٌلتش مٚلاتعيمٚلنتإًهًمل ٜلم ضعاٜلتحملتعثم ٌَلاي ل.ت ً
  ًٖلل،إًلتحييلاعّلأبٖانٔلنخب ٖالأإبٖي لا ًٖئٚلنالتصًٖٚل،ادبلاةلنخب الاا ًئٚلنإلدبلٛلدبلاةلأصملةل ت ًدلة

ٌ ًئلوًلنالتصًٖخمةل  ٖتامل ٖٜلنخ صٖينامةلانختٖعثمٌت تعمٜل ااٖغلنخااٖملل،ا ًئٚلنالتصًٚلاوًهلنخب الاغلإ  ًال
لاهدًٖي لاثوًٖل ٌ ًئٚلنالتصًخمةلنخ اثاثٖةلداٌٖلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلداٌٖل بًٖٓمٌلبقيمٖةلختقٖٛا ًنتهلتقاٛلنخب الا عًخإةلنخ

ٌ ًخةلنإل ٍٍل ٜلتعثمٌلنخ ٌتوًلا ًلمع ل.دبل مةلأالمحيل ٜلهًنلنختعثمٌدلتلنخإ ًهمٌلنخ ًضعةلتحمل مْ
ٌاغلانألإباغلن تبًينالإختلأه مٖةل ثلملل ٌن ةلدلتلنخ  تاممٜلنخع ٌ لاًخي دبلاةلنخب الاا ًئٚلنإلدبلٛلإش ًخمةلإيم

ٌأهل ٖٖٖٜلإوٖٖٖة ٌ لنخب ٖٖٖالدلٖٖٖتلتقمٖٖٖمٛلنألينءلنالتصًٖٖٖخغلا ًٖٖٖلم ٖٖٖ ولاًختًٖٖٖخغل ٖٖٖٜلتعٖٖٖيمٚلاتاإمٖٖٖهلل،نخب ٖٖٖال قًٖٖٖي ل ااٖٖٖي
ل.نخ ؤ  ًملنإلدبل مةلات ْمْلنألينءلنالتصًخغلاغ

ٌ ٍٖٖٖلدلٖٖٖتلنخب اٖٖٖةلنأل ًيم مٖٖٖةلنخب ًٖٖٖئمةلاٖٖٖغل ٌن ًٖٖٖملنخب ٖٖٖالحمٖٖٖنلت ًالاٖٖٖغلي لإًباًٖٖٖال و ٖٖٖ ٌن ٖٖٖةلختتبًٖٖٖٚا اتٖٖٖعتغلهًٖٖٖهلنخي
ٌن ة  .نخ إت علنخ عايهلان  ضًٔلدبلاتوًلاا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةلخلي

 :مفهىو اننخبت
ٌالنخب اٖٖةلاعبوًٖٖل:المعنييالالميظييا ٌٗل عإٖٖٛلخ ًٖٖٜلنخعٖٖ ٌهل:انبت ٖٖالنخشٖٖغءل:ا ٖٖٜل ًٖٖي لب ٖٖ:معٖٖ  ًٖٖلل:انخُبْ َاٖٖةل،ن تًٖٖ

ٌهل به ٌهٛل:اُبَ َاُتُوٛل،اُبْ َاةلنخقاٛل،ن تً اًٖٚلل.مقًٖٚلهٖٛلُبَ َاُٖةلنخقٖاٛلاضٖٛلنخبٖاٜلااٖتولنخ ًٖءل:ااًٖٚلنألصٖ عغل، مًٖ
ٌه لاغم ٌهلنألص عغل،اه  ًٜلنخ ًءل،مقًٚلُبْ َاةل:أاال بصٌا اهلَ ِالأصٖحًإًءلاغلبُلل:امقًٚل.انخلاةلنخإمي ل ًلن تً

ٌهٛ ل.(1)إهلاغل مً
ٌمًْبمةلنخب اٖةلالل:المعنىلاالصطالحا ٌٗلنخ ا ادةلنخا ٌمحةلنألاضٖٚلاٖغل ٖٚلْاقٖةل:اعبوًٖلEliteتع أالأبوًٖلل،نخشٖ

ٌه لنالإت ًدغلين ٚل إت عل ًلاااٖ٘ل عًٖمم ٍءلمت ٛلاًخت ٘ا ٌنالل،إ ٍانلاٖي أالأبوًٖل إ ادٖةل ٖٜلنألشٖ ًِلنخًٖمٜلحًٖ
ل.(2)دمةلأال  تامًتوٛلنختعلم مة ٜلنخقا لانختًثمٌلا ضٚل  ًبتوٛلنالإت ً

ل ٌاوًٖٖٖٖلاًٖٖٖٖ َا اضٖٖٖٖٚلدبًصٌٖٖٖٖلأهل إت ٖٖٖٖعل ٖٖٖٖٖٜلاعبوًٖٖٖٖلنخ إ ادٖٖٖٖةلنخ بتقًٖٖٖٖ لنختٖٖٖٖٖغلتعٖٖٖٖيلا ثًاٖٖٖٖةلألwebster  ًٖٖٖٖلمع
ل.(3)نخ إت عًم

ل ٌاوًٖٖٖٖلاًٖٖٖٖ َا ٖٖٖٖةلأالل:اعبوًٖٖٖٖلWikiامب ًٖٖٖٖلمع ٌم  إ ادٖٖٖٖةل ًصٖٖٖٖةلأالْاقٖٖٖٖةلنإت ًدمٖٖٖٖةل ٖٖٖٖٜلنخبًَٖٖٖٖلخوًٖٖٖٖلنخ ْٖٖٖٖا لنخ  
ل.(4) عل ًنالإت ًدمةلأالنالاتصًيمةلدلتل إت
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ٌالاعبوًٖ ٌاوًٖلأحٖيلنخاًٖحثمٜلنخعٖ ٌنيلًاهلنخ  ًبٖةل ٖٜلنخ وت ٖمٜلاًخثقًاٖةلاصٖبًدةلنخ  ٌٖل ٖٖٜلل:امع هٖغل إ ادٖةلنألاٖٖ
ٌؤمةلنخشً لةلخقضًمًلنخ إت ع ٌاٜلاٖادموٛلل،نخ تًالانألياًءلانخ بًبمٜلانخ بل  ةلانخعل ًءل ٜلأصحًالنخ انخًٖمٜلمعاٖ

ٌنيلنخ إت عاويٗلنختعثمٌلدلتلنخ لْةلاتلاثقًاتوٛلدٜلض مٌلنأل ةلتإًهلأهٛلنخقضًمً ل.(5)ش مٚلامٛلانتإًهًملأا

لإدبل ٖغلاعبوًٖ ٌاوًلاًحنلآ ٌٖل ٖٜل بٌٖٓا ٌأهلنخعًٖٛلتت مٍٖلاًٖالْبلٔلل:  ًلمع ٌنيلنخٖ  إ ادٖةل ثق ٖةلااندمٖةل ٖٜلأاٖ
ٌٗ ٌنملاح ٖٖٖٜلنختصٖٖٖ ٌأهلنخعًٖٖٖٛلاٖٖٖغل إًٖٖٖالملديمٖٖٖي ل  ٖٖٖل،انخ اٖٖٖ لاقمًٖٖٖي لنخٖٖٖ ٌ لاٖٖٖغلحمٖٖٖنلتقٖٖٖٛا ًلم  ٖٖٖاوًلأه مٖٖٖةل امٖٖٖ

ل.(6) إت عنخ
ٌ لدلٖتلنخقمًٖي لانختاإمٖهلانت ًًٖٖل ٌنيلنخًٖمٜلتتٖاناٌلخٖيموٛلنخقٖٖي ادلٖتلهًٖنلنأل ًَٖلاٖهٜلنخب اٖٖةلت ثٖٚل إ ادٖةل ٖٜلنألاٖٖ

ٌنٌ ٌنءلانالتإًهًملانخ اناٗل،نخق لتإًهل إت عًتوٛلاغلت امٜلنآل لايٌا ل.ادلمهلاهبوٛلمضْلعٜا
  :عالقت اننخبت بىسائم االتصال

ٌئمَلانخ  ٖٖاّلخ ًٖل ًبٖٖملا ًٖٖئٚلنالتصًٖٖٚلاٖٖغلن ٌناٖٖيلنخٖ ٌأهلنخعًٖٖٛلاتشٖٖ مٚلنخٖٖادغخ إت عًٖملنخحيمثٖٖةلتعٖٖيلهٖٖغلنخ ل،ٜلخلٖٖ
ٌنالاٖٖٖغلتحيمٖٖٖيلنتإًهًٖٖٖملل،اتٖٖٖعْمٌلنالتإًهًٖٖٖم اٖٖٖهٜلدبلاٖٖٖةلهًٖٖٖهلنخب اٖٖٖةلاا ًٖٖٖئٚلنالتصًٖٖٖٚلتعٖٖٖيلدًٖٖٖ بلال و ًٖٖٖالا ٖٖٖؤث

ٌأه ل.نخإ ًهمٌلاش ٚلدًٛلدلتلندتاًٌلأٜلهًهلنخب اةلت ثٚلاًي لنخ
لإ ٌنااش ٚلدًٛلم  ٜلنخقٚا ٌمٜٜلي لاغلأ  ل: ةلدبلاةلنخب الاا ًئٚلنإلدبلٛلتت حٌا

ٌّلانخت ًدٖٖٚل ٖٖعلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل:نألٚا لات عمٖٖٚلإٜلحمٖٖنلل،ْامعٖٖةلنال ٖٖت ينٛلادًٖٖينملنختعٖٖ ا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلتقٖٖٛا
م ٖةلبشٌٖلنخٖٖادغلنخعًٖٛلاقضًٖمًلنخ إت ٖٖع ااًختًٖخغلاٖٖهٜلنْٖبلٔلنخب ٖالدلٖٖتل ًٖلتقي ٖهلا ًٖٖئٚلنإلدٖبلٛلانخت ًدٖٖٚلل،ٓا

ًٖٖئٗلنإلدبل مٖٖةلا ًٖٖلمت ٖٖ٘لاأهٖٖينٗلنخ إت ٖٖع عوًٖٖلم ٖٖتثمٌلاٖٖ ٌهلحًخٖٖةل ٖٖٜلت ً ٖٖٚلنأليانٌلاٖٖغلتحقمٖٖ٘لنخٓا امب ًٖٖلل.يا
لاهلنخب ال ٜلبشًًْملنتصًخمةلمٖؤيهلاًٖخ إت علإخٖتلاإٖايلل،نت ًٔلنخ إا لامٜل ًلتقي هلا ًئٚلنإلدبلٛ ا ًلتقٛا

م  ٌٍلاًختًٖخغلحًخٖةل ٖٜلحًٖالملنخ لٖٚلنخٖٓا ٌؤملاهال ًلم ٖ غلاٖغلتحقمٖ٘لأهٖينٗلنالتصًٖٚلحًخةل ٜلنختبًاّلاغلنخ
ل.اغلنخ إت ع

ٌّلنخب ٖالخوًٖهلل:تقممٛلنألينءل:نخثًبغ ٌّلانال ت ينٛلتتعثٌلا  تاملتحق٘لإشاًدًملتعٖ اابللشٙلأٜلدًينملنختع
ٌم ٌؤمٖةلنختقام مٖةل ٖٜلإًبٖالنخب ٖالألينءلل،نخا ًئٚل ٜلإوةلا  تاملت ًدلوٛل عوًٖل ٖٜلإوٖةلأ ٖ ااًختًٖخغلاٖهٜلنخ

م غلاٖغل إًٖٖٚلنالتصًٖٖٚا ًٖئٚلنإلدٖٖبلٛلمٖٖؤيهلاًخ ٌ لإخٖٖتلأٜلبضٖٖعلأمٖٖيمبًلدلٖتلإانبٖٖالنخ لٖٖٚلنخٖٖٓا ٌا اماضٖٖولل،ضٖ
م غلا  ً به ٌنتمإمًملنخ  ملٖةلل،  تامًملهًنلنخ لٚلنخٓا ا ًلم  ولخل  ْْٖمٜلنإلدبل مٖمٜلااضٖعلنخ ْْٖلانال ٖت

ٌإال ٜلنخا ًئٚلنإلدبل مة ٌمالاإوًملنخبٌٓلاتحقم٘لنخت ً ٚلنالتصًخغلنخ  ل.اتق
 

                                           

ٌني5991(لدًيٚلدايلنخا ًٌل)ل5)ل ٌمةلخل ٍماٜلنخ حلغلانخياخغل)لما(لن ت ين ًملنخص ا لنخ ص ٌ ل، ًإ تمٌانختلم   لمةلل،غمٌل بشا
ٌ ل،نإلدبلٛ  ل17-15(لِلإً عةلنخقًه

لنإلدبلٛلاغلتح مٜل6)ل ليٌا ٌأهلنخب اةلحٚا ٍ٘لضمٗل:ل ٌن ٌهل)ل(لدًيٚلدايلنخ ٌالانخ  ل مٜلاًخ ً ٌ لنخع احنل قيٛلإختلصا
ٌ لنخ بعقيلتحم ٌالانخ  ل مٜدبانٜل"لنإلدبلٛلاتح مٜلصلنخ ؤت ٌلنخعل غلنخثً ٜلخ لمةلنإلدبلٛلإً عةلنخقًه ٌ لنخع (ل7007 ًمالل،ا
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 :ةاتجاهاتلالعالق

ل:النخبةلكمصدرللمعموماتلوسائللاالتصال
ٌن ٖٖةل ٌملي ٌنء لااحٖٖنلب ًًٖٖهلنخيدًمٖٖةلاٖٖغلنخت ٖٖعمبمًمل(7)لHerman 2003حمٖٖنلأشًٖٖ ل،نختٖٖغلتبًاخٖٖملإدًٖٖي لاٖٖ

ٌالت ٍ ٖٖةلحٖٖ اقٖٖملدلٖٖتلأ ٌمٌٖٖلنخ امٖٖملْا ٌالحلٖٖٗلشٖٖ ًٚلنألْلبْٖٖغلدلٖٖتلماإا ٖٖبلامًلل،1771ح ااٖٖيلل،1777احٖٖ
ٌ ًئٚلنختٖغلتاثوًٖ ٌن ةلأٜل حتاملنخ ٍنمٖي لا تصًٖدي لخلب ٖاللأ يملنخي ٌنمل ت ٌتاْٖملااإٖايلتٖعثم ا ًٖئٚلنالتصًٖٚلن

لل،نخ مً ٖٖمةلنخحً  ٖٖةلاإ ًدًٖٖملنخ صًٖٖخولانخضٖٖاْلاعشٖٖ ًخوًلنخ  تل ٖٖة ٌنملحٖٖييملشٖٖ ٚلنخ ضٖٖ ٜا اأٜلهًٖٖهلنختٖٖعثم
لإلا حتانهلااإوتهلاغل ثمٌ ٌؤمل ٜلنألحمًٜل  ًلم  ٜل عهلنخقٚا ٌم غلايلتشٖ ٚلااٖ٘ل ٜلنخ ًْالنإلدبل غلنأل 

ل.(8)ب النخحً  ةهًهلنخ
ٌ لًنتوًٖٖلأصٖٖلوًل ٖٖ ٌننلل(9)لHeering and Robinson (2002) ٖٖٜللٚانخ  ٖٖ ٌن ٖٖتو ًلنختٖٖغلتتاعٖٖملنختٖٖ اٖٖغلي

ٌن ٖٖةلتحلملمٖٖةل ٖٖٜلنخ  ٖٖتاملنخثًٖٖبغلختث ٌمقٖٖغلاٖٖغلي ٌهلانإل ا  ٖٖم ًلنخب ٖٖالاٖٖملتٖٖعثمٌلنخب ٖٖالاعباندوًٖٖلاالنخعل ٖٖغلنخبٖٖٓ
مٖٖٖٖيلأإبٖٖٖٖيتوًل ًصٖٖٖٖةلام ًٖٖٖٖلمتعلٖٖٖٖ٘لاقضًٖٖٖٖمًلنخ مً ٖٖٖٖةلنخ مً ٖٖٖٖمةلاٖٖٖٖغلتحيمٖٖٖٖيلأاخامًٖٖٖٖملنهت ًٖٖٖٖٛلا ًٖٖٖٖئٚلنالتصًٖٖٖٖٚلاتحي

ٌإمٖٖة ٌهًٖٖ  ًٖٖلثاٖٖملل،نخ ً ٌ لاًخ عٖٖٚللتعثم ٌاّلخلقضًٖٖمًلنخ ثًٖٖ نخ امٌٖٖلاٖٖغلتحيمٖٖيلنتإًهًٖٖملنخ عًخإٖٖةلبحٖٖالنختعممٖٖيلأالنخٖٖ
ٌأهلنخعًٛ اهال ًلل،اياعوًلخا ًئٚلنإلدبلٛلختابغلاإوًملبٌٓل حيي لت يٛلأهينٗلهًهلنخب اةلا صًخحوًل،دلتلنخ

ٌ ٌآهلنخاًحثً ٌم غل ًلهغلإاللأ ْا ٌمةلنإلدبلٛلنأل  ل.ٜل  عخةلتشمٌلإختلأٜلح
لنخ تقي ٖٖةل االلشٖٖٙلأٜلنخب ٖٖالنخ مً ٖٖمةلتحيمٖٖينالتتٖٖي ٚلاشٖٖ ٚل امٌٖٖلاٖٖغلتاإمٖٖهلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلدلٖٖتل  ٖٖتاملنخٖٖيٚا

ٌنٌل،انخبً مة ل،امب ًلمت ًاملتعثمٌلنخب النالاتصًيمةلااٖ٘لنخ بًٖىلنالاتصًٖيهلاتٖين ٚلهًٖهلنخب ٖال ٖعلصًٖبعغلنخقٖ

                                           
( 

7
  .Herman, E. S. (2003). The Propaganda Model: A Retrospective. Against All Reason, 1: 1-14 ل(

 nature.com/reason/01/herman.html-ww.humanhttp://wAvailable online at :  
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لنخ تقي ةلت تلٙلأغلالا ًئٚلنالتصًٚلا ًلم  ولخوًلاًختي ٚلاغلصمًغةلال  م ًلأٜلنخب النالاتصًيمةلاغلنخيٚا
لنالتصًخغلخ ي ةلنألهينٗلنالاتصًيمةلخوً ل.نخ ض ٜا

ٜل ًبملاللتحٓتلا ثٚلهًهلنخ ْا لأالنختعثمٌ اهبوًلتت ٛلا  ةلاللتتٖاناٌلخلب اتٖمٜلل،دلتلأٜلنخب النأل ًيم مةلان 
ٌ ًئلوًلنالتصًخمةلمبٌٓلإخموًلدلتلأبوًلحقمقةلدل مةلاللتقاٚلنخإينٚلأالنخشٙنخ  امب ًٖلمتلقٖتلل،ًاقتمٜلأاللاهغلأٜل

ٌ ًٖئٚلنخب ٖٖالنالاتصًٖيمةلانخ مً ٖٖمةلاٖغلإًٌْٖٖل ٖٜلنخحًٌٖل ٖٖٜلبانمًٖل ٖٖٚل بو ًٖلا ٖٖيمل صٖينامته ٌ لل،نخ تلقٖغل ابٖٖٓ
ٌاغلمتضولنأل ٌلامهلاإبلءلأ اٌانحي لخ ًلت ثلهلنخب النأل ًيم مةلنخيمبمةلدلتل امٚلنخ ثً حمنلل،ٚلاغلنخعًخٛلنخع

ل ٌ لاللم ٖٜا ٌمل ٚل تل٘لأٜل ٚل ًلمقًٚلهال ٜلصٖحمولنخٖيمٜلا ًٖلحٖٓغلاهإ ًٖٔلنخعل ًٖءلدلمٖهلااٖغلأااًٖمل ثمٖ م
ل.نأل ٌلأ اٌل ٜلأٜلمتعيملنإتوًينالش صمًالخوًنلنخاًحنلنأل ًيم غ

 :النخبةلكناقللنقديللرسائللوسائللاالتصال

ٌَلل(10)لDomke 2000حمنلمشمٌل ٌم مةلنختغلتبًاخملاحنلنخ ًْالنخ مً غلألدضًءلنخ ابإ ٌن تهلنختً اغلي
ٌنالخل علا ًٖملنختٖغلم  ٖٜل ٌهًٖلت ثٖٚل صٖي ٌ ًٖئلوًلاًدتاً ٌم مٖةلاٖيلتعً لٖمل ٖعلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلا إختلأٜلنخب ٖالنأل 

م ٖٖهلختحقمٖٖ٘لأهٖٖينٗلنخب اٖٖةلنخ مً ٖٖمة ٌٍلاٖٖغللاهٖٖال،دلٖٖتلأ ً ٖٖوًلتشٖٖ مٚلنخ ًْٖٖالنخ مً ٖٖغلاتٓا نأل ٌٖٖلنخًٖٖهلم ٖٖ
ٌاحًٖٖٖملا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛل نخ قًاٖٖٖٚل ٖٖٖعلنختاْمًٖٖٖملنخ قًالٖٖٖةلألحًيمٖٖٖنلنخب اٖٖٖةلحًخٖٖٖةل ٖٖٖٜلنخت ًدٖٖٖٚلنخٖٖٖيمبً م غلاٖٖٖمٜلْ

ٌاحًملنخب ا ٌحوًلا ًئٚلنالتصًٚلاغلنخ ًْٖالنخب اٖاهل ٖٜلل،ْا ٌ ًئٚلنختغلتْ ٍٍلتعثمٌلن ت ينٛلنخ اهال ًلمع
ٌمل،إوٖٖة ٍمٖٖيل ٖٖٜلاًدلمتٖٖهلا صٖٖينامتهل ٖٖٜلإوٖٖةلأ ٖٖ امصٖٖٚلاٖٖغلنخبوًمٖٖةلإخٖٖتلدبلاٖٖةلت ًدلمٖٖةل ؤ ٖٖي لاٖٖمٜلنخب ٖٖالل،ام

ل.اعباندوًلاامٜلنخ حتاملنخًهلتقي هلا ًئٚلنالتصًٚ
 :العالقةلالتياعميةلبينلالنخبلووسائللاالتصال

ٌهًٖلل(11)ل1776حمنلمشمٌلهشًٛلدْمةل ٌمةلاًخصحًاةلاتعثم ٌن تهلنختغلتبًاخملدبلاةلنخب النخ مً مةلنخ ص اغلي
ةلمٖٖٖنخصٖٖٖح غلاٖٖٖغلنخت ٖٖٖعمبمًملإخٖٖٖتلأٜلدبلاٖٖٖةلنخب ٖٖٖالاا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلهٖٖٖغلدبلاٖٖٖةلت ًدلمٖٖٖةلثبًئاٖٖٖغلأب ًْٖٖٖلنألينءل

ٌبٖةلل،نالتإًه ٌامٖةلانختاإمومٖةل قً ٌملخلصحًاةلاغلتلامةلنحتمًإًتوًٖلنخ ع ا غلحمٜلتعْغلنخب النخ مً مةلأاخامةل ا
ٌهًل ٜلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛ لانخبقٖيلخلقضٖل،اام ٌنءلااٖ٘لانت ًٖٛلنخصٖحًاةلاًخ اضٖادمةلاٖغلنختبًٖٚا لنآل ًمًلنخ مً ٖمةلاتبٖٔا

ٌتٖي ل ٖٜلااٖٚل إ ادًٖملنخب ٖالًنمل ٌَلاٖغلنخ قًاٖٚلد لمٖةلتٖعثمٌل  اإوةلبٌٓلهًهلنخب ا؛لاهٜلهًٖهلنخب ٖالت ًٖ
ٌمٌٖل ٌ لانخٖتح ٛلانختاإمٖهلانختٖي ٚلاٖغل مً ًٖملنختح ٌمةلداٌٖلآخمًٖملنخ ٖمْ نختعثمٌلدلتلأيانٌلاأينءلنخصٖحًاةلنخ صٖ

ٌتاْاٜلاوًلتبٓم  خٖٙلاوٖيٗلتحقمٖ٘ل  ٖتامل ٖٜلل،ابوًؤلمًالأالنختغلم تْمعاٜلنختي ٚلاٖغلشٖاغلنخصحٗلنختغلم ًا
ٌهٛ ٌهٛلنخ مً مةلامحإٛل صا وٛلااإوًملبٓ ٌٍلأيان ل.نخ عًخإةلدلتلصعميلنخ ٛلانخ مٗلمحق٘لأهيناوٛلاما

                                           
( 

10
 David Domke. "Strategic elites, the press, and race relations," Journal of Communication ل(

(winter 2000) Vol 50, No., (1) p 134-136 

ٌهًلاغلأب ًل11)ل ٌمةلاًخصحًاةلاتعثم ٌنهْلنألينءلنخصح غلاغلنخت عمبمًمل)(لهشًٛلدْمةل:لدبلاةلنخب النخ مً مةلنخ ص ٌلغمل،ي تا
 ٌ ٌ ل، بشا ل(ل5995ل،ا ٛلنخصحًاةل، لمةلنإلدبلٛل،إً عةلنخقًه
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ٌن ةل Callaghan & Schnell 2001حمنلتشمٌلي
ٌّلل(12) إختلأٜلهبًٖٙلدبلاٖةلبًٓ مٖةلاٖمٜلنألٌْٖلنختٖغلمعٖ

لا ًئٚلنإلدبلٛلخوًاموًلنخب ال لنخ ًْالل،خلقضًمًلاتبًٚا ٌّلاوًلا ًئٚلنإلدبلٛلنخقضًمًلاتبًٚا انألٌْلنختغلتع
ٍ لنأل لحةلام ًلامٜلدً غلل،نخ مً غلنخب ااهلخوً ٌن ةلختاحنلاضمةلحمً اتامٜل ٜلل،1774ل،1766اقيلاً ملنخي

ٌن ةلأٜلهًهلنخقضمةلاٖيلتٖٛلتبًاخوًٖلاٖغلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلااٖ٘لنألٌْٖ نختٖغلاضٖعتوًلاموًٖلنخب اٖةلنخ مً ٖمةلل بلٚلنخي
لنخ تعلٖ٘لاوًٖ لنخقًبٜا ٌٔا ٌنالإيمٖي لن ٖت ي توًلل،حمٜلبًاشمل ش ٌملأْٖ دلٖتلحٖمٜلأٜلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلام ًٖلاعٖيلْٖا

ٌم ٌ لأ ٖٖ ل ٖٖ ٌّلنخقًٖٖبٜا اٖٖمٜلأ ًٖٖخمالل ًٖٖلمؤ ٖٖيلاإٖٖايلدبلاٖٖةلت ًدلمٖٖةلابًٖٖء اهٖٖالل،نخب ٖٖالنخ مً ٖٖمةلدبٖٖيلإدًٖٖي لدٖٖ
ٌّلاتعْمٌل ٚل ٜلا ًئٚلنإلدبل ل.ٛلانخب الخلقضًمًد

ٌؤملنخب ابقْةل و ةلاهغلمشمٌلإختلهًنلنأل ٌلالل ل،أٜلا ًئٚلنإلدبلٛلاغل عموًلال ت ًالنخ صينامةلت تعمٜلا
ٌؤملا ًئٚلنإلدبلٛ ل.انخب الاغل عموٛلخئلابًٔلم تعمباٜلا

 :خصىصيت اننخبت األكادمييت

ٌ تت ٛلنخب اةلنأل ًيم مةلاعبوًلٖلاغلنخاًخالٖلاللتتاناٌلخيموًلاٌل ٌ ٍلنخب اةلنخ  مْ لخ  اٚلهغلب اة)لل،صةلنخاصٚا
ٌنالاًٖدبلالاٖغلتعممٖيهًلأال انإوتوًٖلدلٖتلنخ  ٖتامل ٌ لاتصٖمٌلدبصٖ ٌّلنتإًهًملنخب اةلنخ  ٖمْ ٌٌلأالتعً اًئي (لتا

ٌن تلنختب مٖٖةلانختقٖيٛلنالإت ًٖدممٜلااٖٖ٘لل،نألدٖٛ ٍمٖيلأالمقلِٖل ٖٖٜلاًدلمٖةلاٖ ٌهًٖٖلدلٖتلنخ  ٖتاملنأل ِٖٖلم   ًٖلأٜليا
 ٖٖعلا ًٖٖئٚلنختعامٌٖٖلنخ ت ثلٖٖةلاٖٖغلنالتصًٖٖٚلنخش صٖٖغل ٖٖعلنخْٖٖبلالانخاًٖٖحثمٜلاأمضًٖٖالا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل ٖٖيملت ًدلوًٖٖل

ٌمة ٌهًلأيانملنتصًٚلإ ًهم ل.اًدتاً
ًالتت ٖٖٛلاًٖٖخعلٛ ٌأهلنخعًٖٖٛلأ اٌٖٖل ٖٖٜلنخب ٖٖالنخ مً ٖٖمةلل،انخب ٖٖالنأل ًيم مٖٖةلتعٖٖيلب اٖٖ ااًختًٖٖخغلاٖٖهٜل صٖٖينامتوًلخٖٖيملنخٖٖ
اهًٖٖهلنخب ٖٖالدٖٖبلا لدلٖٖتلنت ًٖٖ وًلاًخ  ًبٖٖةلنالإت ًدمٖٖةلنختٖٖغلت ٖٖ ولخوًٖٖلل،انالاتصًٖٖيمةلاٖٖغلأهل إت ٖٖعلمقٖٖيٌلنخعلٖٖٛ
ٌهًٖلاٖٖغل حمْوًٖلنأل ًٖيم غلنخ ًِٖلأشٖٖيلااعًٖالل،اًختٖعثمٌلاٖغلنخ حٖمْلنالإت ًٖٖدغلنخعًٖٛ  ًصٖةلإًنلاضٖٖعلل،اٖهٜلتعثم

لنخشٖٖاًالاٖٖغل إًٖٖٚلنختعلٖٖمٛلنخعًٖٖخغ ٌ ًٖٖئٚلهًٖٖهلنخب اٖٖةلاهٖٖالإ وٌٖٖا ٌّلخ لنخًٖٖهلمتعٖٖ ل،اٖٖغلنالدتاًٌٖٖلْامعٖٖةلنخإ وٌٖٖا
ٌ ًٖئٚلل،اهغلائةلتت ٛلاًختإًبَلااًالمتوًلنخشيمي لختاممٌلنالتإًهًملاتعٖيملوًلاتشٖ ملوً ااًختًٖخغلاٖهٜلتٖعثمٌلهًٖهلنخ

ٌ ًٖٖئٚلنخب ٖالنالاتصًٖيمةلانخ مً ٖٖمة ًاللتعٖيل ًٖخٙلأ اٌٖٖل ٖٜل نختٖغلت ًْٖٖالإ ًٖهمٌلغمٌٖل تإًب ٖٖةلات تلٖٗلن تبلاٖٖ
ٌ ًئٚلنالتصًخمة ٌنالاغلاًالمتوًلخلتعثٌلا ض اٜلنخ ل. ام

ٌامٖةل ٌاحةل ل ًالاهٜلنخب النأل ًيم مةلنخب ًئمةلاغل إت عل ثٚلنخ  ل ةلنخع ًنلإًٍلهًنلنأل ٌلاا٘لنأل اًالنخ ْ ان 
ٌن ٖةلحمٖنلتشٖمٌلل،أه مٖةلأ اٌٖلاأد ٖ٘لنخ ٖعايمةلت ثٖٚ ودالئيلللرسيائللالصييوةل(13)لDomke , et., al 2000ي

ٌٗلدلتل ل.التحركلفيمالوراءلالتحزبل:المصدر لإًنلانختغلن توياملنختع ٌامةلخيملنخإ وٌٖا  تامًملنخع لمًملنخ ع
ٌينالب اامًٖٖٖال ٌماٖٖٖغلخقمًَٖٖٖلت ثمٖٖٖٚلنخ علا ًٖٖٖملخٖٖٖيملل، ًٖٖٖل ًٖٖٖٜلنخ صٖٖٖيٌلم ثٖٖٖٚلاٖٖٖ انختٖٖٖغلن ٖٖٖت يٛلنخاًحٖٖٖنلنأل ٖٖٖلاالنختإ

ٌي لاٖغلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛ ٌ لدٖٜلنخب ٖالانخٖان ٌ ًٖئٚلنخصًٖي ٌّل إ ادةل ٜلنخ لاغل مً٘لد تشٖمٌلإخٖتلأٜلل،نخإ وٌا

                                           
( 

12
 Callaghan, K and Schnell, F. (2001). Assess ding the Democratic Debate: How the News ل(

Media Frame Elite Policy Discourse. Political Communication, Vol 18 , ) p 183-212 

( 
13

 David Domke, Taso Lagos, Mark LaPointe, Melissa Meade, and Mike Xenos. "Elite messages ل(

and source cues: Moving beyond partisanship ," Political Communication (October 2000) 17: 395-

402. 
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ٌيلاًالبت ًءلخلإ لنخ  لاصٖيامةلشعٌا ٌنالاٖغلنخشٖعٌا ٌنال اًشٖ ٌيلنخب ااهلتؤثٌلتعثم  ًدةلنالإت ًدمةلنختغلمبت غلإخموًلنخ 
ٌهً ٌن وًٖلاتًٖ  ٌامٖةلل،نخ علا ًملااًختًخغلإي انخيمبمٖةلانخ مً ٖمةل)غمٌٖلااٖيلت ثلٖملهًٖهلنخإ ًدًٖملاٖغلنخإ ًدًٖملنخع

ٌي ل ٖٖٜلب َٖٖلنخعً ٖٖة ًالبحٖٖالتقاٖٖٚلنألا ًٌٖٖلنخٖٖان ٍدٖٖ ٌيلأ ثٌٖٖلب لحمٖٖنلنخ ٖٖ ل(لانخبٖٖٔا ٖٖٔا لدٖٖٜلننخب ٖٖٔا ٌي ل ٖٖٜلنخب ٖٖان ألا ًٌٖٖلنخ
ل.نآل ٌ

 :اجملتمع ومكانتها يفاننخبت األكادمييت 

ٌمةلإخت ٌن ًملنخ ص ٍمٖةلنخحً  ٖةلاٖغل22نخب اةلنأل ًيم مةلاغل صٌلتالغللأٜلتشمٌلإحيملنخي  ٌ %ل ٖٜلنخب اٖةلنخ 
ٌن ٖٖةل ٖٖعايمةلإخٖٖتلأٜلنخب ٖٖالنخعل مٖٖةل(14)نخٖٖابليل االلتتٖٖي ٚلاٖٖغلل،ٌ ضٖٖ ٜلنخب ٖٖالنخ ٖٖؤثلخم ٖٖملدلٖٖتلحٖٖمٜلتشٖٖمٌلي

ٌنٌلنخ مً غلانالاتصًيه ل.(15)انالإت ًدغلاغلنخابليللصبًدةلنخق

لنخعًئلٖةللإخت ٜلنخاًحثمٜلنخ عايممٜلمشمٌلدييلال لحٖٚا ٌئم ٖةلاٖغلتحيمٖيلنخب ٖالاٖغلنخ  ل ٖةلتت حٌٖا أٜلنخعان ٖٚلنخ
لب ٖالإيمٖي لاٖغلنخل،انخقالمةلانخ بًْقمة لاغلنخااملنخًهلمؤ يلامٖهلأحٖيلنخاًٖحثمٜلدلٖتلٓوٌٖا ٌملحٖٚا   ل ٖةلت حٖا
ٌنءهًٖٖلاًأل ًَٖٖل تامٌٖٖثبلثٖٖةلأاعًٖٖيلحمٖٖنل ٌٍلب ااًٖٖل ًٖٖٜلا نختعلٖٖمٛ،لا تامٌٖٖلنخٖٖب ْللن ٖٖتًْٔلنخ إت ٖٖعلنخ ٖٖعايهلأٜلم ٖٖ

ٌن ة ٌني لنخ مً مة.لاتشمٌلأهٛلبتًئتلهًهلنخي ٌمًيمٖة،لاٖٚلهٖغلدً ٖٚللتإخلانإل ل أٜلهًهلنخب ٖالخٖٛلت لٖولاٖغلأٜلت ٖٜا
ٍدًٖٖم ماًٖٖهلأحمًباًٖٖ نخاٖٖيالانخحضٌٖٖ،ل ٖٖعل ًٖٖل نخت ًٖٖ ٌلنإلالم ٖٖغلأالنخ بًْٖٖقغ،لانخ  ًضٖٖلةلاٖٖمٜلنخثبًئمًٖٖملنخقيم ٖٖةلاب

ٌ لنختٖغلغًٖنهًلنخٖب ْ:ل ًخ ٖلٙا ٌ لانخ ح ٖاامةل خبل ٖتتاًدًملنخ ْمٖ ٌهلادبلاًٖملنخ   ٖ نال ٖتوبل غ،لانخاًٖىلنخت ًٖ 
ٌالنخ لٖٖمتلاتاعًتوًٖٖلنالاتصًٖيمةلغمٌٖ،ل ٖٜلأثٌٖٖلحً ٖٖٛ ،لا ًٖٖلانخ ًخمٖٖة أٜلنخعقٖٖيلنأل مٌٖٖ،لا ًٖلتضٖٖ بهل ٖٖٜلضٖٖاْلحٖ

لنخإانٌل ٜلتحاالملايلمياعًٜلهًهلنخب الإخغ ٌنإعةل قاالتوًلا لا وً محينلاغليٚا ل.(16) 
ٍمةلمضعوًلض ٜلنخب النخثًبامة  ٌ ل  ًبوًٖلم اٜلنألصولأٜالل،االلشٙلأٜلناتعًيلنخب اةلنأل ًيم مةلدٜلنخب اةلنخ 

ٌنٙلنالإت ًٖدغلنخ ٖ اًشٌٖلاللض ٜلنخب النخا مْةلنختٖغلتٖؤثٌلاشٖ ٚ لتبًٖ غلغاهٖال ًٖلاللمب ٖل،عايه وٖٛلاٖغلنخحٖ
ٌهًلاغلنخ إت ع ٌهًلاتصًديليا ل.تعثم

ٌغٛل ٖٖٜل ٌِلنختعلٖٖمٛلانخع ٖٖٚلدلٖٖتلنخٖٖ ٌأ لنخ ٖٖعايمةلاٖٖغلتح ٖٖٜل تصًٖٖديل ٖٖٜلحمٖٖنلاٖٖ ااٖٖغلنخ قًاٖٖٚلماٖٖيالاضٖٖعلنخ ٖٖ
ٌ لنختٖٖٖغلتحٖٖٖيل ٖٖٖٜلنخت صصًٖٖٖملنخ تًحٖٖٖةلأ ًٖٖٖٛلنخ تًٖٖٖ لنخ ٖٖٖعايمةلاٖٖٖغل إًٖٖٖٚلنختعلٖٖٖمٛل ،ل(17)نخ شٖٖٖ بلملانخعانئٖٖٖ٘لنخ امٖٖٖ

                                           

ٍنمي(  14)  لض ٜل تًالنخب النالإت ًدمةلنخصًيٌأح يل ٌامةلل:لنخب النخ مً مةلانالإت ًدمةل)لاحنل بشٌا ٌ ٍلنخاحانلنخع دٜل 
ٌمقمة،ل ل(.15ِل7001انإلا

 

ٌامةلنخ عايمةل)ل إلةلشل15)ل ٌشميل:لدبلاةلنخوم بةلانخإ ايلت ايهًلنخب الاغلنخ  ل ةلنخع نخعييلنخ ًيَلل،اٜل عايمةؤل(ل ًخيلنخ
 لhttp://www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue16/article16r/issue16rt2.htm(لل7002 ًمالل،دشٌ

ٌامل16)ل ٌن ةلاغلنختحاالملانإل  ًاًمل)لام ٌامةل،(ل ح يلاٜلصبمتًٜل:لنخب النخ عايمةل..لي ٌن ًملنخاحي لنخع ٌ ٍلي  (ل7002ل، 

ٌنإعلاغلهًنلنإلًٌْ:ل17)ل ل(ل
لنخت صصًملاغلنختعلمٛللنخإً عغل)لمةل ؤ  ًملنختعلمٛلاتبٔا:ل  ًاًْ ةلابمل عايلنخ حملغ احنل قيٛلإختل ؤت ٌل"لحق٘ا

ٌ ل ٜل ٌ لاغلنخ ت ٌأ لنخ عايمةلنخ بعقيلاًخ يمبةلنخ با  .(7002-6-52حتتل-57اانإاًملنخ 

http://www.saudiaffairs.net/webpage/sa/issue16/article16r/issue16rt2.htm
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ٌأ لاٖٖغلنخ إت ٖٖعلنخ ٖٖعايمةللانخعانئٖٖ٘ لنخب اٖٖةلنأل ًيم مٖٖةل(18)نختٖٖغلتقٖٖٗلأ ًٖٖٛلد ٖٖٚلنخ ٖٖ .لااٖٖغلهًٖٖنلنإلًٌْٖٖلاٖٖهٜليٌا
ٌِلنختانصٖٖٖٖٚلانخت ًدٖٖٖٖٚللنخب ًٖٖٖٖئمة اٖٖٖٖغلتحقمٖٖٖٖ٘لد لمٖٖٖٖةلنختب مٖٖٖٖةلنالإت ًدمٖٖٖٖةلمصٖٖٖٖمٌلأ ثٌٖٖٖٖلاعًخمٖٖٖٖةلحمٖٖٖٖنلتٖٖٖٖتقلِلاٖٖٖٖ

ٌأهللنخب ًئمةامهلنخب اةللنالإت ًدغلنخ ؤ  غلأ ًٛلنخ تً لنخ عايمةلاً تثبًءلنخ إًٚلنأل ًيم غلنخًهلتعي  ٜلاًي لنخ
ٌنالدلٖٖٖٖتلنخ  ٖٖٖٖتامًملنخعقلمٖٖٖٖةلانخاإينبمٖٖٖٖةلانخ ٖٖٖٖلا مةلخل تًٖٖٖٖ لنخ ٖٖٖٖعايمة ٌنال اًشٖٖٖٖ   ًٖٖٖٖلأٜلنخب اٖٖٖٖةلل،نخًٖٖٖٖمٜلمشٖٖٖٖ لاٜلتٖٖٖٖعثم

لنإت ًٖدغلداٌٖلنخت ًدٖٚل ٖعلا ًٖئٚللنخب ًئمةنأل ًيم مةل اا٘لنبت ًئوًلخلب اةلنأل ًيم مةلا صًئصوًلتضْلعلاٖيٌا
ٌأ لاغلنخ  ل ةل ٖٜلإوٖةنإلدبلٛلنخ  تل ةلا ٌٔل ٜل ْانملتب مةلاضعلنخ  انختب مٖةلنخ إت عمٖةلنخشًٖ لةل ٖٜلل، ًلم 

 .إوةلأدٛ

 :اث اننخبنظري
ٌن ًملنالإت ًدمٖةلانإلدبل مٖةلدلٖتلحٖيل ٖانء تتاٖعللاهٖال ًٖلمإعٖٚل،حٓمملنخب الاعباندوًلاًهت ًٛلنخعيميل ٜلنخي

ٌتاْملا ٚل ٜل ٌن ًملنخ ًاقةلنختغلن ٌهلانخي ٌننلنخبٓ ٌئم ٖةللاٖغلتٖعتغنخب اةلادبلاتوًلاا ًئٚلنإلدٖبلٛلنخت ل  حًٌٖا
ل:هغ

ٌ ةلنخب الاغلنخ إت ع .1 ٌ لخْامعةلنخت امٜلنخب ااهلاح ٌمًملنخ    ل.تحيميلنخبٓ
ٌمًملنخقًالةلخلتْام٘لاغلإًٌْلتحيميلنخعبلاةلامٜلنخب الاا ًئٚلنإلدبلٛ .0  .تحيميلنخبٓ

 :املفسرة نهنخب نظرياثان :أوالا 
انخًٖٖهلاٖٖينل(ل19)لParetoلدٖٖٜلنخب ٖٖالادبلاتوًٖٖلاًخبًٖٖٓٛلنالإت ًٖٖدغلهٖٖالنخعًٖٖخٛلنإلمًْٖٖخغل ًٖٖٜلأهٖٖٛل ٖٖٜلاٖٖيألنختحٖٖين

ل  وا هلخلب اةلداٌلدييل ٜلنخ تًاًملنختٖغلٓوٌٖلأاخوًٖلدًٖٛلل،  ًبينالخلبًٓٛلنخ ًشغلاغلإمًْخمً ل1714اايلتٌْا
لنخب ٖالانختٖغل،اغل تًاهل قًخةلاغلنخعلٛلنالإت ًدغلنخعًٛ لتٖينٚا ٌمتٖهلحٖٚا ٌملبٓ تٖٛلتضٖ مبوًل ٖعلنخ تًٖاللثٛلتْا

ٍمةلإل وً ًتهلنخ   ً لاغلنخب  ةلنإلبإلم ل.(20) ل"نخعقٚلانخ إت ع"نألٚا
ل ٜلتحينلدٜلنخب الإًل اقهلنخعًخٛلنإلمًْخغل ٌمةلبحالنخب اةللMoscaدلتلأبهلخٛلم ٜلأٚا ٌؤمةلبٓ اغلتْامٌل

ٌم لنخعلٖٛلنخ مً ٖغل ٌمةلنخح ٛلاحتتل تًاهلنخشومٌلتًٖ شٖ بلل عًٖال ًٖلم  ٖٜلأٜلبْلٖ٘لدلمٖهلالل،(21)ايءنال ٜل تًاهلبٓ
ٌمةلنإلمًْخمةلخلب اة ٌ ًٖهًلل،نخبٓ ٌم مٖةلنختٖغلأ ٌمٖةلنأل  اٖغل تًاٖهلنخشٖومٌلل1734دًٖٛللMillsانختغلش لمل ٖعلنخبٓ

                                           

لنخي مٚل18)ل ٌنإعل:لإخوًٛلابمل بصٌا ٌنئمةل"ل)لاحنل(ل ٌن ةلتحلملمةل ًلا ٌأ ل"لي ل:لاانديلاأبٓ ةلد ٚلنخ   قيٛلإختل ؤت ٌل"لحق٘ا
ٌ ل ٜل ٌ لاغلنخ ت ٌأ لنخ عايمةلنخ بعقيلاًخ يمبةلنخ با  (ل7002-6-52حتتل-57اانإاًملنخ 

( 
19

 Coser, Lewis A. 1977. Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social ل(

Context. 2d ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers , p p 396-400 

( 
20

 Vilfredo Pareto [1935] The Mind and Society, ed. Arthur Livingston trans. Andrew Bongiomo ل(

(NewYork: Harcourt, Brace & Co.), Vols. III and IV, Sections 2026-9 and Sections 2233-6.  

