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The consultative style of the high school leader in Riyadh 
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 المستخلص:

هددت هذهددلدذاست الدداذتسدد ذاس دددة ذمادد ذا سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذس ش ددت ذ

والد دت ذاساشحد ذذاسثشن ياذانذوسهاذنظةذادالشتذاسلةحاداذاسثشن يداذدلتي داذاسةيدش  اسلت لاذ

اسلدد هاذاس يددوطبذو ا ددأذمادد ذن ددةااذمة دداذاست الدداذاددنذادالددشتذاسلت لدداذاسثشن يدداذدلتي دداذ

(ذادالاً ذويلمذاساشح ذاالل اشناذناا ًذسات الابذوكشنذانذنهدمذ124اسةيش  ذوقتذداغذمتاهنذ)

نذائلدا  ذاس د   ذ دطذاسلتدشالتذاسث)اداذ)اين دشنطبذاياا  بذذذادشذيادط ن ش اذهلدذاست الداذ

اسو ط(ذتلش لهشذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش ذدت ساذمشسةاذانذوسهداذنظدةذاسلدالدشتذ

داغذاسل  لطذاسح شدطذست ساذالش لاذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذسولدا  ذوذن ةااذمة اذاست الا 

(بذو ددطذ3.33(بذو دطذاسلتددش ذاياا  ذ)3.49ن دشنطذاددلذاسلدالددشتذ)اس د   ذ ددطذاسلتددش ذاي

( ذن ذننذسلةدلذاسل  لدتشتذاسح دشدةاذسالتدشالتذاسث)اداذتلدش ةذدت سداذ3.50اسلتش ذاسو دطذ)

(ذددةنذر ا ذادالدشتذاسلدتا ةذ0.05الذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذم تذا   ىذ)وذمشسةا 

اسثشن يداذسولدا  ذاس د   ذ دطذاتدشالتذاست الداذاسثشن ياذح  ذا ساذالش لاذقش ت ذاسلت لداذ

اسث)اددداذ)اين دددشنطبذاياا  بذذاسو دددط(ذددددش  ) ذا ةةدددةاتذاست الددداذ )ذاس دصددد ذاسدالدددطبذ

 اسلؤهلذاست الطبذاساةاااذاس ت ياةابذاسداة ذ طذاتش ذاس ت يس( 

Abstract 

The study aimed at the first stage in the first stage of education 

in the first stage of the school  The researcher used the descriptive 

approach, and applied it to the study sample of high school teachers in 

Riyadh. And their number reached (124) teachers. The researcher 

designed the questionnaire as a tool for the study, and among the most 

important results of this study were the following  To practice Shura 

in the three fields (humanitarian, administrative, and technical)  -ذ The 

arithmetic mean of the female teacher who was the leader of the 
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secondary school of the consultative style in the humanitarian field 

with female teachers was (3.49), the administrative field (3.33), and in 

the technical field (3.50). That is, all upper medians are upper-upper  

ذ- There are no statistically significant differences at the level of (0.05) 

between the school of high school teachers about the practice of the 

school leader in the fields of study in the fields of general study, 

administrative and technical sciences, with different variables: 

(specialization, academic qualification, training programs, experience 

in the field of teaching). In light of the results of the study, the 

researcher developed an effective situation 

 

 المقدمة:

تدتذاس ةدشا ذاسلت لدةاذاستهدشإلذاياا  ذاس  وةدل ذائيدةةذ دطذاس ظدش ذاس داةلدطذاسدل ذي د س ذذذذذذ

ةاذاس ةد يداذمدنذ ةيدقذناا ذاسدلاةداذاس داةلةداذوادشذي دادقذ ةهدشذاا دلذاهلاذتح ةقذنهتا ذاسدلا

اسلت لاذوت ةسلهشذقش ت ذاسلت لداذدننتدشإلذنملدش ذاس ةدشا ذاسلت لدةا ذوت لد نذاس ةدشا ذاسلت لدةاذ

انذاتل مداذن دةااذاسلت لدلذاسلت لدطبذويلد نذماد ذ نلدهشذاسهةادطذونهدمذماد ذ ةهدشذقش دت ذ

اياذواين شنةاذواياا ياذواسو ةاذدشم اش هشذا دة شًذتةد يدشًذا ةلدشًذاسلت لاذاس طذت   ذدشسلهش ذاس ةش

ذ طذاسلت لابذواسل ؤو ذائو ذمنذتنتشإلذاهش ذونملش ذاس ةشا ذاسلت لةا 

وسمذتدتذاهش ذاس ةشا ذاسلت لدةاذاسحتيثداذت  صدةذماد ذاةاقاداذائملدش ذ دطذاسلت لداذو داطذذذذذ

اس ظددش ذوحوددسذاس ددت)تبذوت ددةةةذنادد  ذاسلت لدداذد ددللذ وتة ددطبذكلددشذسددمذتدددتذاهلدداذقش ددت ذ

اسلت لدداذاسلحش ظدداذمادد ذاس ظددش بذوتتاةددقذائنظلدداذاياا يدداذوادشقادداذاسل صددةذاددنذاسلدالددةنذ

احدد  ذملددلذاس ةددشا ذاسلت لددةابذوهددت هشذاسددة ةسذيددتو ذحدد  ذاستشسدد ذواستدد) بذدددلذنيددا ذ

وااله لددش ذد   ددو أذوت سةهددأذاددنذسلةددلذاست اندد ذاس ةد يدداذاس ددطذت دد  ذمادد ذائ دد)قذاسوش ددااذ

ذواس ةمذاس طذي د ذاسلت للذاسل امذتس ذتح ة هش ذ

لت لداذتنذاهش ذونملش ذاس ةشا ذاسلت لةاذاسحتيثاذكثةة ذوا  دااذيصد ذما ذقش ت ذاسذ

اس ةددش ذدهددشذسلةدهددشذس حددتهشبذحةدد ذتنذهددلاذاس  ددلذيوددة ذمادد ذقش ددت ذاسلت لدداذائ ددلذدلاددتنذ

اس   ىذواس دشونذوا ش كاذن ةااذاسلت لدلذاسلت لدطذدننتدشإلذاهدش ذاسدلاةداذاياا يداذواس ةشايداذ

س دد  ةةذاستدد ذاسل شلدد ذاسلددةي ذواسل) ددمذسادلددلذ ددطذاسلت لددلذاسلت لددط ذحةدد ذتنذا ددش كاذ

نملش ذاس ةدشا ذاسلت لدةاذت دشمتذماد ذتح دةنذناا هدنذاس ت ي دطذوتح ةدقذنهدتا ذذاسلدالشتذ ط

ذذذاسدلاةاذاس داةلةاذ طذاسلت لا 

وتل نذاسل ش كاذدةنذقش ت ذاسلت لاذواسلدالاذ طذاسدللذاسلت لدطذ دطذيشيداذائهلةدابذئنذذذذذذ

ًذ  ةهدشذئنهدشذذاسلدالاذتلثلذحتةذائلدشةبذومصد ذاسدلاةداذاس داةلةداذواس ةد يداذوم صدةاًذاهلدش
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ت   ذد ةسلاذوتح ةقذائهتا ذاس ةد ياذاسل   ا ذسالت لا ذ دنذاذقشادهذقش دت ذاسلت لداذددشح ةا ذ

وت تيةذاسلدالابذوشدشو تهشذ دطذائاد  ذاسل دا داذدشس ةدشا ذاسلت لدةاذاس دطذتد ادةذسد هةذاسدلاةداذ

وتزيدتذادنذذاياا ياذاسلت لةابذ ننذهلدذاسل ش كاذسالدالاذتة لذانذا   ىذ  شهشذاسد يةوطب

اا دة هددشذنحدد ذاسدلددلذاسلت لددطبذوتتداهددشذنكثددةذن ددش شًذوتوشنةددشًذ ددطذتنتددشإلذاهشاهددشذاين ددشنةاذ

واياا ياذواسو ةاذ طذاتدش ذاس ةدشا ذاسلت لدةا ذوت دتةلذقش دت ذاسلت لداذا دش كاذاسلدالدشتذ دطذ

هما ذتنتشإلذنملش ذاس ةشا ذاسلت لةابذتزيدتذاسلدالدشتذادنذا د هنذدهنو دهنذوحلشلدهنذس  وةدلهشذدد

ذس ا ذالل ا 

وتذاذال دتاهذقش ت ذاسلت لاذائلا  ذاس    ذ دطذتنتدشإلذنملدش ذاس ةدشا ذاسلت لدةابذ

 ددننذهددلاذائلددا  ذاس ةددشا ذي ددة ذسلدالددشتذاسلت لدداذاسل ددش كاذدددإ ا هنذوسهدد اهنذ ددطذتنتددشإلذ

ذنملش ذاس ةشا ذاسلت لةاذدللذ شماةاذوتحللذسال ؤوسةا 

اياا  ذ هد ذيتددلذاسلدة وةذتيتشدةدشًذو ددشالًذويد اةذااتنذاس   ىذيشهة ذيحةاذ طذ

وا شهلشًذدتو ذدش إلذ طذتاا  ذاسلؤل ابذكلدشذيتددلذاسل دؤوسةنذ دطذتاا  ذاسل ظلدشتذاياا يداذ

ايلددد)اةاذاا دددزاةنذددددأذكوةياددداذ ة دددهشذلذماددد ذاسلت لدددلذاسل دددامبذوكهلدددا  ذي دددش  ذ

ل ذواسدتددش ذ)نددد ذلددنبذاسلة ولددةنذ ددطذتحلددلذاسل ددؤوسةاذاياا يدداذالددشذيحوددزهمذسادلددلذواسادد

ذ( 203 بذص1996

ويد ادةذنلدا  ذاس دد  ىذسا ش دتذائلددشةذ دطذا دش كاذنماددش ذاسوةيدقذاياا  بذئنددأذ

يلح ذاسةن ذوي تادذوي   ذاسدزيلاذوي حلذاسهلابذويت لذتس ذاال )صذ طذاس د  ذواسدلدلبذ

اا يددداذويادددلنذسا ش دددتذتددددشونذوا ا  ددداذنمادددش ذاسوةيدددقذاياا  بذوح دددنذت وةدددلذائملدددش ذاي

ذ( 8بذص1428)ا) لاب

وم تاشذيتادقذقش دتذاسلت لداذائلدا  ذاس د   ذ دطذاس ةدشا ذاياا يداذاسلت لدةابذ نندأذ

ي سددأذنملددش ذاس ةددشا ذاسلت لددةاذاس  سةددأذايلدد)اط ذويظددلذنلددا  ذاس دد  ىذاسدد لطذاس ةددشا ذ

شيداذاسل ا  ذستىذاسلدالةنذم تذا  ) ذاسل اقفبذوتةةةذائحد ا بذولددطذاسلدالدةنذ ة دللذوق

ذ( 64هـبذص1415سصةحذاس ةشا ذاسلت لةاذانذاس صتعذ)اس  إل بذ

  ش دت ذاسلت لدداذاس شسحداذت ددتلذماد ذالدد دتا ذنلدا  ذاس دد  ىذددةنذن ددةااذاسلت لددلذذ

اسلت لطبذحة ذت   ةةهمذقالذاتدشذذاس ةا ذاسلت لطذاسدشصذدهمذنوذن ذنملش ذن دةىذت دادقذ

ت ذاسلت لداذاسثشن يداذ دطذيشيداذائهلةداذسلدطذدشس ةشا ذاسلت لدةا ذويد ادةذائلدا  ذاس د   ذس ش د

ت تزذنملش ذاس ةشا ذاسلت لةاذما ذن الذوسأبذو شياًذالذاسلدالاذاس طذت د  ذدتدز ذاهدمذادنذ

ذاسدلاةاذاس ةد ياذس ح ةقذائهتا ذاس ةد ياذاسل   ا ذسالت لا 

أبذ دننذوئهلةاذائلا  ذاس د   ذ دطذتنتدشإلذنملدش ذاس ةدشا ذاسلت لدةاذواسحشسداذتسد ذا الد ذذذ

ادة اذواقلذا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لداذاسثشن يداذدلتي داذاسةيدش ذنيدا ذ

ذا   مشًذستيةاًذدشست الاذواساح ذاسدالط 
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 مشكلة الدراسة:

ت   ذقش ت ذاسلت لاذدهملش ذكثةة ًذوا   ماًذادنذ د) ذاس ةدش ذددهاا ذاهشاهدشذ دطذاتدش ذ

ش ذهطذاس ةشا ذاياا ياذاس دطذتد ادةذتحدتىذويدش فذاياا  ذاس ةشا ذاسلت لةابذوانذندةإلذهلدذاسله

ذاسلهلا ذ

وكلشذه ذادا  ذ ننذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذهطذاس ش ت ذاياا ياذواسو ةداذواسل دؤوساذائوسد ذ

منذتنتدشإلذنملدش ذاس ةدشا ذاسلت لدةا ذوقدتذتد ادفذقش دت ذات لداذمدنذقش دت ذن دةىذ دطذالش لداذ

شذيةسدلذلدا ذهددلاذاال د ) ذتسد ذوسد اذاسودةوقذاسوةايداذ ددطذنلدشسة ذاس ةدشا ذاسلت لدةابذو دلد

للشتهنذاس دصةاذسللذواحت ذاد هن ذ  تدتذقش دت ذات لداذتلدش ةذائلدا  ذاس  دش كطبذواشنةداذ

تلددش ةذائلددا  ذاس  دداتطبذواشسثدداذتلددش ةذائلددا  ذاسو  دد  بذو ادددداذتلددش ةذائلددا  ذ

ةددأذننذا دد ) ذنلددشسة ذاس ةددشا ذاس دد   ذ ددطذتنتددشإلذنملددش ذاس ةددشا ذاسلت لددةا ذوالددشذالذشدد ذ 

اسلت لددةاذتددؤاةذتددهاةةاًذوا ددحشًذ)تيتشدددشًذنوذلددااشً(ذمادد ذناا ذن ددةااذاسلت لددلذاسلت لددطذسلهددشاهمذ

اسل   اذدهم ذوقتذتد ة ذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذددضذاسصد دشتذاسلت لةاذنا ش ذناا ذاسدلدلذ

دلاةدداذاس داةلةدداذواس ةد يدداذاسلت لددطذاسةدد اطبذواس ددطذدددتو هشذقددتذتدة هددشذمددنذتح ةددقذنهددتا ذاس

ننذقددشا ذاددتا ةذاس داددةمذاسدددش ذيلش لدد نذ اسل  دد ا  ذواددنذندددةإلذتادد ذاسصددد دشتذاسلت لددةا 

%(ذادنذ50ائلشسة ذاس  اةتياذم تذاتدشذذاس ةا اتذ طذتاا  ذائإلادشتذاسلت لدةاذد  دااذداةدهذ)

 ( 1439وسهاذنظةذن ةااذاست الاذدلحش ظاذي الذ)استه طب

تاةقذقش تاتذاسلتا ةذسادتذاسل ش كاذ طذاتدشذذاس ةا ذاسلت لطذا دواداذوسش تذا ساذتذذذذذ

ذ( ذذ1441انذوسهاذنظةذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش ذ)ر ذ ةاجب

اس دطذت شوسدهذائلدا  ذذ-ح د ذمادمذاساشحد ذ–وقتذتل نذهلدذاست الاذانذاست الشتذاس اةااذذذذذ

نظدةذاسلدالدشتذكت الداذا د  ااذماد ذا د  ىذذاس    ذستىذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذادنذوسهدا

ذاسللالاذاسدةدةاذاس د ايا 

وياتوذننأذ يمذنهلةاذائلدا  ذاس د   ذو ش تتدأذسادلدلذاياا  ذاسلت لدطبذتالذننذدددضذ

قش تاتذاسلتا ةذتلش لأذدت ساذا دوااذ دطذاس دشادلذادلذاسلدالدشتبذويددتذائلدا  ذاس ةدشا ذ

ئهلةاذس  ةةةذنملش ذاس ةشا ذاسلت لةابذدشي ش اذتسد ذاس    ذستىذقش تاتذاسلتا ةذ طذيشياذا

ذننأذنحتذنهمذا  اشتذاس ةشا ذايل)اةا 

وقتذيوةتذقش تاتذاسلتا ةذاس)تطذيلد النذاهدش اتذتتاةدقذائلدا  ذاس د   بذ دطذتح دةنذ

اسد)قشتذاين شنةاذدةد هنذوددةنذن دةااذاسلت لدلذاسلت لدط ذسلدطذي دهلنذ دطذ  دلذا د  ىذناا ذ

ذلت لةا اس ةشا ذاس

سددلاذيددةىذاساشحدد ذدددهنذه ددش ذحشسدداذاشلدداذتسدد ذتسددةا ذا الدداذمالةدداذسلدة دداذواقددلذا سدداذ

الش لاذائلا  ذاس د   ذس ش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذدلتي داذاسةيدش ذ دطذتنتدشإلذنملدش ذاس ةدشا ذ

 اسلت لةا ذ

 



 2021 أبريل(    20العدد )   - اخلامساجمللد  اجمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

 

 

5 

 ت د ذهلدذاست الاذتس ذتح ةقذائهتا ذاس شسةا ذأهداف الدراسة: 

ش لداذائلدا  ذاس د   ذ دطذاسلتدشالتذاس شسةداذ)اسلتدش ذاين دشنطبذاسل فذماد ذا سداذالذ-1

ذاسلتش ذاياا  بذذاسلتش ذاسو ط(ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  ذ

اس دددة ذمادد ذا دد ) ذر ا ذاسلدالددشتذحدد  ذا سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذس ش ددت ذذ-2

اسلؤهدلذذ-)اس دصد ذاسدالدطذذاسلت لاذاسثشن يداذدلتي داذاسةيدش ذددش  ) ذا ةةدةاتذاست الدا

ذاسداة ذ طذاتش ذاس ت يس( -اساةاااذاس ت ياةاذذ-است الط

 لدهذهلدذاست الاذتس ذايسشداذمنذائلوااذاس شسةا ذأسئلة الدراسة:

اددشذا سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذ ددطذاسلتددشالتذاس شسةدداذ)اسلتددش ذاين ددشنطبذاسلتددش ذ-1

اسثشن يدداذدلتي دداذاسةيددش ذاددنذوسهدداذنظددةذادالددشتذاياا  بذاسلتددش ذاسو ددط(ذس ش ددت ذاسلت لدداذ

ذاسلتا ةذاسثشن يا؟

هلذتد افذر ا ذاسلدالشتذ دطذا سداذالش لداذائلدا  ذاس د   ذس ش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذذ-2

اسادةاااذذ-اسلؤهدلذاست الدطذ-دلتي اذاسةيش ذدش  ) ذا ةةةاتذاست الداذ)اس دصد ذاسدالدطذ

 اسداة ذ طذاتش ذاس ت يس(؟-اس ت ياةاذ

 همية الدراسة:أ

سدلذانذنهمذائلاش ذاس طذشتدهذاساشح ذيسةا ذهدلدذاست الداذهد ذاسدادطذومدت ذاس  د حذ-1

م تذددضذاساشحثةنذواسل دصصةنذ طذاتش ذاياا  ذاس ةد ياذدةنذائلا  ذاس ةدشا ذاس د   بذ

ذودةنذائلا  ذاس ةشا ذاستيل ةا طذما ذا   ىذاسللالاذاسدةدةاذاس د اياذواس  نذاسدةدط ذ

تل   ذهلدذاست الاذنهلة هشذادنذنهلةداذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذاس دطذتد ادةذادنذنهدمذ كدش زذ-2

 اسدلاةاذاس داةلةاذواس ةد ياذ طذاس داةمذاسدش  

نهلةدداذائلددا  ذاس ةددشا ذاس دد   ذسمن ددشنذاسل ددامذسددلكةدذواس هكةددتذماةددأذ ددطذاس ددةرنذاسلددةيمذ-3

 ل ام واس  اذاس ا ياذاسلتهة ذكهلا  ذحةش ذاسوةاذاس

ك نهشذا الاذاةتانةاذت د ذسلدة اذاس اقدلذاسودادطذست سداذالش لداذائلدا  ذاس د   ذسدتىذ-4

 قش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش ذانذوسهاذنظةذادالشتذتا ذاسلةحاا 

ي  قددلذاساشحدد ذننذت  يددلذهددلدذاست الدداذتسدد ذن ددش اذمالةدداذي دد وشاذا هددشذدشلدد دتا ذائلددا  ذ-5

لددتا ةذاسثشن يداذوتتدد يةذاسدلاةدداذاياا يداذ ددطذاس ةدشا ذاسلت لددةاذمادد ذاس د   ذسددتىذقش دتاتذاس

 ا   ىذاس داةمذاسدش ذ طذاسللالاذاسدةدةاذاس د ايا 

قددتذتودد  ذهددلدذاست الدداذاسلتددش ذيسددةا ذا الددشتذالشاادداذس ةددشةذا سدداذالش لدداذائلددا  ذ-6

ثدةذماد ذا د  ىذاس    ذستىذقش تاتذاسلتا ةذ طذاس داةمذاسدش ذماد ذمة داذنكادةذنوذا دش قذنك

ذاسللالاذاسدةدةاذاس د ايا 

اق صددةتذهددلدذاستا لدداذمادد ذا سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذسددتىذقش ددت ذحددد ا الدراسددة: 

اسلت لدداذاسثشن يدداذدلتي دداذاسةيددش ذكلددشذتددةادذادالددشتذهددلدذاسلةحاددا ذوقددتذتددمذتسددةا ذاست الدداذ