( 
21

  : for further details review ل(

 Bottomore, T. B. Elites and Society. London, 1964. 

 Meisel, James H. The Myth of the Ruling Class: Gaetano Mosca and the Elite. Ann Arbor: 

1958. University of Michigan 

 

http://www.bookrags.com/research/mosca-gaetano-18581941-eoph/
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ٖٖةلنختقلميمٖٖةلل،انختٖٖغلتبًاخٖٖملاع ٖٖ٘لدبلاٖٖةلنخب ٖٖالاا ًٖٖئٚلنالتصًٖٖٚل(22)ب اٖٖةلنخ ٖٖلْةل ٌم ٌٗلام ًٖٖلاعٖٖيلاًخبٓ  ًٖٖلدٖٖ
ل.خلب اة

ل:منخبةالنظريةلالتقميديةلل
إًلمبلحٖٓلاٖغلل.ان تبيانلإختل بًٖٓمٌلناتصًٖيمةلا مً ٖمةلا ٖم اخاإمةل،اًخْاقةلنخحً  ةلMoscaالParetoنهتٛل

ٌيمئٖٖة ٌ لحمٖٖنلنخت ًٖٖمٍلاٖٖمٜلنخ ٖٖلعلنخإمٖٖي لانخ لنخب اٖٖةل ٖٖٜلدًٖٖخٛلنالاتصًٖٖيلانختإًٖٖ ٌمتالأبٖٖهلنبتقٖٖتل  وٖٖٛا ل،إ ٖٖوً ًملاًٖٖ
ٌملأٜلث ًال ًٖٖلخمؤ ٖٖيلام ًٖٖلاعٖٖيلدلٖٖتلنخاعٖٖيلنخ ٖٖم اخاإغلنخًٖٖهلمٖٖ نتمٖٖةلهٖٖغلنختٖٖغلتإعٖٖٚلش صٖٖ  ٖٖةل ٖٖ ًملش صٖٖمةلًا

ٌ َلخلاضٖٖٖٖعمةلنالإت ًدمٖٖٖٖةل  ٖٖٖٖامٚلخلقمًٖٖٖٖي ل،ضٖٖٖ ٜلنخب اٖٖٖٖة ٌْٖٖٖٖةلنختٖٖٖٖغلاضٖٖٖٖعوًل ًٖٖٖ ل.االٖٖٖٖٚلهبًٖٖٖٖل ٖٖٖٜلنأله مٖٖٖٖةلنخ  
ٌإعٖٖٖهلخعان ٖٖٖٚلناتصًٖٖٖيمةلأال لهًٖٖٖنل  لأٜلم ٖٖٖٜا لإخٖٖٖتلنخقمًٖٖٖي ليٜا ٍ مٖٖٖةلت ٖٖٖتْمعلنخاصٖٖٖٚا ٌم اًخش صٖٖٖمةلنخقمًيمٖٖٖةلانخ ً

ل. مً مةلأالنإت ًدمة
ٌنٙلنالإت ًٖدغلاٖغللامب ً ٌ لدلتلنألغلامٖةلاأٜلاوٖٛلْامعٖةلنخحٖ ٌمل ا  ًلأٜلنخب اةلهغلنألالمةلنخ مً مةلنخ  مْ م

ٌمةلأال ٌ لدلٖتلنخ مً ٖةلإٜل ًبٖمليمبمٖةلأالد ٖ  ٌ لاوٛلْامعٖةلنخب اٖةلنخحً  ٖةلانخ  ٖمْ ٌا ٍٛلاًخض أهل إت علم تل
ل.ناتصًيمة

ٍم ٖٖةلإ ٌمتالاٖٖيلتقلصٖٖملإاًٖٖٜله ٌؤمٖٖةلاًٖٖ ٌغٛل ٖٖٜلأٜل ٌالنخعًخ مٖٖةلنخثًبمٖٖةلاٖٖيألدًٖٖخٛلنالإت ًٖٖٔلادلٖٖتلنخٖٖ مًْخمًٖٖلاٖٖغلنخحٖٖ
لنخب اٖٖةلاتشٖٖ لوًلKarl Mannheimنألخ ًٖٖبغل ٌؤمٖٖةلأ ثٌٖٖلتعقمٖٖينالحٖٖٚا ٌنيل ٌملاٖٖغل تًاٖٖهلنإلب ًٖٖٜلل،اٖٖغلإمٖٖ حمٖٖنلمٖٖ

ٌٍلحًإٖٖةلل(23)ل1722انخ إت ٖٖعلاٖٖغلدصٌٖٖلإدًٖٖي لنخابًٖٖءلنخصًٖٖيٌلدًٖٖٛل ٌ لانخ عقٖٖي لت ٖٖ ٌ ٖٖةلنالاتصًٖٖيلنخ  ٖٖت  أٜلح
ٍنمي لخيملنخبٓ ٌمة ت اهٖال ًٖلل،هًهلنخ  ًءنملهغلنختٖغلت ٖتْمعلنخٖتح ٛلاٖعيانملنإلبتًٖهل،ًٛلنالاتصًيهلخ  ًءنملإين

ٌأ  ًخغ لألهلبًٓٛل ٌٙلنألٚا ٌ لدلتلنالاتصًيلنخًهلمعيلنخ ح ل.م تتاعلنخ مْ
ٌؤمٖٖةلنالاتصًٖٖيمةلخٖٖٛلت ٖٖٜل ًامٖٖةل ٖٖٜلاإوٖٖةلبٌٖٖٓل ل1734حمٖٖنلأ ٖٖيلاٖٖغل تًاٖٖهلب اٖٖةلنخ ٖٖلْةلدًٖٖٛللMillsاهًٖٖهلنخ

ٌ لإخمٖٖٖهنخ ًٖٖٖا٘لنإل ٌم مٖٖٖةلنخ مً ٖٖٖمةلخم ٖٖٖمل مً ٖٖٖمةلاقْٖٖٖل،شًٖٖٖ ٌتاًًْٖٖٖالدضٖٖٖامًالل،إخٖٖٖتلأٜلنخب اٖٖٖةلنأل  ٌتاْلن اٖٖٖٚلهٖٖٖغلتٖٖٖ
اهغلتع ٖيلاٖغل ٖاملوًلل،  ًلأبوًلتش ٚلحاخوًل إ ادةل ٜلنخب النخثقًامةلانخ بمةل،اًالاتصًيلانخ  ًبةلنالإت ًدمة

ٌ لدلت ٌمةلختش مٚلنخب الانختعثمٌلدلتلنخإ ًهمٌلاً تبلٙلاتاإمهلانخ مْ اهٖال ًٖلمإعٖٚلل،ا ًئٚلنإلدبلٛلنخإ ًهم
ٌنملنخ تًحةلأ ًٛل لنخ مً ٌأهلنخعًٛلاغلنخااملنخًهلت ٜا ٌ لخل ٌ لدٜلإموًٛلنخإ ًهمٌلااإايلًٓه ٌأ  ًخغلداً نخبًٓٛلنخ

ٌأهلنخعًٛلايلحييتوًلنخب اة ل.ادلتلنخإ ًهمٌلتابموًل،نخ
ل:نظريةلالتداوللالنخبوي

ٌمةلنختقلميمةلخلب ال ًل لنخب اٖاهلاايلش لملنخبٓ ٌمٖةلنختٖينٚا لCirculation of Elitesنصْلولدلٖتلت ٖ متهلابٓ
ٌ لدلٖٖتلنالتصًٖٖٚلا ٖٖٜلحاخوًٖٖل ٖٖٜلنخب ٖٖالل(24) ٌ لت قٖٖيلنخقٖٖي ٌ ل ٖٖٜلنخ ٖٖمْ ٌمٖٖةلأٜلنخب ٖٖالاعٖٖيلاتٖٖ اتقضٖٖغلهًٖٖهلنخبٓ

ٍ بٖٖغل ًٖٖلل،اتت ٖٖٛلاًٖٖخإ ايلنخب ٖٖاغل،نخبًشٖٖئة ل ٖٖيمل ٌٌا ٌمٖٖةلأاللأااهٖٖال ًٖٖلمإعلوًٖٖلت ٖٖقْلداٌٖٖل ٖٖ ٌنملثا ا ٖٖاالتامٖٖ
                                           

( 22)  C. Wright Mills : The Power Elite.( Oxford : Oxford University Press. 2000. ) 

( 
23

 .Mannheim, K. (1940) Man and Society in an Age of Reconstruction. London: Routledge ل(

( 
24

  for further details Review ل(

-http://www.bookrags.com/biography/vilfredoBook Rags : Vilfredo Pareto available online at  

 wom/-pareto-damaso-frederico 

Coser , Op., cit ., p397-398 

http://www.bookrags.com/biography/vilfredo-frederico-damaso-pareto-wom/
http://www.bookrags.com/biography/vilfredo-frederico-damaso-pareto-wom/
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ٌنٌل،ختحٖٖٖٚل حلوًٖٖٖلنخب ٖٖٖالنخبًشٖٖٖئةلدبم ٖٖٖة ٌٌلاً ٖٖٖت  ٌنءلثاًٖٖٖمل إ ادٖٖٖةلل،اأٜلهًٖٖٖنلنأل ٌٖٖٖلمت ٖٖٖ ٌئمَلا اأٜلنخٖٖٖيناعلنخٖٖٖ
ٌؤنهًلانحتانءلنخب النخصًدي  ٌتوًلدلتلتإيميلب  وًلا ل.ب اامةلهالاي

 :باننظريت انتعذديت نهنخ
ٌ مٖةلب اامٖة ٌمةلنختٖغلاٖيأمل بًٖل بتصٖٗلنخ ٖتمبمًملختؤ ٖيلدلٖتلاإٖايله ٌ مٖةلاأل،اهغلتلٙلنخبٓ ٜلهًٖهلنخب ٖالنخو

ٌٔلام ًٖٖلامبوًٖٖلدلٖٖتلنخ  ٖٖتاملنألاقٖٖغلامبوًٖٖلااٖٖمٜلنخب ٖٖالنخ  ًٖٖامةلخوًٖٖ ٌأ ٖٖغلتتصًٖٖ لل،دلٖٖتلنخ  ٖٖتاملنخ احٖٖمٜلتت ٖٖ٘ا
للKellerااٖٖٖيل ٖٖٖعمل(ل25)تبتقٖٖٖٚلإخٖٖٖتلنخْاقٖٖٖةلنألدلٖٖٖتل إخٖٖٖتلن ت شًٖٖٖٗلنخعبلاًٖٖٖملاٖٖٖمٜلنخب ٖٖٖالنخ  تل ٖٖٖةل ٖٖٖٜل بٌٖٖٖٓا

ٌأملأٜلنخب اةلنخ مً مةلت ثٚلب اةلتحق م غلحمنل ٌمةلل،م٘لنخوٖيٗٓا امب ًٖلنخب اٖةلنأل ًيم مٖةلانالاتصًٖيمةلانخع ٖ 
م ةلنخت مٗلنالإت ًدغ ًئٗلنالبي ًهلل،ت ثٚلب اةلتحقم٘لٓا ٌإًٚلنخيمٜلاوغلب اةلتحقم٘لٓا أ ًلب النخ بل  ةلا

م ةلنخاحي لنخب  مةلانخعًْ مةلخل إت عل،انخت ً ٚ ٌمًضمةلتحق٘لٓا  .(26)امب ًلنخب اةلنخ بمةلانخ

 :عالقت اننخب بىسائم اإلعالو يف ياث اخلاصتاننظر :ثانياا 
 :نظريت انتقال املعهىماث عهى مرحهتني

ٌن ًٖٖملنختٖٖعثمٌلنخ اًشٌٖٖ ٖٖةلنخحًخٖٖةلنخا ْٖٖتلاٖٖمٜلي ٌم ٌن ًٖٖملنخٓال ثلٖٖملتلٖٖٙلنخبٓ ٌ ًٖٖخةلنالتصًٖٖخمةلاي ٌيمٖٖةخل ل، مٖٖةلنخ 
ٌمٖٖٖةلنختع مٖٖيلدلٖٖٖتلأه مٖٖٖةلنالتصًٖٖٖٚلنخش صٖٖغل عبصٌٖٖٖل ٖٖٖت ٛلختحقمٖٖ٘لتٖٖٖعثمٌلن ٌ ًٖٖٖخةلنالتصًٖٖٖخمةلاحًاخٖٖملهًٖٖٖهلنخبٓ خ

ٌمٖٖٖة ٌ ٖٖٖ مليلدلٖٖٖتلأٜلنخ علا ًٖٖٖملتبتقٖٖٖٚل ٖٖٖٜلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلإخٖٖٖتلل،نخإ ًهم ٌهًٖٖٖلالٍ ٌمٖٖٖةلنختٖٖٖغلْا ٌت ٍٖٖٖلهًٖٖٖهلنخبٓ ات
ٌحلتمٜ لداٌل  ل:نخإ وٌا

لاب اامتوٛل:نألاخت ٍٜا ٌأهلانخًمٜلمت م ل. ٜلا ًئٚلنإلدبلٛلإختلاًي لنخ
ٌ ٖٖٖل:نخثًبمٖٖٖة لدلٖٖٖتلنخ لاعٖٖٖيلأٜلمضٖٖٖ ٜا ٌأهلإخٖٖٖتلنخإ وٌٖٖٖا ٌؤنهٖٖٖٛلنخًنتمٖٖٖةلاابًدًٖٖٖتوٛل ٖٖٖٜلاًٖٖٖي لنخٖٖٖ ًخةلنالتصًٖٖٖخمةلأاعًٖٖٖيل

نخش صٖٖمةل  ٖٖامٚلخ لٖٖ٘لنتإًٖٖهل شًٖٖاهلالتإًهًٖٖتوٛلضٖٖ ٜلنخإ ًٖٖهمٌلاٖٖغلٖٖٓٚلاإٖٖايلحًخٖٖةل ٖٖٜلنخثقٖٖةلنخ تاًيخٖٖةلاٖٖمٜل
ٌامٜ ٌنال و ٖٖةلاٖغلتحيمٖٖيل  ًبٖةلل،نختعلٖٖمٛل،حمٖنلتلعٖٖالأيانٌل ثٖٚلنخ  ًبٖٖةلنالإت ًدمٖةل،نخْٖ ٌأهلاٖٖغلنخ ٖٜلأيا اًئٖٖيلنخٖ

ل.(27)ةخع لمةلنالتصًخم
لااٖ٘ل ًٖلم تل ابٖهل ٖٜل ٌ لدلٖتلت ٖامٜلاتعٖيمٚلاتاممٌٖلنتإًهًٖملنخإ وٌٖا ٌأهلخيموٛلنخقي ا  ًلاللشٙلامهلأٜلاًي لنخ

ٌأهلنخعًٖٛ ٌن ٖةلمتضٖولل.أيانملتعثمٌلتت ثٚلاغل صينامتوٛلا  ًبتوٛلخيملنخٖ ٌمٖةلدلٖتل شٖ لةلنخي ااتْامٖ٘لهًٖهلنخبٓ
اأٜلهًٖٖٖهلنخب اٖٖٖةلحٖٖٖمٜلتبقٖٖٖٖٚلل،هًٖٖٖلنخ ت ثٖٖٖٚلاٖٖٖغلنخًْخاًٖٖٖٖمًنملتٖٖٖعثمٌلدلٖٖٖٖتلإ واٌللنخب ًٖٖٖئمةأٜلنخب اٖٖٖةلنأل ًيم مٖٖٖةل

لانخ  ًبٖٖٖٖةلنالإت ًٖٖٖٖدممٜلادان ٖٖٖٖٚل ٌ ًٖٖٖٖئٚلنإلدبل مٖٖٖٖةلاهبوًٖٖٖٖلتصٖٖٖٖااوًلاًتإًهًتوًٖٖٖٖلنخًنتمٖٖٖٖةل  ٖٖٖٖتالةلنخٖٖٖٖيٌا لنخ  ضٖٖٖٖ ٜا
لإخٖٖٖتلت ٖٖٖامٜلأالتعٖٖٖيمٚلأالتاممٌٖٖٖلنتإًهًٖٖٖملنخًْخاًٖٖٖم ٌن ٖٖٖةلْامعٖٖٖةلل،نخ صٖٖٖينامةلانخثقٖٖٖةلخلاصٖٖٖٚا اهٖٖٖال ًٖٖٖلمإعٖٖٖٚلي

                                           
( 

25
 , Etzioni-Halevy Eva. 1997. "Elites and the Working Class." Pp. 310-25 in Eva Etzioni-Halevy ل(

ed., Classes and Elites in Democracy and Democratization. New York: Garland.  

 

( 
26

 Suzanne Keller (1968), „Elites” in David Sills (ed.): International Encyclopedia of the ل(

Social Sciences. Vol.5. London: Macmillan, 26-9.  

( 
27

 Timothy Glander  : Origins of Mass Communications Research during the American Cold ل(

War: Educational Effects and Contemporary Implications. (Mahwah, NJ  , Lawrence Erlbaum 

Associates. 2000 ) p p 107-108 
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ٌنال و ًٖالإًلمحٖييلاًختًٖخغلْامعٖةلا  ٖتاملنختٖعثمٌلنخ تااٖعلن ت ينٛلاتقممٛلهً هلنخب اةلخا ًئٚلنالتصًٚلنخ عايمةلأ ٖ
ٚ ل ل.احت غلدلتلنخًْخاًمل اعيلتً

 :مذخم االستخذاماث واإلشباعاث
ٌيمٖٖٖةل م مٖٖٖةلنخ  ٌهلمتع َٖٖٖلدلٖٖٖتلنخٓا لا ًٖٖٖئٚلل(28)اهٖٖٖال ٖٖٖي ٚلبٖٖٖٓ ٌنيلهٖٖٖٛلنخًٖٖٖمٜلم ٖٖٖت ي ٜا ٌّلأٜلنألاٖٖٖ انختٖٖٖغلت تٖٖٖ

هلالٖا لٌلا ًٖتٍلدًٖٛلْٖااٖيلل.حًإًٖتوٛلنالتصًٖخمةلداٌٖلب ًًٖهلب  ٖمةلانإت ًدمٖةل عقٖي نإلدٖبلٛلختحقمٖ٘ل لنخب ًٖا ٌا
إًٖالل1752 ٌنملنختغلتش ٚلاٖغلنخبوًمٖةلب ًا ٌيلاا ًئٚلنإلدبلٛلتتين ٚلاموًلنخعيميل ٜلنخ تام  حييمٜلأٜلدبلاةلنخ 

هلاغ ل:اتت ثٚلدبًصٌلهًنلنخب ًا
لندت ً .1 لنخب  مةلانالإت ًدمةلخلإ وٌا ٌيمةنألصٚا لنخ  ٌ٘ا ٌنامةلانخ  ٌنملنخيم اإ ل.ينالنخ تام
لاغلنختعً ٚل علا ًئٚلنإلدبلٛ .0  .  تاملبشًْلنخإ وٌا

ٌّلخا ًئٚلنإلدبلٛ.أب  .1  ًْلادًينملنختع

ٌهًلإشاًدًمل تااعة .2 ٌّلخا ًئٚلنإلدبلٛلاًدتاً  .ياناعلنختع

ٌّلخا ًئٚلنإلدبلٛ .3  .نإلشاًدًملنخ تحققةل ٜلنختع

ٌّلادًينتهاابًءلدلتلبتمإةلنخع لمًملنخ ً ٌإةلتااعلنإلشأًلااًختًخغلأب ًْلنختع اهال ًلمش ٚلاغلل،اقةلتتحييلي
ٌيلاا ًئٚلنإلدبلٛل ل.(29)نخبوًمةلدبلاةلانضحةلامٜلنخ 

 :يت االعتماد عهى وسائم اإلعالونظر
ٌا مٖٖٖتُ ٌٖٖٖلا ًٖٖٖليم لم ٌه ٖٖٖتلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلنختٖٖٖغلْا ٖٖٖةلنالدت ًٖٖٖيلدل ٌم ٖٖٖٚلبٓ ٌنالخ ٖٖٖي ٚلنال ٖٖٖت ين ًملل(30)لت ث تْٖٖٖام

إخٖٖتلنختالٖٖالدلٖٖتلنالبتقًٖٖينملنختٖٖغلاإوٖٖملخ ٖٖي ٚلنال ٖٖت ين ًملانإلشٖٖاًدًملحمٖٖنل ٖٖعتلنخاًحثًٖٖٜلل،شٖٖاًدًمانإل
ٌيمتٖٖٖٖهلنخشٖٖٖٖيمي  ٍملدلٖٖٖٖتلا ٖٖٖٖ ٌ ٌيهلأاعًٖٖٖٖينالتتعلٖٖٖٖ٘لاًخبًٖٖٖٖٓ مٜلنالإت ًٖٖٖٖدغلل،انختٖٖٖٖغلت احًٖٖٖٖااللإ  ًٖٖٖٖالهًٖٖٖٖنلنخاعٖٖٖٖيلنخ ٖٖٖٖ

ل.انالتصًخغ
ٌأمًٖلأبو ًٖلمحٖيينٜل ًٖخٙ ٌئم ٖمٜل   ًٖلمحٖيينٜلل،  ٖتامًملن ٖت ينٛلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلخًٖنلاقٖيلنهٖتٛلنخاًحثًٖٜلاعًٖ لمٜل

ل:ْامعةلنخعبلاةل علنخا ملةلنإلدبل مةلاه ً
م مٖةل:النظياملاععالمييا .1 ٌتٖٖهلدلٖتلتٖٖاامٌلاٖٖينئٚلٓا لل،ااي ٌأمًٖلأٜلنخعبلاٖٖةلاًخا ٖملةلنإلدبل مٖٖةلاللت ٖٖٜا حمٖٖنل

م ٖةلًنتوًٖ لاتحقمٖ٘لنخٓا ٌملتقٖٛا  ٖملةلنخعبلاٖةلاًخال  ًٖلمإعٖٚلل،حمًيمةلإاللاغلٓٚلاإايلاٖينئٚلنتصًٖخمةلأ ٖ
ٌمة. لدبلاةلْادمةلاخم ملإإاً

اهٖال ًٖلم ثٖٚلل،امعبغل يملنت ًٖ٘لنألينءلنإلدبل ٖغل ٖعل عْمًٖملنخبًٖٓٛلنالإت ًٖدغل:النظاملاالجتماعا .0
م توًلنالإت ًدمة  .نخاعيلنختقمم غلألينءلا ًئٚلنالتصًٚلاا٘لتحقم٘لٓا

                                           
( 

28
 Denis Mcquail (1983) Mass communication Theory : An Introduction , ( London : sage )  p 71 ل(

( 
29

-Griffin, E. (2000). A first look at communication theory .4th ed. (Boston, MA: McGraw ل(

Hill.  P 310 and 364 

( 
30

)  Ball-Rokeach, S.J., & DeFleur, M.L. (1976). A dependency model or mass-media effects. 

Communication Research, 3, 3-21.  
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ٌن ٖٖةلْامعٖٖةلنختٖٖعثمٌلنخبًٖٖتتلدٖٖٜللٍنيلنخاًحثًٖٖٜلاٖٖغل  ٖٖعخةلتحقٖٖ٘لنإلشٖٖاًدًملتصٖٖبم ًالإيمٖٖينالت حٌٖٖا .1 لي حٖٖٚا
ٌامةلااإينبمةلا لا مة ٌنمل ع  .(31)د لمةلنالدت ًيلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛلاا  ًهًلإختلتعثم

ٌمتغلنال ت ين ًملانإلشاًدًملانالدت ًيلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛ ٌن ةلاغلل،ااًختاام٘لامٜلبٓ لنخي م  ٜلتحيميل حًٌا
ٌئم مٜله ً ل:شقمٜل

ٌٗلدلٖٖتلْامعٖٖةلنال ٖٖت .1 ل،ا  ٖٖتاملنخت ًدٖٖٚل ٖٖعلنخا ًٖٖئٚلنإلدبل مٖٖةل، ينٛلا  ٖٖتاملتحقٖٖ٘لنإلشٖٖاًدًمنختعٖٖ
ل.ا يملتاناٌلنخاينئٚلنالتصًخمةل،ادانئ٘لهًنلنخت ًدٚ

ٌّلاتقٖٖيمٛل .0 ٌتوًلدلٖٖتلدٖٖ ٌاٖٖةل ٖٖيملاٖٖي ٌٗلدلٖٖتلنخاعٖٖيلنختقٖٖام غلألينءلا ًٖٖئٚلنالتصًٖٖٚلنخ ٖٖعايمةلخ ع نختعٖٖ
ًئٗلنالإت ًدمةلنخ بت ٌ ل ٜلا ًئٚلنإلدبلٛلدلتلن تبلاوًٌ ًئٚلنتصًخمةلت ًديلاغلتحقم٘لنخٓا ٓ. 

ل:انذراساث انسابقت .1
ٌن ًملنخ ًاقةلنختغلتبًاخملدبلاة ٌئم مٜله ًل(لنخص ا لنخب اة)لم  ٜلتق مٛلنخي ٌمٜل لل:اا ًئٚلنإلدبلٛلإختل حا

لنألٚا ٌن ةلْامعةلن ت ينٛلنخصٖ ا لخا ًٖئٚلنالتصًٖٚلاندت ًيهًٖلدلٖتلهًٖهلنخا ًٖئٚل:نخ حٌا ٌن ًملنخ عبمةلاي ل،نخي
ٌ لاغلد لمتغلنال ت ينٛلانالدت ًي ل.انخعان ٚلنخ ؤث

ل:ومنلهذهلالدراسات
ٌن ةل لنخ حلغلانخٖياخغلل(5994)لعادللعبدلالغياري ٍمٜا ٌنيمالانختلم  ٌمةلخل حمٖنلاًٖٛلل(32)ن ت ين ًملنخص ا لنخ ص

ٌمٖٖةلنال ٖٖت ل132نخاًحٖٖنلاه ضًٖٖٔل ٌمٖٖةلخلاحٖٖنلاتْامٖٖ٘لبٓ ٌي ل ٖٖٜلنخصٖٖ ا لاٖٖغلنخ إًٖٖالملنخ مً ٖٖمةلانخ   ين ًمل  ٖٖ
ًالاٖٖغللوقييدلتوصييمتلالدراسييةل،انإلشٖٖاًدًم ٌنالهً ٖٖ ٌدةلتلعٖٖاليا إخٖٖتلأٜلدان ٖٖٚل ثٖٖٚلنخحمٖٖي لانخ صٖٖينامةلانخثقٖٖةلانخ ٖٖ

بمٖة ٌّلنخص ا لخلقبٖانملانخ حًْٖملنخياخمٖةلاٖغل قًاٖٚلنخقبٖانملانخ حًْٖملنخْا خٖتلأٜلنخب ٖالاهٖال ًٖلمشٖمٌلإل،تع
ٍينيلخيموٛلتقيمٌلنخقمٛلنخ صًحاةلخلع ٚلنإلدبل ٖغلاتعٖيل لنخعًٖٛلنخًٖهلت ٌّلا ٖبلٗلنخإ وٌٖا دًٖ بلالإًًاًٖالاٖغلنختعٖ

لنخبٌٖٖٓلإخٖٖتل ثٖٖٚلهًٖٖهلنخقٖٖمٛلاٖٖيناعلنالدتمًٖٖيلأالل،تٖٖب  ّلخيمٖٖهلهًٖٖهلنخعان ٖٖٚ انخًٖٖهلاٖٖيلمبإًٖٖالخ ٖٖانيلإدبل مٖٖةليٜا
ل.نإلاوًٌ
ٌن ةل ٌنيمالنخ حلغلانخياخغل(33)لAl-Habib Saleh 1995ي ٌيبمةلانخ عايمةلخ ي ًملنخ ٌنٙلنخب النأل لل.إي

ٌنيمٖٖالنخ حلٖٖغلحمٖٖنلن ٖٖ ٌيٜلانخ ٖٖعايمةلخ ًٖٖلمقي ٖٖهلنخ ٌبٖٖةلاٖٖمٜلنأل ٌامٖٖةلاًخ قً ٌنٙلنخب ٖٖالنخع ٌبٖٖةلإي ٌن ٖٖةل قً توياملنخي
بغ ٌمًْبمٖةل،نخْا ٌخالاهمئٖةلنإلًندٖةلنخا ٌم ًلا ابمل ً ٌنيمالنخياخمةلنخ ت ثلةلاغلإًندًملصاملأ  ااٖيلل،ا ي ًملنخ

ٌن ةلدلتلدمبةل ت ًامةلالامل ٌي لاغل ٚلياخةل132ت ملنخي ل.  

                                           
 ( 

31
) Ball-Rokeach, S.J., Power, G.J., Guthrie, K.K., & Waring, H.R. (1990). Value-framing 

abortion in the United States: An application of media system dependency theory. 

International Journal of Public Opinion Research, 2, 249-273.  

 

ٌإعل ًا5991ً٘يٚلدايلنخا ًٌل)(لدل32)ل ل.(ل 
( 

33
 Al- Habib Saleh Abdallah (1996) The perception of jordanian and Saudi Elites on National ل(

and International Radio Services . ( Ph.D , Gaylord college of journalism and mass communication , 

University of Oklahoma .  



 
11 

ٌنيمٖالدً ٖةل ٖٜلنخ ٖعايممٜلوقدلخمصتلالدراسية ٌضًٖالخ ٖي ًملنخ ٌيبمٖمٜلأ ثٌٖلتع   ًٖلتاٖمٜلأٜلنخب ٖالل،إخٖتلأٜلنأل
ٌضٖوًلخل ٖي ًملنخ حلمٖةل ٖٜلنخب ٖالنخ ٖعايمة ٌيبمةل ًٖخٙلأدلٖتلاٖغلتع ٌهًلا صٖينامةلهًٖهلنخ ٖي ًملل،نأل اأٜلشٖعا

لنخب النخ عايمة ل.م ٘ا
ٌن ةااغلنخ قًاٚلنتضولأٜلنخب النخ عايمةلأدلتلت ٌنيمالنخياخغلدلتل  تاملنخ حًْملدمبةلنخي ٌضًالخل امٖعتغلل،ع

ٌت ًٖٖٔل عٖٖيالمل صٖينامتوًلخٖٖيملنخ ٖٖعايممٜ ٌمًْبمٖٖةلاٖٖغلٖٓٚلن ٌأ ٖٖوًلهمئٖٖةلنإلًندٖةلنخا امب ًٖلتاٖٖمٜلأٜلنخب ٖٖالل،دلٖتل
ٌخالدٜل ثملتموً لإًندةل ابمل ً ٌيبمةلم ضلٜا ٌم ًل عاٚلنخ حًْملن ت ًدًالاغلنخاليمٜل،نأل ل.اإًءملصاملأ 

ٍ ًٖٖٖملل(5991سيييوزانلالقمينيييال)ٌن ٖٖٖةلي لاٖٖٖغلااٖٖٖملنأل ٍمٖٖٖٜا ٌمةلدلٖٖٖتلنختلم  حمٖٖٖنلل(34) ٖٖٖيملندت ًٖٖٖيلنخصٖٖٖ ا لنخ صٖٖٖ
ٌٗلدلٖتل  ٖتاملا ثًاٖةلندت ًٖيلنخصٖ ا ل ٌمٖةلنالدت ًٖيلدلٖتلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلخلتعٖ ٌضٖمًملبٓ نبْلقملنخاًحثةل ٖٜلا

ٌهلاغلااملن ٍماٜلنخ ص ٌمةلنأل ًيم مةلانخ مً مةلانإلدبل مةلدلتلنختلم  ٍ ًملاغل قًاٚلنخاينئٚلنالتصًخمةلنخ ص أل
ٌامٖٖةلانألإبامٖٖة ٌمل ًخصٖٖحٗلانإلًندًٖٖملانخشٖٖا ًملنخ ضًٖٖئمةلنخع ًٖٖملاٖٖمٜلهًٖٖهلنخبادمًٖٖمل ٖٖٜلل،نأل ٖٖ ٌب ٌنءلنخ قً إٖٖ ان 

ٌ لخيموٛ خٙلاًختْام٘لدلتلحًينلنألاصٌل،نخب الاامٜلنخاينئٚلنالتصًخمةلنخ تانا إخٖتلأٜللوقدلخمصتلالدراسيةل،ًا
ٌاٖٖٖةلانأل ثٌٖٖٖلندت ًٖٖٖينالدلٖٖٖتلنخاٖٖٖينئٚلنالتصًٖٖٖخمةللنخب اٖٖٖةلنخ مً ٖٖٖمةل ًبٖٖٖملهٖٖٖغ ًالاٖٖٖغل صًٖٖٖيٌلنخ ع أ ثٌٖٖٖلنخ ئًٖٖٖملتبادٖٖٖ

  ًٖل ًبٖملنخب اٖةلنأل ًيم مٖةلهٖغلأ ثٌٖلنخب ٖالثقٖةلاٖغلل.امب ًٖل ًبٖملأضٖع وًلنخب اٖةلنأل ًيم مٖةل،نخ حلمةلانخياخمٖة
بغلا ٖٖٖبلٗلنخب اٖٖٖةلنخ مً ٖٖٖمةلنختٖٖٖغل ًبٖٖٖمل عٖٖٖيالملثقتوًٖٖٖل تيبمٖٖٖةل ٌهلنخْٖٖٖا لنخ صٖٖٖ ٍمٖٖٖٜا   ًٖٖٖلنتضٖٖٖولأٜلل،إٖٖٖينالنختلم 

لدبٖٖه ٌاٖٖغلنألٚا بغل ًٖٖٜلهٖٖالنخ اًٖٖيٌلخاٖٖنلنخحًٖٖينلات ٖٖامٜلنخاعٖٖيلنخ ع لنخْٖٖا ٍمٖٖٜا ٍنالبحٖٖالل،نختلم  ااٖٖيلشٖٖ ٚلهًٖٖنل ح ٖٖ
بمةلانخيال ٌملنخْا ٍني ل ٜلنخ صًيٌلنإلدبل مةلنأل  ٌاغلااإوهنال ت   ًلنتضٖولأٜلد ٖ٘لل،خمةل  ًلد ٘لنخاعيلنخ ع

ٌاةلنخحيننختاْمةلاش اخوًلا صينامةلنخا ملةلتلعالن ٌحلةلالحقةلخ ع لنأل ً غلاغلنختعثمٌلاهغلتعتغلاغل  ل،خيٌا
ٌ ًٖئٚلل،اايلت ااملاموًلا ًئٚلنإلدبلٛلنألإبامة ٌّلخ ٌنملنخبًتإةلدٖٜلنختعٖ ٍٍلهًهلنخبتمإةلأٜلْامعةلنختعثم اايلد

ٌامٖة ٌهل ًبٖملاإينبمٖةلثٖٛل ٖلا مةلثٖٛل ع ٍماٜلنخ ص ٌهلاٖل،نختلم  لنخ صٖ ٍمٖٜا غلنخقمًٖٛلاهٖال ًٖلمشٖمٌلإخٖتلاشٖٚلنختلم 
ٌامةلنخعقبلبمةلدلتلاإهل بً ا م ةلنخ ع ل.اًخٓا

ٌن ةل ٌأهل(35)ل1005جماللعبدلالعظيملأحمدلي ٌ ةلنخ مً مةلخيملاًي لنخ لنخصحًاةلاغلنخ شً ٌن ٖةل مينبمٖةل.يٌا .لي
هلنالدت ًيلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛل0222اًختْام٘لدلتلنبت ًاًمل إلَلنخشعالدًٛل ل.اغلإًٌْلب ًا

ٌن ة ٌ ةلنخ مً ٖمةلخٖيملاًٖي للحمنلهياملهًهلنخي لنخًهلتقاٛلاٖهلنخصٖحًاةلاٖغلت عمٖٚلنخ شًٖ ٌٗلدلتلنخيٌا إختلنختع
ٌؤنهًلإختلنخإ ًٖهمٌ ٌهًلا ٌهٛلم ثلاٜلب اةل إت عمةلتبقٚلأا ً ٌأهلاًدتاً ٌن ٖةلدلٖتلدمبٖةلاان وًٖلل.نخ ٌمٖملنخي ااٖيلأإ

ٌي ل042 ل.  