اسوصدلذاست الدطذائو ذادنذاسلةتانةاذما ذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذن ةااذمة اذاست الاذ ) ذ
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هدـ ذواق صدةتذهدلدذاستا لداذماد ذمة داذادنذادالدشتذاسلدتا ةذاسثشن يداذ1442اسدش ذاست الطذ

 اس هش ياذاس شدداذس إلا  ذاس داةمذدلتي اذاسةيش  

 مصطلحات الدراسة:

هطذقش ت ذتاا ياذوتةد ياذواسل ؤوساذائوس ذمنذلةةذاسدللذ دطذاسلت لداذادنذقائدة المدرسة: 

 احطبذكلددشذننهددشذاسل ددؤوساذمددنذسلةددلذن ددةااذاسلت لددلذاسلت لددطذ ددطذتنتددشإلذنملددشسهمذسلةددلذاس دد

 اسلت لةاذس ح ةقذائهتا ذاس داةلةاذواس ةد ياذاسل   ا ذسالت لاذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  

ه ذملاةاذالد ت)عذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذدلتي داذاسةيدش ذع ا ذدددضذاألسلوب الشوري: 

ة ذواست ايدداذ ددطذنحددتذاسلتددشالتذاس شسةدداذ)اسلتددش ذاين ددشنطبذاسلتددش ذاسلدالددشتذاددنذذو ذاسدادد

اياا  بذاسلتش ذاسو ط(ذ طذناا ذاسدللذاسلت لطبذقادلذاتددشذذاس دةا ذاسلت لدطذاس هدش طذد دهنأبذ

ذانذنسلذاس ي  ذتس ذن الذائاا ذ طذتح ةقذنهتا ذاسدلاةاذاس داةلةاذاس دالةاذاسل   ا  

اشحدد ذاست الددشتذاس ددشد اذاس ددطذسهددشذم)قدداذااششددة ذنوذم)قدداذي دد دة ذاسالدراسددات السددا قة: 

سز ةاذدشست الداذاسحشسةدابذوتددة ذاست الدشتذاس دشد اذح د ذن دةهشذادنذاس دتيمذتسد ذاسحدتي بذ

ذذوانذنهلهشبذاشذياط 
(ذاس ددطذهددت هذتسدد ذاس دددة ذمادد ذاس ددا  ذاس ةددشا ذ ددطذ1415نو ددحهذا الدداذاس دد إل ذ)ذذذذذ

دلتي اذالاذاسللةااذواتىذاتشد  أذسلشذسش ذ طذاس دةرنذاسلدةيمذذتاا اتذاسلتا ةذاسثشن ياذساا ةن

(ذ دةااًبذشدلاهذ360انذننلش ذاس ةشا  ذوال دتاهذاسل هاذاس يوطبذوقتذداةهذمة داذاست الداذ)

(ذا دة شًذتةد يدشًبذوكشندهذااللد اشناذناا ذ77(ذادالشًبذوذ)238(ذوكة)ًبذوذ)33(ذاتيةاًبذو)ذ12)

ذالاذتس ذاس  ش اذاس شسةا است الاذاسة ة ابذوت ياهذاست 

سش تذتسشدشتذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذدللداذاسللةاداذاؤيدت ذسللش لداذنلدا  ذاس د  ىذ -

ذ%( 96.6 طذاس ةشا ذاياا ياذاسلت لةاذد  ااذ)

وا دددقذوكددد) ذاسلدددتا ةذاسثشن يددداذماددد ذالش لددداذاسلدددتيةينذئلدددا  ذاس ددد  ىذد  دددااذ -

(92.1 )% 

اذاسللةادداذمادد ذالش لدداذاددتية ذاسلددتا ةذوا ددقذاسل ددة  نذاس ةد يدد نذ ددطذاتي دداذالدد -

 %( 85.5اسثشن ياذئلا  ذاس   ىذد  ااذ)ذ

 %( 80.6وا قذاسلدال نذما ذالش لاذاتية ذاسلتا ةذئلا  ذاس   ىذد  ااذ) -

وتؤكتذهلدذاس  ةتاذاس زا ذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذ طذاتي اذالاذاسللةااذتتاةقذنلدا  ذذ

لدةابذولددةشا ذنلدا  ذاس د  ىذمادد ذالش لداذاددتية ذاس د  ىذ دطذاس ةددشا ذاياا يداذاسلت 

 اسلتا ة ذ

هددـ(ذا الدداذهددت هذتسدد ذاس دددة ذمادد ذاددتىذتتاةددقذاياا  ذ1419ونسددةتذ الاددشنذ)ذذذذذ

اس   ياذانذقالذاتيةاتذاتا ةذاس دادةمذاسددش  ذوالد دتاهذاسلد هاذاس يدوطبذوقدتذداةدهذ

ابذوت يداهذاست الداذتسد ذ(ذادالابذوناشذناا ذاست الاذ هدطذااللد اشن1000مة اذاست الاذ)

ذاس  ش اذاس شسةا 
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ذاالد تا ةابذ - ذدشسلةحاا ذاسلتا ة ذاتيةات ذقال ذان ذاس   يا ذاياا   ذتتاق ذا سا نن

اسل  لتابذواسثشن ياذسش تذمشسةاذانذ ) ذ)ذتقشااذم)قشتذتن شنةاذسةت بذا ش كاذ طذ

ذاتدشذذاس ةا اتبذتو يضذاس اتا( 

ساذتتاةقذاياا  ذاس   ياذم تذتقشااذم)قشتذالذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذ طذا  -

تن شنةابذواسل ش كاذ طذاتدشذذاس ةا اتبذوتو يضذاس اتابذواس دشونذ طذاسدللبذانذقالذ

 اتيةاتذاس داةمذاسدش ذدلتي اذالاذاسللةاا 

ذ)ذذذذذذذذ ذاساشدتةن ذا الا ذالش لاذ1429ونشش ت ذا سا ذما  ذاس دة  ذتس  ذهت ه ذاس ط )

ذدلتي اذاتية ذاسلتا ةذاسثشن  ذاسثشن يا ياذسولا  ذاس   ىذانذوسهاذنظةذادالطذاسلةحاا

اسةيش  ذوال دتاهذاسل هاذاس يوطبذو ا هذما ذمة اذانذادالطذاسلةحااذاسثشن ياذدلتي اذ

(ذادالشً ذوكشنهذناا ذاست الاذاالل اشنا ذوت ياهذاست الاذتس ذ551اسةيش بذاساشسغذمتاهمذ)

ذاس  ش اذاس شسةا 

ذاتشالت- ذسلةل ذاتيةذذنن ذيلش لهش ذاسو ط( ذاياا  ب ذ)اين شنطب ذاسث)اا ذاس     ائلا  

ذدت سشتذ ذاست الاب ذمة ا ذن ةاا ذاسلدالةن ذنظة ذوسها ذاسةيش ذان ذدلتي ا ذاسثشن يا اسلت لا

ذا وشوتا 

ذسش ذتذا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاين شنطذمشسةا -

ذياا  ذواسو طذا  لتا سش ذتذا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذ طذاتشسطذا-

(ذدةنذر ا ذادالطذاسلةحااذاسثشن ياذ0.05الذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذم تذا   ىذ)-

ذاسث)ااذ ذاست الا ذاتشالت ذ ط ذاس     ذسولا   ذاسثشن يا ذاسلتا ة ذاتية  ذالش لا ح  

ذاستو اتذ ذاست الطب ذ)اسلؤهل ذ  ذاست الا ذا ةةةات ذدش  )  ذاين شنط( ذاسو طب )اياا  ب

ذاس ت ياةابذاس دص ذاسدالط( 

ذا   ىذ)- ذم ت ذتحصش ةا ذ ةوقذذاتذاالسا ذاسثشن ياذ0.01ت ست ذاسلةحاا ذادالط ذر ا  ذدةن )

ح  ذالش لاذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذسولا  ذاس    ذ طذاتشسطذ)اياا  ذواين شنط(ذ

ذدش  ) ذا ةةةذاسداة ذ طذاتش ذاس ت يسبذسصشس ذاسلدالةنذذو ذاسداة ذاست ياا 

(ذاس طذهت هذتس ذاس دة ذما ذا ش كاذادالطذاسلةحااذ1433نو حهذا الاذاس وةشنطذ)ذذذ

اسثشن ياذ طذاتدشذذاس ةا اتذاسلت لةاذدلحش ظاذاستش فبذال دتاهذاسل هاذاس يوطبذوداةهذ

ذ) ذاست الا ذتس ذاس  ش اذ354مة ا ذوت ياهذاست الا ذاالل اشناب ذاست الا ذوكشنهذناا  ذادالشًب )

ذاس شسةا 

ذشؤونذذنن-ذذ ذ)اسلدالةنب ذاسلت لةا ذاس ةا ات ذاتدشذ ذ ط ذاسثشن يا ذاسلةحاا ذادالط ا ش كا

ذاسلشسةا(ذ ذوائا   ذاسلت لةا ذاسلةا ق ذاسلحاطب ذاسلت لل ذت وةلهشب ذو ةق ذاسل شها است) ب

ذسش تذدت ساذا دواا 
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ذادالطذ-ذذ ذا ش كا ذا سا ذح   ذاست الا ذمة ا ذن ةاا ذدةن ذتحصش ةا ذاالسا ذذات ذ ةوق ت ست

اسثشن ياذ طذاتدشذذاس ةا اتذاسلت لةاذدلتش ذشؤونذاست) ذدش  ) ذا ةةةذل  اتذذاسلةحاا

 (ذل ا 15اسداة بذسصشس ذاسلدالةنذاسلينذتزيتذ اةاتهمذمنذ)

ذ)ذذذذذ ذاسلشسلط ذا الا ذاسلتا ةذ2014وناش ذاتيةو ذالش لا ذاس دة ذما  ذهت هذتس  ذاس ط )

ذ)اس  ش كطب اس  اتطباس  ةاط(بذوكلس ذاس دة ذما ذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش ذئلشسة ذاس ةشا 

ا ساذا  ) ذن ا ذاسلدالةنذح  ذا ساذالش لاذاتيةوذواسلتا ةذاسثشن ياذئلشسة ذاس ةشا ذ

اسلت لةاذدش  ) ذا ةةةاتذاست الاذ)اسلؤهلذاست الطباس دص ذاسدالطبل  اتذاسداة ذ طذ

(ذادالشًبوكشنهذناا ذ217اتش ذاس ت يس( وال دتاهذاسل هاذاس يوطبذوداةهذمة اذاست الاذ)

ذاست الاذاالل اشنابذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذاس شسةا 

ذتنذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذيلش ل نذنلا  ذاس ةشا ذاس  ش كطذدت ساذمشسةا ذ-

ذتنذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذيلش ل نذنلا دطذاس ةشا ذاس  اتطذواس  ةاطذدت ساذا  لتا ذ-

ذتح- ذذاتذاالسا ذ ةوق ذت ست ذاتيةوذال ذالش لا ذا سا ذح   ذاست الا ذمة ا ذن ةاا ذدةن صش ةا

ذ)اسلؤهلذ ذاست الا ذا ةةة  ذدش  )  ذاسث)اا ذاسلت لةا ذاس ةشا  ذئلشسة  ذاسثشن يا اسلتا ة

ذاست الطبذاس دص ذاسدالط( 

ذاتيةوذ- ذالش لا ذا سا ذح   ذاست الا ذمة ا ذن ةاا ذدةن ذتحصش ةا ذاالسا ذذات ذ ةوق ت ست

س ةشا ذاس  ش كطذدش  ) ذا ةةةذاسداة ذ طذاتش ذاس ت يسذسصشس ذاسلتا ةذاسثشن ياذئلا  ذا

ذل  اتذ هكثة( 10ذوذاسداة ذاست يااذ)

(ذاس طذهت هذتس ذاس دة ذما ذا ساذالش لاذاتية ذ1436نو حهذا الاذاسلتةة ذ)ذذذذذ

اتا ةذاسلةحااذاسثشن ياذدلحش ظاذحوةذاساش نذسا ةشا ذاس  ش كةاذ طذاتشسطذ)ائاا ذاياا  بذ

ذ)ا ذاست الا ذمة ا ذن ةاا ذمتا ذوداغ ذاس يوطب ذاسل ها ذوال دتا  ذاسلدالةن(  ذال (ذ342سد)قا

ذادالشًبذوال دتاهذاالل اشناذناا ذسات الابذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذاس شسةا 

ذالذ- ذواسد)قا ذاياا   ذائاا  ذاتش  ذ ط ذاسثشن يا ذاتا ةذاسلةحاا ذاتية  حصاهذالش لا

ذكةاذانذوسهاذنظةذاسلدالةنذما ذا ساذا  لتا اسلدالةنذسا ةشا ذاس  ش 

الذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذن ا ذاسلدالةنذح  ذا ساذالش لاذاتية ذاتا ةذ-

ذاسلةحااذاسثشن ياذسلتشالتذاس ةشا ذاس  ش كةاذدش  ) ذا ةةةذاس دص ذاسدالط 

ذدةنذن ا ذاسلدالةنذح  ذا ساذالش لاذذ- اتية ذاتا ةذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةا

ذاسلؤهلذ ذدش  ) ذا ةةة ذاس  ش كةا ذسا ةشا  ذاسلدالةن ذال ذاسد)قا ذاتش  ذ ط ذاسثشن يا اسلةحاا

ذاست الطبذسصشس ذاسلدالةنذاسلينذيحلا نذاسلؤهلذاست الطذسات الشتذاسداةش 

ذاتية ذاتا ةذ- ذالش لا ذا سا ذاسلدالةنذح   ذن ا  ذدةن ذتحصش ةا ذ ةوقذذاتذاالسا ت ست

ذاسثشن يا ذاس  ش كةاذدش  ) ذا ةةةذاسداة بذسصشس ذذاسلةحاا  طذاتش ذائاا ذاياا  ذسا ةشا 

ذل  اتذ هكثة( ذ10اسلدالةنذذوذاسداة ذاست يااذ)
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(ذتس ذاس دة ذما ذا ساذالش لاذقشا ذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذ1437دة لشذا الاذاساشإلذ)ذذذ

ذداةهذمة ذوقت ذاس يوطب ذوال دتاهذاسل ها ذ)اسةيش ذئلا  ذاس   ىب ذاست الا (ذ132 ا

ذوكشنذانذنهمذ ذ هطذاالل اشنا  ذاست الا ذناا  ذوناش ذاسةيش ب ذدلل  ذاس  يت ذ طذاتي ا ً ادالش

ذن ش اذاست الاذاشذياط ذ

سش تذا ساذالش لاذقشا ذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش ذئلا  ذاس   ىذانذ-

ذوسهاذنظةذاسلدالةنذ طذاتشسطذاست الا ذاياا  ذواسو طذا  لتا 

ت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذن ر ذادالطذاسلةحااذاسثشن ياذح  ذالش لاذالذ -

ذاسو طذ(ذ ذاسلتا ةذاسثشن ياذئلا  ذاس   ىذ طذاح   ذاست الاذ)ذاياا  ذب قشا 

ذذ)ذاسلؤهلذاست الطذبذمتاذل  اتذاسدتااذبذ ذذذ ذذذذذ دش  ) ذا ةةةاتذاست الا ذ

 استو اتذاس ت ياةاذ طذاتش ذاياا  ( 

ذ)ذذذذذذ ذاسةوقط ذا الا ذاس للةنذ2016و ط ذتتاةق ذا سا ذما  ذاس دة  ذتس  ذهت ه ذاس ط )

ذاسل هاذ ذوال دتاه ذموةفب ذدلحش ظا ذاس داةم ذتاا   ذ ط ذاسلت لةا ذاس ةشاات ذستى اياا  

ذ) ذاست الا ذا ةاا ذمتا ذوكشن ذستللذ95اس يوطب ذاالل اشنا ذال دتا  ذوتم ذوقش ت ًب ذقش تاً )

ذاس  ش اذاس شسةاذ ذاسلدا اشتبذوت ياهذاست الاذتس 

سش تذا ساذتتاةقذاس ةشااتذاسلت لةاذسادت ذتو يضذاس اتاذواس ل ذاسله طذانذوسهاذنظةذ-

ذن ةااذاست الاذا  لتا 

ذسش تذ- ذاست الا ذن ةاا ذنظة ذوسها ذان ذاستلشمط ذاسدلل ذسادت ذاسلت لةا ذاس ةشاات ذتتاةق نن

ذدت ساذكاةة  ذ

ذاس ا  ذاي- ذسادت ذاس ةشااتذاسلت لةا ذسش تذننذتتاةق ذاست الا ذن ةاا ذنظة دتامطذانذوسها

ذدت ساذكاةة  

ذستىذ- ذاياا   ذاس للةن ذح   ذاست الا ذن ةاا ذن ا  ذدةن ذتحصش ةا ذاالسا ذذات ذ ةوق ذت ست ال

ذاس ةشااتذاسلت لةاذدش  ) ذا ةةةذاسلؤهلذاست الطذ ذ

(ذاس طذهت هذتس ذاس دة ذما ذنكثةذائنلش ذاس ةشاياذذ2016)ذذون حهذا الاذاسح   شطذذذذذ

ذاسلدالةنبذ ذنظة ذوسها ذان ذاس ةيشت ذاحش ظا ذ ط ذاسثشن يا ذاسلتا ة ذقشا  ذي  دتاهش اس ط

ذ) ذاست الا ذمة ا ذن ةاا ذمتا ذبوداغ ذاس يوط ذاسل ها ذوال دتاهذ108وال دتاه ذادالشًب )

ذ اذاس شسةا ذاالل اشناذناا ذسات الا ذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش

ذاس لطذ- ذه  ذاس ةيشت ذاحش ظا ذ ط ذاسثشن يا ذاسلتا ة ذ ط ذاس ش ت ذاس ةشا  ذاس لط نن

ذ%(ذانذوسهاذنظةذاسلدالةن 63استيل ةا طبذتذذداةهذن ا أذاسلو ياذ)

ذ)ذ ذاس هة  ذا الا ذاس ةشا ذ2016نو حه ذاس لط ذاس دة ذما  ذتس  ذهت ه ذاس ط )

ذاس ةد يا ذتاا   ذ ط ذاسلتا ة ذاتيةو ذيلش لأ ذاس لشصبذذاسل  ذدلحش ظا واس داةم

ذ) ذاسدة ا ذن ةاا ذمتا ذوداغ ذاس يوطب ذاسل ها ذوادالاًبذ115وال دتاه ً ذادالش )

ذوال دتاهذاالل اشناذناا ذ  ة اذسات الا ذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذاس شسةا 
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سش تذا ساذالش لاذاتيةوذاسلتا ةذدلحش ظاذاس لشصذئنلش ذاس ةشاياذكلشذيةاهشذاسلدال نذ-

ذا ا  لت

ذستىذاتيةوذاسلتا ةذاس لطذاس ةشا ذاسل ش  ذاسل ذيدزإلذ- ننذنكثةذائنلش ذاس ةشاياذالش لاً

ذاس ا  ذاستيل ةا ط ذ

ذاس ةشاياذذ- ذائنلش  ذح   ذاست الا ذمة ا ذن ةاا ذن ا  ذدةن ذتحصش ةا ذذاتذاالسا ذ ةوق ذت ست ال

ذمذ( دش  ) ذا ةةةاتذاست الاذ)ذاسلؤهلذاست الطبذاس دص بذواسداة ذ طذاس داة

(ذاس طذتهت ذتس ذاس دة ذما ذواقلذالش لاذنلشسة ذ1438وناشذا الاذاساشدتةنذ)

اس ةشا ذاسل قوةاذستىذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش بذوكلس ذاس دة ذما ذ

ذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذ ذالش لا ذح  ذا سا ذاست الا ذن ةاا ذا  ) ذر ا  ا سا

ذا ذدش  )  ذاسل قوةا ذاس ةشا  ذاست الاذئلشسة  ذوال دتاه ذاست الط  ذاسلؤهل  ةةة

ذ) ذاست الا ذات لل ذن ةاا ذمتا ذداغ ذوقت ذاس يوطب ذوال دتاهذ118اسل ها ذاتيةاً  )

 االل اشنابذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذاس شسةا 

%( ذو طذ41.4(ذون ااذاو ياذ)46اح لذنلا  ذاس و يضذاسلةتااذائوس ذد لةا ذ)-

ذاسلت لا ذاتية ذي    ذائلا   ذددضذاسلدالةنذذهلا ذتس  د و يضذددضذي)حةشتأ

 ينتشإلهشذاونذتت لذانذاسلتيةذ طذ ةي اذناا ذاسلهلاذاسلت لةا ذ

ذاسثشنةاذد لةا ذ)- %( ذ27.9(ذون ااذاو ياذ)31سش ذنلا  ذاسل ش كاذ طذاسلةتاا

و طذهلاذائلا  ذاس ةشا ذيو  ذانذ )سأذاتيةذاسلت لاذاسلتش ذسالدالةنذدنمتش همذ

ذال ش كاذ طذاتدشذذاس ةا اتذاسلت لةاذواسلهش ذاسلت لةاذائ ةى ذ ةصذنكاةذس

ذد لةا ذ)- ذاسثشسثا ذاو ياذ)23اح لذنلا  ذايق شعذاسلةتاا ذون اا ذو طذ20.7(  )%

ذاسدللذ ذدننتشإل ذدشاله لش  ذاسلت لا ذاتية ذ )سأ ذان ذي    ذاس ةشا  ذائلا   هلا

 والش لاذاسد)قشتذاين شنةاذالذاسلدالةنذ طذوقهذواحت ذ

%( ذو طذ9.9(ذون ااذاو ياذ)11سش ذنلا  ذايد)غذ طذاسلةتااذاسةادداذد لةا ذ)-

هلاذائلا  ذاس ةشا ذي   ذانذ )سأذاتيةذاسلت لاذدشاله لش ذدشسدللذواين شجذنكثةذ

 انذاسد)قشتذاين شنةاذ طذتدشااأذالذاسلدالةن ذذ

ذا- ذح   ذاست الا ذن ةاا ذر ا  ذ ط ذتحصش ةا ذاالسا ذذات ذ ةوق ذاتيةذت ست لش لا

اسلت لاذنلا  ذاسل ش كاذدش  ) ذا ةةةذاسلؤهلذاست الطذ)تةد  بيةةذتةد  (ذ

 سصشس ذاسلتيةينذيةةذاس ةد يةن ذذ

الذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذن ةااذاست الاذح  ذا ساذالش لاذنلشسة ذ-