                                           

ٍنٜلنخقلمبغل)ل34)ل ٌمةلخاحانلنإلدبل5995ٛ(ل ا ٍ ًمل)لنخ إلةلنخ ص لاغلااملنأل ٍمٜا ٌمةلدلتلنختلم  ل،(ل يملندت ًيلنخص ا لنخ ص
ٌ ل، لمةلنإلدبلٛ ٌناعل،إً عةلنخقًه ل.62-55(لِلِلل5995يم  اٌلل،نخعييلنخ

لنخصحًاةلاغلنل35)ل ٌ ةلنخ مً مةلخيم(لإ ًٚلدايلنخعٓمٛلأح يل:ليٌا ٌأهلخ شً ٌن ةل مينبمةلاًختْام٘لدلتلنبت ًاًملاًي لنخ ..لي
ٌأهلنخعًٛل7000 إلَلنخشعالدًٛل ٌمةلخاحانلنخ هلنالدت ًيلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛل.ل)لنخ إلةلنخ ص ل، لمةلنإلدبلٛل،اغلإًٌْلب ًا

 ٌ ٌَلل–مبًمٌلل،نخعييلنألٚال،نخ إليلنخثًبغل،إً عةلنخقًه  771-565(لِلل7005 ً
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ٌاٖلوقدلأسيرتلالدراسة ٍمٖيل ٖٜلإمإًامٖةلد لمٖةلدٜلأٜل عيالملنالدت ًيلدلتلنخصٖحٗل  صٖيٌلخل ع ةلنخ مً ٖمةلم
ٌتاًْٖلتت ٖٛل ٜل ًبٖملا عٖيالملن ٌأهلان  ٌ ةلنخ مً مةلانخت ًدٚل علنألحيننلنخ مً مةلاغلنخ إت علخيملاًٖي لنخٖ نخ شً

لل،اًخضعٗلنخب اغ ٌأهلخا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلتإًٖهلنخقضٖمةل اضٖٔا ٌنءلتصًٖديلن ٖت ينٛلاًٖي لنخٖ   ًلنتضٖولأٜلنخٖيناعلا
ٌغاٖٖٖتوٛلاٖٖٖغلنخع ٌن ٖٖٖةلهٖٖٖال انتضٖٖٖول ًٖٖٖخٙلأٜلنالدت ًٖٖٖيلدلٖٖٖتلنخصٖٖٖحٗل  صٖٖٖيٌلل. ٖٖٖٚل ٖٖٖٜلأإٖٖٖٚلنخصًٖٖٖخولنخعًٖٖٖٛنخي

ٌاٖةلنخ مً ٖمةلخٖيملنخ احٖاثمٜ ٌتاْلاشٖ ٚلإمإًٖاغل ٖعلنخ ع اهٖال ًٖلمشٖمٌلإخٖتلأٜلنخصٖحٗلل،خل علا ًملنخ مً مةلم
ٌن ة ٌاةلنخ مً مةلخيملدمبةلنخي لدلتلنخ ع ٌنال علا ًتمًال بلئ ًالا بً اًالخلحصٚا ل.ت ثٚل صي

ٌن ٖٖةل ٌٗلل(36)ل1001عبييدلالغنيياللمحمييدي ٌن ٖٖةلتْامٖٖ٘ل ٖٖي ٚلنال ٖٖت ين ًملانإلشٖٖاًدًملخلتعٖٖ حمٖٖنلن ٖٖتوياملنخي
ٌمةل ويٗلأٚا ٌامٖةلانخياخمٖةل وٖيٗلتًٖٚل،دلتل صًيٌل علا ًملنخب اةلنخ ص ٌمةلانخع ل.ادبلاتوٛلاًخصحًاةلنخ ص

ٌن ةلدلتلدمبةلاان وًل ٌمملنخي ٍدملاٖمٜلنخب ٖالنخ مً ٖمةلانأل ًيم ل022اايلأإ ٌي لتا مٖةلانالاتصًٖيمةلانخثقًامٖةل  
ل.انخ بمة
ٌتاٖٖةلنألاخٖٖتل  صٖٖيٌلخل علا ًٖٖملدٖٖٜلنألحٖٖيننللالدراسييةلأسيييرتوقييدل ٌمةلنخ  دٖٖٜلنحٖٖتبلٚلنخصٖٖحًاةلنخقا مٖٖةلنخ صٖٖ

ٌامٖة ٌهلثٖٛلنخ ضًٖئمًملنخع ٍمٖاٜلنخ صٖ ٌمةلتبلهًٖلنختلم  ٌامٖةلل،نخإً ٍامٖةلانخع ٌنإعٖمل  ًبٖةل ٖٚل ٖٜلنخصٖحٗلنخح   ًٖلت
ٌمةلاعباندوًانخياخمةل  صًيٌلخل علا ًملخي ل.ملنخب النخ ص

ٌن ةل ٌامة(37)ل1002وليدلفتحلاهلللبركاتلي ٍمابمةلنخع ٌأهلاغلنخقبانملنختلم  ٌن تلنخ ٌمةلخا ٌّلنخص ا لنخ ص ل.تع
ٌن تلاتقمم ٖهلخوًٖ ٌمةلخوًهلنخبادمةل ٜلنخاٖ ٌّلنخص ا لنخ ص ٌصيلتع ٌن ةل ٌن ٖةلل.حمنلن توياملنخي ٌمٖملنخي ااٖيلأإ

ٌي ل ٖٖٜلنخل022دلٖٖتلدمبٖٖةلاان وًٖٖل ٖٖ   ٌ ٌاٖٖعلإً عًٖٖملهٖٖغلإً عٖٖةلنخقًٖٖه ٍدمٜلدلٖٖتلأ ٍهٌٖٖل،صٖٖ ا لنأل ًيم مٖٖةل ٖٖا ل،نأل
ل.أ تااٌل4ل،نخ بمً

ٌن تلنخ  ضٖلةلخٖيمللوتوصمتلالدراسة ٌناعةل ٜلحمٖنلاانخٖالنخاٖ ٌتاةلنخ ٌن تلتعتغلاغلنخ  إختلأٜلهًهلنخبادمةل ٜلنخا
ٌضٖٖمةلانخ ت صصٖٖةلانخ ضًٖٖئل،نخعمبٖٖة ٌهلاقبانتٖٖهلنأل لنخ صٖٖ ٖٖٜا ٍم مةلانخ ًصٖٖةلإًٖٖءلاٖٖغل قي ٖٖةل  ًٖٖلنتضٖٖولأٜلنختلم 

ٌامٖٖةلنختٖٖغلمشًٖٖهيهًلنخ احاثٖٖاٜ ٌ ل،نخقبٖٖانملنخع ٖٖ ٍم لنخإً عٖٖةل.ملمٖٖهلابًٖٖ لنخإ ٌن ٖٖةلاٖٖغلل،ااٖٖيلتٖٖاٜلاإٖٖايلتٖٖعثمٌلخبٖٖٔا انخي
ٌنهلاٖغل  ٖتامًملنخ شًٖهي  لدلٖتلنخٖي تا ٌهلخلحصٚا ٌن تل ٖٜلحمٖنل اضٖادًتوًلا  ًٖحةلل،نخ ً ااٖغلتقمٖمٛلهًٖهلنخاٖ

ٌمةلاموً ل.نخح
لنخثًٖٖبغ ٌنل:نخ حٌٖٖا ٌن ٖٖةلتقمٖٖمٛنخي ٌ لاٖٖغلهًٖٖنلنخصٖٖ ا (ل)لنخب اٖٖةل ًٖٖملنخ عبمٖٖةلاي ألينءلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلانخعان ٖٖٚلنخ ٖٖؤث

ل.نختقممٛ
ل:ومنلهذهلالدراسات

ٌن ٖٖٖةل لنختاْمٖٖٖةلل(38)ل1005هوييييدالمصيييطيىلي ٌأهلدمبٖٖٖةل ٖٖٖٜلنخب اٖٖٖةلنخ مً ٖٖٖمةلانإلدبل مٖٖٖةلحٖٖٖٚا لن ٖٖٖتْبلٔل حٖٖٖٚا
ٍمابمٖٖةلالبت ًاًٖٖمل إلَٖٖلنخشٖٖعالخعًٖٖٛل ٌٗلدلٖٖتلنخاعٖٖيلنختقمم ٖٖغلخلب اٖٖةلحمٖٖنلن ٖٖتويل.0222نختلم  ٌن ٖٖةلنختعٖٖ املنخي

                                           

ٌن ةل مينبمةلاغلنال ت ين ًملانالتإًهًمل)ل ًإ تمٌل(ل ح يلدايلنخابغل36)ل ٌمةلانخصحًاةل..لي غمٌلل،دبلٛل:لنخب اةلنخ ص
 ٌ  7007ا ٛلنإلدبلٛل(لل، لمةلنآلينال،إً عةلنخ بمًل، بشا

ٌمةلخال37)ل ٌامةل)لنخ إلةلنخ ص ٍمابمةلنخع ٌأهلاغلنخقبانملنختلم  ٌن تلنخ ٌمةلخا ٌّلنخص ا لنخ ص ٌ ًمل:لتع ٌأهل(لاخميلاتولنهلللا حانلنخ
ٌ ل، لمةلنإلدبلٛل،نخعًٛ ٌناعل،إً عةلنخقًه ٍياهل،نخ إليلنخ  11-29(لِلل7005يم  اٌلل–مبًمٌلل،نخعييلنخ 
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ٌهلخلعًٖٖٖٛل نخ مً ٖٖٖمةلانإلدبل مٖٖٖةلبحٖٖٖالأينءلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلاتاْمًتوًٖٖٖلألحٖٖٖيننلنبت ًاًٖٖٖمل إلَٖٖٖلنخشٖٖٖعالنخ صٖٖٖ
ل.0222

ٌغٛل ٖٖٜلب اامتوًٖٖل ًبٖٖملضٖٖعم ةلل،دٖٖٜلدٖٖي لبتًٖٖئتل ًٖٖٜل ٖٖٜلأه وًٖٖلوقييدلأسيييرتلالدراسيية أٜلأغلٖٖالنخعمبٖٖةلدلٖٖتلنخٖٖ
ٌّلخل ٖٖٖانيلنإلدبل خٖٖٖٙلا ٖٖٖاالدٖٖٖيٛل بلء مٖٖٖةلنختٖٖٖغلاً ٖٖٖملاتاْنختعٖٖٖ  ٖٖٖةلتاامتًٖٖٖملنإلًندٖٖٖةل  ٖٖٖاالمٖٖٖةلنالبت ًاًٖٖٖملًا

ٌبً إٖهلنالبت ًٖاغل72  ًلنتضولأٜلل،ٌئمَ ٌّلا ٍالخعٖ %ل ٜلنخعمبةلايلأاًيانلاعيٛل  ًمٖةلنخااٖملنخ تًٖولخ ٖٚلحٖ
ٍماٜ ٍنالاغلنختانإيلدلتلشًشةلنختلم  ٍٜلامٜلنألح ٜلأٜلهًهلنختاْمًمل  ًلتامل،اغلٓٚلاإايلحًخةل ٜلناتقًيلنختان

ٍنالنخ  تل ٖة ٌهلابشًْٖٖلنألحٖ ٍامٖٖةلإيمٖي لأالت عمٖٖٚلنالهت ًٖٛلنخإ ًٖهم ٌنٍلاإٖاهلح ااشٖٖ ٚلدًٖٛلاقٖٖيلل،خٖٛلتٖبإولاٖٖغلإاٖ
ٍمابمةلخبلبت ًاًملاضبلالدٜلنت ً وًلاعيٛلنخ بل ٌّءنتضولأٜلنخ عًخإةلنختلم  اقٖيلل، ةلاغلنختاامتًملاأ ًخمالنخع

ٍٜلاضعٗ ل.نخ صينامةلنت  ملاًخإ ًٗلانبعينٛلنختان
ٌن ٖةل ٌالانخ  ٖل مٜلل(39)ل1001عادللعبدلاليراز لييي لي ٌ لنخعٖ لنإلدٖبلٛلاٖغلتح ٖمٜلصٖا ليٌا ٌأهلنخب اٖةلحٖٚا

ٌ لنخًهبمٖةل ٌنملنإلدٖبلٛلاٖغلتح ٖمٜلنخصٖا ٌأهلنخب اٖةلتإًٖهلاٖي ٌٗلدلٖتل ٌن ٖةلإخٖتلنختعٖ ٌهلحمنل ٖعملهًٖهلنخي اًخ ً
ٌه ٌالانخ  ل مٜلاغلنخ ً لنإلدبل غلنخحًخغل،خلع ٌن ٖةلدلٖتلل،انخ  تقالغلاغلهًنلنإلًٌْٖلاتقممٛلنخيٌا ااٖيلت ٖملنخي

ٌنْمٖٖةل132دمبٖٖةلاان وًٖٖل ٌي ل ٖٖٜلنأل ًٖٖيم ممٜلانإلدبل مٖٖمٜلانخب ٖٖالنخت باا إخٖٖتلأٜلبادمٖٖةللوتوصييمتلالدراسييةل،  ٖٖ
ل   ٌؤمتوٛلحٚا ٌالانخ  ٖل مٜؤلنخب اةلتؤثٌلاغل ٌ لنخعٖ ٌالتإًٖهلتشٖامهلصٖا ٌهٛلل،اخمةلنخاٖ   ًٖلن تل ٖملاإوًٖملبٖٓ

ٌنٔلنخ ٌنملا م مٖٖٖةلنختعً ٖٖٖٚل عوًٖٖٖاٖٖٖغلاضٖٖٖمةلصٖٖٖ ٌالانخ  ٖٖٖل مٜلاٖٖٖغلل،حضًٖٖٖ ٌ لنخعٖٖٖ ٌ لنإلدٖٖٖبلٛلاٖٖٖغلتح ٖٖٖمٜلصٖٖٖا ااٖٖٖي
ٌه ٍٜلانخ اضٖادمةلاٖغلل،نخ ً ٌهًلاٖغلإًٌْٖل ٖٜلنختٖان لا ًئٚلنإلدبلٛلايا ٌ لأٜلتقٛا ٌا لنختقمم غلاغلض اتحييلنخيٌا

ٌ مٍلدلتلاإوةلبٌٓلأحًيمة لنخت ٌّلاإوًملنخبٌٓلإ معوًليٜا ل.د
ٌن ةل ٌهلألحٖيننلل(40)ل1001هويدالمصطيىلي ٌمةلبحالتاْمةلنإلدبلٛلنخ صٖ  ٖات اٌلل11نتإًهًملنخص ا لنخ ص

ٌمة.اتيندمًتوً ٌن ةلن تْبلدمةلدلتلدمبةل ٜلنخص ا لنخ ص ل..لي
ٌمةلخا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلنخ  تل ٖٖةلاٖٖغلن ٖٖتقًءل ٌٗلدلٖٖتلْامعٖٖةلن ٖٖت ين ًملنخصٖٖ ا لنخ صٖٖ ٌن ٖٖةلنختعٖٖ حمٖٖنلن ٖٖتوياملنخي

ٍنءللاتٖٖعثمٌل، ٖٖات اٌل11نخ علا ًٖٖملدٖٖٜلأحٖٖيننل ندت ًٖٖيهٛلدلٖٖتلهًٖٖهلنخا ًٖٖئٚلاٖٖغلتشٖٖ مٚلنتإًهًٖٖتوٛلا ٖٖٖانا وٛلإ
ٌمةلاغلتبًاخوًلا عًخإًتوًلتإًهلهًهلنألحٖيننل،نألحينن ٌٗلدلتلنخاعيلنختقمم غلألينءلا ًئٚلنإلدبلٛلنخ ص ل،انختع

ٌن ةلدلتلدمبةلاان وًل ٌمملنخي ٌي ل50اايلأإ ٌمةلتعت ٖيلاب ٖاةللوتوصمتلالدراسيةل،   دًخمٖةلإخٖتلأٜلنخصٖ ا لنخ صٖ
ٌمةلاٖٖغل تًاعتوًٖٖلخوًٖٖهلنألحٖٖينن لأٜلنخ عًخإٖٖةلنإلدبل مٖٖةلل،دلٖٖتلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلنخ صٖٖ ٌٜا   ًٖٖلتاٖٖمٜلأٜلنخصٖٖ ا لمٖٖ

                                                                                                                                            

ٍمابمةلالبت ًاًمل إلَلنخشعالل38)ل ٌأهلدمبةل ٜلنخب اةلنخ مً مةلانإلدبل مةلحاٚلنختاْمةلنختلم  (لهامينل صْ تل:لن تْبلٔل
ٌأل7000خعًٛل ٌمةلخاحانلنخ ٌ ل، لمةلنإلدبلٛل،هلنخعًٛ)لنخ إلةلنخ ص ٌَلل–مبًمٌلل،نخعييلنألٚال،نخ إليلنخثًبغل،إً عةلنخقًه ً 
 519-575(لِلل7005

ٍ٘لضمٗل)(لدًيٚلل39)ل ٌن ٌإعل ًا7007٘دايلنخ  .(ل 

ٌهلألحيننلل40)ل ٌمةلبحالتاْمةلنإلدبلٛلنخ ص ٌن ةلل55(لهامينل صْ تلنتإًهًملنخص ا لنخ ص  ات اٌلاتيندمًتوًل..لي
ٌأهلنخعًٛلن تْبلدمةلدلت ٌمةلخاحانلنخ ٌمةل)لنخ إلةلنخ ص ٌ ل، لمةلنإلدبلٛل،دمبةل ٜلنخص ا لنخ ص ل،نخ إليلنخثًخنل،إً عةلنخقًه

ٌناع  .505ل–ل15(لِلل7007يم  اٌلل–أ تااٌلل،نخعييلنخ
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ٌامٖٖةلخؤلحٖٖينن ٌامٖٖةلانخا ٌملاًخ عًخإًٖٖملنخع ٌمةلتٖٖعث ٌغٛل ٖٖٜلهًٖٖنلاقٖٖيلتاٖٖمٜلدلٖٖتلنخ  ٖٖتاملنختقمم ٖٖغلل،نخ صٖٖ ادلٖٖتلنخٖٖ
ٌمةلا ًلتاثهل ٜل  لتعلا ًملاأ اًٌلاتحلمبلملدٜلنألحيننلإضًاةلإخٖضعٗلنخثقةلاغلأينءلا ًئٚلنإلدبلٛلنخ ص

ٍٜلاغلهًٖهلنخ عًخإًٖم ٌّلنخ علا ًٖملل،ضعٗلنخعقبلبمةلانخحمًيمةلانختان لاٖغلدٖ   ًٖلنتضٖولضٖعٗلد ٖ٘لنختبًٖٚا
ٌمةلخوًهلنألحيننل،انأل اًٌ ٌتٖاْلا عٖيالملنالدت ًٖيلل،اغمًالنألٌْلنخت  م   ًلنتضولأٜل عمًٌلنخ اضٖادمةلاٖيلن

ٌيهدلتلنخا ًئٚلنإلدبل  ٌمةلاش ٚلْ ل.مةلنخ ص
ٌن ٖٖةل ٌاٖٖغلاٖٖٖغلل(41)ل1001أحميييدلعنمييانلوسيييامالالنجييارلي ٌ لنإلب ًٖٖٖٜلنخع ٌمةلبحٖٖالصٖٖا نتإًهًٖٖٖملنخصٖٖ ا لنخ صٖٖٖ

ٌامة لنخا ٍمٜا ل.نخصحٗلاابانملنختلم 
ٌاٖٖغلاٖٖغل ٌ لنإلدبل مٖٖةلخئلب ًٖٖٜلنخع ٌمةلبحٖٖالنخصٖٖا ٌٗلدلٖٖتلنتإًهًٖٖملنخصٖٖ ا لنخ صٖٖ ٌن ٖٖةلنختعٖٖ حمٖٖنلن ٖٖتوياملنخي

ٌامٖٖٖٖةنخصٖٖٖحٗلاابٖٖٖٖانملنختلم  لنخا ٌمةلهٖٖٖٖغلنخصٖٖٖٖ ا لل،ٍمٖٖٖٖٜا ٌن ٖٖٖٖةلدلٖٖٖٖتلثبلثٖٖٖٖةلأبٖٖٖٖانٔل ٖٖٖٖٜلنخصٖٖٖٖ ا لنخ صٖٖٖٖ ٌمٖٖٖٖملنخي اأإ
ٌن ةلل،انخص ا لنأل ًيم مةل،انخص ا لنخ مً مةل،نإلدبل مة ٌي ل132االاملدمبةلنخي ل.  

ٌاغلاغلا ًئٚلنإلدبلٛللوقدلأسيرتلنتائجلالدراسة ٌ لنإلدبل مةلخئلب ًٜلنخع ٌناضةلاامةلخلصا دٜلاإايلنتإًهًمل
ٌّلخوًهلنخا ًئٚل،بامةنألإ ٌ ٖا وًل،  ًلنتضولأٜلهًهلنالتإًهًملاللتتعثٌلا ثًاةلنختع   ًٖلل،اهال ًٖلمشٖمٌلإخٖتل

ل ٌاغلابٔا ٌ لنإلدبل مةلخئلب ًٜلنخع ٜل  ًلمؤ يلاإايلنت ً٘لنخص ا لنختغلمبت غلإخموًلنخ احاثالتامٜلديٛلتعثٌلنخصا
ٌن مٖٖةلخل احٖٖاثمٜ ٌامٖٖةلانخاإينبمٖٖةلانإلي ٌن ٖٖ لبحٖٖالتحمٍٖٖلادٖٖيٛلًإضًٖٖاةلإخٖٖتلاإٖٖايلنتإٖٖل،اٖٖمٜلنخ  ابًٖٖملنخ ع هلثًاٖٖملا

ٌ ًئلوًلنإلدبل مة ٌامةلاغل ل. اضادمةلا ًئٚلنإلدبلٛلنألإبامةلاغلتعً لوًل علنخش صمةلنخع
ٌن ةل 1002إيمانلفارو لي

ٍ ًٖمل(42) ٌمةلدلٖتلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلاٖغلأااًٖملنأل ٌبٖةل.ندت ًٖيلنخب اٖةلنخ صٖ ٌن ٖةل قً .ي
ٌمةلانخياخمة ل.امٜلنخا ًئٚلنخ ص

ٌٗلدلٖٖٖتلتٖٖٖعثمٌلنالدت ًٖٖٖيلدلٖٖٖتل ٌمٖٖٖةلنالدت ًٖٖٖيلدلٖٖٖتلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلاوٖٖٖيٗلنختعٖٖٖ حمٖٖٖنلاً ٖٖٖملنخاًحثٖٖٖةلاتْامٖٖٖ٘لبٓ
ٍ ًٖملدلٖتل عٖيالملندت ًٖيهٛلنخ  مٖةلانخ م مٖةلدلٖتلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلنخ حلمٖة ل،نخا ًئٚلنإلدبل مٖةلنخياخمٖةلااٖملنأل

ٌن ةلدلتلدمبةلالامل ٌمملنخي ٌي ل ٜلنخب النخ مً مةلانل102اايلأإ ل.أل ًيم مةلانالاتصًيمة  
ٍ ًٖمللوقدلتوصمتلالدراسة ٌ لدلٖتلتاْمٖةلأ اًٌٖلنأل إخٖتلأٜلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلنخياخمٖةل ًبٖملهٖغلنأل ثٌٖلاعًخمٖةلااٖي

ٌن ٌت عًٖالخلاًمٖٖةلاوًٖٖلاٖٖغل قًاٖٚلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلنخ حلمٖٖةل،انخ ٖان ٌمٖٖةلاٖغلبقٖٖٚلنخحٖٖينل ًٖٖٜل  ل،اأٜلتقٖٖيمٌلدبصٌٖٖلنخ ا
ٌاعل عيالملنالدت ًيلدلموً ٌئم ةلاهغلاإٖايلدبلاٖةلد  ٖمةلل،اهال ًل ٌضمةلنخ ٌن ةلإختلإثاًملنخ  اايلتاصلملنخي

ٌن ٍ ًٖٖملانخ ٖٖان ٍنءلأ اًٌٖٖلنأل بمٖٖةلإ احٓمٖٖملهمئٖٖةلل،اٖٖمٜلنالدت ًٖٖيلدلٖٖتلنخا ًٖٖئٚلنألإبامٖٖةلاٖٖغل قًاٖٖٚلنخا ًٖٖئٚلنخْا
ٌ لثٛلشا ةل ٍم ٌتاةلتلتوًلابً لنخإ ٌمًْبمةلدلتلأدلتل  ٌم مةلCNNنإلًندةلنخا ل.نأل 

ٌن ةل ٌمة(ل43)ل1002لسهاملنصاري ل.تعثمٌلنخ صينامةلدلتلدبلاةلنخب اةلاًخصحًاةلنخ ص
                                           

ٌاغلاغلنخصحٗلاال41)ل ٌ لنإلب ًٜلنخع ٌمةلبحالصا بانمل(لأح يلأح يللدث ًٜلا ً غلنخ عميلنخبإًٌل:لنتإًهًملنخص ا لنخ ص
ٌ ل ٌ لنخ بعقيلتحملدبانٜل"لنإلدبلٛلاتح مٜلصا ٌامةل)احنل قيٛلإختلنخ ؤت ٌلنخعل غلنخثً ٜلخ لمةلنإلدبلٛلإً عةلنخقًه ٍماٜلنخا نختلم 

ٌالانخ  ل مٜ  ل102-211(لِلل7007 ًمالل،نخع

ٍ ًمل..يٌلل42)ل ٌمةلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛلاغلأااًملنأل لنخصمًيل:لندت ًيلنخب اةلنخ ص ٌ٘ا ٌبةلامٜلنخا ًئٚل(لإم ًٜلاً ن ةل قً
ٌمةلانخياخمةل)ل ًإ تمٌ ٌ ل،نخ ص لنالتصًٚل، لمةلنآلينال،إً عةلدمٜلش َل،غمٌل بشا  ل.(7005ل،ا ٛلنإلدبلٛلادلٛا
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ٌمة ٌٗلدلٖتلتقمٖمٛلنخب اٖةلخعبصٌٖلنخ صٖينامةلاٖغلنخصٖحًاةلنخ صٖ ٌن ٖةلنختعٖ اامًَٖلتٖعثمٌلهًٖنلل،حمنلن توياملنخي
ٌن ٖٖةلدلٖٖتلدمبٖٖةلاان وًٖٖلل،نختقمٖٖمٛلدلٖٖتلدبلاٖٖةلنخب اٖٖةلاًخصٖٖحٗ ٌمٖٖملنخي ٌي ل ٖٖٜلنخب ٖٖالنخ مً ٖٖمةلل132ااٖٖيلأإ ٖٖ  

ٌمةلانالاتصًيمةانخ  ل. 
ٌتاْلاعٖي لدان ٖٚل و ٖةلهٖغل ٖ عةلنخصٖحم ةلوقدلتوصمتلالدراسية لنخ صٖينامةلمٖ ٌإٖةلنالدت ًٖيلل،إخٖتلأٜل  وٖٛا اي

ٌ ًخةلنإلدبل مةلنخ ت ثلٖةلاٖغلنخشٖ اخمةل،دلموً انالهت ًٖٛلا صٖلحةلل،انخحينثٖةل،إضًاةلإختلدان ٚلتتعل٘لا عًخإةلنخ
ل.نختوامٚانخ اًخاةلالل،انختحمٍل،انختبٔال،نخإ ًهمٌ

ٌنءلنخ ًٖي لاشٖ اخمتوًلانهت ً وًٖلا صًٖخول اايلتامٜلأٜلنخصحٗلنخقا مةل ًبٖملأدلٖتلاٖغل صٖينامتوًلام ًٖلمتعلٖ٘لاثٖ
ٌّلنالتإًهًٖٖٖملنخ تبادٖٖٖةل،نخإ ًٖٖٖهمٌ ٖٖٖةلأ ثٌٖٖٖل صٖٖٖينامةلاٖٖٖغلدٖٖٖ ٍام اٖٖٖغل قًاٖٖٖٚلنت ًٖٖٖٛلل،امب ًٖٖٖل ًبٖٖٖملنخصٖٖٖحٗلنخح

ٌّلنخ علا ًٖٖملانالبتقًٖٖءلنخ  ٖٖٚ ل،نت ٖٖ ملنخصٖٖحٗلنخ ًصٖٖةلاًختوامٖٖٚلانخ اًخاٖٖةلامب ًٖٖل، عًخإًتوًٖٖلاًٖٖختحمٍلاٖٖغلدٖٖ
ااشٖ ٚلدًٖٛلإًٖءملنخصٖحٗلنخقا مٖةل ٖعدلتلنخصٖحٗلاٖغلل.ان ت امل صينامتوًلداٌل صينامةل ٜلم تاٖاٜلاموًٖ

ٌّلخوًلانالدت ًيلدلموً. عي لالملنختع
ٌن ةل ٍمابمٖةلنإل اًل(44)ل1003خالدلصالحلالدينلي ٌ لنخقبٖانملنختلم  ٌمةلبحٖالإين ٍ ًٖملنتإًهًملنخب اةلنخ ص ٌمٖةلخؤل

ٌنٔ ٌ لنخص ٌامةلاغلإًٌْل ي ٚلإين ل.نخع
ٌ ل ٌمةلبحالإين ٌصيلاامًَلنتإًهًملنخب اةلنخ ص ٌن ةل ٌامةل)نخبمٚلخؤل اًٌلحمنلت تويٗلنخي ٌمةلنخع نخقبانملنإل اً

ٌامٖٖٖة ٌ لانخع ٍمٖٖٖ ٌامٖٖٖةلدلٖٖٖتلنخ  ٖٖٖتاملنخعًٖٖٖٛلانخإ ٌنملنخع ٍ ًٖٖٖملنختٖٖٖغلت َٖٖٖلنألبٓ ٖٖٖةلانخشٖٖٖعاالانخ قٖٖٖي ٌندًملانأل (لخلصٖٖٖ
ٌدٖٖغل ٍٚلاٖٖغلال ْٖٖمٜانخ  ٍ ٖٖةلنخإٖٖينٌلنخعًٖٖ ٌن٘لاأ ٍ ٖٖةلنخعٖٖ ٌن ٖٖةلدلٖٖتلنخاعٖٖيلنختقٖٖام غلل.اًٖٖختْام٘لدلٖٖتلأ ٍملنخي ٖٖ ٌ ااٖٖيل

ٌمٖٖةلاأنخ تعلٖٖ٘لاًختعً إضًٖٖاةلإخٖٖتلنخاعٖٖيلل،ادبلاتوًٖٖلاًخامئًٖٖملنخ حمْٖٖةل،ٌْٖٖلصٖٖمًغتوً ٖٖٚلنخ وبٖٖغل ٖٖعلنخ ًٖٖي لنإل اً
ٍٜلانخ اضٖٖادم ٖٖةلنخ ت ثلٖٖةلاٖٖغلنختٖٖان ٌم ٍنٛلاًخ صاصٖٖمةلنختقٖٖام غلنخ تعلٖٖ٘لاًٖٖخقمٛلنإل اً ةلانخحمًٖٖيلانخ صٖٖينامةلانالختٖٖ

ٌامة ٌنمل،نخثقًامةلنخع ل.اادغلنخقًئٛلاًالتصًٚلاوًهلنخ تام
ٌتوًٖٖللوقييدلتوصييمتلالدراسيية ٌئم ٖٖمةلحًٖٖٚلإين ٌإعمٖٖةل ٌامٖٖةلااصٖٖ وًل  ٌمٖٖةلاٖٖيلٓا ٖٖملنخوامٖٖةلنخع إخٖٖتلأٜلنخقبٖٖانملنإل اً

ٍ ًمل ٜلاإوةلبٌٓلنخب اة ٌدمٖل،خؤل ٍٚل  ًلتامٜلدلتل  تاملنخقضًٖمًلنخ  ٌنامٖةلانخإٖينٌلنخعًٖ ٍ ٖةلنخع ةلنخ تعلقٖةلاًأل
ٍ ٖٖٖةل ٌ لنأل ٌهلاٖٖغلإين ٌنٔلنخ صٖٖم مٖٖٗلب ْٖٖلنخصٖٖٖ ٌامٖٖٖةلنخٖٖثبلنلاٖٖيليأاٖٖٖملدلٖٖتلتٓا ٌأملأٜلنخقبٖٖانملنخع أٜلنخب اٖٖةلاٖٖيل

ٍٚ ٍ ٖةلنخإٖينٌلنخعًٖ ٌنٔلنخثًباهلاًخب ٖاةلأل ٌنامةلاغل قًاٚلب ْلنخص ٌمةلأٜلنخقبٖانملل.نخع ٌنيلنخب اٖةلنخ صٖ ٌأملأاٖ   ًٖل
ٌامٖٖٖةلدلٖٖٖتل  ٖٖٖتامموًلنخعًٖٖٖٛلنخٖٖٖثبلنلاٖٖٖيلال ٍ ًٖٖٖملنخع ٌ لاٖٖٖغل عًخإًتوًٖٖٖلنإلدبل مٖٖٖةلبحٖٖٖالنأل ٌمٖٖٖةلنخ ٖٖٖؤن  ٓ ٖٖٖملب ْٖٖٖلبٓ

ٌدغ ل.انخ 
ٌن ةل ٌامةل(45)ل1004حنانلسميملي ٌمةلنخع ٌمةلبحالاناعلا  تقاٚلنخقبانملنإل اً ل.نتإًهًملنخص ا لنخ ص

                                                                                                                                            

ٌمةل)لاحنل قيٛلإختلنخ ؤت ٌلنخعل غلنخ باهلنختً علل43)ل (ل وًٛلبصًٌل:لتعثمٌلنخ صينامةلدلتلدبلاةلنخب اةلاًخصحًاةلنخ ص
ٌمةلانختْام٘ل"ل ًمالإً ل،خ لمةلنإلدبلٛ ٌ لتحملدبانٜل"لأ بلامًملنإلدبلٛلامٜلنخبٓ  ل.5261-5551(لِلل7005عةلنخقًه

ٌامةلاغلإًٌْلل44)ل ٍ ًملنخع ٌمةلخؤل ٍمابمةلنإل اً ٌ لنخقبانملنختلم  ٌمةلبحالإين (ل ًخيلصبلولنخيمٜلح ٜلدلتل:لنتإًهًملنخب اةلنخ ص
ٌنٔل)لاحنل قيٛلإختلنخ ؤت ٌلنخعل غ ٌ لنخص ٌ لتحملدبانٜل"لنإلدبلٛلخ عًصٌلانخوامةلل ي ٚلإين نخعًشٌلخ لمةلنإلدبلٛلإً عةلنخقًه

ٌامة ٌ ل ٜلل،نخع  .5071ل–ل925(لِلِلل7002 ًمالل6-2اغلنخ ت
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ٖٖٖةلانإلد ٌمةلنأل ًيم م ٖٖٖتلنتإًهًٖٖٖملنخصٖٖٖ ا لنخ صٖٖٖ ٌٗلدل ٖٖٖةلنختعٖٖٖ بل مٖٖٖةلانخ مً ٖٖٖمةلبحٖٖٖالاناٖٖٖعلااٖٖٖيلن ٖٖٖتوياملنخاًحث
ٌ ل،ا  ٖٖتقاٚلابٖٖٖانملنخبمٖٖٖٚلخؤل اًٌٖٖٖ ٍمٖٖٖ ٌامٖٖٖةل،انخإ ٌن ٖٖٖةلدلٖٖٖتلدمبٖٖٖةلاان وًٖٖٖلل،انخع ٍدٖٖٖةلل132ااٖٖٖيلْاقٖٖملنخي ٌي ل ا ٖٖٖ  

ل.اًخت ًاهلدلتلأبانٔلنخص ا لنخثبلن
ل و ةلهغلوقدلأسيرتلنتائجلالدراسة ل:دٜلدي لأ ٌا

ٌمةلبحٖال  ابًٖملنألينء .1 تلٖملحمٖنلنحل،نإلدبل ٖغلخلقبٖانملنخٖثبلنلاإايلنتإًهلإمإًٖاغلخٖيملنخصٖ ا لنخ صٖ
ٖٖٖٖٖة ٌم ٌتاٖٖٖٖٖةلنألاخٖٖٖٖٖتل ٖٖٖٖٖٜلحمٖٖٖٖٖنلنخ ا ٌ لنخ  ٖٖٖٖٖ ٍم ٌأ ل،ابًٖٖٖٖٖ لنخإ ٍٜل،انخياٖٖٖٖٖةل،انخ صٖٖٖٖٖينامةل،انخإٖٖٖٖٖ ل،انخحمًٖٖٖٖٖيل،انختٖٖٖٖٖان

ٌإًٖملنخ اًخاٖةلانختوامٖٚل،انخ اضٖادمة ٌامٖةلثٖٖٛلل.امب ًٖل ثلٖملأدلٖتلي ااٖيلتلتوًٖلاٖغلنخقٖمٛلنإلمإًامٖةلابًٖ لنخع
ٌأ نخبمٚلخؤل اًٌلنختغلتامٜلاموًلض ٌمةلانخ اضادمةلانخإ ل.عٗلنخ ا

ٍهًلدلتلنخ اضادًملنخ لامةلا ٖ ملنب عًٖخغ .0 ٌ م ٌ لخئلمإًامًملات ٍم ل،د  ملنخبتًئتل ًخٙلتإًهٚلابً لنخإ
ٌامةلانخبمٚلخؤل اًٌلأ ثٌلب ْمةلاثاًتًال  .امب ًلإًءمل عًخإًملنخع

لانختاإوًملنخ مً مةل .1 ٌمةتامٜلأٜلابً لنخبمٚلخؤل اًٌلهغلنأل ثٌل ضادًالخلضاْا  .خلح ا ةلنخ ص

ٌمةلنألإبامة .2 ٌ لدلتل بًا ةلنخ ي ًملنإل اً ٌامةله ًلنأل ثٌلاي ٌ لانخع ٍم  .ٌأملنخعمبةلأٜلابًتغلنخإ

ٍنٛلنخ وبٖٖٖٖغلاإٖٖٖٖاي لنخ عًخإٖٖٖٖة .3 ٌ لتصٖٖٖٖعميل ٖٖٖٖقٗلنالختٖٖٖٖ ٌا ٌن ٖٖٖٖةلضٖٖٖٖ ٌأملدمبٖٖٖٖةلنخي ل،دلٖٖٖٖتلنخإًبٖٖٖٖالنخ  ٖٖٖٖتقالغل
ٌامٖٖٖة ٌ لنختع مٖٖٖيلدلٖٖٖتلنخوامٖٖٖةلنخع ٌا ٌ لنالهت ًٖٖٖٛلال،اضٖٖٖ ٌا ل،تاثمٖٖٖ٘لنألحٖٖٖيننلاشٖٖٖ ٚل  ٖٖٖبوتإضًٖٖٖاةلإخٖٖٖتلضٖٖٖ

ٌاغ ٌ لنإلب ًٜلنخع ٌامةلدلتلتصحمولصا ٌ لأٜلتع ٚلنخقبانملنخع ٌا ٌامةل،اض ل.ايدٛلنختقًخميلانخقمٛلنخع
 :حتذيذ مشكهت انذراست

ٌن ةلام ًلملغ ٌمًملنخ ًخ ةلانخ عًخإًملنخاحثمةلنخ ًاقةلتحييمل ش لةلنخي ٌضمًملنخبٓ ل:اابًءلدلتلا
ٌأهلتٖٖؤثأٜلنخب ٖٖال اأٜلدبلاتوًٖٖلاا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلتحٖٖييلل،ٌلاٖٖغل حمْوًٖٖلنالإت ًٖٖدغلاتشٖٖ ٚلنتإًهًتٖٖهت ثٖٖٚلاًٖٖي ل