ن ةااذاس ةشا ذاسل قوةاذستىذاتية ذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش ذانذوسهاذنظةذ

ذ)نلا  ذ ذاس ةشايا ذدشئلشسة  ذي داق ذ ةلش ذاست الط ذاسلؤهل ذا ةةة ذدش  )  است الا

ذايد)غبذنلا  ذايق شعبذنلا  ذاس و يض( ذ

ذ
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ذ) ذاسةشات  ذا الا ذالش لاذ2018ونشش ت ذا سا ذاس دة ذما  ذتس  ذهت ه ذاس ط )

ذاسلدالشتب ذنظة ذوسها ذان ذاس ةشايا ذسونلش  ذاساشحا ذا ت ا ذ ط ذاسلتا ة ذقش تات

ذ) ذان ذاست الا ذمة ا ذوتل نه ذاس يوطب ذاسل ها ذ ا هذ278ال دتاه ذادالاًب )

ذاالل اشناذستللذاساةشنشتبذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذاس شسةا ذ

ذواالل  ش  ذ - ذاستيل ةا طب ذاس  ش كط ذسا لتةن ذاسلتا ة ذقش تات ذالش لا سش ت

 استيل ةا طبذدت ساذكاةة  

ذا - ذقش تاتذاسلتا ةذسا لتةن ذواالل اتاا ذاس  اتطذسش تذالش لا الل اتاا ذاسدةة

 دت ساذقاةاا 

ذقش تاتذ - ذالش لا ذا سا ذاسلدالشتذح   ذن ا  ذدةن ذتحصش ةا ذذاتذاالسا ذ ةوق ت ست

اسلتا ةذسا لتةنذاس  ش كطذاستيل ةا طبذواالل  ش  ذاستيل ةا طذدش  ) ذا ةةةذ

 (ذاو اتذتت ياةاذ هكثة 5استو اتذاس ت ياةابذسصشس ذ واذ)

ذ - ذ ةوق ذقش تاتذت ست ذالش لا ذا سا ذاسلدالشتذح   ذن ا  ذدةن ذتحصش ةا ذاتذاالسا

اسلتا ةذسا لتةنذاس  ش كطذاستيل ةا طبذواالل  ش  ذاستيل ةا طذدش  ) ذا ةةةذ

 (ذل  اتذ هكثة 10ل  اتذاسداة بذسصشس ذ واذ)

(ذاس طذهت هذتس ذاس دة ذما ذواقلذالش لاذقشا ذاسلتا ةذ1439دة لشذا الاذاسته طذ)

ذاس يوطبذئلشسة ذاسل ها ذوال دتاهذاست الا ذائإلاشتذاسلت لةاب ذتاا   ذ ط ذاس ةا   ذاتدشذ

ذوس ح ةقذنهتا ذاست الاذال دتاهذاالل اشناذستللذ93وتل نذات للذاست الاذانذ) (ذقش تاًب

ذاساةشنشتبذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذاس شسةا ذ

ذ- ذ ط ذاس ةا ات ذاتدشذ ذئلشسة  ذاسلتا ة ذقشا  ذالش لا ذسش تذنن ذاسلت لةا ذائإلاشت تاا  

ذدت ساذكاةة ذانذوسهاذنظةذن ةااذاست الا 

ذائإلاشتذ- ذتاا   ذ ط ذاس ةا ات ذاتدشذ ذم ت ذاس  اةتيا ذائلشسة  ذيلش ل ن ذاسلتا ة ذقشا  نن

ذ%(ذانذوسهاذنظةذن ةااذاست الا 50اسلت لةاذد  ااذداةهذ)

ىذالش ل همذئلشسة ذاتدشذذالذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذقشا ذاسلتا ةذ طذا   -

ذاس ةا ذ طذتاا  ذائإلاشتذاسلت لةاذدش  ) ذا ةةةذاس دص ذاست الط 

(ذاس طذهت هذتس ذاس دة ذما ذا ساذالش لاذاتية ذ2019نو حهذا الاذاس  يتة ذ)ذذذذذ

ذاسل هاذ ذما  ذاست الا ذام لتت ذوقت ذاين شنةا  ذساد)قشت ذدةيت  ذاتي ا ذ ط اسلتا ةذاالد تا ةا

ذ ذن ةااذمة اذاست الاذ)اس يوطب ذسات الابذ325وداغذمتا ذوال دتاهذاالل اشناذناا ً (ذادالشًب

ذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذاس شسةا 

ننذالش لاذاتية ذاسلتا ةذاالد تا ةاذساد)قشتذاين شنةاذانذوسهاذنظةذاسلدالةنذسش تذ-

ذدت ساذمشسةا 

 ذا ساذالش لاذاتية ذاسلتا ةذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذن ا ذاسلدالةنذح ذ-

ذاالد تا ةاذساد)قشتذاين شنةاذدش  ) ذا ةةة ذاست الا ذاستو اتذاس ت ياةاذواسداة  
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ذاس اةدطذ)ذذذذذ ذنددشاذ1441وت ياهذا الا ذاس طذهت هذتس ذاس دة ذما ذا ساذالش لا )

سل هاذاس يوطبذاس ةشا ذائ )قةاذستىذقش تاتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلحش ظاذاسدةج ذوال دتاهذا

(ذادالابذوكشنهذاالل اشناذناا ًذسات الابذوت ياهذاست الاذتس ذاس  ش اذ101وداغذمتاذاسدة اذ)

ذاس شسةا ذ

ذائ )قةاذ- ذاس ةشا  ذئددشا ذاسدةج ذدلحش ظا ذاسثشن يا ذاسلتا ة ذقش تات ذالش لا ذا سا سش ت

ذاس دصةا(ذمشسةا ذاسصوشتذ-اسدللذدةوحذاسوةيق-اسد)قشتذاين شنةاذذ–)اسصوشتذاياا ياذ

ذ) ذ ةاج ذر  ذاس ةشا ذ1441ونشش تذا الا ذنددشا ذتتاةق ذاسل فذمنذا سا ذاس طذهت هذتس  )

اس  ش كةاذستىذقش تاتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  ذوال دتاهذاسل هاذاس يوطبذوداغذ

لاذ(ذادالابذوال دتاهذاالل اشناذناا ذ  ة اذسات الابذوت ياهذاست ا227متاذن ةااذاسدة اذ)

ذ-تس ذاس  ش اذاس شاسةا 

ذود ش ذ- ذ)االتصش  ذاس  ش كةا ذاس ةشا  ذئددشا ذاسثشن يا ذاسلتا ة ذقش تات ذتتاةق ذا سا سش ت

ذتو يضذاس اتاذ(ذا  لتا ذ–اسد)قشتذاين شنةاذذ–اسلدا اشتذ

سش تذا ساذتتاةقذقش تاتذاسلتا ةذاسثشن ياذسادتذاسل ش كاذ طذاس ةشا ذاس  ش كةاذ طذاتش ذ-

ذةا ذا دواا اتدشذذاس 

الذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذن ا ذادالشتذاسلةحااذاسثشن ياذح  ذا ساذتتاةقذذ-

متاذذ–قش تاتذاسلتا ةذئددشاذاس ةشا ذاس  ش كةاذدش  ) ذا ةةة ذاست الاذ)ذاسلؤهلذاست الطذ

ذل  اتذاسدتااذ طذاتش ذاس ت يس( 

الشتذاس شد اذح  ذائلا  ذاس    ذي ا ذانذمة ذاست ذالتعليق على الدراسات السا قة:

ستىذقشا ذاتا ةذاس داةمذاسدش بذننذه ش ذاتوشقشًذنوذا  ) شًذ ةلشذدة هشذ طذددضذاست ان بذواتىذ

 االل وشا ذا هشبذوذكةذتلةزذاست الاذاسحشسةابذوهطذكلشذيهتط 

ذستىذ - ذاس ةشا  ذائلا   ذالش لا ذما  ذاس دة  ذوه  ذاسهت  ذ ط ذاسحشسةا ذاست الا اتو ه

ذددضذاتية ذال ذاس د اياب ذاسدةدةا ذاسللالا ذ ط ذاسدش  ذاس داةم ذاتا ة ذ ط ذاسلتا ة  

ذ([ 1437هـ(بذاساشإل)1429است الشتذاس شد ابذوهط ذا الاذ]اساشدتةنذ)ذ

ذال دتا ذذ - ذ ط ذمة هشب ذتم ذاس ط ذاس شد ا ذاست الشت ذسلةل ذال ذاسحشسةا ذاست الا اتو ه

 كشنهذاةتانةا االل اشناذكهاا ذ  ة اذسات الابذوننذسلةلذاست الشتذ

ذاست الاذحة ذاق صةتذ - ذاسحشسةاذمنذددضذاست الشتذاس شد اذ طذمة ا ا  اوهذاست الا

مة اذاست الاذاسحشسةاذما ذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  ذ طذحةنذكشنهذمة اذ

ذ ذاس  إل ) ذواسل ة ةنذ1415ا الا ذواسلدالةن ذواس ك)  ذاسلتيةين ذان ذت ل ن هـ(

ذا ذدلتي ا ذاس ةد يةن ذ) ذ الاشن ذا الا ذوناش ذاسللةاا  ذاق صةتذ1419لا ذمة  هش ذ نن هـ(

 ما ذادالشتذاتا ةذاس داةمذاسدش ذدلتي اذالاذاسللةاا 

ا  اوهذاست الاذاسحشسةاذمنذددضذاست الشتذاس شد اذ طذاسهت ذوه ذاس دة ذما ذا ساذ -

ذهت ذددضذاست الشتذ ذكشن ذحةن ذ ط ذاسلت لاب ذقش ت  ذستى ذاس     ذائلا   الش لا
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ذا الاذاس ذاثل ذاس ةشايا ذاسلتا ةذسونلش  ذاتية  ذالش لا ذواقل ذاس دة ذما  ذه   شد ا

 ( 1438(بذوا الاذاساشدتةنذ)2014اسلشسلطذ)