ٌٗلدلٖتلدبلاٖةلنخب اٖةلنأل ًيم مٖةلل.اًختًخغلْامعةلهًنلنختعثمٌ ٌن ٖةلاٖغلنختعٖ لنخب ًٖئمةادلمهلاقٖيلتحٖييمل شٖ لةلنخي
ٌٗلدلٖتلنخعبل ٌئم ٖةلانختعٖ ٌنمل اًٖملنختاًيخمٖةلاٖمٜلهًٖهلاا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةلاتقمم وًلألينئوًلنالتصًٖخغل  تامٖ

ٌنم م مٖٖةلل،نخ تامٖٖ ٌنامٖٖةلانخٓا ٌنملنخيم اإ ٌنملًنملنخصٖٖلةلااضٖٖعوًلامٖٖيلنال تاًٌٖٖل ًٖٖخ تام ٌن ٖٖةلنخ تامٖٖ إضًٖٖاةلإخٖٖتلي
ٌهًلدلتلدبلاةلهًهلنخب اةلاا ًئٚلنالتصًٚ ٌن ةلتعثم ل.اي

ل
ل

ل:أسانيب املعاجلت انبحثيت
ٌن ةلتقاٛلدلتل عًخإةل ش لة ٌن ةلاا٘لنخ ْانملنختًخمة:لادلتلهًنلنأل ًَلاهٜلهًهلنخي لنخي

ٌن ة .1 م مةلخعمبةلنخي ٌنامةلانخٓا ٌنملنخيم اإ ٌٗلدلتلنخ تام ل.نختع

                                                                                                                                            

ٌمةلبحالاناعلا  تل45)ل ٌامةل)(لحبًٜلأح يل لمٛل:لنتإًهًملنخص ا لنخ ص ٌمةلنخع احنل قيٛلإختلنخ ؤت ٌلنخعل غلقاٚلنخقبانملنإل اً
ٌ ل،دشٌلخ لمةلنإلدبلٛلنخ باهلنخحًيه ٌ ل ٜلل،إً عةلنخقًه ٌامةل"لاغلنخ ت  ًمالل1-7تحملدبانٜل"ل  تقاٚلا ًئٚلنإلدبلٛلنخع

 ل551-571(لِلل7001
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ٖٖٖةل .0 ٖٖٖةلنأل ًيم م ٖٖٖيلن ٖٖٖت ين ًملنخب ا ٌٖٖٖلتحيم ٖٖٖتل ٖٖٖ ًملنخعبلاٖٖٖةلاا ًٖٖٖئٚلنالتصًٖٖٖٚلنخ ٖٖٖعايمةلدا ٌٗلدل نختعٖٖٖ
 .نخب ًئمةلخوًهلنخا ًئٚلانإلشاًدًملنخ تحققةل بوًلا  تامًملنخت ًدٚل عوً

م مةلاًال ت ين ًملانإلشاًدًملا  تامًملنخت ًدٚلن تاًٌلدبلاة .1 ٌنامةلانخٓا ٌنملنخيم اإ  .نخ تام

 .ن تاًٌلدبلاةلتقمم ًملأينءلنإلدبلٛلنخ عايهلا ٚل ٜلنال ت ين ًملانإلشاًدًملا  تامًملنخت ًدٚ .2

 روضها:تساؤالث انذراست وف
 :أوالا تساؤالث انذراست

ٌٗلدلٖٖٖٖتلْامعٖٖٖٖةلنخ ٌن ٖٖٖٖةلنختعٖٖٖٖ ٌن ٖٖٖٖةت ٖٖٖٖتويٗلت ًٖٖٖٖؤالملنخي م مٖٖٖٖةلخعمبٖٖٖٖةلنخي ٌنامٖٖٖٖةلانخٓا امعٖٖٖٖةلل، صًٖٖٖٖئِلنخيم اإ ْا
ل:ن ت ين ًتوًلخا ًئٚلنالتصًٚلنخ عايمة

 ؟ وتشممانذراست انذميىجرافيت وانىظيفيتخصائص عينت ما  :أوالا 
لنخت صِلنأل ًيم غ.  ل ٜلحمنلبٔا

 ٌإةلنخعل مة. ٜل  حمنلنخي

 ٜ ل. ٜلحمنلنخ
 .ل ٜلحمنلنخحًخةلنالإت ًدمة
  :؟ وتشممنىسائم اإلعالو انسعىديت وطبيعتها  ائيتماث اننخبت األكادمييت اننساستخذاما  :ثانياا 

ٌاةلنإلدبل مة ل.ألٖل صًيٌلنخ ع
ٌّ ل.الٖل ثًاةلنختع

لنإلشاًدًملنخ تحققة ل.ه.لبٔا
ل.ي.ل  تاملتحق٘لنإلشاًدًم

لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛه ل.ٖلبٔا
ل.  تاملنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛاٖل
ل.ٚل علا ًئٚلنإلدبلٛدانئ٘لنخت ًدٍٖل

 :اختبار فروض انذراست :ثانثاا 
ٌّل م مٖٖٖٖةلا  ٖٖٖٖتامًملنختعٖٖٖٖ ٌنامٖٖٖٖةلانخٓا ٌنملنخيم اإ ٌٗلدلٖٖٖٖتلنخعبلاٖٖٖٖةلاٖٖٖٖمٜلنخ تامٖٖٖٖ ٌن ٖٖٖٖةلنختعٖٖٖٖ لنخي ٌّا ت ٖٖٖٖتويٗلاٖٖٖٖ

لل.انألاعًيلنختقمم مةلألينءلا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةل،انإلشاًدًملانخت ًدٚ
ٌّالاايلتٛلابًء ٌئم ةلنخ  ٌٔلدل،  تامًملدلتلثبلثةلنخ ٌدمةلدلتلنخبحالنختًخغت  لا ٌّا ٌ لا لل:بوًلدش

لل:اليرضلالرئيسلاألول
م مٖٖةلان ٖٖت ين ًملنخب اٖٖةلنأل ًيم مٖٖةلنخب ًٖٖئمةل ٌنامٖٖةلانخٓا ٌنملنخيم اإ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلاٖٖمٜلنخ تامٖٖ ٌ٘ا تاإٖٖيلاٖٖ

ل.خا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةلانإلشاًدًملنخ تحققةل بوً
ل:اليرضلاليرعالاألول
ٌاٖٖٖةلنإلدبل مٖٖٖةمٖٖٖؤثٌلنخت صِٖٖٖلنأل ٌّل، ًٖٖٖيم غلاٖٖٖغلْامعٖٖٖةل صًٖٖٖيٌلنخ ع ا  ٖٖٖتاملتحقٖٖٖ٘لل،ا ثًاٖٖٖةلنختعٖٖٖ

امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةل،ا  تاملنخت ًدٚل،نإلشاًدًم ل.ْا
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ل:اليرضلاليرعالالنانا
ٌاةلنإلدبل مة ٌإةلنخعل مةلاغلْامعةل صًيٌلنخ ع ٌّل،تؤثٌلنخي ل،ا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل،ا ثًاةلنختع

امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةل،ا  تاملنخت ًدٚ ل.ْا
ل:اليرضلاليرعالالنالث

ٌاٖٖٖٖةلنإلدبل مٖٖٖٖة ٌّل،تٖٖٖٖؤثٌلنخحًخٖٖٖٖةلنالإت ًدمٖٖٖٖةلاٖٖٖٖغلْامعٖٖٖٖةل صًٖٖٖٖيٌلنخ ع ا  ٖٖٖٖتاملتحقٖٖٖٖ٘لل،ا ثًاٖٖٖٖةلنختعٖٖٖٖ
امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةل،ا  تاملنخت ًدٚل،نإلشاًدًم ل.ْا

ل:الرابعلاليرضلاليرعا
ٌاةلنإلدبل مة ٌّل،مؤثٌلنخ ٜلاغلْامعةل صًيٌلنخ ع ا  ٖتاملل،ا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل،ا ثًاةلنختع

امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةل،نخت ًدٚ ل.ْا
ل:اليرضلالرئيسلالنانا

ٌّل لًنمليالخةلإحصًئمةلامٜل ثًاةلنختع ٌ٘ا لل. ًدٚا  تاملنختل،ا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل،تاإيلا
ل:اليرضلاليرعالالخامس

ٌّمتعثٌل  تل ل.لاملتحق٘لنإلشاًدًملا ثًاةلنختع
ل:اليرضلاليرعالالسادس

ٌّ.لل لمتعثٌل  تاملنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلا ثًاةلنختع
ل:اليرضلاليرعالالسابع

لل.نخت ًدٚلا  تاملتحق٘لنإلشاًدًممتعثٌل  تاملل
ل:اليرضلالرئيسلالنالث

لًنمليالخةلإل ٌ٘ا ٌّتاإيلا اامٜلنألاعًيلل،ا  تاملنخت ًدٚل،ا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل،حصًئمةلامٜل ثًاةلنختع
لتقمم مةلخا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمة.نخ

ل:اليرضلاليرعالالنامن
ٌّ ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةلا ٚل ٜل ثًاةلنختع ا  ٖتاملل،ا  ٖتاملتحقٖ٘لنإلشٖاًدًمل،تتعثٌلنختقمم ًملنخ تعلقةلاتان

ل.نخت ًدٚ
ل:التاسعاليرضلاليرعال

ٌّ ٖٖٖةلنختعٖٖٖ ٌّلنخ اضٖٖٖادغلا ٖٖٖٚل ٖٖٖٜل ثًا ٖٖٖةلا  ًٖٖٖء لنخعٖٖٖ ٖٖٖعثٌلنختقمم ًٖٖٖملنخ تعلق ل،ا  ٖٖٖتاملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖاًدًمل،تت
لل.ا  تاملنخت ًدٚ

ل:اليرضلاليرعالالعاشر
ٌ ًخةلنإلدبل مةل)تتعثٌلنختقمم ًملنخ تع ٌأ ل،نخ اًخاةل،نخياةل،نخ صينامةلقةلا عًخإةلنخ ٌّنخإ ل،(لا ٚل ٜل ثًاةلنختع

ل.ا  تاملنخت ًدٚل،٘لنإلشاًدًما  تاملتحق
  :أداة انذراست
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ٌنملنخاحن، ٌ لش لمل تام ٌنمللتٛلندت ًيلأ لاالنال تقصًءل عين لاحثمة،لحمنلتٛلتص مٛلن ت ً ٌنءلن تاً ااعيلإإ
ٌن ة.ل لنخصي٘لانخثاًملتٛلتْامقوًلدلتلدمبةلنخي

ٌانلاصٖبلحمتو انصذق: .1 ٌ لدلٖتلدٖييل ٖٜلنخ ح  ٖمٜلنخًٖمٜلأاٖ ٌّلنال ٖت ً ٌتوًلل،ًلخلتْامٖ٘حمٖنلتٖٛلدٖ ااٖي
ٌن ة ل.(46)دلتلتحقم٘لأهينٗلنخي

ٌمٜله ً:لااي :انثباث .2 لامًَلنخثاًملامٜلأ   تبٔا

 ٖٖٖٜلل%1111حمٖٖٖنلتٖٖٖٛلامًَٖٖٖلنخثاًٖٖٖملاع ٖٖٖلاالإدًٖٖٖي لنال تاًٌٖٖٖلدلٖٖٖتلدمبٖٖٖةل ثلٖٖٖملل:ثاًٖٖٖملنألين ل-أل
ٌ لنألاخٖت ٌينملاعيلأ اادمٜل ٜل ٚءلنال ٖت ً ٌينملنخعمبةلااناعلدشٌل   ثاًٖملااٖيلالاٖملب ٖاةلنخل،  

2312 ٌ  .%لاهغلب اةلتشمٌلإختلثاًملنال ت ً

ٌّلًالحمنلتٛلتص مٛلدييل ٜلنخ قًممَلنختإ معمةلش لمل قمً ل:ثاًملنخ قمًَل-ال ل،خ  ٖتاملنختعٖ
ٌينملنخين لمٖٖةلااٖيلإًٖءملإ مٖعلل،خ  ٖٖتاملنخت ًدٖٚلًالا قمً ٖل،خ  ٖتاملتحقٖ٘لنإلشٖاًدًملًالا قمً ٖ نخ  ٖ

 قمًَٖٖٖل ٖٖٖٚلنخقمً ٖٖٖغلخلAlphaتل ٖٖٖٜلام ٖٖٖةل عً ٖٖٖٚلنإلحصًٖٖٖئغلأدلٖٖٖلAlphaااٖٖٖ٘ل عً ٖٖٖٚلخل قًٖٖٖممَل
ٌهلاٖٖمٜل ٌناحٖٖملب ٖٖالنخثاًٖٖملنخ عمًٖٖ اهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلاإٖٖايلنت ًٖٖ٘لل312261الل311133حمٖٖنلت

ٌينملنخين لمةلخ ٚل قمًَين لغل  .ااهلامٜلنخ  

 :عينت انذراست
ٌنهلنخ قم ٖ ٌن ةلاغلنخب اةلنأل ًيم مةلنخب ًٖئمةل ٖٜلنخحًصٖبلملدلٖتلنخٖي تا ٌمًّٖلتحييملدمبةلنخي ًملاٖغل بْقٖةلنخ

ل.اًخ  ل ة
ٖٖٖ مةال  ٌ ٖٖٖةلل(47)لتشٖٖٖمٌلنإلحصًٖٖٖءنملنخ ٌمَلاٖٖٖغلنخإً عًٖٖٖملنخ ٖٖٖعايمةل ٖٖٖٜلح ل ٖٖٖي لأدضًٖٖٖءلهمئٖٖٖةلنخت إخٖٖٖتلأٜل إ ٖٖٖٔا

ٌمًّلمالاٜل ٌنهل ٜلنإلبًنلاغل يمبةلنخ ٍدٜلدلتلثبلنلإً عًملهغل314نخي تا ٌي لمتا ل:  
ل.(122)لإً عةلنخ لٙل عايل-
ٌمًّلإً عةل- ل.(162)ل( ًاقًاللامةلابًمل) لمًملنختٌلخلنخ
 .(16) بل مةلإل ًٛل ح يلاٜل عايلنإلنإً عةلل-

لإخٖٖتلدمبٖٖةلاان وًٖٖل ٍمٖٖعلل،%لااٖٖ٘لنخت ثمٖٖٚلنخب ٖٖاغلخ ٖٖٚلإً عٖٖة25ااٖٖيلن ٖٖتويٗلنخاًحٖٖنلنخاصٖٖٚا ادلمٖٖهلاقٖٖيلتٖٖٛلتا
لدلتل ٌنملاويٗلنخحصٚا ٌ ل26نال ت ً ٌنملخاإٖايل لٖٚلاٖغلنخامًبًٖملل،ن ت ً إاللأبهلايلتٛلن ٖتاعًيلاعّٖلنال ٖت ً

ٖٖٖ٘لن ٖٖٖةلخلتْام ٌنملنخقًال لنال ٖٖٖت ً ٌي لاب ٖٖٖاةلل15خش صٖٖٖمةلاخعٖٖٖيٛلن ٖٖٖت  ًٚلاعّٖٖٖلنأل ٖٖٖئلةل  ًٖٖٖلاصٖٖٖٚلا إ ٖٖٖٔا ٖٖٖ   
ل.%لاهغلب اةلتتمولاًالمةلختع مٛلنخبتًئتل22114

 :انتحهيم اإلحصائي نهبياناث

                                           

ٌ لانألل46)ل ٌ لدلتلدييل ٜلأ ًتً لنإلدبلٛلاإً عًمل)نإل ًٛلانخ لٙل عايلانخقًه ٌّلنال ت ً  .(ن تااٌل6الٍهٌلا صٌلنخياخمة(لتٛلد

ٌ لنختعلمٛل47)ل ٍن ٌامةلنخ عايمةإحصًءنملنختعلمٛلنخع،لنخعًخغل(لا ٌمًّل نخعيي،لًخغلاغلنخ  ل ةلنخع ,لنخ ٌٜا -ل5271نخثً ٜلانخعش
 256ل،277ل،259ِلل5276
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ٌبًٖٖٖ تل حمٖٖٖنلتٖٖٖٛلإي ًٖٖٖٚلنخامًبًٖٖٖملدلٖٖٖتللSPSS v.11ندت ٖٖٖيلنخاًحٖٖٖنلاٖٖٖغلد لمًٖٖٖملنختحلمٖٖٖٚلنإلحصًٖٖٖئغلدلٖٖٖتلا
ات ملنخ عًخإةلنإلحصًٖئمةلخوًٖهلنخامًبًٖملداٌٖلتْامٖ٘لنخعيمٖيل ٖٜلنخ عًٖ بلملنإلحصًٖئمةلنختٖغلإًٖءملل،تٌنخ  امال

ل:دلتلنخبحالنختًخغ
ل:المقاييسلالوصييةلوتشملل:أوالًل

ٌمٖٖة ٌن ٍمعًٖٖملنخت  لانختا لتوٖٖيٗلإخٖٖتلنخ شٖٖٗلدٖٖٜلل:نخإٖٖينٚا ٌن ٖٖةلاٖٖغلإٖٖينٚا ٌنملنخي ٌّل تامٖٖ حمٖٖنلاًٖٖٛلنخاًحٖٖنلاعٖٖ
ٌنملانخب الاقْ ٌن ٌٗلدلتل إت علنخاحنل.نخت  ٌنملنخ  مةلنخ ْلااةلخلتع ل.اهال ًلمااٌلنخ ؤش
ٌإو ٍٜلنخ ٖٖ ٌتمٖٖالل: تا ْٖٖلنخٖٖا ٌٗلدلٖٖتلت ٌينمل ٖٖٚل قمًَٖٖلاوٖٖيٗلنختعٖٖ ٍبمٖٖةلخ  ٖٖ ٌٗلدلٖٖتلنخقٖٖمٛلنخا ام ٖٖتويٗلنختعٖٖ

ٌن ة ل.ت ثمٚل ٚل بوًلخيملدمبةلنخي
ل:تصميملالمقاييسلالتجميعيةل:نانياًل

ٌّحمنلتٛلتص مٛلدييل ٜلنخ قًممَلنختغلش ل ا قمًَلتحق٘لنإلشاًدًملا قمًَلنخت ًدٚل علل،لمل قمًَلنختع
ل.ا ًئٚلنإلدبلٛ

لل:االختباراتلاعحصائيةل:نالناًل
ٌن ٖٖٖةلاقٖٖٖيلت ثلٖٖٖملاٖٖٖغل ٌنملنخي لاٖٖٖمٜل تامٖٖٖ ٌ٘ا ٌنملنإلحصًٖٖٖئمةلنختٖٖٖغلتقٖٖٖمَل ٖٖٖيملاإٖٖٖايلاٖٖٖ أ ًٖٖٖلدلٖٖٖتلصٖٖٖعميلنال تاًٖٖٖ

ٌنمل ٍبمةلنخ تام ٌنملنإللScaleنخا ٌنملاغًنملنخ صينامةلنألدلتلامٜلنال تاً ل:حصًئمةلات ثلملأهٛلهًهلنال تاً
 ن تاًٌلT.Testٍبمةلامٜل إ ادتمٜلاقْ.خقمًَلنل لنخا ٌ٘ا  خ 

 ن تاًٌلF One Way ANOVAٍبمةلامٜلأ ثٌل ٜل إ ادتمٜل لنخا ٌ٘ا  .خقمًَلنخ 

لل2023ندت ٖيلنخاًحٖنلدلٖتل  ٖتامليالخٖةلمالٖغلل:مستوىلالداللةلالمعتميدلفيالهيذهلالدراسية ٌ٘ا خٖٙلالدتاًٌٖلنخ ٖ ًا
ل.مليالخةلإحصًئمةل ٜلدي هًن

 :نتائج انذراست امليذانيت
 :خصائص عينت انذراست انذميىجرافيت وانىظيفيت :أوالا 

ٌاٛل) ل لنخت صِلنأل ًيم غ1إيٚا ٌن ةل ٜلحمنلبٔا ٍمعلدمبةلنخي ل:(لماضولتا
ٌنٌللنخت صِلنأل ًيم غل لنخب اةلنخ ئامةللنخت 

ل1204ل7لتْامقغل
ٌهل ل6702ل54لبٓ
ل122ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌمةلا عيالملدًخمةلخلاًمٖة ٌت ًٔلت ثمٚلنخت صصًملنخبٓ %لاهٖال ًٖلمشٖمٌلإخٖتلأٜلب ٖاةل6702إًلالاٖملب ٖاتوًلل،ن
ٌ ل ٜلنأل ًيم مًملنخ عايمًملم ضلٜلنخت صِلاغلن ٌمٖةلنختٖغلتعٖيلأ ثٌٖل بلء ام  ٖةلخلْامعٖةلنخب ًٖئمةلخعلٖاٛلنخبٓ

ٌمل، ٜلإوة لانضٖولاٖغلتانإٖيلنخب اٖةلنأل ًيم مٖةلدلٖتلصٖعميللا ٜلإوةلأ  تشمٌلهًهلنخبتمإٖةلإخٖتلاإٖايلاصٌٖا
لنختْامقمٖٖة ٌملبتًٖٖئتلنإلحصًٖٖءلنخ ٖٖ ًبغلنخثًخٖٖنلإخٖٖتلأبٖٖهل ٖٖبلٚلل،نخعلٖٖٛا لنخ  ل ٖٖةلحمٖٖنلأشًٖٖ ٌ لاٖٖغلد ٖٖٛا اهٖٖغلًٖٖٓه

لانإلبًٖٖٖٖٖنل لنخ  ل ٖٖٖٖٖةل ٖٖٖٖٖٜلنخًٖٖٖٖٖ ٌا ٌمإمٜلاٖٖٖٖٖغلد ٖٖٖٖٖٛا %لاٖٖٖٖٖغل63-62نخ ٖٖٖٖٖبانملنخعشٌٖٖٖٖٖلنخ ًضٖٖٖٖٖمةلالاٖٖٖٖٖملب ٖٖٖٖٖاةلنخ ٖٖٖٖٖ
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ٌمٖٖٖةلاٖٖٖغل قًاٖٖٖٚلنخ ٖٖٖة02-13ت صصًٖٖٖملنخبٓ اهٖٖٖال ًٖٖٖلمإعٖٖٖٚلهًٖٖٖهلنخبتمإٖٖٖةلْامعمٖٖٖةلل،%لاٖٖٖغلنخت صصًٖٖٖملنخع لم
ًال ٌمٖٖةل صاصٖٖ ٌن ٖٖةلنخ ْمٖٖالل.اأٜل مٖٖٚلنإلبًٖٖنلأ ثٌٖٖلبحٖٖالنخت صصًٖٖملنخبٓ حمٖٖنلل(48)ل0222اهٖٖال ًٖٖلأ يتٖٖهلي

لدلتل ٌامةلانختعلمٛلم تحًا ٛلنإلب ًٖبمةل%ل ٜلدييلنخًْخاًٖملاٖغلنخإً عًٖململمٖهلنخعلٖال5602أ يملأٜلت صِلنخت
ٌن ًٖٖٖملنإل ٖٖٖبل مةلاب ٖٖٖاةلل،%1200اب ٖٖٖاةل ٖٖٖٛلنخي ٖٖٖةلنخت صصًٖٖٖملا ًٖٖٖلاموًٖٖٖلنخت صصًٖٖٖمل205ث ٖٖٖعتغلاقم %لامب ًٖٖٖلت

ٖٖٖةلخت ثٖٖٖٚل ٖٖٖةل ت صصًٖٖٖملنخوبي ٖٖٖةلل،%لاق405ْٖٖٖنختْامقم ٖٖٖيل ٖٖٖٜلنخت صصًٖٖٖملنختْامقم  ٖٖٖعل بلحٖٖٖٓةلن ت ًٖٖٖءلنخعيم
ٌّ لنأل ٌ لانخت ْٖٖمْلادلٖٖٛا لنخامئٖٖةلانخت ْٖٖمْل،انخاحًٌٖٖل،انخع ًٖٖ ٌهًٖٖانخْٖٖل،ادلٖٖٛا ٌا لنخحمانبمٖٖةلاغم ٌهلانخثٖٖ ل.النخامْٖٖ

خٙلاا٘لامًبًملدًٛل لهٖ.1202ًا
ٌاٛل) ل ٍمعلدمب0إيٚا ٌإةلنخعل مة(لماضولتا ٌن ةل ٜلحمنلنخي  ةلنخي

ٌإةلنخعل مةل ٌنٌللنخي لنخب اةلنخ ئامةللنخت 
ل5403ل43لأ تًًل  ًدي
ٌٙ ل0103ل02لأ تًًل شً

ل-ل-لأ تًً
ل122ل63لنخ إ ٔا

لنخ  ل:ًا٘لإختل ًلملغتشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌإةلأ ٖتًًل،%لاهغلب اةلدًخمة5403أٜلب الت ثمٚلنأل تًًلنخ  ًديلالامل اهٖال ًٖلل،امب ًلن ت ملب اةلت ثمٚلي

ٌ ل ٖٜلنأل ًيم مًٖملاٖغلنخ  ل ٖةلاللمتٖ ٌ لنخاحثمٖةلاحمٖنلمصٖلٜلإمشمٌلإختلأٜلب اةل ام ٌإٖةلأ ٖتًًًاعٜلنخ  ٖم ل،خٖتلي
ٍ بمًٖال  ًٖلخٖٛل  ًلتشمٌلهًهلنخبتمإةلإختلأٜلتبً غلنأل ًيم ٌماٖةل ٌنملا لاٖغلاتٖ لاشٖ ٚل لحٖٓا  مًملنخ ٖعايمًملتٌْٖا

ٍ بمةلاللتقٚلدٜل ٌ ل ٌ٘لات ٌتاةلأ تًًلنختغلت تا  بانملدلتلنإلْبل٘لاعيلل12م  ولخلعيميل بوٜلأٜلمصلٜلإختل 
ٌنه ٌإةلنخي تا لدلتلي ٌهلخلعمبةلنآلتغلاعيل،نخحصٚا ٍمعلنخع  ل.اهال ًلمت ٘ل علنختا

ٌاٛل) ل ٍم1إيٚا ٌن ةل ٜلحمنلنخ ٜ(لماضولتا ل.علدمبةلنخي
ٌنٌلنخ ٜ لنخب اةلنخ ئامةلنخت 
ل1403ل12لاعاٚل13
ل6202ل46ل24حتتلل14

ل103ل1ل24أ ثٌل ٜل
 ل122ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ لل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌت ًٖٖٔلب ٖٖاةلت ثمٖٖٚلائًٖٖملنخ ٖٖٜلنخ تا ْٖٖل ٖٖٜل ٌمٖٖةلنألصٖٖاٌلابل،%62حمٖٖنلالاٖٖملل،24-14ن  ٖٖاةلتلتوًٖٖلنخ ئٖٖةلنخع 

ٌ لإخمو103ً%لثٛلنأل اٌلاب اةل1403الامل ٌإةلنخعل مةلنخ ًا٘لنإلشً ٍمعًملنخي لل.%لاهال ًلمت ٘ل علتا

                                           

ٌأ لحقااوًلاال(ل ح يلشحًملنخ ْمال48)ل ٌأ لنإاًتوًلادبلاةلنختعلمٛلاًخٙ.ل):لنخ  لاانإاًملنخ  احنل قيٛلإختل ؤت ٌل"لحق٘ا
ٌ ل ٜلنخ عايمةلنخ بعقيلاًخ يمبةلن ٌ لاغلنخ ت  22-59(لِل7002-6-52حتتل-57خ با
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ٌاٛل) ل ٌن ةل ٜلحمنلنخحًخةلنالإت ًدمةل2إيٚا ٍمعلدمبةلنخي ل(لماضولتا
ٌنٌلنخحًخةلنالإت ًدمةل لنخب اةلنخ ئامةلنخت 

ٍاإةل ل5606ل45ل ت
 ل0100ل16لآب ةل

ٌ لةل ل-ل-لأ
 ل122ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٍاإًٖمل ٌت ًٔلب اةلت ثمٖٚلنآلب ًٖملاشٖ ٚل امٌٖلحمٖنلالاٖملب ٖاةلغمٌٖلنخ ت %لاٖغلحٖمٜلأٜلب ٖاةل ٖٜلاٖغل0100ن

ًالخامًبًٖٖمل صٖٖلحةلنإلحصًٖٖءنملنخعً ٖٖةلانخ علا ًٖٖملنختًاعٖٖةل ٍانهلْاقٖٖ هًٖنلنخ ٖٖٜل ٖٖٜلنإلبًٖٖنل  ٖٖٜلخٖٖٛلم ٖٖا٘لخوٖٖٜلنخٖ
ٌ لنخت ْمْلت ميل ٍن ٌمًّلت ثٚلخا اهال ًلمؤ يلااضاولأٜلْامعةلل(49)%لاقْل007اعٜلب اةلهًهلنخ ئةلاغل يمبةلنخ

ٍانإوٜلاش ٚل امٌ ٌِل ل.نخع ٚلنأل ًيم غلتؤثٌلاغلنخحًخةلنالإت ًدمةلخ ٜلمع ٚلاموًل ٜلنخب ًءلا ًلمقلٚلا
 :وطبيعتها وسائم اإلعالوخذاماث است:ثانياا 

ل:أليلمصادرلالمعرفة
ل
ل

ٌاٛل) ل ٌن ة صًيٌلنخ ل(لماضو3إيٚا ٌاةلنإلدبل مةلخيملدمبةلنخي لع
ٌاةل ٌإولل صًيٌلنخ ع ٍٜلنخ    تا ْلنخا

ل202524لصحٗ
ٍماٜ ل202524لتلم 

ل202116ل تال ْاادة
ل103154ل إبلملدل مةل ْاادة
ٌابمة ل101154ل اناعلإدبل مةلإخ ت

ل102251ل إبلم
ٌبم ل006524ل إبلملدل مةلدلتلنإلبت

ل004116لإًندة
ٌبم تالدلتلنإل  ل003072لبت

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا

                                           

ٌ لنخت ْمْلل49)ل ٍن ل(ل صلحةلنإلحصًءنملنخعً ةلانخ علا ًمل..لا
Map/scripts/calculator/calc.asphttp://www.cds.gov.sa/statistic/cdsonnet/Demographic  

http://www.cds.gov.sa/statistic/cdsonnet/DemographicMap/scripts/calculator/calc.asp
http://www.cds.gov.sa/statistic/cdsonnet/DemographicMap/scripts/calculator/calc.asp
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 ٍمٖٖاٜلمحٖٖتبلٜلنأله مٖٖةل لا تا ْٖٖلانحٖٖيلاهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأٜلنخصٖٖحٗلانختلم  ٍمٖٖٜا إًٖٖءملنخصٖٖحٗلانختلم 
ٌاةلنإلدبل مة لدلتلنخ ع ٌن ةلاغلنخحصٚا اهالأ ٌٖلْامعٖغلمت ٖ٘لاًخب ٖاةلخلصٖحًاةلل،ًنتوًلخيملدمبةلنخي

ل  ٌن ًٖٖٖملنخعً ٖٖٖةلنختٖٖٖغلتشٖٖٖمٌلإخٖٖٖتلأٜلل،ثقٖٖٖٗلاب اٖٖٖاه ٖٖٖعلْامعٖٖٖةلنخعمبٖٖٖةل إ وٌٖٖٖا امت ٖٖٖ٘ل ٖٖٖعلبتًٖٖٖئتلنخي
ٌنئحه لنخعًٛلا ًاةلش ٌاةلنإلدبل مةلامٜلنخإ وٌا ٌئمَلخل ع لمعيلنخ صيٌلنخ ٍمٜا  .نختلم 

 ٌٚالاٖيم ٌ٘ل امٌٖلدٖٜلأاٖ ٌتاٖةلنخثًبمٖةلا ًٖ اهٖغلبتمإٖةلتت ٖ٘ل ٖعلنخْامعٖةلل،إًءملنخ تالنخ ْاادٖةلاٖغلنخ 
ٌاةلا ًاةلأش ًخوًل،نأل ًيم مةلنخب اامةلخلعمبة ٌئمَلخل ع  .حمنلتعيلنخ تالنخ صيٌلنخ

 ٌتاٖٖةلنخثًخثٖٖةلاهٖٖال ًٖٖلمت ٖٖ٘ل ًٖٖخٙل ٖٖعلنخْامعٖٖةلنأل ًيم مٖٖةلنخب اامٖٖةلاٖٖغل إًٖٖءملنخ إٖٖبلملنخعل مٖٖةلاٖٖغلنخ 
 .نالدت ًيلدلتلنخ إبلملنخعل مةل  صًيٌلخبلْبلٔلدلتلأحينلنالتإًهًملنخعل مةلانخاحثمة

 ٌبملنخعً ةل  ثل علنأل ًٖيم غل  ثلٖةلاٖغلةلاغلنخ اناعلنخعً ةلدلتل ثمبلتوًلًنملنخًْٖات اامل صًيٌلنإلبت
ٌابمٖٖةلدلٖٖتلنخشٖٖا ةنخ تٖٖالنإلخ ٌابمٖٖةلانخ إٖٖبلملنخعل مٖٖةلنإلخ ت اهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأٜلن ٖٖت ين ًملهًٖٖهلل، ت

ٌال ٖٖٖٜلنال ٖٖٖت ين ًملنخعً ٖٖٖةلخلشٖٖٖا ة اٖٖٖغل قًاٖٖٖٚلتقلِٖٖٖلانضٖٖٖولخبلدت ًٖٖٖيلدلموًٖٖٖلل،نخب اٖٖٖةلنأل ًيم مٖٖٖةلتقتٖٖٖ
ٌاة  .نخعل مةل  صيٌلخل ع

  ٌ ٌتاةل تع  اهال ًلمشمٌلإختلتقلِلنهت ًٛلهًهلل، ًخٙلنإلًندةلنخ   ادةل،إًءملنخ إبلملنخعً ةلاغل 
ٌاٖٖةلنإلدبل مٖٖة ٌئم ٖٖمٜلخل ع ٌمٜلنخ ٌإٖٖعلهًٖٖنلإخٖٖتلأٜلأغلٖٖالنخ إٖٖبلملل،نخب اٖٖةلنخب ًٖٖئمةلاوًٖٖمٜلنخ صٖٖي ااٖٖيلم

ٌهلدًٖٛ ٌال ٖعلخ إٖبلملنخب ًٖئمةلنخ ت صصٖةلا إٖنأ ًٖلل،نخ عايمةلًنملًْٖاعلً ٖا ًالملنهت ً وًٖلاللتتقًٖ
لنإلًندةلنخ   ادةل بتمإةلدً ةلل،نهت ً ًملهًهلنخب اةلااللتلاغلنحتمًإًتوً ٌنإعليٌا امب ًلم  ٜلت  مٌلت

ٌملإخمٖهلاعّٖلنخيٌل ٌهًلاغلنخ إت علنخ عايهلدلتلنخبحٖالنخًٖهلأشًٖ ٌن ٖةلختقلِليا ن ًٖملنخ ًٖاقةلا بوًٖلي
ل.(50)خلاًحن

ل:بليلكنافةلالتعرض
ٌاٛل) ل ٌّلنخعمبةلخئلدبلٛلنخ عايهماضول ث(ل4إيٚا لًاةلتع

ٌّل ٌنٌل ثًاةلنختع لنخب اةلنخ ئامةلنخت 
ل205ل2لضعمٗل
ل3106ل22ل تا ْ
ل2103ل15لدًٚ

 ل122ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ لل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا

                                           

ٌاًدغل50)ل بمةلانخ  تحيثًملنالتصًخمةل..ل(لدايلنهلللاٜل ح يلنخ :لندت ًيلنخشاًالنخ عايهلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛلنختقلميمةلنخْا
ٌبةلدلت ٌن ةل قً ٌمًّلي  .لدمبةل ٜلنخشاًالاغل يمبةلنخ
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ٌّلنخ ثمٖٖٖٗ لْ م ٖٖٖةلب ٖٖٖالنختعٖٖٖ ٌ٘ا ٌّلنخ تا ْٖٖٖلأدلٖٖٖتلنخب ٖٖٖالتلتوًٖٖٖلا ٖٖٖ ب ٖٖٖاةللامب ًٖٖٖلالاٖٖٖمل،إًٖٖٖءملب ٖٖٖالنختعٖٖٖ
ٌّلنخضعمٗل ٍبٖةل،%لاق205ْنختع ٌّلنخعمبٖةلخا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلنخ ٖعايمةل تان ل،اهال ًلمشمٌلإختلأٜل عيالملتعٖ

ٌن  ةلاثًاتة لل.اأٜلدبلاتوٜلاًإلدبلٛلنخ عايهلدبلاةل
لل:ج.لنوعلاعشباعاتلالمتحققة

ٌاٛل) ل ٌّلخئلدبلٛلنخ عايهل5إيٚا ٌنءلنختع لنإلشاًدًملنخ تحققةلإ ل(لماضولبٔا
لنإل ٌإوللشاًدًملنخ تحققةلبٔا ٍٜلنخ    تا ْلنخا

ٌ  مةل ٌاةلنأل اًٌلنخ حلمةلنخ ل202116ل ع
ٌ ةلابشًًْملنخ إت علنخ  تل ةل ٌاةلح ل107660ل ع

لنخ حلمةلادبلاتوًلاًخشؤل ٌاةلنخشؤٜا لنخياخمةل ع ل107425لٜا
لدلتلنخثقًاةلنخعً ةل ل106116لنخحصٚا

ٌأهلاغلنخشعٜلنخ حلغل ٌاةلنتإًهًملأصحًالنخ ل.1.286ل ع
ٌاغلانخياخغل ٌأهلاغلنخشعٜلنخع ٌاةلنتإًهًملأصحًالنخ ل101307ل ع

ٌامهل لدلتلنخت  ل100116لنخحصٚا

لدلتلنختعلمٛل ل102524لنخحصٚا
لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا

ل ٖانءلدلٖتل  ٖتامل،حمٖنل ثلٖملأدلٖتلنخ تا ًْٖملدلٖتلنإلْٖبل٘ل،نالهت ًٛلنخعًخغلاًخشعٜلنخ حلغلا ًاٖةلإانباٖه
ٌاةلحٌل ٌاةلنأل اًٌلأال ع ٌاةلنخشؤل ع لنخ  ةلابشًًْملنخ إت علأال ع لنخياخمةل)حلمةلادبلاتوًلاًخشؤلٜا اإ معوًٖلٜا

م ٖٖ ٌنااٖٖةلنخامئٖٖة( ثٖٖٚلٓا م ٖٖةل  لدلٖٖتلنخثقًاٖٖةلاهٖٖال ًٖٖلمت ٖٖ٘ل ٖٖعلنخْامعٖٖةلنأل ًيم مٖٖةلل،ةلنإلدٖٖبلٛلآا تبلهًٖٖلنخحصٖٖٚا
ٌاٖٖغلانخٖٖيالل،نخب اامٖٖةلخلعمبٖٖة م ٖٖةلهً ٖٖةل ٖٖٜلل،خغثٖٖٛلمٖٖعتغلنالهت ًٖٖٛلاًخشٖٖعٜلنخع ٌامٖٖهلاهٖٖالٓا لدلٖٖتلنخت ٌنالنخحصٖٖٚا اأ مٖٖ

لدلٖٖتل تا ْٖٖلدًٖٖٚ ٌ لاًخحصٖٖٚا ًٖٖئٗلنإلدبل مٖٖةل ًبٖٖملإٖٖيم ل،اخ بٖٖهلمت ٖٖ٘ل ًٖٖخٙل ٖٖعلْامعٖٖةلنخعمبٖٖةلنخب اامٖٖةل،نخٓا
ٌ ًئٚلنإلدبل مةلنختغلت تويٗلنختعلمٛل ٌنهلنخاًحنلْامعمًالحمنلأٜلنخ لدلتلنختعلمٛلاهالأ ٌلم ااغلنخبوًمةلنخحصٚا

ٌتقغل لل.اغل ثمٌل ٜلنألحمًٜلإلاًي لب اةلأ ًيم مةلت صصوًلنأل ً غلاغلنختعلمٛاللت
ل:د.لمستوىلتحق لاعشباعات

ٌاٛل) ل ٌنيلنخعمبة(لماضول  تامل6إيٚا لتحق٘لنإلشاًدًملخيملأا
ٌنٌلل  تاملتحق٘لنإلشاًدًم لنخب اةلنخ ئامةلنخت 

ل-ل-لضعمٗل
ل5504ل44ل تا ْ
ل0002ل17لدًٚ

 ل122ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغتشمٌل لل:امًبًملنخإيٚا
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ٌملالامل ٌّلخئلدبلٛلنخ عايهلاغل  تامل تا ْلاب اةل ا %ل5504إًءل  تاملتحق٘لنإلشأًلنخبًتتلدٜلنختع
ٚ ل0002اغل قًاٚل ٌ لدلتلتحقم٘لل%لختحق٘لنإلشاًدًملاش ٚلدً اهال ًلمشمٌلإختلأٜلنإلدبلٛلنخ عايهلخيمهلنخقي

ٗ لإشاًدًملهًهلنخ ئةلنخب اامةلدلتل خٙلاغل قًاٚلن ت ًءلائةلضعمٗلنإلشأًلت ً ًالل،ا ت مٍلبحال ً اهال ًٖلل،ًا
 ٌ لل.مؤ يلهًهلنخقي

لل:هيلنوعلالتياعللمعلوسائللاععالم
ٌاٛل) ل ٌنيلنخعمبةل علا ًئٚلنإلدبلٛل7إيٚا لنخت ًدٚلنخًهلتقاٛلاهلأا ل(لماضولبٔا

لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛ ٌإوللبٔا ٍٜلنخ    تا ْلنخا

ٌمٜنخبقيلنخ ً لا بًاشتوًل علآ  ٍمٜا ٌنيمالانختلم  ٌاحةلاغلنخ ل102251لحِلانخيام٘لخلقضًمًلنخ ْ
ٌمٜل ٌنء لنخ ًحصةلنخبًاي لخ ًلم تالاغلنخصحٗلا بًاشتوًل علآ  ل101543لنخق

ٌنء لنخ ًحصةلنخبًاي لخ ًلم تالاغل اناعلنإل ٌمٜلٌبمبتنخق  ل006131لا بًاشتوًل علآ 

ل005660ل تًاةلنخ قًالمل
لنختعل ٍمٜا ٌنيمالانختلم  ٌولاًخ ل106721لم٘لنخ  تاالدلتل ًلمْ

ٌيلدلتل ًلمبشٌلاغلنخصحٗل ل106222لنخ
ٍمابمةل ٌن تلنإلًندمةلانختلم  ٌ ةلاغلنخا ل104116لنخ شً

ٌ ل ٌن تلنخ اًش لاغلنخا ٍمٜا ٌ لاًالتصًٚلاًختلم  ل103072لنخ اًي
ٌمةل ٌ ةلاغلنختعلم٘لدلتلنخقضًمًلنإل اً ل102524لنخ شً

لتقيمٛل ٍمٜا ٌنيمالانختلم  ٌن تلاغلنخ ل100524لا
لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا

ا قصٖٖٖايلنخت ًدٖٖٖٚلل،ٜلنخت ًدٖٖٖٚلنخ ًٖٖٖ ٜل ًٖٖٖٜلهٖٖٖالنخاًخٖٖٖالدٖٖٖٜلنخت ًدٖٖٖٚلنخٖٖٖيمبً م غلنخ اًشٌٖٖٖل ٖٖٖعلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛإ
ٚ ل ٌ ًٖخةلنالتصًٖخمةلاقٖيٌلدًٖ ٌامٖةل ًالبتاًٖهلانإليلنخ ً ٜلهالنختإًاال ٖعلنخ ٌنٙلانختًٖ ٌلا ٖٜلثٖٛل ٖٜلنخع لمًٖملنخ ع

ٌمٜ ٌ ًخةلنإلدبل مةل علنآل  ٌأهلل، بًاشةل حتاملنخ لنخب اٖةلنأل ًيم مٖةل قًٖي ل ٌ لنخقًئلٖةلاٖعٜليٌا ٍٍلنخ  ٖ اهال ًلمع
لأصٖٖٖمٚلاثًاٖٖٖملااٖٖٖيمٛ ٌحلتمٜليٌا ٌ لدلٖٖٖتلبقٖٖٖٚلنخ علا ًٖٖٖملدلٖٖٖتل ٖٖٖ لاٖٖٖغلل،اٖٖٖغلنخ إت ٖٖٖعلاًٖٖٖي ااٖٖٖيلحصٖٖٖٚلهًٖٖٖنلنخٖٖٖيٌا

ٍماٜلدلتل تا ْلأدلتل ٜل ٚل ٜلنخصحٗل ٌبمنختلم  ٌنالاللاٖعَلاٖهل ٖٜلنخقمًٖٛلل،ثٛلنإلبت اهال ًلمشمٌلإخٖتلأٜلاٖي
ٍياهلاٖمٜلنخب اٖةلنأل ًيم مٖةلنخب ًٖئمةلا حمْوًٖلنالإت ًٖدغ ٌّل ٖ ٌإعلإختلاإايلتعٖ لنخت ًدٚلنخ ً ٜلم اهٖالل،ايٌا

ٌّل لنختغلتت ٛلاقيٌلاللاعَلاهل ٜلنخثاًملانخ تًاعة ًلمتبً ال علدًينملنختع ٍمٜا ل.نختًاعةلخلتلم 
ٌتاٖةلنألاخٖتلاًخب ٖاةلخلت ًدٖٚلنخٖيمبً م غلاايلإًءم اهٖال ًٖلمعبٖغلل، تًاةلنخ قًالملاغلنخصحٗلانخ إبلملاغلنخ 

ٌيل  ًٖٖحًملاللاٖٖعَلاوًٖٖلخلب اٖٖةلنخب ًٖٖئمةلنأل ًيم مٖٖةلدلٖٖتلصٖٖ حًتوً  ًٖٖخٙلل،أٜلنخصٖٖحٗلانخ إٖٖبلملنخ ٖٖعايمةلت ٖٖ
ٍماٜ ٌنيمالانختلم  ٌن تلنخ ٌيايلدلتلل،إًءملنختعلمقًملنخ  تااةلدلتلا  ًلمبشٌٖلاٖغلنخصٖحٗل ٖيخمٚلآ ٌٖلدلٖتلثٛلنخ

ٌانايلنختعامٌلخيملنخب اةلنأل ًيم مةلنخب ًئمةلاغلنخ  ل ة ٌئمَل ٜل ٌنايلنخ ل.أٜلنخصحًاةلت ثٚلنخ
 ٌ ٌنتال تع  ٌنيمالاغل  ٍماٜلانخ ٌ ًملاغلنختلم  ٌن تل،امب ًلإًءملنخ شً لاغلنخا ٌ ةل ضمٗا ل، انءل ٜلحمنلنخ شً

ٌ لاًالتصًٚلختاضمولاإوًملن ٌ ةلاٖغلنختعلمٖ٘لدلٖتلنألحٖيننل،خبٌٓأالنخ اًي اهٖال ًٖلمشٖمٌلإخٖتلاإٖايلل،أالنخ شًٖ
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ٌمة ٌنالاإ ًهم ٌن تلاغلبوًمٖةلل،  ًحةل ًل بًاً لخلتعامٌلاغلهًهلنخا ًئٚلنإلدبل مةلنأل ثٌلنبتشً امب ًلإًءلتقيمٛلنخا
ٌمٖةلدًخمٖةلالل،أش ًٚلنخت ًدٚ  و ٖةلخٖيملنخب اٖةلات ثمٚلهًنلنخشٖ ٚلاٖغلحٖيلًنتٖهلمعٖيليخٖمبلالدلٖتلاإٖايل  ًٖحةلتعام

ٌمة ل.نأل ًيم مةلنخب ًئمةلاغلا ًئٚلنإلدبلٛلنخإ ًهم
ل:ويلمستوىلالتياعللمعلوسائللاععالم

ٌاٛل) ل ل  تاملنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛل(لماضو12إيٚا
ٌنٌل  تاملنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛ لنخب اةلنخ ئامةلنخت 

ل4501ل35لضعمٗ
ل1007ل06ل تا ْ
ل-ل-لدًٚ

 ل122ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
%لتلتوًٖلائٖةل تا ْٖلاب ٖاةل4501نبحصٌل  تاملنخت ًدٖٚلنخعًٖٛل ٖعلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلاٖغلائٖةلضٖعمٗلنختٖغل ثلٖمل

ٌينتوًٖٖل،1007% اهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأٜلد لمٖٖةلنخت ًدٖٖٚل ٖٖعلا ًٖٖئٚلل،امب ًٖٖلن ت ٖٖملائٖٖةلدًٖٖٚلاٖٖغلنخعمبٖٖةلاإ مٖٖعل  
ٌ لاغلإ معلنألش ًٚنإلدبلٛلهغلد لمةل تقْعةلاخ لل،م مل  ت  ٌينملنخعمبٖةلتقٖٛا ل عٖهلاٖعٜل  ٖ اشٖ ٚلم  ٖٜلنخقٖٚا

ٌمٜل  تل مٜله ًل،ا ًاةلأش ًٚلنخت ًدٚلاعباندوًلنخ تعيي  ل:اهال ًلمشمٌلإختل ٓو
ٌينملنخعمبةلتقاٛل:نألٚا ٌ ةلدٖي للأٜل   ٌنال ًلتقاٛلإحينهٜلا  ً اعبانٔل حيي ل ٜلنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلابًي
ٌاةلأبانٔلإيمي ل ٜلنخت ًدٚل،أبانٔ ٌَلاغلد لمةلنخت ًدٚلنختغلتعم٘لتإ لنالدتمًيلانخت  لل.اهبًلمٓوٌليٌا
ٌٗاإل:نخثًبغ ٍ بغلغمٌلثًاٖملاٖيلت ٖتيدمهلنخٖٓ امعٖةلنخقضٖمةلل،ٜلد لمةلنخت ًدٚلد لمةل تقْعةلتتٛلدلتل يمل ْا

ل.نختغلمتٛلنخت ًدٚلاشعبوً
ل:زيلعوائ لالتياعللمعلوسائللاععالم

ٌاٛ ل ٌن ةل(لماضولدانئ٘لنخت ًدٚل ع11)لإيٚا لا ًئٚلنإلدبلٛلخيملدمبةلنخي
ٌإولدانئ٘لنخت ًدٚل ٍٜلنخ  ل تا ْلنخا

ل201307لْامعةلنخع ٚلنأل ًيم غل
ٌتاًًْملد ٚلإضًامةل ل102602لاإايلن
 ل007237لديٛلاإايلنهت ًٛلش صغل

ل004602لضعٗلنهت ًٛلا ًئٚلنإلدبلٛلاًأل ًيم ممٜل
ل004524لدبلٛلاًخشعٜلنخ حلغلضعٗلنهت ًٛلا ًئٚلنإل

ل004251لضعٗلتقيمٌلا ًئٚلنإلدبلٛلنخ ًيهل
لإختلا ًئٚلنإلدبلٛل ل003154لصعااةلنخاصٚا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
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ٌتاًًْٖٖملد ٖٖٚلإضًٖٖامةلأدلٖٖتلنخ تا ًْٖٖملا ًٖٖل لنخع ٖٖٚلنخ تعلقٖٖةلاْامعٖٖةلنخع ٖٖٚلنأل ًٖٖيم غلااإٖٖايلن ٌٗا نحتلٖٖملٖٖٓ
ًالأ ً ٖٖمًالأ ًٖٖٛلنخت ًدٖٖٚل ٖٖعلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلا ًاٖٖةللمشٖٖمٌلإخٖٖتلأٜلالٖٖة لنخع ٖٖٚلتعٖٖيلدًئقٖٖ ٌٗا نخااٖٖملنخبًتإٖٖةلدٖٖٜلٖٖٓ

ٌِلأ ًٖٛلنخب اٖةلل،أش ًخه اهًنلابللشٙل تامٌل اضادغلاللمتعل٘لاتقممٛل  ًٖء لا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلا ٖيملإتًحتوًٖلخل ٖ
ٌتل،نأل ًيم مٖٖٖةلنخب ًٖٖٖئمةلخلت ًدٖٖٖٚل عوًٖٖٖ لدًخمٖٖٖةلدٖٖٖٜلامب ًٖٖٖلإًٖٖٖءلدٖٖٖيٛلنالهت ًٖٖٖٛلنخش صٖٖٖغلاٖٖٖغلنخ  ٌ٘ا اٖٖٖةلنخثًخثٖٖٖةلا ٖٖٖ

ٌمٜلنخ ًاقمٜ ٌ لًنتوًلاغلا ًئٚلنإلدبلٛل،نخ تام ل.اهال ًخٙل تامٌلمتعل٘لاْامعةلنخقضًمًلنخ ثً
ٌنملنخ تعلقةلاعينءلا ًئٚلنإلدبلٛلانختح ًٓملاشعٜلتعً لوًل علنخب اٖةلنأل ًيم مٖةلنخب ًٖئمةلاٖغل امب ًلإًءملنخ تام

 ٌ ٌنتٖٖالنخ تٖٖع  ٌأ ٖٖوًلضٖٖعٗل،نخ  ٌّللاإًٖٖءلدلٖٖتل نهت ًٖٖٛلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلاًأل ًٖٖيم ممٜل ب اٖٖةلخوًٖٖلنخحٖٖ٘لاٖٖغلدٖٖ
 ٌ ٌنمل امٖ ٌهًلنخ ابمٖةلدلٖتلأ َٖلدل مٖةلا اٖ تبلهًٖلضٖعٗلنالهت ًٖٛلاًخشٖعٜلنخ حلٖغلاهٖال تامٌٖلدًٖٛلل،اإوًملبٓ

ٌتمٖٖالأإبٖٖي لا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖعايمة ثٖٖٛل تامٌٖٖلمتعلٖٖ٘لاًخ ًٖٖي لاهٖٖالضٖٖعٗلتقٖٖيمٌلل،مثمٌٖٖلتح ًٖٖٓملخٖٖيملنخب اٖٖةلات
لنخب ٖاغل ٖٜلا ًئٚلن ٌنيهًٖلحًخٖةل ٖٜلنخب ٌٖا ٌهًل ٜلنخب ٖال  ًٖلمثمٌٖلخٖيملأا إلدبلٛلخلب اةلنأل ًيم مةلاغل قًاٚلغم
ٌ ة ٌنيلنخب اٖةل،نخ شً لإختلا ًئٚلنإلدبلٛل ٜلااٚلأاٖ ٌنال تامٌلًنتغلم  ٜلاغلصعااةلنخاصٚا لهًٖنلل،اأ م احصٖٚا

ٌ لميٚلدلتلأب ٌتاةلنأل م ٌغٛلاإايه.نخ تامٌلدلتلنخ  لهلب اغل
ل:اختبار فروض انذراست :ثانثاا 

ل:اليرضلالرئيسلاألول
م مٖٖةلان ٖٖت ين ًملنخب اٖٖةلنأل ًيم مٖٖةلنخب ًٖٖئمةل ٌنامٖٖةلانخٓا ٌنملنخيم اإ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلاٖٖمٜلنخ تامٖٖ ٌ٘ا تاإٖٖيلاٖٖ

ل.خا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةلانإلشاًدًملنخ تحققةل بوً
ل:اليرضلاليرعالاألول

ٌاٖةلنإلدبل مٖةمؤثٌلنخت صِلنأل ًيم غلاغلْامعةل صًيٌلنخ  ٌّل،ع ل،ا  ٖتاملتحقٖ٘لنإلشٖاًدًمل،ا ثًاٖةلنختعٖ
امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةل،ا  تاملنخت ًدٚ ل.ْا

ل:عالقةلمصادرلالمعرفةلاععالميةلبالتخصص
ٌاٛل) ل ٌاةلنإلدبل مةلاًخت صِلنأل ًيم 10إيٚا لغ(لماضولدبلاةل صًيٌلنخ ع

ٌاةلنإلدبل مة نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللخعيين نخت صِل صًيٌلنخ ع
 نخح ًاغ

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة

لصحٗ
ل204445ل7لتْامقغ

ل20224ل61ل00212
ٌه ل202222ل54لبٓ

ل إبلم
ل101111ل7لتْامقغ

ل20001ل61ل10012
ٌه ل102110ل54لبٓ

لإًندة
ل101111ل7لتْامقغ

ل20225ل61ل00542
ٌه ل003041ل54لبٓ

ٍمٜا لتلم 
ل201111ل7لتْامقغ

ل20020ل61ل10064
ٌه ل202173ل54لبٓ
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ل تال ْاادة
ل202222ل7لتْامقغ

ل20736ل61ل20231
ٌه ل202110ل54لبٓ

ل إبلملدل مةل ْاادة
ل202222ل7لتْامقغ

ل20102ل61ل10352
ٌه ل102423ل54لبٓ

ٌابمة ل اناعلإدبل مةلإخ ت
ل104445ل7لتْامقغ

ل20232ل61ل10734
ٌه ل102304ل54لبٓ

ٌبم إبلملدل مةلد للتلنإلبت
ل101111ل7لتْامقغ

ل20200ل61ل00321
ٌه ل006136ل54لبٓ

ٌبم ل تالدلتلنإلبت
ل004445ل7لتْامقغ

ل20466ل61ل20221
ٌه  ل003110ل54لبٓ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ لل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌنيلنخعمبةلدلتل لل:صعميل ٚل ٜأٜلنخت صِلنأل ًيم غلمؤثٌلاغلْامعةلنخ صيٌلنإلدبل غلنخًهلتعت يلدلمهلأا

 ٌّٗلخلصٖٖٖحٗل:نخصٖٖٖح ٖٖٖةلاٖٖٖمٜلنخت صِٖٖٖلانختعٖٖٖ لينخ ٌ٘ا إًلمتضٖٖٖولأٜلأصٖٖٖحًالل،حمٖٖٖنلتاٖٖٖمٜلاإٖٖٖايلاٖٖٖ
ٌمٖٖٖة ٌضًٖٖٖالخلصٖٖٖٖحًاةلاٖٖٖغل قًاٖٖٖٚلنخت صصًٖٖٖملنخبٓ اهٖٖٖغلبتمإٖٖٖٖةلل،نخت صصًٖٖٖملنختْامقمٖٖٖةلهٖٖٖٛلنألدلٖٖٖتلتع

ٌاةلب ٖٖامًالخٖٖمَلدلٖٖتلصٖٖعميلأصٖٖحًالنخت صِٖٖلنختْامقٖٖغلاخ ٖٖٜلنخع َٖٖ لل،  ٖٖتا ا ٖٖٜلنخ تااٖٖعلأٜلم ٖٖٜا
ٖٖةلهٖٖٛلنأل ثٌٖٖلندت ًٖٖينالان ٖٖت ين ًالخلصٖٖحٗأصٖٖحًال ٌم ٖٖةلل.نخت صصًٖٖملنخبٓ لًنمليالخ ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ

ل20224إحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل
 ٌّلخئلًندٖٖٖةل:نإلًندٖٖٖة لأصٖٖٖحًالنخت صصًٖٖٖملنختْامقمٖٖٖةلاٖٖٖغلنختعٖٖٖ اهٖٖٖال ًٖٖٖلاٖٖٖيلل،حمٖٖٖنلتاٖٖٖمٜل ًٖٖٖخٙلت ٖٖٖ٘ا

ٍٛلااتٖ لْامعٖةلل،ًالأ ثٌٖلاٖغل إًٖٚلنخع ٖٚمتبً ال علْامعةلنخت صِلنختْامقغلنخًٖهلم ٖتل ااًختًٖخغلت ٖٜا
ٌمٖٖة ٌّلإخموًٖٖلأثبًٖٖءلنخع ٖٚل ٖٖٜلأصٖٖحًالنخت صصًٖٖملنخبٓ ل،نخا ٖملةلنإلدبل مٖٖةلنخ  ٖٖ ادةلأ ٖٖوٚلاٖغلنختعٖٖ

لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل ٌ٘ا  20225اايل ًبملنخ 

 ٌابمٖٖة ٌت عٖٖمل تا ًْٖٖملأصٖٖل:نخ اناٖٖعلنإلدبل مٖٖةلنإلخم ت ٌمٖٖةلحمٖٖنلن حًالنخت صصًٖٖملنختْامقمٖٖةلدٖٖٜلنخبٓ
ٌّلنالدتمًٖٖٖيهلل، ًٖٖٖخٙ ًٖٖٖملنختعٖٖٖ لنخت صِٖٖٖلنختْامقٖٖٖغلاٖٖٖيلم ٖٖٖوٚل ٖٖٖٜلد لم ٖٖٖٔا ٖٖٖتلأٜلب اهٖٖٖال ًٖٖٖلمشٖٖٖمٌلإخ

ٌ لاٖٖغل قًاٖٖٚلنخت صصًٖٖٖمل ٌنتوًٖٖٖلنخ ثمٖٖ لنختْامقمٖٖةلنختٖٖغلتت ٖٖٛلاتام ٌنملاٖٖغلنخحقٖٖٖٚا ٌبٖٖملخ تًاعٖٖةلنختْٖٖا خئلبت
ٌمة ٌّلنالدتمًٖيهل ٖامبلالخلتعٌٖلل،نخبٓ ٌبٖمل ا ٖملةلإدبل مٖةاهال ًٖلمإعٖٚلنختعٖ ااٖيل ًبٖملل،ّلنخعًٖٛلخئلبت

لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل ٌ٘ا  .20232نخ 

 ٌبٖٖم لأصٖٖحًالنخت صصًٖٖملنختْامقمٖٖةل:نخ إٖٖبلملنخعل مٖٖةلدلٖٖتلنإلبت اهٖٖال ًٖٖلمؤ ٖٖيلنخبتمإٖٖةلل،حمٖٖنلت ٖٖ٘ا
ٌنملنخعل مٖٖل،نخ ًٖٖاقة ٍٛل تًاعٖٖةلنختْٖٖا ٌنٌلاهٖٖال ًٖٖلحمٖٖنلْامعٖٖةلنخت صِٖٖلنختْامقٖٖغلت ٖٖتل ةلنخعًخ مٖٖةلاً ٖٖت 

ٌبٖٖمل ٖٖانءلدلٖٖتل  ٖٖتاملدل ٖٖغل ت صِٖٖل  ًٖٖلهٖٖغلنخحًخٖٖةلهبًٖٖلأالدلٖٖتل ٌّلأصٖٖحًاوًلخئلبت ٍمٖٖيل ٖٖٜلتعٖٖ م
ٌّلخل إبلملل،  تاملدًٛل  ًلتامٜل ل ًال لأصحًالنخت صصًملنختْامقمةل ًخٙلاغلنختع ٌإعلت ٘ا اايلم

ل ٖٜلنخت صِٖٖلنأل ًٖٖيم غ ٚ للنخعل مٖةلإخٖٖتلاعٖٖيلآ ٌٖٖلم  ٖٜلاٖٖغلأٜلهًٖٖنلنخبٖٖٔا ٍٛلاإٖايل  ٖٖتاملدًٖٖ  ٖٖٜللم ٖٖتل
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ٌامٖةل،نإلتقًٜلخلاًملنألإبامة اهٖال ًٖلم ٖوٚلل،ًخٙلأٜلأغلالنخ إبلملنخعل مةلدلتلنخشٖا ةلالاًٖملغمٌٖلد
ٌمٖٖة ٌنبوٛل ٖٖٜلأصٖٖحًالنخت صصًٖٖملنخبٓ ٌّلخوًٖٖلاٖٖمٜلأصٖٖحًالنخت صصًٖٖملنختْامقمٖٖةلدٖٖٜلأاٖٖ ااٖٖيلل،نختعٖٖ

لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثات ٌ٘ا  20200مليالخةلملنخعبلاةلدبيل  تال ًبملنخ 

 ٌملنخ ت ثلٖٖٖةلاٖٖغلنخ إٖٖٖبلمل لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلدلٖٖٖتلصٖٖعميلنخ صًٖٖٖيٌلنإلدبل مٖٖةلنأل ٖٖ ٌ٘ا خٖٖٛلت ٖٖٜلنخ ٖٖٖ
ٍماٜانختلل،نخعً ة ٌبٖمانخ تٖالنإلخل،انخ إٖبلملنخعل مٖةلنخ ْاادٖةل،انخ تالنخ ْاادةل،  ٌابمٖةلدلٖتلنإلبت ل، ت

ٌّلخوًٖٖٖهلنخ صٖٖٖلاهٖٖٖال ًٖٖٖلمشٖٖٖمٌلإخٖٖٖتلأٜلْامعٖٖٖةلنخت صِٖٖٖ اأٜلنخ تٖٖٖالل صاصًٖٖٖاللًيٌ،اللتٖٖٖؤثٌلاٖٖٖغلنختعٖٖٖ
ٌمٖٖةلخٖٖيملنخ ئتٖٖمٜ ابادموًٖٖلانخ إٖٖبلملنخعل مٖٖةلت ثٖٖٚل ٌاٖٖةلأ ً ٖٖمةلاإاه لمعٖٖيلل،صًٖٖيٌل ع ٖٖٜا ٍم   ًٖٖلأٜلنختلم 

ٌاةلنإلدبل مةلخيملنخعمبة ٌئمَلخل ع  .نخ صيٌلنخ

 ٌت عٖٖٖٖمللتاٖٖٖٖمٜلت ٖٖٖٖ٘ا ٌّلخإ مٖٖٖٖعلأشٖٖٖٖ ًٚلنخ صًٖٖٖٖيٌلنإلدبل مٖٖٖٖةلحمٖٖٖٖنلن نخت صصًٖٖٖٖملنختْامقمٖٖٖٖةلاٖٖٖٖغلنختعٖٖٖٖ
ٌمٖٖٖة تا ْٖٖٖوٛلدٖٖٖٜلنخت صصًٖٖٖ اهٖٖٖال ًٖٖٖلمؤ ٖٖٖيلأٜلهًٖٖٖهلنخ ئٖٖٖةلأ ثٌٖٖٖلتبادًٖٖٖالان ٖٖٖت ين ًالخل صًٖٖٖيٌلل،ملنخبٓ

ٌّلخ ًاٖٖٖةلل،نإلدبل مٖٖةلاشٖٖٖ ٚلدًٖٖٛ ٌ لنخ  ٖٖٖت يٛلدلٖٖتلنختعٖٖٖ ٍمٖٖيل ٖٖٖٜلاٖٖي اأٜلْامعٖٖٖةلنخت صِٖٖلنختْامقٖٖٖغلت
ٌّلخل صًيٌلنإلدبل مةلنخ تبادةل،أش ًٚلنخ صًيٌل ٜلإوة ٍميليناعمةلنخش ِلخلتع ل.ات
ٌّلاًخت صِ ل:دبلاةل  تاملنختع

ٌاٛل) ل ٌّلاًخت صِ(ل11إيٚا لماضولدبلاةل  تاملنختع

ل  تاملنختعٌّ
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي نخت صِل

 نخح ًاغل
 Tام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمةل لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل204445ل7لتْامقغل
ل20227ل61ل10631

ٌهل  ل202701ل54لبٓ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌّلأصحًالنخت صصًملنختْاإ اهٖالل،مقمةلخا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةلدلتلنخ  تاملنخ  غلأدلٖتٜل  تامًملتع

ب ًٖلمت ٖٛلا ثًاٖةل  مٖةلأدلٖتلاٖغل لاٖغلنخ صًٖيٌلان  ٌّلاللمت ٛلاقْلاًٖختبٔا ٍٍلنخبتمإةلنخ ًاقةلامؤ يلأٜلنختع  ًلمع
ٌّ ٌّلأٜلم ابٖانللٜمًد ٖٚلأصٖحًالنخت صصًٖملنختْامقمٖةلنخٖاهٖغلبتمإٖةلاللتت ٖ٘ل ٖعلْامعٖةلل،نختع  ٖٜلنخ  تٖ
ٌمٖٖةأ ثٌٖٖلن ٌنبوٛل ٖٖٜلأصٖٖحًالنخت صصًٖٖملنخبٓ ٌصٖٖةل ًٖٖبحةلل،بشٖٖاًالالاًخع ٖٖٚلنأل ًٖٖيم غل ٖٖٜلأاٖٖ لنخ  ااًختًٖٖخغلت ٖٖٜا

ٌّلا ثًاٖٖةلأدلٖٖت ٌمٖٖةلاٖٖغلنختعٖٖ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلل،أ ثٌٖٖلألصٖٖحًالنخت صصًٖٖملنخبٓ ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ
 20227ثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل

ل:عالقةلاعشباعاتلبالتخصص
ٌاٛل) ل لاةل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملاًخت صِضولدبل(لمال12إيٚا

ل  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل
لنخعيي نخت صِل

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل0601111ل7لتْامقغل

ل10300
ل20110ل61

ٌهل  ل0401752ل54لبٓ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
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لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلان ل ٌ٘ا ٌت عٖٖمل تا ًْٖٖٖملنخت صصًٖٖملنختْامقمٖٖةدٖٖيٛلاإٖٖايلاٖٖ اهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖٖتلأٜلل،ٜلن
ل.  تاملتحق٘لنإلشاًدًملاللمتعثٌلاْامعةلنخت صِلنأل ًيم غل لاًالااللإمإًاًال

ل:دبلاةل  تاملنخت ًدٚلاًخت صِ
ٌاٛل) ل ل.(لماضولدبلاةل  تاملنخت ًدٚلاًخت ص13ِإيٚا

لل  تاملنخت ًدٚ
لنخعيي نخت صِل

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tلام ة
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل0002222ل7لتْامقغل

ل20214
ل20765ل61

ٌهل  ل0002041ل54لبٓ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
اهال ًلمعبغلأبٖهلااّٖلنخبٌٖٓلدٖٜلل،ٜلنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلاللمتعثٌل ْلقًالاْامعةلنخت صِلنأل ًيم غإ

ٌاٖةلا ثًاٖةلنختعٌٖل ل صًيٌلنخ ع ٍمًٖي لتبٔا ّلنختٖغلنت ٖ ملاوًٖلدمبٖةلنخت صصًٖملنختْامقمٖةلاٖهٜلهًٖنلاللمٖؤثٌلاٖغل
ل.  تاملت ًدلوًل علا ًئٚلنإلدبلٛلاعهلحًٚ

ل:دبلاةلدانئ٘لنخت ًدٚلاًخت صِ
ٌاٛل) ل ل.(لماضولدبلاةلدانئ٘لنخت ًدٚلاًخت ص14ِإيٚا

لنخعيي نخت صِللدانئ٘لنخت ًدٚل
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغل
 Tام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لخيالخةن

ل202222ل7لتْامقغللْامعةلنخع ٚلنأل ًيم غل
ل10712

ل20232ل61
ٌهل ل201511ل54لبٓ

ٌتاًًْملد ٚلإضًامةل ل101111ل7لتْامقغللاإايلن
ل20545

ل20231ل61
ٌهل ل103222ل54لبٓ

ضٖٖٖعٗلتقٖٖٖيمٌلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛل
لنخ ًيهل

ل102222ل7لتْامقغل
ل10027

ل20026ل61
ٌهل ل004231ل54لبٓ

هت ًٖٖٛلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلضٖٖعٗلن
لاًأل ًيم ممٜل

ل004445ل7لتْامقغل
ل20252

ل20721ل61
ٌهل ل004620ل54لبٓ

ضٖٖعٗلنهت ًٖٖٛلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل
لاًخشعٜلنخ حلغل

ل102222ل7لتْامقغل
ل10231

ل20073ل61
ٌهل ل004114ل54لبٓ

ٖٖٖتلا ًٖٖٖئٚل لإخ صٖٖٖعااةلنخاصٖٖٖٚا
لنإلدبلٛل

ل004445ل7لتْامقغل
ل20230

ل20431ل61
ٌهل ل003222ل54لبٓ

ل002222ل7لتْامقغللديٛلاإايلنهت ًٛلش صغل
ل00141

ل20201ل61
ٌهل  ل102110ل54لبٓ
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لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 ٖٖٚلًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلاٖٖغلأغلٖٖالأبٖٖانٔلدانئٖٖ٘لنخت ًد ٌ٘ا اهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأٜلدانئٖٖ٘لل،دٖٖيٛلاإٖٖايلاٖٖ

بوًلت ثٚلدانئ٘لدً ةل،ت صِلنأل ًيم غنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلاللتتعثٌلاْامعةلنخ ل.ان 
 لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلدلٖٖتلصٖٖعميلْامعٖٖةلنخع ٖٖٚلنأل ًٖٖيم غ ٌ٘ا ٌت ٖٖعل تا ْٖٖلأصٖٖحًالل، ًبٖٖملنخ ٖٖ حمٖٖنلن

ٌمٖٖة ٌّلأٜلم ٖٖاٜلدٖٖاءلنخع ٖٖٚلنأل ًٖٖيم غلاٖٖغلل،نخت صصًٖٖملنخبٓ اهٖٖغلبتمإٖٖةلغمٌٖٖل بْقمٖٖةلإًل ٖٖٜلنخ  تٖٖ
ٌمٖة لًنمليالخٖةلحمٖنلثاتٖملل،نخت صصًملنختْامقمةلأدلتل ٜلأداًءلنخت صصًٖملنخبٓ ٌ٘ا ااٖيل ًبٖملنخ ٖ

 .20232نخعبلاةلدبيل  تامليالخةل

 لدًخمٖٖةلدٖٖٜلأصٖٖحًالنخت صصًٖٖمل ٌ٘ا ٖٖةلاٖٖغلدٖٖيٛلاإٖٖايلنهت ًٖٖٛلش صٖٖغلا ٖٖ ٌم لنخت صصًٖٖملنخبٓ ت ٖٖ٘ا
ٌ لإخمٖٖهل،نختْامقمٖٖة لًنمليالخٖٖةلحمٖٖنلثاتٖٖمل،اهٖٖال تامٌٖٖلًنتٖٖغل  ًٖٖل ٖٖاقملنإلشًٖٖ ٌ٘ا نخعبلاٖٖةللااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ

 .20201دبيل  تامليالخةل

ل:نتيجةلاختبارلاليرضلاليرعالاألول
لانخ تٖٖال ٍمٖٖٜا ٌنيلنخعمبٖٖةلاً ٖٖتثبًءلنختلم  تاٖٖمٜلتٖٖعثمٌلنخت صِٖٖلاٖٖغلبادمٖٖةلنخ صًٖٖيٌلنإلدبل مٖٖةلنختٖٖغلمعت ٖٖيلدلموًٖٖلأاٖٖ

ٌّلخل صًٖيٌلنإلدبل مٖةلنخ ٖعايمةلخصًٖخولل،اعباندوًلانخ إبلملابادموً   ًلتامٜلتعثمٌلنخت صِلاغل ثًاٖةلنختعٖ
 ًٖٖخٙلتاٖٖمٜلتٖٖعثمٌلنخت صِٖٖلاٖٖغلدانئٖٖ٘لنخت ًدٖٖٚلدلٖٖتل  ٖٖتاملْامعٖٖةلنخع ٖٖٚل،لمقمٖٖةأصٖٖحًالنخت صصًٖٖملنختْا

ااٖٖغلل،امب ًٖٖلتاٖٖمٜلدٖٖيٛلتٖٖعثمٌلنخت صِٖٖلاٖٖغل  ٖٖتاملتحقٖٖ٘لنإلشٖٖاًدًمل،نأل ًٖٖيم غلادٖٖيٛلاإٖٖايلنهت ًٖٖٛلش صٖٖغ
ٌنملنخ تعلقٖةلاعانئٖ٘لنخت ًدٖٚل،  تاملنخت ًدٚ لاٖعٜلتٖعثمٌلنخت صِٖلاٖغلهًٖل،ااغلاقمةلنخ تام هلادلمٖهلم  ٖٜلنخقٖٚا

ب ًلتعثمٌلب اغ ٌنالدً ًالان  ٌنملخمَلتعثم ٍئمًالل،نخ تام ٌّلإ لنخ  ل.ادلتلهًنلم  ٜلااٚا
ل

لل:اليرضلاليرعالالنانا
ٖٖٖة ٌاٖٖٖةلنإلدبل م ٖٖٖةلاٖٖٖغلْامعٖٖٖةل صًٖٖٖيٌلنخ ع ٖٖٖةلنخعل م ٌإ ٖٖٖؤثٌلنخي ٌّل،ت ٖٖٖةلنختعٖٖٖ ل،ا  ٖٖٖتاملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖاًدًمل،ا ثًا

امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايل،ا  تاملنخت ًدٚ لل.مةْا
ٌإةلنخعل مة ٌاةلنإلدبل مةلاًخي ل:دبلاةل صًيٌلنخ ع

ٌاٛل) ل ٌإةلنخعل مة(لماضولدبلاةل صًيٌلنخ15إيٚا ٌاةلنإلدبل مةلاًخي ل ع

ٌاةلنإلدبل مة ٌإةلنخعل مةل صًيٌلنخ ع نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي نخي
 نخح ًاغ

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة

لصحٗ
ل202701ل43لأ تًًل  ًدي

ل20524ل61ل20157
ٌٙ ل202222ل02لأ تًًل شً

ل إبلم
ل102413ل43لأ تًًل  ًدي

ل20525ل61ل20102
ٌٙ ل102222ل02لأ تًًل شً

لإًندة
ل003011ل43لأ تًًل  ًدي

ل20265ل61ل10511
ٌٙ ل007222ل02لأ تًًل شً
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ٍمٜا لتلم 
ل201624ل43لأ تًًل  ًدي

ل20221ل61ل10231
ٌٙ ل105222ل02لأ تًًل شً

ل تال ْاادة
ل202126ل43لًًل  ًديأ ت

ل20432ل61ل20232
ٌٙ ل107322ل02لأ تًًل شً

ل إبلملدل مةل ْاادة
ل102547ل43لأ تًًل  ًدي

ل20273ل61ل20464
ٌٙ ل104322ل02لأ تًًل شً

ٌابمة ل اناعلإدبل مةلإخ ت
ل102701ل43لأ تًًل  ًدي

ل20423ل61ل20241
ٌٙ ل100222ل02لأ تًًل شً

لٌبم إبلملدل مةلدلتلنإلبت
ل006413ل43لأ تًًل  ًدي

ل20663ل61ل20123
ٌٙ ل007222ل02لأ تًًل شً

ٌبم ل تالدلتلنإلبت
ل002413ل43لأ تًًل  ًدي

ل20075ل61ل10227
ٌٙ  ل005322ل02لأ تًًل شً

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌإٖٖةلنخعل مٖٖةلاللتٖٖؤثٌلاٖٖغلْامعٖٖةلنخ صٖٖيٌلنإلدبل ٖٖغلنخًٖٖهلت ٖٖت ي هلنخب اٖٖةلنأل ًيم مٖٖةلنخب ًٖٖئمةإ اً ٖٖتثبًءلل،ٜلنخي

ٌٙلاٖغلن ٖت ين وًلخٖهلانالدت ًٖيلدلمٖهل ٌإةلأ تًًل شًٖ ٌإةلأ تًًل  ًديلدٜلي ٍمًي لندت ًيلي ٍماٜلنخًهلتامٜل نختلم 
ٌهل املاغلإًٌْٖل صًٖئِلنخا ٖملل،  صيٌلإدبل غ لهٖالنخا ٖملةلنخاحمٖي لااللم  ٜلت  م ٍمٖٜا ةلًنتوًٖلحمٖنلنختلم 

ٌّلخه ٌ لنختع ٌا ٍن ٜلا عبتلض ٌماًالنختغلتت ٛلاًخت ٌ ًٖئٚللااملنخان،لتق ٌإًٔلنخ اهغلد لمةلتبت غل عوًلد لمةلن ت
ٌم ٌغاةلنخ  ت يٛلا بلٗلا ًئٚلنإلدبلٛلنأل  اهٖال ًٖلمؤ ٖيلأٜلد ٖٚلنأل ٖتًًلنخ  ًٖديلمت ٖٛلاقٖيٌل ًٖل ٖٜلل،اا٘ل

ٌاتمبمةلانخبٖٓ ٌّلنخ بٖتٓٛلاٖغلأااًٖمل حٖيي ل،ًٛنخ ٌٙلا ًٖلاللم ٖ ولخٖهلاًٖختع ٌتاًًْٖملنأل ٖتًًلنخ شًٖ ٍينيلن ل،امب ًٖلتٖ
لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثات ٌ٘ا ل20221ملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةلاايل ًبملنخ 

ٌإةلنخعل مة ٌّلاًخي ل:دبلاةل  تاملنختع
ٌاٛل) ل ٌإةلنخعل مة(لماضولدبل16إيٚا ٌّلاًخي لاةل  تاملنختع

ٌّلل  تام لنختع
ٌإةلنخعل مةل لنخعيي نخي

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمةل لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل200240ل43لأ تًًل  ًديل

ل20261ل61ل10534
ٌٙل  ل106322ل02لأ تًًل شً

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌّ لًنمليالخٖةلاٖٖغل ثًاٖةلنختعٖٖ ٌ٘ا ٌإٖةلنخل،دٖيٛلاإٖايلاٖٖ ٌّلاهٖال ًٖلمعبٖٖغلأٜلنخي عل مٖٖةلاللتٖؤثٌلاٖٖغل  ٖتاملنختعٖٖ
ٌٙل،خئلدبلٛلنخ عايهلامٜلنخب اةلنأل ًيم مةلنخب ًئمة ٌت ًٔل تا ًْملنأل تًًلنخ  ًديلدٜلنخ شً ٜلخاحٓلن ل.ان 