ذاسل هاذ - ذوا  ةش  ذاست الاب ذناا  ذد ش  ذ ط ذاس شد ا ذاست الشت ذاةاسدا ذان ذاساشح  ال وشا

 اسل شل ذسات الابذو دطذاست الشتذاس شد اذد  ش اذاست الاذاسحشسةا 

ذما ذا الاذواقلذتل - ذ طذتةكةزهش ذدشنوةااهش ةزتذاست الاذاسحشسةاذمنذاست الشتذاس شد ا

ذستىذقش ت ذ ذاسو ط( ذاياا  ب ذ)اين شنطب الش لاذائلا  ذاس    ذ طذاسلتشالتذاسث)اا

 اسلت لاذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  ذ

ذتمذمة ذا هاذاست الاذوتسةا اتهشذما ذاس ح ذاس شسط ذإجراءات الدراسة:

ال دت ذ طذهلدذاست الاذاسل هاذاسل حطذاس يوطذاسل ذيصفذواقلذالش لاذهج الدراسة: من

ائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لاذمنذ ةيقذتسشداذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش ذ

ذمنذماش اتذاالل اشناذاسلدت ذسلس  

 مجتمع الدراسة:

ذادالشتذاسلتا ةذاسثذذذذذ ذسلةل ذان ذاست الا ذات لل ذاسوصلذتل ن ذاسةيش ذ ط ذدلتي ا شن يا

ذ ذاست الط ذسادش  ذ)1442ائو  ذاسلدالشت ذمتا ذداغ ذاسلدا اشتذ6184د وقت ذ)اةكز ذادالاً )

ذهـ( ذ1441ايحصش ةابذ

ذانذذعينة الدراسة: ذاست الا ذات لل ذن ةاا ذما  ذايسل ةونةا ذاالل اشنا ذد  إليل ذاساشح  قش 

ذاس دتةطذواس ت يةذ طذاياا  ذمنذ ةيقذت، ادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  اا  

هـبذ لشنذاسلتل عذ1442اسدشااذسا داةمذدل ت اذاسةيش بذ ) ذاسوصلذائو ذسادش ذاست الطذ

ذ) ذاالل اشنشت ذان ذسادش ت ذاسثشن ياذ124اسلاط ذاسلتا ة ذادالشت ذان ذنسان ذاسآلتط ذال اشنا )

ذاسحل اةاذدلتي اذاسةيش ذال لااذاساةشنشت ذ

 صش  ذن ةااذمة اذاست الاذ طذ   ذا ةةةاتذاست الابذخصائص أفراا عينة الدراسة: 

 (ذي   ذذس  1واستتو ذ قمذ)

ذ(ذت إليلذن ةااذمة اذاست الاذو  شًذسل ةةةاتذاست الا1ستو ذ قمذ)
ذاس  ااذاسدتاذاس ص ةفذاسل ةةةات

ذاس دص ذاسدالط
 34.4 42ذمالط

 66,1 82 نادط

 اسلؤهلذاست الط
 72.6 90ذتةد  

 27.9 34 يةةذتةد  

االس حشقذداةاااذتت ياةاذ

  طذاتش ذاس ت يس

 92.7 115ذندمذ)حاةتذاو  (

 7.4 9 الذ)سمذتحاةذاو  (

ل  اتذاسداة ذ طذ

 اتش ذاس ت يس

قصةة ذ)نقلذانذ لسذ

ذل  ات(
2 1.6 
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تس ذنقلذانذذ5ا  لتاذ)انذ

 ل  ات(ذ10
39 31,5 

 66,9ذ83 ل  اتذ هكثة(10  يااذ)

ذ100ذ124 اسلتل ع

 أااة الدراسة:

ال دت ذاساشح ذاالل اشناذكهاا ذ  ة اذستللذدةشنشتذاست الاذوقش ذدنمتااهشذاد لتاًذما ذ       

ذاي ش ذاس ظة ذواست الشتذاس شد اذذاتذاسد)قاذدل   عذهلدذاست الاذوتل نهذانذق لةن 

ذاسدالطبذذالقسم األ ل:ذ ذاس دص  ذتةتط ذاس ط ذاست الا ذمة ا ذن ةاا ذمن ذائوسةا اساةشنشت

ذواسلؤهلذاست الطبذاساةاااذاس ت ياةاذ طذاتش ذاس ت يسبذواسداة ذ طذاتش ذاس ت يس 

ذ)ذالقسم الثاني: ذان ذقش ت ذ30تل ن ذستى ذاس     ذائلا   ذالش لا ذواقل ذت ةس ذماش   )

 (√)ت الاذايسشداذمنذكلذماش  ذد  لذم)اااسلت لاذاسثشن يابذو ا ذانذن ةااذمة اذاس

ذناش ذواحتذانذاال  ةش اتذاس شسةا 

ذا دوااذستاًذذذذذذ-4ا دوااذذذذذذذذذذذذ-3ا  لتاذذذذذذذذ-2مشسةاذذذذذذذ-1

ذوقتذتمذتحتيتذ وشتذاسل ةشةذاسل ت جذاسةدشمطذما ذاس ح ذاس شسط 

ذ(ذت إليلذاسووشتذو قذا ةشةذناا ذاست الا2ستو ذ قمذ)

ذاتىذاسل  لطذفاس ي

 4ذ-3.26ذمشسةا

ذ3.25ذ-ذ2.51ذا  لتا

ذ2.50ذ-ذ1.76ذا دواا

ذ1.75ذ-ذ1 ا دوااذستا

ذواستتو ذ قمذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذاسث)ااب ذت إليلذماش اتذاالل اشناذما ذاتشالتذاست الا ذ ذتم وقت

ذ(ذي   ذذس  3)

ذت إليلذماش اتذاالل اشناذما ذاتشالتذاست الاذاسث)ااذ(3ستو ذ قمذ)                

 عدا العبارات مجاالت الدراسة

 (10إلى  1) من 10 المجال اإلنساني

 (20إلى  11) من 10 المجال اإلااري

 (30إلى  21) من 10 المجال الفني

ذددتذتمتااذناا ذ)ال اشنا(ذاست الاذ طذي  تهشذائوسةاذتمذقةشةذيتقهشذكلشذياط ذصدق األااة:

  صدق المحكمين )الظاهري(

(ذاحللشًذانذنماش ذهةواذاس ت يسذانذذو ذ18تمذمة ذناا ذاست الاذما ذالشنةاذم ةذ)ذذذذ

ذاي ذاس ةدةاذ طذسشادا ذوكاةا ذاسلا ذلد اب ذاس ةدةاذ طذسشادا ذواال  صشصذدلاةا اش ذاسداة 

احلتذدنذلد اذايل)اةابذووإلا  ذاس داةم ذوذس ذسا هكتذانذو  حذماش اتذائاا ذوا شلا هشذ
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ذسادضذاسداش ات ذ ذوحل  ذددضذتدتي)ت ذتسةا  ذاسلحلل ن ذاق ةح ذوقت ذاست الا  ئهتا 

ذونسةىذاساشح ذاس دتي)تذاسلتا داذ هياحهذائاا ذا شلااذئهتا ذاست الا 

  صدق االتساق الداخلي

ذساةةل نذذ ذاال تاش  ذادشال ذال دتا  ذتم ذاست الا ذئاا  ذاستا اط ذاالت شق ذانذيتق سا هكت

ذماش اتذ ذوسش ت ذائاا   ذماش ات ذسلل ذاسلاةا ذواست سا ذماش   ذكل ذدةن ذاسد)قا س ةشة

(ذوهلاذيت ذما ذننذناا ذاست الاذيشاقاذ0,01االل اشناذذاتذاالساذتحصش ةاذم تذا   ىذ)

ذنمتت ذاس ط ذاست ان  ذ)ذوت ةس ذ قم ذواستتو  ذقةشلهشب ذنسل ذاالت شقذ4ان ذيتق ذياةن )

ذاستا اط 

(ذادشا)تذا تاش ذماش ات)الش لاذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذسولا  ذاس    (ذذ4ستو ذ قم)

ذدشسلتش ذاسل ذت  لطذتسةأذوا تاش ذكلذاتش ذدشست ساذاسلاةا

   اسادت

 ادشالذا تاش 

اسداش  ذ

 دشسلتش 

  

 ادشالذا تاش 

اسداش  ذ

 دشسلتش 

ادشالذا تاش ذ

اسلتش ذ

 دشست ساذاسلاةا

 المجال اإلنساني

1 0.87** 6 0.85** 

0.97** 

2 0.74** 7 0.89** 

3 0.61** 8 0.88** 

4 0.90** 9 0.91** 

5 0.91** 10 0.84** 

 المجال اإلااري

1 0.84** 5 0.94** 

0.99** 

2 0.91** 6 0.95** 

3 0.94** 7 0.89** 

4 0.92** 8 0.90** 

5 0.94** 10 0.86** 

 المجال الفني

1 0.79** 6 0.94** 

0.97** 

2 0.70** 7 0.94** 

3 0.74** 8 0.94** 

4 0.90** 9 0.77** 

5 0.95** 10 0.91** 

0.01** االة عند مستوى   
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ذ ثبات أااة الدراسة

(بذ Cronbach alphaتمذقةشةذااشتذناا ذاست الاذدشل دتا ذادشالذااشتذنسوشذكةوناشخذ)ذ

ذ) ذ قم ذواستتو  ذاعسط  ذاسحشل  ذ ةيق ذناا ذ4من ذسلتشالت ذاسثاشت ذادشال ذي    )

ذاست الاذاسث)اابذوهط 

ذ(ذادشالذااشتذنسوشذكةوناشخذسلتشالتذاالل اشنا5ستو ذ قمذ)ذ                        

ذادشالذنسوشذساثاشتذمتاذاسداش اتذاسلح  اسادت/

ذ0.95ذ10ذاسلتش ذاين شنط

ذ0.98ذ10ذاسلتش ذاياا  

 0.96ذ10ذاسلتش ذاسو ط

ذ0.99ذ30 الثبات الكلي لالستبانة

ال دتا ذائلشسة ذايحصش ةاذاسل شلدااذستاةدداذهدلدذاست الدابذ تمأساليب المعالجة اإلحصائية: 

وهددط ذادشاددلذا تاددش ذدةةلدد نبذادشاددلذااددشتذنسوددشذكةوناددشخبذاس لددةا اتبذاس  دد ذاسلو يددابذ

بذتحاةدددلذاس اددددشينذT,testKاسل  لدددتشتذاسح دددشدةابذاالنحةا دددشتذاسلدةش يددددابذاال  ادددش ذ)ت(ذ

 ائحشا  

ذ عرض النتائج  مناقشتها

استز ذانذاست الاذمدة ذاس  دش اذاس دطذنلدوةتذم هدشذتسشددشتذاسلدالدشتذن دةااذذي للذهلاذذذذذ

مة اذاست الاذمنذماش اتذاالل اشناذوا شق  هشبذوذس ذدشيسشداذمنذنلوااذاست الابذما ذاس حد ذ

ذاس شسط ذ

السداال األ ل: مدا ارجدة ممارسدة األسدلوب الشددوري لقائددة المدرسدة فدي المجداالت الثالثددة 

ني، المجال اإلااري، المجال الفني(  مديندة الريداض مدن  جهدة نظدر معلمدات )المجال اإلنسا

 المدارس الثانوية ؟

سمسشددداذمددنذهددلاذاس ددؤا ذتددمذح ددش ذاسل  لددطذاسح ددشدطذواالنحددةا ذاسلدةددش  ذ

وا سدداذاسللش لدداذواس ةتةدد ذت شإلسةددشًذيسشدددشتذن ددةااذمة دداذاست الدداذمددنذا سدداذالش لدداذ

اسثشن يداذمدنذكدلذاتدش ذادنذاتدشالتذاست الداذاسث)ادا ذائلا  ذاس د   ذس ش دت ذاسلت لداذ

ذ(ذي   ذذس  6واستتو ذ قمذ)

ذ  
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(ذياةنذاسل  لطذاسح شدطذواالنحةا ذاسلدةش  ذوا ساذاسللش لاذواس ةتة ذ6ستو ذ قمذ)

ذسلتشالتذاست الاذح  ذا ساذالش لاذقش ت ذاسلت لاذاسثشن يا

 مجاالت الدراسة

  

المتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 المعياري

ارجة 

 الممارسة

 الترتيب

 1 مشسةا 0,70 3,50ذاسلتش ذاسو ط

 2 مشسةا 0,68ذ3,49 اسلتش ذاين شنط

 3 مشسةا 0,89 3,33 اسلتش ذاياا  

اسل  لطذاسح شدطذاسدش ذذذذذذذذذذذذ

 ذذذذذذ3,44

0.76 
ذمشسةاذذذذذ

 (ذاشذياط 6ي ا ذانذاستتو ذ قمذ)

ا)ااذاتشالتذوهط )اسلتش ذاين شنطبذاسلتش ذذتل نهذال اشناذائلا  ذاس    ذان -

 اياا  بذاسلتش ذاسو ط(ذاسشدهذم هشذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  

سش تذالش لاذائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذسلتشالتذاست الاذاسث)اابذ -

 ذون ةةاًذسمذوهط ذ)اسلتش ذاين شنطبذاسلتش ذاياا  بذاسلتش ذاسو ط(ذدت ساذمشسةا

يحصلذن ذاتش ذانذاتشالتذاالل اشناذما ذا ساذالش لاذانذقالذقش ت ذاسلت لاذ

اسثشن ياذما ذا ساذا  لتاذنوذا دواأذنوذا دوااذستاًذانذوسهاذنظةذادالشتذ

ذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  

وسهاذنظةذذتةاوحذاسل  لطذاسح شدطذسلتشالتذائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذان-

(بذن ذننذا ساذالش لاذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذ3,50(بذودةنذ)3,33اسلدالشتذدةنذ)ذ

ذسلتشالتذاست الاذاسث)ااذمشسةا ذ

(ذوهلاذيد طذننذا ساذ3,44ننذاسل  لطذاسح شدطذاسدش ذستلةلذاتشالتذاست الاذاسث)ااذداغذ)-

ذوسهاذنظةذاسلدالشت ذذالش لاذائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذمشسةاذان

ذسش تذاتشالتذاست الاذاةتااذح  ذقةمذاسل  لطذاسح شدطذانذوسهاذنظةذاسلدالشت ذ -

ذ( 3,50سش ذاسلتش ذاسو طذ طذاسلةتااذائوس ذدل  لطذح شدطذ) -

ذ( 3,49وسش ذاسلتش ذاين شنطذ طذاسلةتااذاسثشنةاذدل  لطذح شدطذ)ذ -

 ( ذذ3,33ناشذاسلتش ذاياا  ذسش ذ طذاسلةتااذاسثشسثاذدل  لطذح شدطذ)ذ -

ذوي  دة ذاساشح ذاتشالتذاست الاذاسث)ااذدشس وصةلبذكلشذياط ذذذذذذذذذذذذذذذذ
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 المجال األ ل: المجال اإلنساني:

(ذاسل  لطذاسح شدطذواالنحةا ذاسلدةش  ذوا ساذاسللش لاذاةتااذت شإلسةشًذ7ستو ذ قم)

ذتذمة اذاست الاذمنذاسلتش ذاين شنطيسشدش

ذاسداش  ذ 
اسل  لطذ

ذاسح شدط

االنحةا ذ

ذاسلدةش  

ا ساذ

ذاسللش لا

ذاس ةتة 

ذ1ذمشسةا 0.61 3.70ذتات ذت ا دشًذ طذتدشااهشذالذسلةلذاسلدالشت ذ2

ذ2ذمشسةا 0.64 3.66ذتحةصذما ذمت ذت  ش ذنلةا ذاسلدالشت ذ3

ذ3ذمشسةا 0.72 3.59ذاسوةيقذاس احت ت تلذاسلدالشتذما ذاسدللذدةوحذذ6

ذ4ذمشسةا 0.70 3.58ذت دشونذالذسلةلذاسلدالشتذ طذاسلت لا ذ4

ذ5ذمشسةا 0.76 3.51ذتح نذملاةاذاييةش ذسآل ةين ذ5

ذ9
ت لطذ وحذاسلاشا  ذم تذاسلدالشتذس  وةلذنلا دهشذ

ذاس     
ذمشسةا 0.86 3.46

ذ6

ذ7ذمشسةا 0.82 3.44ذاسلت للذاسلت لط ت شهمذ طذت  ياذاسد)قشتذدةنذن ةااذذ8

ذ1
ت شهمذدهلا دهشذاس ةشا ذاس    ذ طذ  لذاسةوحذاسلد  ياذ

ذسالدالشت 
ذمشسةا 0.98 3.35

ذ8

ذ9ذمشسةا 0.90 3.31 تل ا ذاهش اتذاتصش ذيةةذسوظةاذسةت  ذ10

ذ7
ت  الذاس  تذاسا ش ذاهلشذكشنذاصت دذح  ذناا هشذسلهش ذ

ذملاهش 
ذمشسةا 0.98 3.31

ذ10

ذ مشسةاذ0,68ذذذذ3.49 المتوسط الحسا ي العام

ذ(ذاشذياط ذ7ي ا ذانذاستتو ذ قمذ)ذذذذ

قش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذذتلّ نذاسلتش ذاين شنطذادنذم دةذمادش اتذسلةدهدشذتلدش ةذادنذقادلذ-

ون ةددةاًذسدمذتحصددلذنيداذماددش  ذادنذماددش اتذاسلتددش ذذدت سداذمشسةدداذادنذوسهدداذنظدةذاسلدالددشت 

اين شنطذما ذا ساذالش لاذا  لدتاذنوذا دواداذنوذا دواداذسدتاًذادنذقادلذقش دت ذاسلت لداذ

اددنذوسهدداذنظددةذادالددشتذاسلددتا ةذاسثشن يددا ذوهددلاذيد ددطذننذسلةددلذماددش اتذاسلتددش ذاين ددشنطذ

ةذائلدا  ذاس د   ذ دطذاسلتدش ذتلش ةذ د)ًذدت ساذمشسةابذوننذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذتلش 

اين ددشنطذاددلذاسلدالددشتذاا ددلذاسلت لدداذاددنذوسهدداذنظددةذادالددشتذاسلددتا ةذاسثشن يدداذدلتي دداذ

ذاسةيش  

تدةاوحذاسل  لددطذاسح دشدطذست سدداذالش لدداذائلدا  ذاس دد   ذ ددطذاسلتدش ذاين ددشنطذس ش ددت ذذ-ذ

سدداذاسللش لدداذ( ذيد ددطذسددش تذا 3.70(ذودددةنذ)3.31اسلت لدداذاسثشن يدداذاددلذاسلدالددشتذدددةنذ)

ذمشسةا ذ

(ذيد طذننذ3,49ننذاسل  لطذاسح شدطذاسدش ذسولا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاين شنطذداغذ)ذ-

ا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاين شنطذستىذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذمشسةاذانذ

ذوسهاذنظةذاسلدالشت ذ
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  ذ دطذاسلتدش ذاين دشنطذس ش دت ذوتؤكتذهلدذاس  ةتاذما ذننذا ساذالش لاذائلدا  ذاس د ذذذذذ

اسلت لاذاسثشن ياذمشسةاذانذوسهاذنظةذن ةااذمة اذاست الا ذوقدتذيدد اذاس دا ذ دطذذسد ذتسد ذننذ

اسلدالشتذيواانذهلدذاسللش لشتذاين شنةاذانذقالذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذاثل ذ)اس  ا دلذ دطذ

واس دشونذالذسلةلذاسلدالشتذذاسدللذومت ذت  ش ذنلةا ذاسلدالشتذواسدللذدةوحذاسوةيقذاس احت

 طذاسلت لاذوااليةش ذواسلاشا  ذوت  ياذاسد)قشتذدةنذن ةااذاسلت لدلذاسلت لدطذو  دلذاسدةوحذ

اسلد  يابذواا ) ذاهش اتذاالتصش ذيةةذاساوظطبذوت  الذاس  تذاهلشذكشنذاصت دذويةةهشذانذ

اسلت لدا( ذوتؤكدتذهدلدذاسد)قشتذاين شنةاذاسللةز ذائ دةىذاس دطذتةدتهدشذادلذاسلدالدشتذاا دلذ

اس  ةتاذنيادشًذماد ذتا ا ذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذنهلةداذاسلتدش ذاين دشنطذواس دشادلذاين دشنطذ

اسةاقطذاسل  لتذانذتدشسةمذاستينذايل)اطذ طذسلةلذنملش ذاين شنذاسل ذي تزهشذدصواذمشادابذ

شتذيواانذاسل دشخذو طذاسدللذاسلت لطذدصواذ شيا ذوقتذيةسلذاس ا ذ طذذس ذتس ذننذاسلدال

اسلت لطذاسلةي ذاسل ذيدلسذاس وشهمذاسلاةةذدةنذقش ت ذاسلت لاذودةنذادالشتذاسلتا ةذاسثشن يداذ

ذدلتي اذاسةيش  

ونيهدددةتذن دددش اذتسشددددشتذاسلدالدددشتذننذسلةدددلذمادددش اتذائلدددا  ذاس ددد   ذ دددطذاسلتدددش ذذذذذ

اد ذا سداذالش لداذاين شنطذس ش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذوننذاسل  لدطذاسح دشدطذاسددش ذحصداهذم

مشسةاذانذوسهاذنظةذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  ذويةىذاساشح ذننذهلدذاس  ةتاذ

ن ةتاذ اةدةاذئنذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذتن شناذا الاذوت  لطذتس ذات للذا امذوتددة ذتحدهذ