ٌإةلنخعل مة ل:دبلاةلنإلشاًدًملاًخي
ٌاٛل) ل ٌإةلنخعل مة16إيٚا ل(لماضولدبلاةل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملاًخي
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ل  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل
ٌإةلنخ نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي عل مةلنخي

 نخح ًاغل
 Tام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل0403316ل43لأ تًًل  ًديل
ل20315

ل20370ل61
ٌٙل  ل0402222ل02لأ تًًل شً

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
لًنمليالخةلاغل  تاملتحق٘لنإلشٖاًدًم ٌ٘ا ٌإٖةلنخعل مٖةلاللل،ديٛلاإايلا تٖؤثٌلاٖغل  ٖتاملاهٖال ًٖلمعبٖغلأٜلنخي

ٌن ة ٌّلخئلدبلٛلنخ عايهلامٜلدمبةلنخي ٌال تا ًْٖملنأل ٖتًًلل،تحق٘لنإلشاًدًملنخبًتإةلدٜلنختع اايلخاحٓلتقً
ٌٙ  .نخ  ًديلانخ شً

ٌاٛل) ل ٌإةلنخعل مة.(لماضولدبلاةل  تاملنخت ًدٚل 17إيٚا لعلا ًئٚلنإلدبلٛلاًخي

لل  تاملنخت ًدٚ
ٌإةلنخعل مةل لنخعيي نخي

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل0206240ل43لأ تًًل  ًديل

ل20552
ل20222ل61

ٌٙل  ل0306322ل02لأ تًًل شً

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌٙلدٜلنخ  ًٖدي ٌت ًٔل تا ْلت ًدٚلنأل تًًلنخ شً ٌإٖةلنخعل مٖةلم ٖوٚل ٖٜلل،ن ٌت ًٖٔل  ٖتاملنخي اهٖال ًٖلمعبٖغلأٜلن

ٌهًلنخ  تل ٖةحًخةلنخت ًدٚل ٌِل ٖعغلنخا ًٖئٚلنإلدبل مٖةلخؤل ٖتًًلنخإًٖ عغلل، علا ًئٚلنإلدٖبلٛلاصٖا ٍمٖيل ٖٜلاٖ ام
ٌأه اٖٖينءلنخٖٖ ٌ ةلانخت ًدٖٖٚلان  ٌٙلا ًٖٖلل،ايداتوًٖٖلخٖٖهلخل شًٖٖ ٌتقًٖٖءلنخش صٖٖمةلنخعل مٖٖةلخؤل ٖٖتًًلنخ شًٖٖ لان اضٖٖبلالدٖٖٜلتالٌٖٖا

ٌأهلا عٖٖيالملأدلٖٖتلدلٖٖتل  ٖٖتاملد لمًٖٖملنخت  لإخٖٖتل  ًبٖٖةلاًئٖٖيل ٌ لم ٖٖ ولخٖٖهلاًخاصٖٖٚا ًدٖٖٚلنخ ًٖٖ ٜلنخ ًٖٖا٘لنإلشًٖٖ
لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةلل.إخموً ٌ٘ا ل20222اايل ًبملنخ 

ٌإةلنخعل مة ل:دبلاةلدانئ٘لنخت ًدٚلاًخي
ٌاٛل) ل ٌإةلنخعل مةل02إيٚا ل(لماضولدبلاةلدانئ٘لنخت ًدٚلاًخي

ٌإةلنخعل مةللدانئ٘لنخت ًدٚل لنخعيي نخي
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغل
 Tةلام 

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل201470ل43لأ تًًل  ًديللْامعةلنخع ٚلنأل ًيم غل
ل20146

ل20512ل61
ٌٙل ل201222ل02لأ تًًل شً

ٌتاًًْملد ٚلإضًامةل ل102222ل43لأ تًًل  ًديللاإايلن
ل10160

ل20021ل61
ٌٙل ل105322ل02لأ تًًل شً

ضٖٖٖعٗلتقٖٖٖيمٌلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛل
لنخ ًيهل

ل001624ل43لديلأ تًًل  ً
ل10400

ل20221ل61
ٌٙل ل103222ل02لأ تًًل شً

ضٖٖعٗلنهت ًٖٖٛلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل
لاًأل ًيم ممٜل

ل002547ل43لأ تًًل  ًديل
ل00311

ل20211ل61
ٌٙل ل101322ل02لأ تًًل شً
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ضٖٖعٗلنهت ًٖٖٛلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل
لاًخشعٜلنخ حلغل

ل003316ل43لأ تًًل  ًديل
ل10767

ل20231ل61
ٌٙل ل102322ل02لأ تًًل شً

ٖٖٖتلا ًٖٖٖئٚل لإخ صٖٖٖعااةلنخاصٖٖٖٚا
لنإلدبلٛل

ل001316ل43لأ تًًل  ًديل
ل00527

ل20226ل61
ٌٙل ل102322ل02لأ تًًل شً

ل102222ل43لأ تًًل  ًديللديٛلاإايلنهت ًٛلش صغل
ل10034

ل20011ل61
ٌٙل  ل004222ل02لأ تًًل شً

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 ٖٖ ٌإٖٖةلنخعل مٖٖةلحمٖٖنلخٖٖٛلت ثٖٖٚلنخعانئ ًالخلي ٌنملًنمليالخٖٖةلااقٖٖ ٘لنخش صٖٖمةلانخ تعلقٖٖةلاًخع ٖٖٚلنأل ًٖٖيم غل تامٖٖ

لينخةلدلٖتل  ٖتاملْامعٖةلنخع ٖٚلنأل ًٖيم غ ٌ٘ا ٌتاًًْٖملنخع ٖٚل،ثاملديٛلاإايلا ادٖيٛلاإٖايلل،ااإٖايلن
لعٗلنالهت ًٛلاًخشعٜلنخ حلغ.إضًاةلخل تامٌلنخ اضادغلاضل،نهت ًٛلش صغ

 ٌنملنخ ٌنملًنمليالخٖةلااٖ٘لل، تعلقٖةلاْامعٖةلتعً ٖٚلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛل ٖعلنأل ًٖيم ممٜامب ًل ثلملنخ تام  تامٖ
ٌإةلنخعل مة تعً ٚلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛل ٖعلنخب اٖةللاهال ًلمشمٌلإختلأٜلتقممٛلدانئ٘لنخت ًدٚلنخبًتإةلدٜل،نخي

ٌإٖٖةلنخعل مٖٖةن ٌنملنخ تعلقٖٖةلاضٖٖعٗلنختقٖٖيمٌلنخ ًٖٖيهل،أل ًيم مٖٖةلمتٖٖعثٌلاًخي  ًٖٖٛلاضٖٖعٗلنالهتل،اهٖٖغلنخ تامٖٖ
لإخٖٖٖتلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛل،اًأل ًٖٖٖيم ممٜ ٌت عٖٖٖمل تا ًْٖٖٖملل،اصٖٖٖعااةلنخاصٖٖٖٚا ٌنملن ااٖٖٖغلإ مٖٖٖعلهًٖٖٖهلنخ تامٖٖٖ

 ٌ ل عتا ٌ٘ا ٌٙلدٜلنخ  ًديلا  ٌإعلهًنلإختلدي لأ ٌال،نأل تًًلنخ شً  :اايلم

o ٌٙل علا ًئٚلنإلدبلٛلا ًلم  ولخهلاتقممٛلنختعً ٚل:األول ٌال ًاقةلخؤل تًًلنخ شً  ل.اإايلتإً

o ٌت ًٖٖل:النييانا ٌالنخ ًٖٖاقةل  ًٖٖلن ٔل ٖٖقٗلنخْ ٖٖاولاٖٖغلنختعً ٖٖٚل ٖٖعلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلاعٖٖيلهًٖٖهلنختإًٖٖ
ٌنال لامًال  .مإعٚلثاًملنختعً ٚلاغلحيلًنتهلأ 

o ٌإٖٖةلل:النالييث لإخٖٖتلهًٖٖهلنخي نإلحاًْٖٖلنخبًٖٖتتلدٖٖٜلتإًهٖٖٚلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلخوًٖٖهلنخ ئٖٖةلاعٖٖيلنخاصٖٖٚا
 .نخعل مةلنألدلت

لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخ ٌ٘ا اًخب ٖٖاةلخضٖٖعٗلل20221عبلاٖٖةلدبٖٖيل  ٖٖتامليالخٖٖةلااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ
لل20226ال،اًخب ٖٖاةلخضٖٖعٗلنالهت ًٖٖٛلاًأل ًٖٖيم ممٜل20211الل،نختقٖٖيمٌلنخ ًٖٖيه اًخب ٖٖاةلخصٖٖعااةلنخاصٖٖٚا

ل.إختلا ًئٚلنإلدبلٛ
ل:نتيجةلاختبارلاليرضلاليرعالالنانا

ٍمٖٖاٜ ٌاٖٖٖةلاً ٖٖتثبًءلنختلم  ٌإٖٖةلنخعل مٖٖةلاٖٖغل صًٖٖيٌلنخ ع ٌهًٖٖلاٖٖغل عٖٖٖيالمل  ًٖٖلتل،تاٖٖمٜلدٖٖيٛلتٖٖعثمٌلنخي اٖٖمٜلدٖٖيٛلتعثم
ٌّلا ثًاتٖٖٖه ٌهًٖٖٖلنخعًٖٖٖخغلدلٖٖٖتلصٖٖٖعميلنخت ًدٖٖٖٚل ٖٖٖعلا ًٖٖٖئٚلل،ا  ٖٖٖتاملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖاًدًمل،نختعٖٖٖ إاللأبٖٖٖهلنتضٖٖٖولتعثم

ٌإًملنخعل مٖٖةلنألدلٖٖتلهٖٖغلنأل ثٌٖٖلت ًٖٖدبلالل،نإلدٖٖبلٛ اهٖٖغلاٖٖغلنخااٖٖملًنتٖٖهلنأل ثٌٖٖلتح ًٖٖٓالدلٖٖتلل،حمٖٖنلثاٖٖملأٜلنخٖٖي
ٍئمًٖٖالدلٖٖتل  ٖٖتاملنخت ًدٖٖٚلادانئقٖٖهلل.ٜأ ٖٖلاالتعً ٖٖٚلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل ٖٖعلنأل ًٖٖيم مم ٌّلإ لنخ ٖٖ ادلمٖٖهلم  ٖٖٜلااٖٖٚا

ل.اقْ
لل:اليرضلاليرعالالنالث
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ٖٖةلنإلدبل مٖٖة ٌا ٌّل،تٖٖؤثٌلنخحًخٖٖةلنالإت ًدمٖٖةلاٖٖغلْامعٖٖةل صًٖٖيٌلنخ ع ل،ا  ٖٖتاملتحقٖٖ٘لنإلشٖٖاًدًمل،ا ثًاٖٖةلنختعٖٖ
امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةل،ا  تاملنخت ًدٚ ل.ْا
ٌاةلنإلدبل مةلاًخحًخةلنالإت ًدمةدبلاةل صًيٌل ل:نخ ع

ٌاٛل) ل لاةلنإلدبل مةلاًخحًخةلنالإت ًدمة(لماضولدبلاةل صًيٌلنخ عٌل01إيٚا

ٌاةلنإلدبل مة ل صًيٌلنخ ع
نخحًخٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖةل

 نالإت ًدمة
لنخعيي

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغ

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة

لصحٗ
ٍاإة ل202226ل45ل ت

ل20411ل61ل20260
ل201445ل16لآب ة

ل إبلم
ٍاإة ل007032ل45ل ت

ل20221ل61ل10253
ل103222ل16لآب ة

لإًندة
ٍاإة ل005541ل45ل ت

ل20222ل61ل10414
ل002222ل16لآب ة

ٍماٜ لتلم 
ٍاإة ل201571ل45ل ت

ل20221ل61ل10114
ل104445ل16لآب ة

ل تال ْاادة
ٍاإة ل107032ل45ل ت

ل20205ل61ل00031
ل201111ل16لآب ة

لدل مةل ْاادة إبلمل
ٍاإة ل104345ل45ل ت

ل20211ل61ل00422
ل102222ل16لآب ة

ٌابمة ل اناعلإدبل مةلإخ ت
ٍاإة ل101223ل45ل ت

ل20576ل61ل20035
ل101445ل16لآب ة

ٌبم ل إبلملدل مةلدلتلنإلبت
ٍاإة ل006136ل45ل ت

ل20330ل61ل20375
ل102222ل16لآب ة

ٌبم ل تالدلتلنإلبت
ٍاإة ل003151ل45ل ت

ل20675ل61ل.2.31
 ل003222ل16لآب ة

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 ٌبٖملاعشٖ ًخوًلنخٖثبلن لًنمليالخٖةلإحصًٖئمةلدلٖتل  ٖتاملن ٖت ينٛلنخصٖحٗلانإلبت ٌ٘ا اهٖالل.ديٛلاإايلاٖ

 ًلمشمٌلإختلأٜلنختعً ٚل علهًهلنخ صًيٌلتعً ٚلدًٛلمت ٛلاقيٌلأ ً غل ٜلنالدتمًيلدلتلن ت ينٛلهًهل
لأٜلم اٜلخلحًخةلنالإت ًدمةلي ٚلاغلهًنلنأل ٌنخ  ل.صًيٌليٜا
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 ٌإٖعل ٍاإًٖملااٖيلم ٌت ٖعل تا ْٖوٜلنخح ًٖاغلدٖٜلنخ ت ٌضًالخل إبلملحمٖنلن تامٜلأٜلنآلب ًمل ٜلأ ثٌلتع
ٌ مٍٖلانخااٖم ٌنال ٖٜلنخت ٌّلخل إبلملنختغلتتْلٖالاٖي ٌٕلنخب اغلخلتع ااٖيل ًبٖملل.إختلاإايلايٌل ًل ٜلنخت 

لًنمليالخةلإحصًئم ٌ٘ا  .20221ةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةلنخ 

 ٍٜمٖا ٌّلخ ٚل ٖٜلنإلًندٖةلانختلم  ٍاإًملأدلتلاغلنختع اهٖغلنخا ًٖئٚلنالتصًٖخمةلنختٖغلتتْلٖالل، ًبملنخ ت
ٌاتمٜلنخما غ ٌّل ٜلإوةلا ًلمشاهلنخ ٌنال ٜلنالدتمًيلدلتلنختع إضًاةلإختلدٖيٛلنحتمًإوًٖلخقٖيٌلدًٖٚلل،اي

ٌٕ ٌ مٍلانخت  لًنمليالخةلاًخب اةلخئلًندةلحمٖنلثاتٖملنخعبلاٖةلدبٖيل  ٖتامليالخٖةلاايل ًبملنل، ٜلنخت ٌ٘ا خ 
ٍماٜل20221امب ًل ًبملل،20222  .اًخب اةلخلتلم 

 ٌضًٖالخل تٖالنخ ْاادٖة ٌّلخل إٖبلملل، ًبملنآلب ًملأ ثٌلتع ٍاإًٖملأدلٖتلاٖغلنختعٖ اٖغل قًاٖٚل ٖاٜلنخ ت
ٌتال،نخعل مةلنخ ْاادة ٌّلدًٛلايلاللمٖ ٌّلخل تالنخ ْاادةلتع ْلاشٖ ٚل اًشٌٖلاْامعٖةلنخت صِٖلانختع

ٍنالأدلٖتل،أالنخع ٚ ٌ مٖ ٍٛلااتًٖالأ اٌٖلات ٌّلتتْلاٖهلل،اهٖال ًٖلم ٖتل ٌّلخل إٖبلملنخعل مٖةلهٖالتعٖ امب ًٖلنختعٖ
م ةلانخع ٚلنأل ًيم غلاغلنألغلا لًنمليالخةلاًخب ٖاةلخل تٖالنخ ْاادٖةلل، قتضمًملنخٓا ٌ٘ا اايل ًبملنخ 

 .اًخب اةلخل إبلملنخعل مةل20211بيل  تامليالخةلادل،20205حمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل

 ٌاٖٖةلنإلدبل مٖٖةلتٖٖؤثٌلااٖٖ٘ل ٖٖيمل ًٖٖلتتمحٖٖهل ٌّلخ صًٖٖيٌلنخ ع متضٖٖولأٜلنخحًخٖٖةلنالإت ًدمٖٖةلاًخب ٖٖاةلخلتعٖٖ
ٌمة ٍن ًٖملنأل ٖ ًالل،نالخت ٌغٖٖ ٌضٖٖٜلخل صًٖيٌلنإلدبل مٖةلنختٖٖغلتتْلٖالااتًٖٖالاإوٖينالات  ل،ا عبٖٖتلأٜلنآلب ًٖملمتع

ٍاإًٖملخوٖ ٌّلنخ ت ًهلنخ صًٖيٌلاٖغل قًاٖٚلن ٖت ين وٜلخل صًٖيٌلنإلدبل مٖةلنختٖغلاللتتْلٖالامب ًلمقٚلتعٖ
 .نخإويلااللنخااملاتت ٛلاْامعتوًلنخْقا مة

ل:عالقةلمستوىلالتعرضلبالحالةلاالجتماعية
ٌاٛل) ل ٌّل00إيٚا لانخحًخةلنالإت ًدمة(لماضولنخعبلاةلامٜل ثًاةلنختع

ل

ٌّل ل  تاملنختع

نخحًخٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖةل
 نالإت ًدمةل

لنخعيي
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

  ًاغلنخح
 Tام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمةل لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ٍاإةل ل201271ل45ل ت
ل20720ل61ل20251

 ل201445ل16لآب ةل

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ لل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌّلخا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلنخ ٖعايمةإ لًنملل،ٜلنخحًخةلنالإت ًدمةلاللتؤثٌلاغل ثًاةل عيالملنختعٖ ٌ٘ا حمٖنلخٖٛلت ٖٜلنخ ٖ

ٜلن تل ٖٖملْامعٖٖةلنخ صًٖٖيٌلنختٖٖغلمٖٖتٛلاهٖٖالل،يالخٖٖةلإحصًٖٖئمة ٌّلا ثًاتٖٖهلأ ٌٖٖلثًاٖٖملان   ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأٜل ٖٖٛلنختعٖٖ
ٌّلخوً  .نختع

ل:عالقةلاعشباعاتلبالحالةلاالجتماعية
ٌاٛل) ل لالإت ًدمة(لماضولنخعبلاةلامٜل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملانخحًخةلن01إيٚا

ل  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل
نخحًخٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖةل

 نالإت ًدمةل
لنخعيي

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 غلنخح ًا

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
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ٍاإةل ل0400017ل45ل ت
ل20662

ل20157ل61
 ل0501445ل16لآب ةل

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌّل ٌنءلنختعٖٖ ٍاإًٖٖملانآلب ًٖٖملاٖٖغلتحقٖٖ٘لنإلشٖٖاًدًملنخبًتإٖٖةلإٖٖ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلاٖٖمٜلنخ ت ٌ٘ا دٖٖيٛلاإٖٖايلاٖٖ

لنخ صًٖيٌلنإلدبل مٖةلنختٖغلمٖتٛلنالدت ًٖيلدلموًٖللاهٖال،خا ًئٚلنإلدبلٛلنخ ٖعايمة ٌغٛل ٖٜلتبٖٔا  ًٖلمعبٖغلأبٖهلدلٖتلنخٖ
ٌاةلخلاًمة ل.ان ت ين وًلامٜلنخ ئتمٜلإاللأٜل عيالملتحق٘لنإلشاًدًملامبو ًل ًبمل تقً

ل:دبلاةل  تاملنخت ًدٚلاًخحًخةلنالإت ًدمة
ٌاٛل) ل لانخحًخةلنالإت ًدمة(لنخعبلاةلامٜل  تامًملنخت ًدٚل02إيٚا

للتاملنخت ًدٚ  

نخحًخٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖةل
 نالإت ًدمةل

لنخعيي
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغل
 Tام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ٍاإةل ل0000763ل45ل ت
ل10241

ل20071ل61
 ل0102222ل16لآب ةل

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
لًنمليالخةلإحصًئمة ٌ٘ا ل،بلٛلاللمتعثٌلاًخحًخةلنالإت ًدمةاهال ًلمعبغلأٜلنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدل،ديٛلاإايلا

ٍانهلاللميدٛلد لمةلنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلاعباندوً ٌٕلنخب اغلنخبًتتلدٜلديٛلنخ  ل.اأٜلنخت 

ل:عالقةلعوائ لالتياعللبالحالةلاالجتماعية
ٌاٛل) ل ل ًئٚلنإلدبلٛلانخحًخةلنالإت ًدمةنخعبلاةلامٜلدانئ٘لنخت ًدٚل علالل(03إيٚا

ل
ل

خحًخٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖةلنلدانئ٘لنخت ًدٚل
 نالإت ًدمةل

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ٍاإةللْامعةلنخع ٚلنأل ًيم غل ل202375ل45ل ت

ل00102
ل20201ل61

ل203222ل16لآب ةل
ٌتاًًْملد ٚلإضًامةل ٍاإةللاإايلن ل100315ل45ل ت

ل10546
ل20222ل61

ل201111ل16لآب ةل
ٛلضٖٖٖعٗلتقٖٖٖيمٌلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبل

لنخ ًيهل
ٍاإةل ل004216ل45ل ت

ل20250
ل20721ل61

ل004445ل16لآب ةل
ضٖٖعٗلنهت ًٖٖٛلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل

لاًأل ًيم ممٜل
ٍاإةل ل005541ل45ل ت

ل10021
ل20011ل61

ل001111ل16لآب ةل
ٍاإةلضٖٖعٗلنهت ًٖٖٛلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل ل20213ل61ل20602ل005142ل45ل ت
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ل003222ل16لآب ةللاًخشعٜلنخ حلغل
ٖٖٖتلا ًٖٖٖئٚلصٖٖٖ لإخ عااةلنخاصٖٖٖٚا

لنإلدبلٛل
ٍاإةل ل004117ل45ل ت

ل10403
ل20126ل61

ل001445ل16لآب ةل
ٍاإةللديٛلاإايلنهت ًٛلش صغل ل006624ل45ل ت

ل20136
ل20501ل61

 ل102222ل16لآب ةل

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 ٌغًٖملل،ًخب اةلخآلب ًمٜلنخعانئ٘لنخ تعلقةلاْامعةلنخع ٚلنأل ًيم غل ًبملأدلتلاإ اهال ًلمعبغلأبوٜل ت 

ٗ لل،أ ثٌٖٖٖلخلع ٖٖٖٚلنأل ًٖٖٖيم غ ٌٕلهٖٖٖال ًٖٖٖلم ٖٖٖبعوٜل ٖٖٖٜلنخت ًدٖٖٖٚل ٖٖٖعلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلاشٖٖٖ ٚل ًٖٖٖ ٖٖٖ ل،اهًٖٖٖنلنخت 
ٍاإًٖٖٖٖملحمٖٖٖٖنلثاتٖٖٖٖملنخعبلاٖٖٖٖةلدبٖٖٖٖيل  ٖٖٖٖتامليالخٖٖٖٖةل لنخ ت اًخب ٖٖٖٖاةلخْامعٖٖٖٖةلنخع ٖٖٖٖٚلل20201اا عٖٖٖيالملت ٖٖٖٖ٘ا

ٌتاًًْملد ٚلإل20222ل،نأل ًيم غ ٍٍلنخبتًٖئتلنخ ًٖاقةلنختٖغلت مٖيلاٖعٜلل،ضًٖامةاًخب اةلخاإايلن اهٖال ًٖلمعٖ
ٍاإًٖٖٖم ٖٖٖٚلنخ ت ًٖٖٖالأدلٖٖٖتلخآلب ًٖٖٖملاٖٖٖغل قًا ٌغ ٌٖٖٖلات  ٖٖٖةلت ٖٖٖبولااتًٖٖٖالأ ث ٖٖٖةلنالإت ًدم اهٖٖٖال ًٖٖٖلمٖٖٖياعوٜلل،نخحًخ

ٌن٘لا عيالملأدلتلاغلنخع ٚ ل.خبل تا
 لًنمليالخٖةلإحصًٖٖئمةلدلٖتلصٖٖعميلنخعانئٖ٘لنخش صٖٖمةلأالنخ تعلقٖةلاتعً ٖٖٚلا ًٖئٚلنإل ٌ٘ا دٖٖبلٛلخٖٛلت ٖٜلنخ ٖٖ

 . علنأل ًيم ممٜلأال يملنهت ً وًلاًخشعٜلنخ حلغ

ل:نتيجةلاختبارلاليرضلاليرعالالنالث
ٌن ٖٖة ٌينملنخي ٌاٖٖةلنإلدبل مٖٖةلنختٖٖغلتعت ٖٖيلدلموًٖٖل  ٖٖ ل صًٖٖيٌلنخ ع خٖٖٙلل،تاٖٖمٜلأٜلنخحًخٖٖةلنالإت ًدمٖٖةلتٖٖؤثٌلاٖٖغلبٖٖٔا ًا

ٍاإمةلنختغل ٍن ًملنخ ٌغًالبتمإةلخبلخت ٍاإًملأاٚلت  ٌضمةل ؤينهًلأٜلنخ ت اٖغل قًاٖٚلل،ت ٖتولٙلااتًٖالاللاٖعَلاٖهاا٘لا
ٌٕ ٌضًٖالخ صًٖيٌلنإلدٖبلٛلنختٖغلتتْلٖالنخااٖملانخإوٖيلانخت ٖ ٌغًٖالااًختًٖخغلأ ثٌٖلتع   ًٖلل،نآلب ًملنخبلتغل ٜلأ ثٌلت 

ٌناًالاٖغلنخع ٖٚلا ًٖلم ٖبعوٜل ٖٜلنخت ًدٖٚل ٖعلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلاعباندوًٖ امب ًٖلخٖٛلمثاٖملل.تامٜلأٜلنآلب ًملأ ثٌٖلن ٖتا
ٌّتعثمٌلنخحًخةلنالإ ادلمٖهلم  ٖٜلل،ا  ٖتاملنخت ًدٖٚل،ا  ٖتاملتحقٖ٘لنإلشٖاًدًمل،ت ًدمةلدلتلصعميل ثًاةلنختع

ٍئغ ٌّلاش ٚلإ لنخ   .ااٚا

ل:اليرضلاليرعالالرابع
ٖٖٖة ٌاٖٖٖةلنإلدبل م ٖٖٖؤثٌلنخ ٖٖٖٜلاٖٖٖغلْامعٖٖٖةل صًٖٖٖيٌلنخ ع ٌّل،م ا  ٖٖٖتاملل،ا  ٖٖٖتاملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖاًدًمل،ا ثًاٖٖٖةلنختعٖٖٖ

امعةلدانئ٘لنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلل،نخت ًدٚ ل.ٛلنخ عايمةْا
ٌاةلنإلدبل مةلاًخ ٜ ل:دبلاةل صًيٌلنخ ع

ٌاٛل) ل ٌاةلنإلدبل مةلانخ ٜ(لماضولنخعبلاةلام04إيٚا لٜل صًيٌلنخ ع

ٌاةلنإلدبل مة لنخعيي نخ ٜل صًيٌلنخ ع
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغ
 Fام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

لصحٗ
ل101207ل12ل13أاٚل ٜل

ل20222ل60،ل0ل110141 ل200024ل46ل13-32
ل302222ل1لل32أ ثٌل ٜل
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ل ل202524ل63لنخ إ ٔا

ل إبلم

ل002064ل12ل13أاٚل ٜل

ل20222ل60،ل0ل70221
ل101102ل46ل13-32

ل202222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل102251ل63لنخ إ ٔا

لإًندة

ل000635ل12ل13أاٚل ٜل

ل20222ل60،ل0ل150406
ل003513ل46ل13-32

ل3.2222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل004116ل63لنخ إ ٔا

ٍماٜ لتلم 

ل202222ل12ل13أاٚل ٜل

ل20217ل60،ل0ل10157
ل202221ل46ل13-32

ل302222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل202524ل63لنخ إ ٔا

ل تال ْاادة

ل100121ل12ل13أاٚل ٜل

ل20222ل60،ل0ل120352
ل201543ل46ل13-32

ل202222ل1لل32أ ثٌل ٜل
لنخ إ  ل202116ل63لٔا

ل إبلملدل مةل ْاادة

ل005635ل12ل13أاٚل ٜل

ل20225ل60،ل0ل30103
ل104251ل46ل13-32

ل202222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل103154ل63لنخ إ ٔا

ٌابمة ل اناعلإدبل مةلإخ ت

ل003512ل12ل13أاٚل ٜل

ل20221ل60،ل0ل10101
ل100131ل46ل13-32

ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل101154ل63لنخ إ ٔا

 إٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖبلملدل مٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖةلدلٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتل
ٌبم لنإلبت

ل001351ل12ل13أاٚل ٜل

ل20104ل60،ل0ل00107
ل007524ل46ل13-32

ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل006524ل63لنخ إ ٔا

ٌبم ل20406ل60،ل0ل20245ل001351ل12ل13أاٚل ٜلل تالدلتلنإلبت
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ل003221ل46ل13-32
ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل  ل003072ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
خٙلدلتلنخبحالنختًخغإ ٌاةلنإلدبل مةلًا ٌّلخ صًيٌلنخ ع ٌئم ًالاحً  ًالاغلنختع ل:ٜلنخ ٜلمعيلدً بلال

 ٜٖ ٌّلخلصٖحٗلانخ إٖبلملانخ ٌنتالتصًٖديهلاٖمٜل تا ًْٖملنختعٖ ٌت ٖعلل،تامٜلاإايلت ا عبٖتلأبٖهل ل ًٖلن
ٍنيل ٌّلخلصحٗلانخ إبلمنخ ٜل  بةلأاٚل ٜلنخ تا ْلنخبوًئغلل13اعلتلحمٜلإًءملائةلأاٚل ٜلل،نختع

لنخعًٛ لنخعًٖٛل،خل إ ٔا ٌت عملائًملنخ ٖٜلنخ تا ْٖلثٖٛلنخعًٖخغلدٖٜلنخ تا ْٖلنخبوًٖئغلخل إ ٖٔا ٌإٖعلل،ن ااٖيلم
ٌضٖٖوًلخل  ٌنهل  ًٖٖلمإعٖٖٚلتع لدلٖٖتلنخٖٖي تا ٌماٖٖةلنخعوٖٖيلاًخحصٖٖٚا ٌمٖٖةلنألصٖٖاٌلا صًٖٖيٌلهًٖٖنلإخٖٖتلأٜلنخ ئٖٖةلنخع 

لنختش ٚلانخت امٜ ٍنٚلاغلٌْا ٌت ٖعلا عٖيالملاللاٖعَلاوًٖلل،نإلدبل مةلنخصح مةلاللت امب ًلمايألنال ت ينٛلم
ٌمٖةلنخا ْٖت ٚ لل،اغلنخ ئةلنخع  لإخٖتلندت ًٖيلدًٖ ٌمٖةلنألدلٖتلخمتحٖٚا لااٖيل ًبٖملل.اًخب ٖاةلخل ئًٖملنخع  ٌ٘ا نخ ٖ

ل. اةلخ ٚل ٜلنخصحٗلانخ إبلماًخبل20222ملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةلًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثا
 لنخعًٖٛلاًخب ٖاةلخئلًندٖةل32إًءملائةلأ ثٌل ٜل ل، بةلهغلنخاحمي لنألدلتل ٖٜلنخ تا ْٖلنخبوًٖئغلخل إ ٖٔا

ٍيهًٖ ٌحلٖةلن ٌمل  ٌإعلإختلأٜلهًهلنخ ئةلدًص   ًٖلمإعلوًٖلأ ثٌٖلل،نإلًندٖةل  صٖيٌلإدبل ٖغلٌاهال ًلايلم
ٌّلخٖٖهل ٖٖٜلائًٖٖملنخ ٖٖٜلنخ تا ْٖٖةلانخ ٌمندتمًٖٖينالدلٖٖتلنختعٖٖ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلل،صٖٖا ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ

 20222حمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل

 ٌمٖةلنألدلٖت ٍماٜل  صيٌلإدبل ٖغلخٖيملنخ ئٖةلنخع  ٌت ًٔل عيالملن ت ينٛلنختلم  ٌالل،تامٜل ًخٙلن امب ًٖلناتٖ
لنخعًٛل ٌت ًٖٔلنخ ٖل، تا ْلنخ ئةلنخا ْتل ٜلنخ تا ْلنخبوًئغلخل إ ٔا ٍمٖيل ٖٜلاهال ًلمشمٌلإختلأٜلن ٜلم

ٍماٜلانالدت ًيلدلمه ٌّلخلتلم  ٌّلل،نختع ٍميل ٜلد لمًملإدًي لنختع ٍماٜلم ٌّلخلتلم  اهال ًلمؤ يلأٜلنختع
ٌحلٖٖةل ٖٖبمةلأاٖٖٚلامتصًٖٖديلاتقٖٖيٛلنخ ٖٖٜل ًصٖٖةلاأبٖٖهل ٌملخمشٖٖ ٚل بحبٖٖتلصًٖٖدينالماٖٖيأل ٖٖٜل  ٌ لأ ٖٖ ٌهل ٖٖ ٌن ات ٖٖ

ٌّ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئل.م ثٖٖٚلا ٖٖملةلأاٖٖٚلإوٖٖينالاٖٖغلنختعٖٖ ٌ٘ا مةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخعبلاٖٖةلدبٖٖيلااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ
 20217  تامليالخةل

 ٌضًٖٖٖالخل تٖٖٖالنخ ْاادٖٖٖةلا تا ْٖٖٖلأدلٖٖٖتل ٖٖٖٜلنخ تا ْٖٖٖلنخبوًٖٖٖئغل إًٖٖٖءملنخ ئٖٖٖةلنخ تا ْٖٖٖةل ٖٖٖعدلتلنخ ئًٖٖٖملتع
لنخعًٖٖٛ ٌنالثٖٖٛلنألصٖٖاٌلا بله ًٖٖلنب  ّٖٖل تا ْٖٖهلدٖٖٜلنخ تا ْٖٖلنخبوًٖٖئغلل،خل إ ٖٖٔا تلتوًٖٖلنخ ئٖٖةلنألدلٖٖتلد ٖٖ
لنخعًٛ ٌإعلهًنلإختلأٜلنخ ل،خل إ ٔا ٍينيلخيمو ًليناعلاايلم ئتمٜلنخ تا ْةلانألدلتل علالاغو ًلهًنلنخ ٜلم

ٌِلبشٌٖٖٖلنخ تٖٖالنخ ًصٖٖةلاو ًٖٖٖل  ًٖٖلمإعلو ًٖٖلأ ثٌٖٖٖل نخ ٖٖعغلخئل ٖٖوًٛلنخعل ٖٖٖغلنخعًٖٖٛلنخ ت ثٖٖٚلاٖٖٖغلتٖٖاناٌلاٖٖ
ٌصًالدلتل تًاعةل ًلمبشٌل ٖٜل تٖا لًنمليالخٖةلإحصًٖئمةلحمٖنلثاتٖملنخعبلاٖةلدبٖيلل.ح ٌ٘ا ااٖيل ًبٖملنخ ٖ

 20222  تامليالخةل

 ًالخل إٖٖبلملنخعل مٖٖةلنخ ْاادٖٖةإًٖٖء ٌضٖٖ ٌهلأٜلل،ملنخ ئتٖٖمٜلنألدلٖٖتلانخ تا ْٖٖةلأ ثٌٖٖلتع اهٖٖال ًٖٖلم  ٖٖٜلت  ٖٖم
ٖٖةل ٖٖعلنخ ٖٖعغل ٌم ٌنحٖٖٚلنخع  ٍن ٜلهًٖٖهلنخ  هًٖٖتمٜلنخ ئتٖٖمٜلأ ثٌٖٖل ٖٖعمًالخبلْٖٖبلٔلدلٖٖتلنخ إٖٖبلملنخعل مٖٖةلإًلتتٖٖ

ٌنه لدلٖٖتلنخٖٖي تا ٌنالحيمثٖٖةلنخعوٖٖيلاًخحصٖٖٚا ٌامٖٖةلنخعل مٖٖةلاٖٖغل قًاٖٖٚلنخ ئٖٖةلنألاٖٖٚلد ٖٖ ٖٖٚل ٖٖٜلل،خلت اهٖٖال ًٖٖلم عن
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ٌضو ًلخل إبلملنخعل مةل  امٚلخلتانصٚل علنالتإًهًملنخعل مةلنخحيمثة لًنمليالخةلل.تع ٌ٘ا اايل ًبملنخ 
 .20225إحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل

 ٌّل لنخعًٖٛلاٖغلنختعٖ ٌت عملدٜلنخ تا ْلنخبوًئغلخل إ ٔا ٌمةلنخ تا ْةلاحيهًلهغلنختغلن  ًبملنخ ئةلنخع 
ٌبٖٖملنإلدبل مٖٖةخ ان ٌّلخلا ًٖٖئٚلنإلدبل مٖٖةلنخحيمثٖٖةلل،اٖٖعلنإلبت اهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأبوًٖٖلنأل ثٌٖٖليناعمٖٖةلخلتعٖٖ

ٌّلخٖٖيموًلاثاًتوًٖٖ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملل، ًصٖٖةلاعٖٖيلتشٖٖ ٚلدًٖٖينملنختعٖٖ ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ
 20221نخعبلاةلدبيل  تامليالخةل

  ٌّلخل لًنمليالخةلإحصًئمةلاًخب اةلخلتع ٌ٘ا ٌبمخٛلت ٜلنخ  لل.تالانخ إبلملنخعل مةلدلتلنإلبت
ٌّلاًخ ٜ ل:دبلاةل  تاملنختع

ٌاٛل) ل ٌّلانخ ٜل(لماضو05إيٚا لنخعبلاةلامٜل ثًاةلنختع

ٌّل ل  تاملنختع

لنخعيي نخ ٜ
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغل
 Fام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمةل لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل007064ل12ل13أاٚل ٜل

ل20222ل60،ل0ل040222
ل201454ل46ل13-32
ل302222ل1لل32 ٜللأ ثٌ

ل  ل201307ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌضًالخلا ًئٚلنإلدبل مةلهغلائةلأ ثٌل ٜلإ ٌت عٖملل، بةل32-13تلتوًلائةلل، بةل32ٜلأدلتلنخ ئًملتع ا بله ًلن

لنخعًٖٖٛ ٌّلخا ٖٖل، تا ًْٖٖتوٜلدٖٖٜلنخ تا ْٖٖلنخبوًٖٖئغلخل إ ٖٖٔا ٍينيلا ثًاٖٖةلاهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأٜلنختعٖٖ ًئٚلنإلدٖٖبلٛلمٖٖ
ٌمإمٖةل ٖعلتقٖيٛلنخ ٖٜ ٌّل ٖٜلهٖٜلأاٖٚل ٖٜلل،تي ٌإٖعلنب  ًّٖلتعٖ ٌإٖةلل13ااٖيلم لدلٖتلي  ٖبةلإخٖتلحينثٖةلنخحصٖٚا

ٌغًٖال ٌنهلنختغلتتْلالااتًالاإوٖينالات  ٍينيل ٖعلتقٖيٛلل،نخي تا ٌّلخا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلختٖ ٌحلٖةلنالدتمًٖيلدلٖتلنختعٖ ثٖٛلتاٖيأل 
ٌحلةلنالدت ًيلدلتلا  ٌ لإخموًلاهال ًلميدٛل،ًئٚلنإلدبلٛنخ ٜلختصٚلإختل  ااٖيل ًبٖملل،نخبتمإةلنختغل اقملنإلشً

لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثا ٌ٘ا ل2022تملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةلنخ 
ل:اًخ ٜلا  تاملنخت ًدٚلدبلاةلنإلشاًدًم

ٌاٛل) ل ل(لماضولدبلاةل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملاًخ ٜل06إيٚا

لتحق٘لنإلشاًدًملل عيٚ

لنخعيي نخ ٜ
تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖلنخ 

 نخح ًاغل
 Fام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل0106351ل12ل13أاٚل ٜل

ل30367

ل20223ل60،ل0
ل0405322ل46ل13-32

ل1102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل  ل0402013ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
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ٌإٖٖٖةلدًخمٖٖٖةلخ ئًٖٖٖملنخ ٖٖٖٜلنأل ٌت ًٖٖٖٔل عٖٖٖيالملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖأًلاي ٌ٘لْ مٖٖٖٗلدٖٖٖٜلل،دلٖٖٖتن تلموًٖٖٖلنخ ئًٖٖٖملنخ تا ْٖٖٖةلا ًٖٖٖ
لنخعًٛ ٌّلخوًهلنخ ئًٖمل ٖٜلإوٖةل،نخ تا ْلنخبوًئغلخل إ ٔا ٌت ًٔل ثًاةلنختع ٌهلاغلٓٚلن ا ٖٜلل،اهال ًلم  ٜلت  م

ٍ بٖغل ٌ لنخ ًٖاقةلختعً ٖٚلنخ ئًٖملًنملنخ ٖٜلنألدلٖتل ٖٜلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلنخ ٖعايمةلدلٖتل ٖيمل ٌملاٖهٜلنخ اٖ إوةلأ 
ٌنالخلتْالل، امٌ ٌ لابٓ ٌ ل  ًٖالا م ًٖالاٖهٜلهًٖهلنخ ئٖةلنخقًٖي ٌلنخحًينلاغل إًالملنإلدٖبلٛلنخ ٖعايهلاٖغلنألدٖانٛلنأل مٖ

ٍملاٖٖٖغل ٌإٖٖٖةلتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖاًدًملنختٖٖٖغل ًبٖٖٖمل  تقٖٖٖي لاٖٖٖغلنخقٖٖٖيمٛلاتعٍٖٖٖ ٍينيلخٖٖٖيموًلي ٌبٖٖٖةلنخقٖٖٖيمٛلاًخحٖٖٖيمنلتٖٖٖ دلٖٖٖتل قً
لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخل،نخحيمن ٌ٘ا ل20223ةلاايل ًبملنخ 

ٌاٛل) ل لماضولدبلاةل  تاملنخت ًدٚلاًخ ٜل(07إيٚا

لل  تاملنخت ًدٚ

لنخعيي نخ ٜ
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغل
 Fام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل1503222ل12ل13أاٚل ٜل

ل120051

ل20222ل60،ل0
ل0006013ل46ل13-32

ل0302222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل  ل0002013ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغتشمٌلامً ل:بًملنخإيٚا
تلموًٖٖلنخ ئًٖٖملنخ تا ْٖٖةلا لتًٖٖلنخ ئتٖٖمٜلل،ٜلنخ ئًٖٖملنخ ٖٖبمةلنألدلٖٖتلهٖٖغلأدلٖٖتلنخ ئًٖٖملت ًٖٖدبلال ٖٖعلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛإ

لنخعًٖٖٖٛ لنخ تا ْٖٖٖلنخبوًٖٖٖئغلخل إ ٖٖٖٔا ٌت عتًٖٖٖلاٖٖٖ٘ا لدًخمٖٖٖةلخلاًمٖٖٖةلدٖٖٖٜلل،ن ٌ٘ا ٖٖٖةلنألاٖٖٖٚلا ٖٖٖ ٌم امب ًٖٖٖلنب  ضٖٖٖملنخ ئٖٖٖةلنخع 
لنخعٖٖ ٌّلخا ًٖٖئٚلل،ًٛنخ تا ْٖٖلنخبوًٖٖئغلخل إ ٖٖٔا ٌ لأاٖٖٚلاٖٖغلنختعٖٖ ٌإٖٖعلهًٖٖنلإخٖٖتلأٜلهًٖٖهلنخ ئٖٖةل  ًٖٖل ٖٖاقملنإلشًٖٖ ااٖٖيلم

ٌاٖٖةل  ًٖٖلأبوًٖٖلخٖٖٛلتٖٖبٓٛلدبلاتوًٖٖل ٖٖعلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلأصٖٖبلال ٍنخٖٖمللًا ٖٖل،نإلدٖبلٛلااٖٖغلنالدت ًٖٖيلدلموًٖٖل  صًٖٖيٌلخل ع
لًنمليالخٖةلإحصًٖئمةلحمٖل،حيمثةلنخعويلاًخع ٖٚلاٖغلنخبًْٖ٘لنخب اٖاهلنأل ًٖيم غ ٌ٘ا نلثاتٖملنخعبلاٖةلااٖيل ًبٖملنخ ٖ

 20222دبيل  تامليالخةل

لدبلاةلدانئ٘لنخت ًدٚلاًخ ٜ:
ٌاٛل) ل لماضولدبلاةلدانئ٘لنخت ًدٚلاًخ ٜل(12إيٚا

ل

لنخعيي نخ ٜلدانئ٘لنخت ًدٚل
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغل
 Fام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل104207ل12ل13أاٚل ٜللْامعةلنخع ٚلنأل ًيم غل

ل20402

ل20211ل60،ل0
ل200425ل46ل13-32

ل202222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل201307ل63لنخ إ ٔا

ٌتاًًْملد ٚلإضًامةل ل001351ل12ل13أاٚل ٜللاإايلن
ل120101

ل20222ل60،ل0
ل105131ل46ل13-32

ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
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ل ل102602ل63لنخ إ ٔا
ضٖٖٖٖٖٖٖٖٖعٗلتقٖٖٖٖٖٖٖٖٖيمٌلا ًٖٖٖٖٖٖٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖٖٖٖٖٖٖبلٛل

لنخ ًيهل
ل000121ل12ل13أاٚل ٜل

ل1.212

ل20145ل60،ل0
ل005024ل46ل13-32

ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل004251ل63لنخ إ ٔا

ضٖٖٖٖٖٖٖعٗلنهت ًٖٖٖٖٖٖٖٖٛلا ًٖٖٖٖٖٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖٖٖٖٖٖبلٛل
لاًأل ًيم ممٜل

ل000121ل12ل13أاٚل ٜل

ل20772

ل20154ل60،ل0
ل005425ل46ل13-32

ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل004602ل63لنخ إ ٔا

دٖٖٖٖٖٖٖٖبلٛلضٖٖٖٖٖٖٖعٗلنهت ًٖٖٖٖٖٖٖٖٛلا ًٖٖٖٖٖٖٖٖئٚلنإل
لاًخشعٜلنخ حلغل

ل002222ل12ل13أاٚل ٜل

ل30131

ل20225ل60،ل0
ل006160ل46ل13-32

ل002222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل ل004524ل63لنخ إ ٔا

صٖٖٖٖٖٖٖٖٖعااةلنخاصٖٖٖٖٖٖٖٖٖاٚلإخٖٖٖٖٖٖٖٖٖتلا ًٖٖٖٖٖٖٖٖٖئٚل
لنإلدبلٛل

ل003222ل12ل13أاٚل ٜل

ل20106

ل20501ل60،ل0
ل003222ل46ل13-32

ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل003154ل63لٔلنخ إ ال

ل105635ل12ل13أاٚل ٜللديٛلاإايلنهت ًٛلش صغل

ل20362

ل20211ل60،ل0
ل005024ل46ل13-32

ل102222ل1لل32أ ثٌل ٜل
ل  ل007237ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 ٖٖةلنخعًخمٖٖةلثٖٖٛلنخ ئٖٖةلن ٌم ٖٖةلنخ تا ْٖٖةلأدلٖٖتل ٖٖٜلنخ ئٖٖةلنخع  ٌم ٖٖةلنألصٖٖاٌلاٖٖغلنخعانئٖٖ٘لإًٖٖءملنخ ئٖٖةلنخع  ٌم خع 

ٌتاًًْملد ٚلإضًامة ٌتاْةلاْامعةلنخع ٚلنأل ًيم غلااإايلن ٍملإختلأٜلنخ ئًملل،نخ  اهالأ ٌلْامعغلمع
ٌااوًٖلنخ ٖبمةلاٖغل ثمٌٖل ٖٜلنألحمًٖٜلاتح ٖٚلأداًٖءلد ٖٚلإضًٖامة   ًٖلل،ًنملنخ ٜلنألدلتلاللت  ولخوًٖلٓ

ٌمقوًلخلع ٚلنأل ًي ٌملت اٜلاغلاينمةلْ اخمًملنخ لقً لدلموًلأاٚل ٜلؤلم غل  ًلمإعٚلنخ  أٜلنخ ئًملنخصا
 ٌ ٌ ًٖٖالا اٖٖ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخعبلاٖٖةلدبٖٖيلل،نخ ئٖٖةلنخ تا ْٖٖةلنأل ثٌٖٖلت  ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ

ٖٖٖٖةل ٌتاًًْٖٖٖٖملد ٖٖٖٖٚلل20222ال،اًخب ٖٖٖٖاةلخْامعٖٖٖٖةلنخع ٖٖٖٖٚلنأل ًٖٖٖٖيم غل20211  ٖٖٖٖتامليالخ اًخب ٖٖٖٖاةلخاإٖٖٖٖايلن
ل.إضًامة

 ٌنملًنملنخ لنخ تام ٌ٘ا صلةلاعبلاٖةلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلاًأل ًٖيم ممٜلًنمليالخٖةلإحصًٖئمةلاٖمٜلائًٖملخٛلت ٜلا
ٌنملاش ٚلدًٛل،نخ ٜ ٌمةلتعًبغل ٜلهًهلنخ تام  .اهال ًلمشمٌلإختلأٜلإ معلنخ ئًملنخع 

 ًٖٖٖمل إًٖٖٖءلنختقمٖٖٖمٛلنخ اضٖٖٖادغلنخ تعلٖٖٖ٘لاضٖٖٖعٗلنهت ًٖٖٖٛلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلاًخشٖٖٖعٜلنخ حلٖٖٖغلأدلٖٖٖتلخٖٖٖيملنخ ئ
لينخةلدٜل  ٌ٘ا اهٖال ًٖلمشٖمٌلإخٖتلاإٖايلًْٖاعلبقٖيهلل،ٚل ٖٜلنخ ئًٖملنألدلٖتلانألصٖاٌ تا ْةلنخع ٌلا 
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ٌّلهًهلنخ ئةلخا ًئٚلنإلدٖبلٛ لًنمليالخٖةلإحصًٖئمةلحمٖنلثاتٖملنخعبلاٖةلدبٖيلل.،اغلتع ٌ٘ا ااٖيل ًبٖملنخ ٖ
 20225  تامليالخةل

 لدًخمٖٖة ٌ٘ا لإًٖٖءلنخعًٖٖئ٘لنخش صٖٖغلنخ تعلٖٖ٘لاعٖٖيٛلنالهت ًٖٖٛلًنليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلاًخب ٖٖاةلخل ئٖٖةلنألصٖٖاٌلا ٖٖ
لنخعًٖٖٛ ٌاٖٖمل ٖٖعلنخ تا ْٖٖلنخبوًٖٖئغلخل إ ٖٖٔا اهٖٖال ًٖٖلمت ً ٖٖٚل ٖٖعلنخبتًٖٖئتلل،خلاًمٖٖةلدٖٖٜلنخ ئٖٖةلنأل اٌٖٖلنختٖٖغلتقً
شٖٖٖاًدًال ٌضًٖٖٖالات ًٖٖٖدبلالان  لًنمليالخٖٖٖةلل،نخ ًٖٖٖاقةل ٖٖٖٜلأٜلنخ ئٖٖٖةلنألصٖٖٖاٌلأاٖٖٖٚلنهت ً ًٖٖٖالاتع ٌ٘ا ااٖٖٖيل ًبٖٖٖملنخ ٖٖٖ

 .20211إحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل

ل:ليرعالالرابعنتيجةلاختبارلاليرضلا
ٌّلخل صًٖيٌلنإلدبل مٖة ٌّل،ثاملتعثمٌلنخ ٖٜلاٖغلنختعٖ ا  ٖتاملنخت ًدٖٚلل،ا  ٖتاملتحقٖ٘لنإلشٖأًل،ا ثًاٖةلنختعٖ

ٌنالنخ ئًٖملنألصٖاٌ   ًٖلتبادٖملدانئٖ٘لنخت ًدٖٚلاٖمٜلائًٖملل،خصًخولنخ ئًملنألدلتل بًالتلموًلنخ ئًملنخ تا ْةلاأ م
ٌتاٖٖةلدلمًٖٖلخٖٖيملنخ ئًٖٖملنخ تا ْٖٖةلنخع ٌٖٖلحمٖٖنلنحتلٖٖملنخعانئٖٖ٘لنخ تعلقٖٖةلاًخع ٖٖٚلاضٖٖعٗ ل،نالهت ًٖٖٛلاًخشٖٖعٜلنخعًٖٖٛل 

لنخ تعلقٖةلاتعً ٖٚلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلل،امب ًلديٛلنالهت ًٛلنخش صغلخصًخولنخ ئًملنألصاٌل بًال ٌ٘ا امب ًلخٖٛلت ٖٜلنخ ٖ
ل.عمبةةلنختعً ٚلامٜلائًملنخ ٜلنخ  تل ةلخلم علنأل ًيم ممٜلًنمليالخةلاهال ًلمشمٌلإختلد ا مةلنالتإًهلبحال م 

ٌناع ٌدغلنخ ٌّلنخ  لنخ  ل.ادلمهلمتٛلااٚا
ل:اليرضلالرئيسلاألوللالختباراتالعامةللنتيجةال

 ٌاةلنإلدبل مةلاًخت صِلنأل ًيم غ امب ًلخٛلتتٖعثٌلل،انخحًخةلنالإت ًدمةلانخ ٜل،نتضولتعثٌل صًيٌلنخ ع
لاقْ ٍمٜا ٌإةلنخعل مةلإاللدلتل  تاملنختلم  ل.اا٘لنخي

 ٌّلخلال لنخت صِلنأل ًيم غتامٜلتعثٌل ثًاةلنختع اغل قًاٚلديٛلل،انخ ٜل، ًئٚلنإلدبل مةلنخ عايمةلابٔا
ٌإةلنخعل مة ٌهًلاًخحًخةلنالإت ًدمةلانخي ل.تعث

 ٌنم لاقمةلنخ تام ل.تامٜلتعثٌل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملاًخ ٜلاقْليٜا
 ٌِإةلنخعل مةلانخ ٜلياٜلنخحًخةلنالإت ًدمةلانخت ص ل.تامٜلتعثٌل  تاملنخت ًدٚلاًخي
 ٌاعتامٜلتبال ٌنملنأل  .ٔلدانئ٘لنخت ًدٚلااقًالخ ٚل تامٌل ٜلنخ تام

لحمنل ٌئمَلنألٚا ٌّلنخ لنخ  ٌاٖةلإادلمهلم  ٜلااٚا ٌنامةلتؤثٌلاغل صًٖيٌلنخ ع م مةلانخيم اإ ٌنملنخٓا ٜلنخ تام
ٌإًملب امة ٌّلانإلشأًلانخت ًدٚلابادمةلنخعانئ٘لنختغلت بعلنخت ًدٚلاي ل.انختع

ل:اليرضلالرئيسلالنانا
لًل ٌ٘ا ٌّتاإيلا ل.ا  تاملنخت ًدٚل،ا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل،نمليالخةلإحصًئمةلامٜل ثًاةلنختع

ل:اليرضلاليرعالالخامس
ٌّل ل.متعثٌل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملا ثًاةلنختع

ٌاٛل) ل ٌّ(لماضولدبلاةل  ت11إيٚا لاملتحق٘لنإلشاًدًملا ثًاةلنختع

ٌّ للل ثًاةلنختع
  ٖٖٖٖٖٖتاملتحقٖٖٖٖٖٖٖ٘ل

 نإلشأًل
لنخعيي

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل20222ل61ل40100ل107323ل44ل تا ْ
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 ل206201ل17لدًٚل

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌّلتؤثٌلاغل  تاملتحق٘لنإلشاًدًمإ ٌِلل،ٜل ثًاةلنختع ٍمٖيل ٖٜلاٖ ٌّلخل حتٖاملت ٍمًٖي لنختعٖ اهٖال ًٖلمعبٖغلأٜل

ٍميل ٌ ًئٚلنالتصًخمةلنختغلت ٌّلخل اهال ًلمشمٌلإختل  ًٖء لنإلدٖبلٛلنخ ٖعايهلل، ٜلتحق٘لنإلشاًدًملنخ  تل ةنختع
ٌ٘ل امٌٖٖلدٖٖٜلل،اٖٖغلتحقمٖٖ٘لنإلشٖٖاًدًملنالتصًٖٖخمة ٌّلنخ ئًٖٖملدًخمٖٖةلنإلشٖٖأًلا ًٖٖ ٌت ًٖٖٔل تا ْٖٖلتعٖٖ حمٖٖنلنتضٖٖولن

لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخعبلاٖٖةلدبٖٖيل  ٖٖتامليالخٖٖةلل،نخ ئًٖٖمل تا ْٖٖةلنإلشٖٖأً ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملهًٖٖهلنخ ٖٖ
ل20222

ٌدغلنخ ًٖ َ ٌّلنخ  ٌّلخا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلنخ ٖعايمةلل:بتمإةلن تاًٌلنخ  ٍمًٖي لنختعٖ ٌّلحمٖنلتاٖمٜلأٜل لنخ ٖ تٖٛلااٖٚا
ٍميل ٜل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملخيملنخب اةلنأل ًيم مةلنخب ًئمة لل.م

ل:اليرضلاليرعالالسادس
ٌّ.للمتعثٌل  تاملنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلا ثًاةل لنختع

ٌاٛل) ل ٌّ(لماضولد10إيٚا لل.بلاةل  تاملنخت ًدٚلا ثًاةلنختع

ٌّ للل ثًاةلنختع
لنخعيي ل  تاملنخت ًدٚ

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل106725ل35لضعمٗ

ل20133
ل20222ل61

 ل204564ل06ل تا ْ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ لل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٖٖيل ٖٖٜل  ٖٖتاملنخت ًدٖٖٚل ٖٖعإ ٍم ٌّلت ٌّل ل ًٖٖلل،ا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖعايمةلٜل ثًاٖٖةلنختعٖٖ ٍنيلنختعٖٖ ا عبٖٖتلأبٖٖهل ل ًٖٖل

ٌت عمليناعمةلنخ احٖانلخلت ًدٖٚل ٖعلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛ حمٖنلنتضٖولأٜلنخ ئًٖمل تا ْٖةلنخت ًدٖٚل ًبٖملأدلٖتلاٖغلل،ن
لدًخمةلدٜلنخ ئًملضعم ةلنخت ًدٚ ٌ٘ا ٌضوًلخئلدبلٛلنخ عايهلا  لامٜلنخ ئتمٜلًنملل، عيالملتع ٌ٘ا اايل ًبملنخ 

لل.20222إحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةليالخةل
ٌدغلنخ ًيَ ٌّلنخ  ٌّلخا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلل:بتمإةلن تاًٌلنخ  ٌت ًٖٔل عٖيالملنختعٖ ٌّلحمٖنلتاٖمٜلأٜلن لنخ ٖ تٖٛلااٖٚا

ٍميل ٜل  تامًملنخت ًدٚل علهًهلنخا ًئٚلا  تامًتوًلنخ  تل ة لل.نخ عايهلت
ٌدغلنخ ًاع ٌّلنخ  ل.  تاملتحق٘لنإلشاًدًممتعثٌل  تاملنخت ًدٚلال:نخ 

ٌاٛل) ل ل.(لماضولدبلاةل  تاملتحق٘لنإلشاًدًملا  تاملنخت ًد11ٚإيٚا

للل  تاملتحق٘لنإلشأً
لنخعيي ل  تاملنخت ًدٚ

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل0302515ل35لضعمٗ

ل10071
ل20221ل61

 ل0601351ل06ل تا ْ

لنخ  ل:ًا٘لإختل ًلملغتشمٌلامًبًملنخإيٚا
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ٍمٖٖٖيل ٖٖٖٜل عٖٖٖيالملنخت ًدٖٖٚل ٖٖٖعلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلنخ ٖٖعايمةإ ٌت ًٖٖٔل  ٖٖٖتاملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖأًلم اهٖٖٖال ًٖٖٖلمعبٖٖٖغلأٜل،لٜلن
ٌال ٖٜلنخا ًٖئٚلل،نإلشأًلمصمٌليناعًالخلت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛ حمٖنلمشٖعٌلنخ  ٖت يٛلاحًخٖةل ٖٜلنالبت ًٖءلانخقٖ

ٌت عمل تا ًْٖملائٖةل تا ْٖلنخت ًدٖٚلل.ٜلأاليمبً م غنإلدبل مةلا ًلمياعهلخلت ًدٚل عوًل انءلاش ٚل ً  حمنلن
لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةلل،دٜلائةلضعمٗلنخت ًدٚ ٌ٘ا ل20221اايل ًبملنخ 

ٌدغلنخ ًاع ٌّلنخ  ٍمٖيل ٖٜلل:بتمإةلن تاًٌلنخ  ٌت ًٖٔل عٖيالملتحقٖ٘لنإلشٖاًدًملم ٌّلحمٖنلتاٖمٜلأٜلن لنخ ٖ تٛلااٖٚا
ٌِلنخت ًدٚلال ل.  تانهل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمةا

ٌئمَلنخثًٖٖٖبغ ٖٖٖ ٌّلنخ لاتحقٖٖٖ٘لل:بتمإٖٖٖةلن تاًٌٖٖٖلنخ ٖٖٖ ٖٖٖيل ٖٖٖٜلنخشٖٖٖعٌا ٍم ٌّلت ٌّلإًلتاٖٖٖمٜلأٜل ثًاٖٖٖةلنختعٖٖٖ لنخ ٖٖٖ تٖٖٖٛلااٖٖٖٚا
ٍمٖٖٖيل ٖٖٖٜل عٖٖٖيالملنخت ًدٖٖٖٚل ٖٖٖعلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛل،نإلشٖٖٖاًدًم ٍمٖٖٖيل ٖٖٖٜلل،  ًٖٖٖلنتضٖٖٖولأبوًٖٖٖلت اتاٖٖٖمٜلأٜلنإلشٖٖٖاًدًملت

ل.ايمة عيالملنخت ًدٚل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ ع
ل:اليرضلالرئيسلالنالث

ٌّل لًنمليالخةلإحصًئمةلامٜل ثًاةلنختع ٌ٘ا اامٜلنألاعًيلل،ا  تاملنخت ًدٚل،ا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل،تاإيلا
ل.نختقمم مةلخا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمة

ل:اليرضلاليرعالالنامن
ٌّل ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةلا ٚل ٜل ثًاةلنختع ا  تاملل، تاملتحق٘لنإلشاًدًما ل،تتعثٌلنختقمم ًملنخ تعلقةلاتان

ل.نخت ًدٚ
ٌاٛل) ل ٍٜلنختا12إيٚا ٌّ(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلاتان لْمةلنإلدبل مةلا ثًاةلنختع

ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةل ٌّلتان لنخعيي  ثًاةلنختع
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغل
 Fام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل704036ل2لضعمٗلنخ  تاملنخ حلغل

ل100523

ل20222ل60،ل0
ل1104142ل22ل تا ْ
ل1405205ل15لدًٚ

ل1100721ل63لنخ إ ٔا
ٌاغل ل503110ل2لضعمٗلنخ  تاملنخع

ل120567

ل20222ل60،ل0
ل1201414ل22ل تا ْ
ل1107167ل15لدًٚ

ل1102013ل63لنخ إ ٔا
ل604002ل2لضعمٗلنخ  تاملنخعًخ غل

ل150511

ل20222ل60،ل0
ل702005ل22ل تا ْ
ل1205346ل15لدًٚ

 ل1102721ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغل ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
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لنخعًٖٖٛلاٖٖغلإ مٖٖعل ٌت عٖٖملدٖٖٜلنخ تا ْٖٖلنخبوًٖٖئغلخل إ ٖٖٔا ٌّلاقْٖٖل ًبٖٖملهٖٖغلنخ ئًٖٖملنختٖٖغلن أٜلنخ ئًٖٖملدًخمٖٖةلنختعٖٖ
ٌنم ٌّل،نخ تامٖٖ ٌّلثٖٖٖٛلضٖٖٖعم ةلنختعٖٖ  ْٖٖهلدٖٖٖٜلنخ تا ْٖٖٖلنخبوًٖٖٖئغلا بله ًٖٖٖلاٖٖٖٚل تالل،تلتوًٖٖٖلنخ ئًٖٖٖمل تا ْٖٖةلنختعٖٖٖ

لنخعًٖٖٛ ٍٜلل،خل إ ٖٖٔا لاتٖٖان ٍينيلنخشٖٖعٌا ٌّلخا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖعايمةل ل ًٖٖلن ٍنيلنختعٖٖ اهٖٖال ًٖٖلمشٖٖمٌلإخٖٖتلأبٖٖهل ل ًٖٖل
ٌامةلانخياخمة ل.نختاْمةلنإلدبل مةلدلتلنألصعي لنخ حلمةلانخع

ٌّلخا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖع ٌّلاضٖٖعم ةلنختعٖٖ ٌهلأٜلنخ ئًٖٖمل تا ْٖٖةلنختعٖٖ ًال ًٖٖلتعت ٖٖيلاهٖٖال ًٖٖلم  ٖٖٜلت  ٖٖم ايمةلغًخاٖٖ
ا ٖٖعل ٖٖمًي لنخ ضًٖٖئمًملانخصٖٖحًاةلنخياخمٖٖةلل،دلٖٖتلابٖٖانملنتصًٖٖخمةلغمٌٖٖل ٖٖعايمةلاٖٖغلإشٖٖأًلنحتمًإًتوًٖٖلنالتصًٖٖخمة

ٌبملنإلدبل مةلانختٖغلتت ٖٛلاقٖيٌل امٌٖل ٖٜلنخت صِٖلاٖغلنخ إًٖالملنإلدبل مٖةلنخ  تل ٖةل ٖٜلإًبٖا ل،ا اناعلنإلبت
بٖغلاٖعهلحًٖٚااغلد ا مةلنخ عًخإةل ٜلإًبالآ ٌلاهبهلاللم ٌ ًٖئلوًلاٖهدبلٛلْا ٌبةل اعلٖتل ٖامٚلنخ ثًٖٚلل،  ٜل قً

ٌبٖةل ٌاٖغل  ًٖلمإعلوًٖلأ ثٌٖلاعًخمٖةلدبٖيلنخ قً ٌ مٍل عًخإًتوًلدلٖتلنخصٖعميلنخع ٌامةلتت ٛلات ٌمةلنخع اهٜلنخقبانملنإل اً
بٖٖٖغ ٌبٖٖٖةلامبوًٖٖٖلااٖٖٖمٜل، ٖٖعلأهلإدٖٖٖبلٛلْا ٌ ٍٖٖٖلدلٖٖٖتلنخشٖٖٖعٜلنخعًٖٖٖخ غلا ٖٖٜلثٖٖٖٛلاٖٖٖهٜلنخ قً ل  ًٖٖٖلأٜلنخصٖٖٖحٗلنخعًخ مٖٖةلت

بغ لاغلصًخولنإلدبلٛلنخْا بغلخٜلت ٜا ٌمْلل،نإلدبلٛلنخْا ٌنْلأالنخت  ٍٜلمعبغلديٛلنإلا لنختان إضًاةلإختلأٜل  وٛا
ٌّلنخ حتاملنإلدبل غ ٌّلخوًٖلئاهال ًٖلمإعٖٚلا ًٖل،اغلد بمٖةلاًخب ٖاةلخضٖعًٗلا تا ْٖغلنختعٖ ٚلنإلدٖبلٛلنخْا

بمة ٌبةلاًخا ًئٚلغمٌلنخْا لنخشعٜلنخ حلغل قً ٌْةلاغلتبًٚا ل.  
ٌّللادلٖٖت ٍٜلاٖٖغلنختاْمٖٖةلنإلدبل مٖٖةلاللمتٖٖعتتل ٖٖامل ٖٖٜل ٖٖبلٚل عٖٖيالملتعٖٖ لاًٖٖختان لاٖٖعٜلنخشٖٖعٌا هًٖٖنلم  ٖٖٜلنخقٖٖٚا

ٌاغلااللدًخ غ بغلغمٌلد لْا ل.دًخمةلتتبً ال علاضعل  تامًملنختاْمةلنخ بً اةلاا٘ل بٌٓا
لاغلإ معلنخ ئًملًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل ٌ٘ا لل.20222اايل ًبملنخ 

ٌاٛل) ل ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةلا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل13إيٚا ل(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلاتان
ل
ل

ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةل لتان
  ٖٖٖٖٖٖتاملتحقٖٖٖٖٖٖ٘ل

 نإلشأًل
لنخعيي

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل1106717ل44ل تا ْلنخ  تاملنخ حلغل

ل10167
ل20220ل61

ل1601357ل17لدًٚ
ٌاغل ل706160ل44ل تا ْلنخ  تاملنخع

ل20301
ل20222ل61

ل1502222ل17لدًٚ
ل704313ل44ل تا ْلنخ  تاملنخعًخ غل

ل20014
ل20222ل61

 ل1401231ل17لدًٚ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٌت ًٔل تا ًْملنخ ئًملدًخمةلنإلشأًلدٜلنخ ئًمل تا ْةلنإلشأً ٜلنإلشٖأًلحمٖنلإل،أ ٌلْامعغل ًخٙاهالل،ن

ٌّ ٌنءلنختع ٌيل ٜلإ لدلتل اتاتلنخ  ٍٜلانخحصٚا لاتحق٘لنختان اا ًلأٜلنخ ئًملدًخمةلل،اللمتحق٘لإاللاغلٓٚلشعٌا
ٌامٖةلانخياخمٖة ٌ لائًملتتٛلتاْمةلنحتمًإًتوًلدلٖتلنخ  ٖتامًملنخ حلمٖةلانخع ٌا اهبٖهل ٖٜلنخْامعٖغلل،نإلشأًلهغلاًخض
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ٌهًلاًٖختانٍل ٍينيلشعا ٍمٖيل ٖٜل عٖيالملل،ٜلاٖغلهًٖهلنختاْمًٖملإ معوًٖأٜلم ٌّلت ااًختًٖخغلاهبٖهل  ًٖلأٜل عٖيالملنختعٖ
ٍمًٖي ل  ٖتاملتحقٖ٘لنإلشٖاًدًم ٍينيلهٖالنآل ٌٖلا ٌّلمٖ ٍٜلنخبًتتلدٜل ثًاةلنختع لاًختان ل.تحق٘لنإلشأًلاهٜلنخشعٌا

لامٜلنخ ئًملًنمليالخةلإحصًٖئمةلحمٖنلثاتٖملنخعبلاٖةلدبٖيل  ٖتامليالخٖةل ٌ٘ا دلٖتلنخ  ٖتاملل2.220اايل ًبملنخ 
ٌاغلانخعًخ غل20222الل،نخ حلغ ل.دلتلنخ  تاممٜلنخع

ٌاٛل) ل ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةلا  تاملنخت ًدٚل14إيٚا ل(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلاتان

ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةل نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي   تاملنخت ًدٚللتان
 نخح ًاغل

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
ل1103412ل35لضعمٗل حلغلنخ  تاملنخ

ل10220
ل20222ل61

ل1406012ل06ل تا ْ
ٌاغل ل1201231ل35لضعمٗلنخ  تاملنخع

ل10246
ل20221ل61

ل1201251ل06ل تا ْ
ل703743ل35لضعمٗلنخ  تاملنخعًخ غل

ل10205
ل20221ل61

 ل1201207ل06ل تا ْ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
ٍٜلنختاْمٖٖٖةلنإلدبل مٖٖٖةلا ًاٖٖٖةل  ٖٖٖتامًتوًلاٖٖٖغل قًاٖٖٖٚلنخ ئًٖٖٖملأٜلنخ ئًٖٖٖمل تا ْٖٖٖةل ٌنالاتٖٖٖان نخت ًدٖٖٖٚل ًبٖٖٖملأ ثٌٖٖٖلشٖٖٖعا

اهغلبتمإةلْامعمةلحمنلنخت ًدٚلمعيل قًابلال اضادمًالخلتالاٚلاغلنخ حتٖاملنالتصًٖخغل ٖٜلااٖٚلل،ضعم ةلنخت ًدٚ
ٌنيلنخعمبٖٖة ٖٖيل ٖٖٜلحًخٖٖةلنالهل،أاٖٖ ٍم لنخت ًدٖٖٚلنخ ًٖٖ ٜلم لاٖٖعٜلبٖٖٔا ٌت ًٖٖٔل  ٖٖتاملااًختًٖٖخغلم  ٖٖٜلنخقٖٖٚا ت ًٖٖٛلاًٖٖخ حتاملان

ٌّ ٌن مٖٖٖةلأثبًٖٖٖءلنختعٖٖٖ ٌنال اضٖٖٖادمًالت ً ًٖٖٖالل،نخع لمًٖٖٖملنإلي ٍٜلشٖٖٖعا لاًٖٖٖختان ٌّلل،اهٖٖٖال ًٖٖٖلمإعٖٖٖٚلنخشٖٖٖعٌا   ًٖٖٖلأٜلنختعٖٖٖ
ٌ ًٖخةلنالتصًٖخمةلًنتوًٖ ٌ ًالاٖغلصٖبعلنخ ٌيل شًٖ ٍٜلنختاْمٖةلل،نخيمبً م غلمإعٚلنخ  ٌهلاتٖان ٍمٖيل ٖٜلشٖعا ااًختًٖخغلاهبٖهلم

لنتإًهًملإمإًامةلنإلدبل مةلامإعٚلنتإًهًته لل.اغلنخع ٛا
لامٜلنخ ئًملًنمليالخٖةلإحصًٖئمةلحمٖنلثاتٖملنخعبلاٖةلدبٖيل  ٖتامليالخٖةل ٌ٘ا دلٖتلنخ  ٖتاملل20222اايل ًبملنخ 

ٌاغلانخعًخ غل20221ال،نخ حلغ ل.دلتلنخ  تاممٜلنخع
لل:نتيجةلاختبارلاليرضلاليرعالالنامن

ٌت ًٖٖٔل عٖٖي ٌدٖٖغلنخثًٖٖ ٜلحمٖٖنلتاٖٖمٜلأٜلن ٌّلنخ  لنخ ٖٖ لتٖٖٛلااٖٖٚا ٌّلانإلشٖٖاًدًملانخت ًدٖٖٚلتٖٖؤثٌلاٖٖغلنخشٖٖعٌا الملنختعٖٖ
ٌامةلانخعًخ مة ٍٜلنختاْمةلنإلدبل مةلدلتلنخ  تامًملنخ حلمةلانخع لل.اتان

ل:اليرضلاليرعالالتاسع
ٌّل ٌّلنخ اضٖٖٖادغلا ٖٖٖٚل ٖٖٖٜل ثًاٖٖٖةلنختعٖٖٖ ل،ا  ٖٖٖتاملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖاًدًمل،تتٖٖٖعثٌلنختقمم ًٖٖٖملنخ تعلقٖٖٖةلا  ًٖٖٖء لنخعٖٖٖ

لل.ا  تاملنخت ًدٚ
ٌاٛل) ل ٌّل15إيٚا ٌّلنخ اضادغلا ثًاةلنختع ل(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلا  ًء لنخع

ٌّل ًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖء لنخعٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمٛل   تقم
لنخ اضادغل

ٌّ نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي  ثًاةلنختع
 نخح ًاغ

 Fام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة
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ل مً مةل

ل604301ل2لضعمٗ

ل20222ل60،ل0ل70723
ل1200505ل22ل تا ْ
ل1205616ل15لدًٚ

ل1105307ل63لٔانخ إ 

لناتصًيمةل

ل401234ل2لضعمٗ

ل20222ل60،ل0ل70147
ل702271ل22ل تا ْ
ل1100140ل15لدًٚ

ل1204013ل63لنخ إ ٔا

لٌمًضمةل

ل603306ل2لضعمٗ

ل20231ل60،ل0ل10257
ل701227ل22ل تا ْ
ل1202321ل15لدًٚ

ل700116ل63لنخ إ ٔا

ليمبمةل

ل2027134ل2لضعمٗ

ل20221ل60،ل0ل60071
ل401227ل22ل تا ْ
ل1202321ل15لدًٚ

ل504366ل63لنخ إ ٔا

لثقًامةل

ل601121ل2لضعمٗ

ل20227ل60،ل0ل20777
ل704616ل22ل تا ْ
ل1103724ل15لدًٚ

ل1202366ل63لنخ إ ٔا

لابمةل

ل507720ل2لضعمٗ

ل20214ل60،ل0ل20155
ل602551ل22ل تا ْ
ل7.6126ل15لدًٚ

ل604366ل63لنخ إ ٔا

لدل مةل

ل406701ل2لضعمٗ

ل20221ل60،ل0ل50526
ل503005ل22ل تا ْ
ل1205616ل15لدًٚ

ل603660ل63لنخ إ ٔا

ٌآ ل ل 
ل502217ل2لضعمٗ

ل20222ل60،ل0ل70146
ل504616ل22ل تا ْ
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ل1107167ل15لدًٚ
 ل701425ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغتشمٌلامًبًملنخإي ل:ٚا
 ٌمًضةلًنمليالخةلإحصًئمة ٌمًضٖغلاٖيلاللمإًٖالل،خٛلت ٜلتقمم ًملنخ ٌإٖعلإخٖتلأٜلنخ حتٖاملنخ اهال ًلايلم

ٌّل،نخ ئًملنخب ًئمةلاش ٚل امٌ  .  ًلإعٚلنختقمم ًملاشعبهلاللتتعثٌلا ثًاةلنختع

 ٌّلنإلدإ ٌّل ثلملأدلتلنخ ئًملاغلتقمم وًلخ  ًء لنخع ل،بل غلاغلنإلدبلٛلنخ عايهٜلنخ ئًمل ثم ةلنختع
لنخعًٖٖٖٛلااٖٖٖيل ًبٖٖٖم امب ًٖٖٖلإًٖٖٖءملنخ ئًٖٖٖملالملٖٖٖةلل،هٖٖٖغلاحٖٖٖيهًلنخ ئٖٖٖةلنألدلٖٖٖتل ٖٖٖٜلنخ تا ْٖٖٖلنخبوًٖٖٖئغلخل إ ٖٖٖٔا

لنخعًٖٖٛ ٌّلأاٖٖٚل ٖٖٖٜلنخ تا ْٖٖلنخبوًٖٖئغلخل إ ٖٖٔا ٌّلاضٖٖعم ةلنختعٖٖ ٌهلاٖٖغلٖٖٖٓٚلل،نختعٖٖ اهٖٖٖال ًٖٖلم  ٖٖٜلت  ٖٖم
ٌّلغًخاًال ًلم لنخت  مٌلنخ ًا٘لنخ تعل٘لاعٜلنخ ئًمل ثم ةلنختع ٌضوًلدلتلنإلدبلٛلنخ عايهليٜا قتصٌلتع

ٌه ٌهل ٖٖٜلل،غمٖٖ ٌبٖٖةل ٖٖعلغمٖٖ اهٖٖال ًٖٖلمإعٖٖٚلتقمم وًٖٖلألينءلنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖعايهل ٖٖٜلحمٖٖنلنخ  ًٖٖء لدًخمًٖٖالياٜل قً
ٌ ًٖئٚلنتصًٖخمةلًنملإٖاي لأدلٖت هًٖنلل،ا ًئٚلنإلدبلٛلنخ ت صصةلانختغلهغلابللإينٚلأايٌلدلتلتقٖيمٛل

لاٖٖعٜل ثًل، ٖٖٜلإوٖٖة ٌملم  ٖٖٜلنخقٖٖٚا ٍمٖٖيل ٖٖٜلنالتإًهًٖٖملنإلمإًامٖٖةلبحٖٖال  ًٖٖء لا ٖٖٜلإوٖٖةلأ ٖٖ ٌّلت اٖٖةلنختعٖٖ
ٌّلنخ اضٖٖٖادغ لإ مٖٖٖعلنخ اضٖٖٖادًملل،نخعٖٖٖ ٌتٖٖٖهلدلٖٖٖتلتبًٖٖٖٚا اهٖٖٖال ًٖٖٖلمعبٖٖٖغل  ًٖٖٖء لنإلدٖٖٖبلٛلنخ ٖٖٖعايهلااي

لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخعبلاٖٖةلل.انخ إًٖٖالملاقٖٖيٌلدًٖٖٚل ٖٖٜلنخ عًخمٖٖةلانختٖٖعثمٌ ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ
ٌأ  مًخل اضادًملنخل20222دبيل  تامليالخةل دلٖتلصٖعميلل20221ل، ٖمةلانالاتصًٖيمةلا اضٖادًملنخ ٖ

ٖٖٖٖٖة دلٖٖٖٖٖتل  ٖٖٖٖٖتاملل20214ل،دلٖٖٖٖٖتل  ٖٖٖٖٖتاملنخ اضٖٖٖٖٖادًملنخثقًامٖٖٖٖٖةل20227ل،نخ اضٖٖٖٖٖادًملنخيمبمٖٖٖٖٖةلانخعل م
 .نخ اضادًملنخ بمة

 

ٌاٛل) ل 16ٌّإيٚا لنخ اضادغلا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلا  ًء لنخع
ٌّل تقمٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمٛل  ًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖء لنخعٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ

لنخ اضادغل
  ٖٖٖٖٖٖتاملتحقٖٖٖٖٖٖ٘ل

 نإلشأً
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي

 نخح ًاغ
 Tام ةل

ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

ل مً مةل
ل1202626ل44ل تا ْ

ل20222ل61ل00703
ل1401357ل17لدًٚ

لناتصًيمةل
ل701160ل44ل تا ْ

ل20221ل61ل10405
ل1301357ل17لدًٚ

لٌمًضمةل
ل601142ل44ل تا ْ

ل20216ل61ل00222
ل1007252ل17لدًٚ

ليمبمةل
ل405051ل44ل تا ْ

ل20226ل61ل00507
ل1206725ل17لدًٚ

لثقًامةل
ل701160ل44ل تا ْ

ل20263ل61ل10470
ل1004114ل17لدًٚ
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لابمةل
ل506566ل44ل تا ْ

ل20221ل61ل00256
ل1101462ل17لدًٚ

لدل مةل
ل506566ل44ل تا ْ

ل20231ل61ل10761
ل1102304ل17لدًٚ

ٌأ ل ل 
ل601212ل44لتا ْ 

ل20206ل61ل00021
 ل1001357ل17لدًٚ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 لًنمليالخةلإحصًئمةلدلتل  تاملنخ اضادًملنخثقًامٖةلانخعل مٖة ٌ٘ا ٌ لل،ديٛلاإايلا اهٖال ًٖلمؤ ٖيلأٜلاٖي

ٛلنخ ٖٖعايهلااًختًٖٖخغلمشٖمٌلإخٖتلضٖعٗل  ًٖء لنإلدٖبلل،هًٖهلنخ اضٖادًملدلٖتلتحقمٖ٘لنإلشٖاًدًملضٖعم ة
 .اغلهًمٜلنخ إًخمٜلاًخقيٌلنخًهلمحق٘لنإلشاًدًملنخ تااعةلخيملنخ  ت يٛ

 لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلدلٖٖتل  ٖٖتاملاقمٖٖةلنخ إًٖٖالم ٌ٘ا ٌت عٖٖمل تا ًْٖٖملنخ ئًٖٖملل،تاٖٖمٜلاإٖٖايلاٖٖ حمٖٖنلن
ٌتاْلل،دًخمةلنإلشأًلاغل قًاٚلنخ ئًمل تا ْةلنإلشأً ٌّلتٖ ٌت ًٔلتقمم ًمل  ًء لنخعٖ اهال ًلمؤ يلأٜلن

ٌّا ٌنءلنختعٖٖٖ اهٖٖٖال ًٖٖٖلمؤ ٖٖٖيل  ًٖٖٖء لنإلدٖٖٖبلٛلنخ ٖٖٖعايهلاٖٖٖغلتحقمٖٖٖ٘لل، عٖٖٖيالملتحقٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖأًلنخ تااعٖٖٖةلإٖٖٖ
ٖٖٖٖةلنخ  تل ٖٖٖٖة ٖٖٖٖتل  ٖٖٖٖتاملنخ إًٖٖٖٖالملنإلدبل م ٖٖٖٖةلل،إشٖٖٖٖاًدًملنخ  ٖٖٖٖت ي مٜلدل لًنمليالخ ٌ٘ا ٖٖٖٖملنخ ٖٖٖٖ ااٖٖٖٖيل ًب

ل،خبلاتصًٖٖيمةل20221ل،خل اضٖٖادًملنخ مً ٖٖمةل20222إحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخعبلاٖٖةلدبٖٖيل  ٖٖتامليالخٖٖةل
ٌمًضمةل2.216 ٌأ ل20206ل،خل بمةل20221ل،خليمبمةل20226ل،خل  .خل 

ل
ل

ٌاٛل) ل ٌّل17إيٚا لنخ اضادغلا  تاملنخت ًدٚ(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلا  ًء لنخع
ٌّل تقمٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمٛل  ًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖء لنخعٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ

لنخ اضادغل
لنخعيي   تاملنخت ًدٚ

نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل
 نخح ًاغ

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة

ل مً مةل
ل1201712ل35لضعمٗ

ل20226ل61ل00710
ل1207064ل06ل تا ْ

لناتصًيمةل
ل605146ل35لضعمٗ

ل20222ل61ل10735
ل1202421ل06ل تا ْ

لٌمًضمةل
ل502011ل35لضعمٗ

ل20220ل61ل10111
ل1006351ل06ل تا ْ

ليمبمةل
ل306201ل35لضعمٗ

ل20222ل61ل20102
ل1101351ل06ل تا ْ

ل20251ل61ل10622ل702304ل35لضعمٗلثقًامةل
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ل1001251ل06ل تا ْ

لابمةل
ل501532ل35لضعمٗ

ل20221ل61ل10115
ل1104564ل06ل تا ْ

لدل مةل
ل407427ل35لضعمٗ

ل20222ل61ل10431
ل1106707ل06ل تا ْ

ٌآ ل ل 
ل504445ل35لضعمٗ

ل20223ل61ل00714
 ل1000121ل06ل تا ْ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 لًنمليالخٖةلإحصًٖئمةلدلٖتل  ٖتاملنخ اضٖادًملنخثقًامٖةتامٜل ٌ٘ا اهٖغلبتمإٖةل و ٖةلتشٖمٌلل،ديٛلاإايلا

ل.إختلضعٗلأينءلنإلدبلٛلنخ عايهلدلتلنخصعميلنخثقًاغ
 ٖٖٖةل ٖٖٖتل  ٖٖٖتاملاقم ٖٖٖعثمٌل  ٖٖٖتاملنخت ًدٖٖٖٚل ٖٖٖعلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛلاٖٖٖغلنختقمم ًٖٖٖملنخ اضٖٖٖادمةلدل ٖٖٖمٜلت امب ًٖٖٖلتا

ٌت عٖٖملنخ ئًٖٖمل تا ْٖٖةلنخت ل،نخ إًٖٖالم اهٖٖال ًٖٖلمؤ ٖٖيلأبٖٖهل ل ًٖٖلل،ًدٖٖٚلدٖٖٜلنخ ئًٖٖملضٖٖعم ةلنخت ًدٖٖٚحمٖٖنلن
ٍينيمل ٌ ًٖٖخةلنإلدبل مٖٖةلدلٖٖتلنخ  ٖٖتاممٜلنخ ًٖٖ ٜلانخٖٖيمبً م غل ل ًٖٖلن ٌْلنخ  ٖٖت يٛلاٖٖغلنخ ٍينيلتالاٖٖٚلاتٖٖا ن

لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخعبلاٖٖةلدبٖٖيل  ٖٖتاملل.تقمم ًتٖٖهلنخ اضٖٖادمةلإمإًامٖٖة ٌ٘ا ااٖٖيل ًبٖٖملنخ ٖٖ
ٖٖٖٖةل20222ل، مً ٖٖٖٖمةخل اضٖٖٖٖادًملنخل20226يالخٖٖٖٖةل خل اضٖٖٖٖادًملل20220ل،انخعل مٖٖٖٖةل،خبلاتصًٖٖٖٖيمةلانخيمبم

ٌمًضمة ٌأ ل20223ل،خل بمةل20221ل،نخ  .خل 

لل:نتيجةلاختبارلاليرضلاليرعالالتاسع
ٌّل ٌّلانإلشاًدًملانخت ًدٚلدلتلنختقمم ًملنخ تعلقةلا  ًء لنخع ٌّلحمنلتامٜلتعثمٌل  تامًملنختع لنخ  تٛلااٚا

ٌتاًْٖلنخ  ٖت يٛلل ًٖلاهال ًلمؤ ٖيلأبٖهل ل.إايل لٚلدلتل  تاملنخ إًالملنخثقًامةامب ًلنتضولالل،نخ اضادغ ٍنيلن
ٌهلاً تثبًءلنخ اضادًملنخثقًامةلنختغلتشٖمٌلإخٖتل ٌّلنخ اضادغلدا ٌهلا  ًء لنخع ٍنيلشعا اًإلدبلٛلنخ عايهل ل ًل

لل.اإايل لٚل ًلاغلأينءلنإلدبلٛلنخ عايهلتإًهوً
ل:اليرضلاليرعالالعاشر

ٌ ًٖٖٖٖخةلنإلدبل مٖٖٖٖةل)نخ صٖٖٖٖينامةتتٖٖٖٖعثٌلنختقل ٌأ ل،نخ اًخاٖٖٖٖةل،نخياٖٖٖٖةل،مم ًٖٖٖٖملنخ تعلقٖٖٖٖةلا عًخإٖٖٖٖةلنخ (لا ٖٖٖٖٚل ٖٖٖٖٜل ثًاٖٖٖٖةلنخإٖٖٖٖ
ٌّ لل.ا  تاملنخت ًدٚل،ا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل،نختع

ٌاٛل) ل 22ٌّإيٚا ٌ ًخةلنإلدبل مةلا ثًاةلنختع ل(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلا عًخإةلنخ

ٌ ًخةلنإلدبل مةل ٌّ ثًاةلنل عًخإةلنخ لنخعيي ختع
نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖل

 نخح ًاغ
 Fام ةل

ًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ٌإ ي
ٌمة لنخح

  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل
لنخيالخة

لنخ صينامةل

ل1102222ل2لضعمٗ

ل20221ل60،ل0ل20601
ل0704142ل22ل تا ْ
ل1204264ل15لدًٚ

ل1201210ل63لنخ إ ٔا
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لنخياةل

ل1102222ل2لضعمٗ

ل20620ل60،ل0ل20001
ل0706227ل22ل تا ْ
ل0703113ل15لدًٚ

ل0705307ل63لنخ إ ٔا

لنخ اًخاةل

ل1102222ل2لضعمٗ

ل20222ل60،ل0ل60675
ل1205051ل22ل تا ْ
ل0501261ل15لدًٚ

ل0701425ل63لنخ إ ٔا

ٌأ ل لنخإ

ل1102222ل2لضعمٗ

ل20711ل60،ل0ل20271
ل1002323ل22ل تا ْ
ل1001021ل15لدًٚ

 ل1002013ل63لنخ إ ٔا

لنخ ًا٘لإختل ًلملغتشمٌلامًبًمل لل:نخإيٚا
 ٌأ لاهٖٖغلبٖٖانولإمإًامٖٖةلاٖٖغل لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلدلٖٖتل  ٖٖتاملنخ صٖٖينامةلانخياٖٖةلانخإٖٖ ٌ٘ا دٖٖيٛلاإٖٖايلاٖٖ

ٌّلاللمٖؤثٌلاٖغلنتإًهًٖملنخ  ٖت يٛلبحٖالهًٖهلنخصٖ ًمل،نخ عًخإةلنإلدبل مة اأٜلل،اهال ًلمعبغلأٜلنختعٖ
ٌّل  ًلمإعٚلهًهل لنالتإًهلبحاهًلاللمتعثٌلا  تامًملنختع نالتإًهًٖملتت ٖٛلاقٖيٌل ٖٜلنخع ا مٖةلانخشٖ ٚا

ٌنيلنخعمبة ٌنيلنخب اٖةلل، ٜلاإوةلبٌٓلأا ٍبٖةلاٖمٜلأاٖ اهغلبتمإةلتعبغلأٜلنإلدبلٛلنخ ٖعايهلخيمٖهل ٖ عةل تان
نأل ًيم مةلنخب ًئمةلنخ عايمةلام ًلمتعل٘لاوًهلنخإانبالااّلنخبٌٖٓلدٖٜل  ٖتاملإمإًامٖةلهًٖهلنخ ٖ عةلأال

ل. لامتوً
 ٌّٖٖتاٖٖمٜلأٜلنخ اًخاٖٖةلا ٌّلثٖٖٖٛلنخ ئًٖٖمل تا ْٖٖةلنختعٖٖٖ ل،يلحٓمٖٖٖملاتقٖٖيمٌلدًٖٖٚلخٖٖٖيملنخ ئًٖٖملضٖٖعم ةلنختعٖٖ

لنخعًٛ ٌّلأاٖٚل ٖٜلل،اإًءملهًتًٜلنخ ئتًٜلأدلتل ٜلنخ تا ْلنخبوًئغلخل إ ٔا امب ًلإًءملائةلدًٚلنختع
لنخعًٖٖٖٛ اهٖٖٖغلبتمإٖٖٖةل و ٖٖٖةلتشٖٖٖمٌلإخٖٖٖتلأٜلهبًٖٖٖٙلنتإًهًٖٖٖال  ٖٖٖاقًالبحٖٖٖالنإلدٖٖٖبلٛلل،نخ تا ْٖٖٖلنخبوًٖٖٖئغلخل إ ٖٖٖٔا

ٌّلخمتامٜلخل  ت يٛلأٜلهًنلنخ  ةلأاٚل  ًلل،م  هلاًخ اًخاةلنخ عايه إاللأٜلهًنلنالتإًهلمقٚلا ثًاةلنختع
ٌّ ٌنالخيمهلااٚلنختع ٌمٜل، ًٜل تصا  :اابللشٙلاهٜلهًهلنخبتمإةلتثمٌلأ 

o ٌّلنخاناٖٖٖعل:نألٚا حمٖٖٖنلتقٖٖٖٚلب ٖٖٖالل،نب  ًّٖٖٖل عٖٖٖيالملنخ اًخاٖٖٖةلاٖٖٖغلنإلدٖٖٖبلٛلنخ ٖٖٖعايهلدلٖٖٖتلأ
ٌّ ٍمًي لنختع  .نالتإًهلا

o ًالبحٖٖالل:نخثًٖٖبغ ٌال ًٖٖاقةلشٖٖ لملنتإًهًٖٖالدً ٖٖ ٌهًٖٖلإًلهٖٖغلبًشٖٖئةلدٖٖٜلتإًٖٖ أٜلهًٖٖنلنخ ٖٖ ةلمإٖٖالتامم
ٌّ ٍمًي لنختع ٌهل املا  .نت ً هلاًخ اًخاةلاهالأ ٌلاللم  ٜلتامم

o لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل ٌ٘ا ل.20222 ًبملنخ 
ٌاٛل) ل ٌ ًخةلنإلدبل مةلا  تاملتحق٘لنإلشاًدًمل(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةل21إيٚا لا عًخإةلنخ

ٌ ًخةلنإلدبل مةل ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل Tام ةلنخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتاملتحقٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖ٘لل عًخإةلنخ   ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتاملي
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ٌمة نخح ًاغ نإلشأً لنخيالخةلنخح

لنخ صينامةل
ل1204616ل44ل تا ْ

ل20211ل61ل00311
ل0600410ل17لغدًخ

لنخياةل
ل1203727ل44ل تا ْ

ل20221ل61ل10271
ل0406201ل17لغدًخ

لنخ اًخاةل
ل0703222ل44ل تا ْ

ل20160ل61ل10123
ل0602222ل17لغدًخ

ٌأ ل لنخإ
ل1006160ل44ل تا ْ

ل20202ل61ل00122
 ل1102304ل17لغدًخ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ ل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 لاًخ اًخاةلاغلنخٌل لًنمليالخةلإحصًئمةلاغلنالتإًهلبحالنخشعٌا ٌ٘ا ل، ًخةلنإلدبل مةلنخ عايمةديٛلاإايلا

ل ٌت ًٖٔلأالنب  ًّٖلنخشٖعٌا ٌت ًٔلأالنب  ًّل عيالملتحقٖ٘لنإلشٖاًدًملاللمٖؤثٌلاٖغلن اهال ًلمعبغلأٜلن
ٌضًٖالل،اًخ اًخاة اهغلبتمإةلتت ٘ل علنخبتمإةلنخ ًاقةلحمنلنخ ئًمل تا ْةلنإلشأًلهٖغلنخ ئًٖملنألاٖٚلتع

ٌ ل ل ًال ل.  ًل اقملنإلشً
 لًنمليالخة ٌ٘ا ٌنملخصًٖخولنخ ئًٖمل تا ْٖةلنإلشٖأًلاٖغللتامٜلاإايلا إحصًئمةلدلتل  ٖتاملاقمٖةلنخ تامٖ

حمنلنخ ئًملدًخمةلنإلشأًلأاٚلاغلنتإًهوًٖلبحٖالل،اهغلبتمإةل و ةلخلاًمةل، قًاٚلنخ ئًملدًخمةلنإلشأً
ٌأ  ٍمًي لنإلشاًل،نخ صينامةلانخياةلانخإ ٍٍلا ٌنملتتع ل،ٔاهال ًلمعبغلأٜلنالتإًهًملنخ لامةلبحالهًهلنخ تام

ٌمٜ ٌهلإاللاغلٓٚلأ   :اهال ًلاللم  ٜلت  م

o م مٖٖةلغمٌٖٖلنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖعايهل  ًٖٖلمإعٖٖٚلل:نألٚا ٌّلخاٖٖينئٚلٓا أٜلنخ ئًٖٖمل تا ْٖٖةلنإلشٖٖأًلتتعٖٖ
مإًامًال ٌنملتقمم ًال حًمينالان   .تقمم وًلخئلدبلٛلنخ عايهلاا٘لهًهلنخ تام

o دٖٖٖٜلتقمم وًٖٖٖلخلإانبٖٖٖالإشٖٖاًدًتوًلااّٖٖٖلنخبٌٖٖٖٓللأٜلنخ ئًٖٖٖملدًخمٖٖٖةلنإلشٖٖٖأًلتوٖٖٖتٛلاتحقمٖٖٖ٘ل:نخثًٖٖبغ
ٌ ًخةلنإلدبل مة اهال ًلمعبٖغلأٜلنالتإًٖهلبحٖالهًٖهلنخصٖ ًملل،نإلمإًامةلأالنخ لامةلاغل عًخإةلنخ

ٌأ لضٖعم ةل هالنتإًهلايمٛلاأصمٚلخٖيملنخب اٖةلنخ ٖعايمةل ٖؤينهلأٜلإانبٖالنخ صٖينامةلانخياٖةلانخإٖ
ٌملإخٖٖتلد ا مٖٖةلاهٖٖال ًٖٖلمت ً ٖٖٚل ٖٖعلنخبتمإٖٖةلنخ ًٖٖاقةلنختٖٖل،دلٖٖتل  ٖٖتاملنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖعايه غلأشًٖٖ

ٌّ ٌنملااّلنخبٌٓلدٖٜل  ٖتامل ثًاٖةلنختعٖ ااًختًٖخغلاٖهٜلهًٖهلنخبتمإٖةلل،نالتإًهلبحالهًهلنخ تام
ٌ لهٖغلأٜلأ ًٖخمالنخ عًخإٖةلنإلمإًامٖةلانخ ٖلامةلاٖغلنإلدٖبلٛلنخ ٖعايهلًنملاعٖيل ت ثٚلبتمإٖةل ْمٖ

لنإلمإًامٖٖٖة ٌن ٖٖٖ ةلاأٜلنالتإًهًٖٖٖملبحاهًٖٖٖل ًٖٖٖخٙلت ثٖٖٖٚلنل،ٌن ٖٖٖ لمتإٖٖٖهلبحٖٖٖالنخ ٖٖٖلامةليٜا تإًهًٖٖٖمل
 .اثًاتة

o لًنمليالخٖٖةلإحصًٖٖئمةلحمٖٖنلثاتٖٖملنخعبلاٖٖةلدبٖٖيل ٖٖ تامليالخٖٖةل ٌ٘ا ل،خل صٖٖينامةل20211 ًبٖٖملنخ ٖٖ
ٌأ ل20202ل،خلياةلل20221ا  .خلإ

ٌاٛل) ل ٌ ًخةلنإلدبل مةلا  تاملنخت ًدٚل20إيٚا ل(لماضولدبلاةلنختقمم ًملنخ تعلقةلا عًخإةلنخ
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ٌ ًخةلنإلدبل مةل نخ تا ْٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖللنخعيي   تاملنخت ًدٚل عًخإةلنخ
 نخح ًاغ

 Tام ةل
ٌإًٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖمل ي

ٌمة لنخح
  ٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖٖتامل

لنخيالخة

لنخ صينامةل
ل0704114ل35لضعمٗ

ل20255ل61ل10572
ل1101564ل06ل تا ْ

لنخياةل
ل0705146ل35لضعمٗ

ل20740ل61ل20226
ل0705635ل06ل تا ْ

لنخ اًخاةل
ل0707252ل35لضعمٗ

ل20214ل61ل00241
ل0503512ل06ل تا ْ

ٌأ ل لنخإ
ل1003567ل35لعمٗض

ل20321ل61ل20453
 ل1001251ل06ل تا ْ

لنخ ًا٘لإختل ًلملغ لل:تشمٌلامًبًملنخإيٚا
 تع مٖٖٖيلنخبتمإٖٖٖةلنخ ًٖٖٖاقةلحمٖٖٖنلتاٖٖٖمٜلد ا مٖٖٖةلنالتإًٖٖٖهلبحٖٖٖالنألاعًٖٖٖيلنإلمإًامٖٖٖةلااّٖٖٖلنخبٌٖٖٖٓلدٖٖٖٜل  ٖٖٖتامل

اللمامٌٖل ٖٜلنتإًٖهلاهال ًلمعبغلأبهلحتتلدلتل  تامًملنخت ًدٚلنخ ًٖ ٜلانخٖيمبً م غلاٖهٜلًخٖٙلل،نخت ًدٚ
ٌأ ل ٌ ًٖئٚلًنمل صٖينامةلاياٖةلاإٖٖ ٌ ًٖئٚلنختٖغلتقٖٖي وًلا ًٖئٚلنإلدٖبلٛلنخ ٖعايمةلهٖٖغل نخ احٖانلبحٖالأٜلنخ

لًنمليالخةلإحصًئمةلدلتل  تاملهًهلنألاعًيل، حياي  ٌ٘ا لل.حمنلخٛلمتامٜلاإايلأمةلا
 لاًخ اًخاٖٖة ٍنيلنخت ًدٖٖٚل ٖٖعلا ًٖٖئٚلنإلدٖٖبلٛل ل ًٖٖلاٖٖٚلنخشٖٖعٌا اهٖٖغلبتمإٖٖةلتت ٖٖ٘ل ٖٖعلل،تاٖٖمٜل ًٖٖخٙلأبٖٖهل ل ًٖٖل

ٌّ ٌولنخ تعلٖٖ٘لا ثًاٖٖةلنختعٖٖ ل ٖٖعلنخت ًدٖٖٚلنخعًٖٖخغل،نخْٖٖ ٍٚا ااٖٖيلل،اهًٖٖنلاعٖٖيلإمإًٖٖاغلمعبٖٖغلأٜلهًٖٖهلنخ ٖٖ ةلتٖٖ
لًنمليالخةلإحصًئمةلحمنلثاتملنخعبلاةلدبيل  تامليالخةل ٌ٘ا  20214 ًبملنخ 

لل:نتيجةلاختبارلاليرضلاليرعالالعاشر
ٍئمًالحمنلتامٜلأٜل  تامًمل ٌّلإ لنخ  ٌّلانخت ًدٚلاللتؤثٌلاغلنألاعًيلنإلمإًامةلاغل قًاٚلنخ اًخاةلتٛلااٚا نختع

إاللأٜلنخبتمإةلنألهٛلهغلإثاًٖملأٜلنإلدٖبلٛلل. اعيل لاغل  ًلتامٜلد َلهًهلنخبتمإةلدلتل  تاملتحق٘لنإلشأً
ٌأ  ٌن ٖٖةل ٖٖٜل  ٖٖتاملضٖٖعمٗل ٖٖٜلنخ صٖٖينامةلانخياٖٖةلانخإٖٖ لامب ًٖٖلمتامٌٖٖل،نخ ٖٖعايهلمعًٖٖبغل ٖٖٜلاإوٖٖةلبٌٖٖٓلدمبٖٖةلنخي

ٌّلانخت ًدٚ ٍمًي لنختع لل.نالتإًهلبحالنخ اًخاةلا
لل:نتيجةلاختبارلاليرضلالرئيسلالنالث

ٌّل ٍٜلنختاْمٖٖةلا  ًٖء لنخعٖٖ لًنمليالخٖٖةلإحصًٖئمةلدلٖتل  ٖٖتاملتقمٖمٛلتٖان ٌ٘ا ٌّلحمٖنلتاٖمٜلاإٖٖايلاٖ لنخ ٖٖ تٖٛلااٖٚا
ٌّلانإلشأًلانخت ًدٚ لنإلدبلٛلنخ ٖعايل،نخ اضادغلااقًالخ  تامًملنختع لهلدلٖتلصٖعميلنألاعًٖيامب ًلتامٜلاصٌا

ٌأ  ٌ ًخةلنإلدبل مةل ًخ صينامةلانخياةلانخإ لل.نخ تعلقةلا عًخإةلنخ
  :اننتائج انعامت نهذراست

ٌمٖة .1 ٌإٖةلأ ٖتًًل  ًٖٖديل، ثلٖملنخت صصًٖملنخبٓ ٌمٖةلل،  ًٖٖل ثلٖملي ٍاإًٖٖملل، ٖبةل24-14انخ ئٖةلنخع  انخ ت
ٌن ة ل.أدلتلنخب الاغلدمبةلنخي
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ٍمٖٖاٜلثٖٖٛلنخ تٖٖال .0 نخ ْاادٖٖةلأدلٖٖتلنخ صًٖٖيٌلنإلدبل مٖٖةلنختٖٖغلتعت ٖٖيلدلموًٖٖلدمبٖٖةلإًٖٖءملنخصٖٖحٗلثٖٖٛلنختلم 
ٌن ة  .نخي

ٌّلنخعمبٖٖٖٖةلخا ًٖٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖٖبلٛلنخ ٖٖٖٖعايه .1 ٌت ًٖٖٖٖٔل  ٖٖٖٖتامًملتعٖٖٖٖ ٌت ًٖٖٖٖٔل  ٖٖٖٖتاملتحقٖٖٖٖ٘لل،تاٖٖٖٖمٜلن   ًٖٖٖٖلنتضٖٖٖٖولن
 .إشاًدًتوً

 .إًءمل عيالملنخت ًدٚلنخ ً ٜل علا ًئٚلنإلدبلٛلأدلتل ٜل عيالملنخت ًدٚلنخيمبً م غلنخ اًشٌ .2

ٌتاًًْٖملنخع ٖٚلنإلضًٖامةلأدلٖتلب ٖالدانئٖ٘لنخت ًدٖٚلل ثلملنخعانئ٘ .3 نخ تعلقةلاْامعٖةلنخع ٖٚلنأل ًٖيم غلان
 . علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمة

ٌّلا  ٖٖتاملتحقٖٖ٘لنإلشٖٖاًدًمل .4 نتضٖٖولأٜلتٖٖعثمٌلنخت صِٖٖلاٖٖغلبادمٖٖةلنخ صًٖٖيٌلنإلدبل مٖٖةلا ثًاٖٖةلنختعٖٖ
ٌنالب امًالاخمَلدً ًال  .ا  تاملنخت ًدٚلادانئ٘لنخت ًدٚلتعثم

ٌإٖٖٖةلنخعل مٖٖٖةلمبحصٌٖٖٖلاقْٖٖٖلاٖٖٖغل  ٖٖٖتاملنخت ًدٖٖٖٚلادانئٖٖٖ٘لنخلنتضٖٖٖولأٜ .5 ٌه ًٖٖٖل ٖٖٖٜلتٖٖٖعثمٌلنخي لغم ت ًدٖٖٖٚليٜا
ٌنم. لنخ تام

ٌه ًٖٖٖٖل ٖٖٖٖٜل .6 لغم نتضٖٖٖٖولتٖٖٖٖعثمٌلنخحًخٖٖٖٖةلنالإت ًدمٖٖٖٖةلاٖٖٖٖغلبادمٖٖٖٖةلنخ صًٖٖٖٖيٌلنإلدبل مٖٖٖٖةلادانئٖٖٖٖ٘لنخت ًدٖٖٖٖٚليٜا
ٌنم  .نخ تام

ٌّلا  ٖٖتاملتحقٖٖ٘لنإل .7 شٖٖاًدًملا  ٖٖتاملتاٖٖمٜلتٖٖعثمٌلنخ ٖٖٜلاٖٖغلبادمٖٖةلنخ صًٖٖيٌلنإلدبل مٖٖةلا ثًاٖٖةلنختعٖٖ
 .نخت ًدٚلادانئ٘لنخت ًدٚلاش ٚلم مٚلإختلنخ ئًملنخ بمةلنألدلت

ٍمٖٖٖٖيل ٖٖٖٖٜل  ٖٖٖٖتاملتحقٖٖٖٖ٘لنإلشٖٖٖٖاًدًملخٖٖٖٖيملنخب اٖٖٖٖةل .50 ٌّلخا ًٖٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖٖبلٛلنخ ٖٖٖٖعايمةلم ٍمًٖٖٖٖي لنختعٖٖٖٖ تاٖٖٖٖمٜلأٜل
 .نأل ًيم مةلنخب ًئمة

ٍمٖيل ٖٜل  ٖتامًملنخت ًدٖٚل .55 ٌّلخا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايهلت ٌت ًٔل عيالملنختع  ٖعلهًٖهلنخا ًٖئٚلتامٜلأٜلن
 .ا  تامًتوًلنخ  تل ة

ٌِلنخت ًدٚلا  تانهل علا ًئٚلنإلدبلٛلنخ عايمة .10 ٍميل ٜلا ٌت ًٔل عيالملتحق٘لنإلشاًدًملم  .تامٜلأٜلن

ٍٜلنختاْمٖٖةلنإلدبل مٖٖةل .11 لاتٖٖان ٌّلانإلشٖٖاًدًملانخت ًدٖٖٚلتٖٖؤثٌلاٖٖغلنخشٖٖعٌا ٌت ًٖٖٔل عٖٖيالملنختعٖٖ نتضٖٖولأٜلن
ٌامةلانخعًخ م  .ةدلتلنخ  تامًملنخ حلمةلانخع

ٌّلنخ اضٖادغ .12 ٌّلانإلشاًدًملانخت ًدٚلدلتلنختقمم ًملنخ تعلقةلا  ًء لنخعٖ ل،تامٜلتعثمٌل  تامًملنختع
 .امب ًلنتضولاإايل لٚلدلتل  تاملنخ إًالملنخثقًامة

ٌّلانخت ًدٖٖٚلاللتٖٖؤثٌلاٖٖغلنألاعًٖٖيلنإلمإًامٖٖةلاٖٖغل قًاٖٖٚلنخ اًخاٖٖةل اعٖٖيل ٖٖلاغل  ًٖٖل .13 تاٖٖمٜلأٜل  ٖٖتامًملنختعٖٖ
 .ةلدلتل  تاملتحق٘لنإلشأًتامٜلد َلهًهلنخبتمإ

ٌن ٖٖةل ٖٖٜل  ٖٖتاملضٖٖعمٗل ٖٖٜلنخ صٖٖينامةل .14 نتضٖٖولأٜلنإلدٖٖبلٛلنخ ٖٖعايهلمعًٖٖبغل ٖٖٜلاإوٖٖةلبٌٖٖٓلدمبٖٖةلنخي
ٌأ  ٌّلانخت ًدٚل،انخياةلانخإ ٍمًي لنختع ل.امب ًلمتامٌلنالتإًهلبحالنخ اًخاةلا
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 مصادر انذراست ومراجعها
 :املراجع انعربيت:أوالا 

ٌاٖٖغلاٖٖغلل:نخبإًٌٖٖلدث ًٖٖٜلا ًٖٖ غلنخ ٖٖعميلأح ٖٖيلأح ٖٖي .1 ٌ لنإلب ًٖٖٜلنخع ٌمةلبحٖٖالصٖٖا نتإًهًٖٖملنخصٖٖ ا لنخ صٖٖ
ٌ ل ٌامٖٖةل)احٖنل قٖٖيٛلإخٖتلنخ ٖٖؤت ٌلنخعل ٖغلنخثًٖٖ ٜلخ لمٖةلنإلدٖٖبلٛلإً عٖةلنخقًٖٖه لنخا ٍمٖٜا نخصٖحٗلاابٖٖانملنختلم 

ٌالانخ  ل مٜ ٌ لنخع  .322-235(لِلل0220 ًمالل،نخ بعقيلتحملدبانٜل"لنإلدبلٛلاتح مٜلصا

لنخصمًي .0 ٌ٘ا ٍ ًٖمنل:إم ًٜلاً ٌمةلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛلاغلأااًٖملنأل ٌبٖةلاٖمٜل.دت ًيلنخب اةلنخ ص ٌن ٖةل قً .ي
ٌمةلانخيال ٌ ل، ًإ تمٌخمةل)نخا ًئٚلنخ ص لل، لمةلنآلينال،إً عةلدمٜلش َل،غمٌل بشا ا ٖٛلنإلدٖبلٛلادلٖٛا

 .(0221ل،نالتصًٚ

ٌأهل:إ ًٚلدايلنخعٓمٛلأح ي .1 ٌ ةلنخ مً ٖمةلخٖيملاًٖي لنخٖ لنخصٖحًاةلاٖغلنخ شًٖ ٌن ٖةل مينبمٖةلاًٖختْام٘ل.لي.يٌا
هلنالدت ًٖٖٖيلدلٖٖٖتلا ًٖٖٖئٚلنإلدٖٖٖبلٛل0222دلٖٖٖتلنبت ًاًٖٖٖمل إلَٖٖٖلنخشٖٖٖعالدًٖٖٖٛل نخ إلٖٖٖةل)ل.اٖٖٖغلإًٌْٖٖٖلب ًٖٖٖا

ٌأهلنخعًٖٖٛ ٌمةلخاحٖٖانلنخٖٖ ٌ ل، لمٖٖةلنإلدٖٖبلٛل،نخ صٖٖ ٌَلل–مبًٖٖمٌلل،نخعٖٖييلنألٚال،نخ إلٖٖيلنخثًٖٖبغل،إً عٖٖةلنخقًٖٖه ًٖٖ 
 .005-141(لِلل0221

ٌامةل)مةلبحالاناعلا  تنتإًهًملنخص ا لنخ صٌلل:حبًٜلأح يل لمٛ .2 ٌمةلنخع احنل قيٛلإختلقاٚلنخقبانملنإل اً
ٌ ل،نخ ؤت ٌلنخعل غلنخ باهلنخحًيهلدشٌلخ لمةلنإلدبلٛ تحملدبانٜل"ل  تقاٚلا ًئٚلنإلدبلٛلل،إً عةلنخقًه

ٌامةل"لاغلنخ ت  .163-105(لِلل0223 ًمالل3-0ٌ ل ٜلنخع

ٌمةلبحل: ًخيلصبلولنخيمٜلح ٜلدلت .3 ٍ ًٖملنتإًهًملنخب اةلنخ ص ٌمٖةلخؤل ٍمابمةلنإل اً ٌ لنخقبانملنختلم  الإين
ٌنٔل)نخعٌل ٌ لنخص ٌ لامةلاغلإًٌْل ي ٚلإين احنل قيٛلإختلنخ ؤت ٌلنخعل غلنخعًشٌلخ لمةلنإلدبلٛلإً عةلنخقًه

ٌامٖٖٖة ٌ ل ٖٖٖٜلل،تحٖٖٖملدبٖٖٖانٜل"لنإلدٖٖٖبلٛلخ عًصٌٖٖٖلانخوامٖٖٖةلنخع ل–ل721(لِلِلل0222 ًٖٖٖمالل4-2اٖٖٖغلنخ تٖٖٖ
1205. 

ٌمةل)نامةلدلٖٖتلتٖٖعثمٌلنخ صٖٖيل: ٖٖوًٛلبصًٌٖٖ .4 احٖٖنل قٖٖيٛلإخٖٖتلنخ ٖٖؤت ٌلنخعل ٖٖغلدبلاٖٖةلنخب اٖٖةلاًخصٖٖحًاةلنخ صٖٖ
ٌمةلانخل،نخ باهلنختً علخ لمةلنإلدبلٛ ٌ لتحملدبانٜل"لأ بلامًملنإلدبلٛلامٜلنخبٓ تْام٘ل"ل ًمالإً عةلنخقًه

 .1245-1163(لِلل0221

ٍنٜلنخقلمبغل) .5 ٌمةل1776 ا لاغلاام(ل يملندت ًيلنخص ا لنخ ص ٍمٜا ٍ ًمل)لدلتلنختلم  ٌمةلنأل نخ إلٖةلنخ صٖ
ٌ ل، لمةلنإلدبلٛل،خاحانلنإلدبلٛ ٌناعل،إً عةلنخقًه  .42-11(لِلِل1776يم  اٌلل،نخعييلنخ

بمةلانخ  تحيثًملل:دايلنهلللاٜل ح يلنخٌلاًدغ .6 ندت ًيلنخشاًالنخ عايهلدلتلا ًئٚلنإلدبلٛلنختقلميمةلنخْا
ٌن .نالتصًخمة ٌبةلدلتلدمبةل ٜلنخشاًالاغل يمبةلة.لي ٌمًّل قً  ل.نخ

ٌأ لحقااوًٖٖلاانإاًتوًٖٖلادبلاٖٖةلنختعلٖٖمٛلاًٖٖخٙل: ح ٖٖيلشٖٖحًملنخ ْمٖٖا .7 ل)ل.نخ ٖٖ احٖٖنل قٖٖيٛلإخٖٖتل ٖٖؤت ٌل"لحقٖٖ٘ا
ٌ ل ٜل ٌ لاغلنخ ت ٌأ لنخ عايمةلنخ بعقيلاًخ يمبةلنخ با  .22-17(لِل0222-4-12حتتل-10اانإاًملنخ 

ٌمةلانخصٖٖٖٖحًاةل: ح ٖٖٖٖيلداٖٖٖٖيلنخابٖٖٖٖغلدٖٖٖٖبلٛ .12 ٌن ٖٖٖٖةل مين.نخب اٖٖٖٖةلنخ صٖٖٖٖ  ٖٖٖٖت ين ًملانالتإًهًٖٖٖٖملبمٖٖٖٖةلاٖٖٖٖغلنال.لي
ٌ ل، ًإ تمٌ)  .0220(لا ٛلنإلدبلٛل، لمةلنآلينال،إً عةلنخ بمًل،غمٌل بشا

ٌ لنخت ْمْ. صلحةلنإلحصًءنملنخعً ةلانخ علا ًم .11 ٍن  .لا
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http://www.cds.gov.sa/statistic/cdsonnet/DemographicMap/scripts/calculator/calc.asp  

ٍمابمٖةلالبت ًاًٖملل:هامينل صْ ت .10 لنختاْمٖةلنختلم  ٌأهلدمبةل ٜلنخب اةلنخ مً مةلانإلدبل مٖةلحٖٚا ن تْبلٔل
ٌأهلنخعًٖٛل0222 إلَلنخشٖعالخعًٖٛل ٌمةلخاحٖانلنخٖ ٌ ل، لمٖةلنإلدٖبلٛل،)لنخ إلٖةلنخ صٖ نخ إلٖيلل،إً عٖةلنخقًٖه

ٌَلل–مبًمٌلل،نخعييلنألٚال،نخثًبغ  .137-101(لِلل0221 ً

ٌهلألحيننل .11 ٌمةلبحالتاْمةلنإلدبلٛلنخ ص .ل. ات اٌلاتيندمًتوًل11هامينل صْ تلنتإًهًملنخص ا لنخ ص
ٌن ٖةلن ٖٖتْبلد ٌمةل)ي ٌأهلنخعًٖٛمةلدلٖتلدمبٖٖةل ٖٖٜلنخصٖ ا لنخ صٖٖ ٌمةلخاحٖٖانلنخٖٖ ل، لمٖٖةلنإلدٖٖبلٛل،نخ إلٖٖةلنخ صٖ
 ٌ ٌناعل،نخثًخننخ إليلل،إً عةلنخقًه  126ل-ل31(لِل0220يم  اٌلل–أ تااٌلل،نخعييلنخ

ٌامٖٖٖةلنخ ٖٖٖعايمة,نخعيي .12 ٌ لنختعلٖٖٖمٛلنخعًٖٖٖخغل,إحصًٖٖٖءنملنختعلٖٖٖمٛلنخعًٖٖٖخغلاٖٖٖغلنخ  ل ٖٖٖةلنخع ٍن ,ل ا ٌٜا نخثًٖٖٖ ٜلانخعشٖٖٖ
ٌمًّل  .1426-ل1425نخ

ٌ ًٖٖٖم .13 ٌامٖٖٖةلل:اخمٖٖٖيلاٖٖٖتولنهلللا ٍمابمٖٖٖةلنخع ٌأهلاٖٖٖغلنخقبٖٖٖانملنختلم  ٌن تلنخٖٖٖ ٌمةلخاٖٖٖ ٌّلنخصٖٖٖ ا لنخ صٖٖٖ )لنخ إلٖٖٖةلتعٖٖٖ
ٌأهلنخعًٛ ٌمةلخاحانلنخ ٌ ل، لمةلنإلدبلٛل،نخ ص ٌناعل،إً عةلنخقًه ٍياهل،نخ إليلنخ يم ٖ اٌلل–مبًٖمٌلل،نخعييلنخ 

 .53-27(لِلل0221
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