شتذقدش مذاظااذاستينذايل)اطذاسح ةف؛ذوماةأذ هطذتحةصذماد ذننذيلد نذتدشااهدشذادلذاسلدالد

ما ذاس دشالذاين شنطذايل)اطذاسةاقطذئنأذنحتذال ندشتذائ د)قذايلد)اةاذاسةاقةدا؛ذوماةدأذ

ح  هذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذا سداذالش لداذائلدا  ذاس د   ذ دطذاسلتدش ذاين دشنطذمشسةدابذ

اد ذالشذيد طذننذه ش ذاتوشقشًذكاةدةاًذددةنذاسلدالدشتذماد ذذسد  ذويدةىذاساشحد ذننذهدلاذاؤشدةاًذم

اه لش ذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذما ذالش لاذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاين شنطذ طذتدشااهدشذ

اددلذاسلدالددشتبذو دلددشذيلدد نذذسدد ذالدد تشداذاددنذقش ددت ذاسلت لدداذاسثشن يدداذس تاة هددشذتدددشسةمذاسددتينذ

ايلد)اطذاسح ةددفذاس دطذتؤكددتذمادد ذالش لداذاس دشاددلذاين ددشنطذايلد)اطذ شيدداًذوننذاعيددشتذ

ذةرنةاذوائحشاي ذاس ا ياذاس ةيواذتح ذاسوةاذاسل امذما ذذس ذ طذسلةلذتدشا)تأذاين شنةا اس 

(بذ2019(بذواس دد يتة ذ)1429وت ودقذهدلدذاس  ةتدداذادلذن ددش اذا الدشتذكدلذاددنذاسادشدتةنذ)ذذذ

ذ(ذسلةدهشذسش تذاسللش لاذ طذاسلتش ذاين شنطذدت ساذمشسةا 1441واس اةدطذ)

(ذحة ذسش تذاسللش لاذ طذاسلتدش ذ1441لذن ةتاذا الاذر ذ ةاجذ)وا  اوهذهلدذاس  ةتاذاذذذ

ذاين شنطذدت ساذا  لتا 

ذ  

ذ

ذ
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 المجال الثاني: المجال اإلااري:

(ذاسل  لطذاسح شدطذواالنحةا ذاسلدةش  ذوا ساذاسللش لاذاةتااذت شإلسةشًذ8ستو ذ قم)

ذيسشدشتذمة اذاست الاذمنذاسلتش ذاياا  

ذاسداش  ذ 
اسل  لطذ

ذاسح شدط

االنحةا ذ

ذاسلدةش  
ا ساذ

ذاسللش لا
ذاس ةتة 

ذ11
تث طذما ذائ لش ذاستةت ذاس طذت  ةحهشذاسلدالشتذس ت يةذ

ذاسدلاةاذاس داةلةا 
ذ1ذمشسةا 0.72 3.66

ذ2ذمشسةا 1.00 3.35ذت  الذاق ةاحشتذاسلدالشتذس ت يةذاسدلاةاذاياا يا ذ13

ذ3ذمشسةا 0.96 3.35ذاسدللذاسلت لط ت  عذ طذنلا دهشذاس    ذانذنسلذاصاحاذذ15

ذ12
ت شهمذدهلا دهشذاس    ذ طذحلذاسصد دشتذاس طذتدةقذمللذ

ذاسلدالشت 
ذ4ذمشسةا 1.04 3.35

ذ17
ت  ثلةذائلا  ذاس    ذ طذت لةاذايدتاعذاياا  ذم تذ

ذاسلدالشت 
ذ5ذمشسةا 0.99 3.33

ذ20
ت ة ذسالدالشتذاسوةياذ طذو لذرسةاذتح ةقذنهتا ذ

ذاالس لشمشتذاسلت لةا 
ذ6ذمشسةا 0.91 3.31

ذ14
ت تلذاسلدالشتذما ذت تيمذا  ةحشتذس ت يةذناا ذاس ةشا ذ

ذاسلت لةا 
ذ7ذمشسةا 1.00 3.30

ذ8ذمشسةا 1.08 3.29ذت  الذا)حظشتذاسلدالشتذح  ذت  يمذائاا ذاس يةوط ذ16

ذ9ذا  لتا 0.98 3.25 ت ة ذسالدالشتذاسل ش كاذ طذملاةاذتدتةطذاسدللذاسلت لط ذ19

ذ10ذا  لتا 1.11 3.13ذت شو ذاسلدالشتذقالذاتدشذذاس ةا اتذاسل دا اذدهن ذ18

ذ مشسةاذ0,89ذذذذذذ3.33 المتوسط الحسا ي العام

ذ(ذاشذياط 8ي ا ذانذاستتو ذ قمذ)

-12-15-13-11تلدّ نذاسلتددش ذاياا  ذاددنذم دةذماددش اتذا هددشبذالشنةداذماددش اتبذوهددطذ)-

قش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذادنذوسهداذنظدةذاسلدالدشتذدت سداذذانذقادل(ذتلش ةذ17-20-14-16

)ذقةياداذسدتاًذذ(ذ ننهدشذتلدش ةذدت سداذا  لدتا18-19مشسةا ذوناشذاسداش تةنذاسادشقة ةنبذوهدطذ)

انذمشسةا( ذون ةدةاًذسدمذتحصدلذنيداذمادش  ذادنذمادش اتذاسلتدش ذاياا  ذماد ذا سداذالش لداذ

اسلت لداذادنذوسهداذنظدةذادالدشتذاسلدتا ةذاسثشن يدا ذا دوااذنوذا دوااذستاًذانذقالذقش ت ذ

وهلاذيد طذننذسلةلذماش اتذاسلتش ذاياا  ذتلش ةذ د)ًذدت ساذمشسةاذوا  لتابذوننذقش دت ذ

اسلت لاذاسثشن ياذتلش ةذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاياا  ذادلذاسلدالدشتذاا دلذاسلت لداذ

ذش  انذوسهاذنظةذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةي
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تددةاوحذاسل  لددطذاسح ددشدطذست سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذ ددطذاسلتددش ذاياا  ذس ش ددت ذذ-ذ

( ذيد ددطذتةاوحددهذاسللش لدداذدددةنذ3.66(ذودددةنذ)3.13اسلت لدداذاسثشن يدداذاددلذاسلدالددشتذدددةنذ)

ذا ساذا  لتابذوا ساذمشسةا ذ

(ذ3,33)ذننذاسل  لطذاسح شدطذاسدش ذسولا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاياا  ذسالتش ذداغ-

يد طذننذا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاياا  ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذمشسةاذ

ذانذوسهاذنظةذاسلدالشت ذ

وتؤكتذهلدذاس  ةتاذما ذننذا سداذالش لداذائلدا  ذاس د   ذ دطذاسلتدش ذاياا  ذس ش دت ذذذذذذ

ش تذمشسةدا ذونادشذاسدادش تةنذاسلت لاذاسثشن ياذ طذاسداش اتذاسثلشنةاذانذوسهاذنظةذاسلدالشتذسد

اساددشقة ةنذسددش تذدت سدداذالش لدداذا  لددتا)قةيااًذسددتاًذاددنذمشسةددا( ذالددشذيد ددطذننذه ددش ذاتوشقددشًذ

كاةةاًذدةنذر ا ذن ةااذمة اذاست الاذما ذننذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذت   ذدشئملدش ذاياا يداذ دطذ

ا ذ دطذذسد ذتسد ذننذاسلدالدشتذاس ةشا ذاسلت لةاذما ذاس سأذاسصحة ذواسلتا   ذوقتذيدد اذاس د

يواانذهدلدذاسللش لدشتذاياا يداذادنذقادلذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يدابذوا هدشذماد ذلداةلذاسلثدش  ذ

)تث طذما ذائ لش ذاستةت ذاس طذت  ةحهشذاسلدالشتبذوت  الذاق ةاحشتذاسلدالشتذس تد يةذاسدلاةداذ

طبذويةةهدشذادنذائاد  ذاياا يابذوت  عذ طذنلا دهشذاس    ذانذنسلذاصاحاذاسدللذاسلت لد

اس طذت للذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاياا  (بذواس طذتةدطذاو ذاس ش ت ذادلذاسلدالدشتذ دطذ

ذتنتشإلذائملش ذاياا ياذ طذاتش ذاس ةشا ذاسلت لةا 

وتؤكتذهلدذاس  ةتداذكدلس ذماد ذتا ا ذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذنهلةداذاسلتدش ذاياا  ذاسدل ذذذذذ

لذاسلت لطذاسل ذيدللذدةوحذاسوةيقذاس احت ذو دلشذيةسدلذاس دا ذ دطذذسد ذي تزدذن ةااذاسلت ل

تس ذننذاسلدالشتذيواانذهلاذائلدا  ذاياا  ذاسةاقدطذاس دطذتلش لدأذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يدابذ

وقددتذيددد اذاس ددا ذ ددطذذسدد ذتسدد ذاس وددشهمذاياا  ذاسلاةددةذدددةنذقش ددت ذاسلت لدداذودددةنذادالددشتذ

ذش  اسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةي

وتاةإلذهلدذاس  ةتاذننذر ا ذاسلدالدشتذتلدشاذت ودقذماد ذننذاو ذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذ دطذذذذذذ

تت يةذاسدلاةاذاياا ياذاسلت لةابذويةىذاساشحد ذننذذسد ذاؤشدةاًذماد ذاه لدش ذقش دت ذاسلت لداذ

تذدل ش كاذاسلدالشتذسهدشذ دطذقةدشا ذاسلت لدابذو دلدشذيلد نذهدلاذلدااشًذسزيدشا ذا دش كاذاسلدالدش

وتحلاهنذاسل ؤوسةاذسة ش كنذ طذتت يةذاسدللذاياا  ذاسلت لدطذنوالًبذادمذاس هد  ذدشسدلاةداذ

 اس داةلةاذاس ةد يا 

وقتذيد اذاس ا ذ طذذس ذتس ذننذن ةااذاسلت للذاسلت لطذي صدفذدد)قدشتذالةدز ذتدةدتهنذذذذذ

الش لدداذداداددهنبذالددشذيتدددلذذسدد ذاسلت لددلذقش ًلددشذمادد ذاسلحادداذوائسودداذواس دددشونبذتتدددلذ

 ائملش ذ طذاسلتش ذاياا  ذيحصلذما ذا ساذمشسةا ذ

و دلشذيةسلذاس ا ذ طذذس ذتس ذننذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذتدتطذاسلدالداذاسوةيداذاسلش ةداذذذذذذ

 طذاسل ش كاذ طذملاةاذتدتةطذاسدللذاسلت لدطبذمالدشًذننذهدلدذاسلهلداذادنذيدا ذملدلذقش دت ذ

يدد اذاس دا ذ دطذذسد ذتسد ذننذاسلدالدشتذيدةينذننذسدتيهنذاسلت لاذ طذاسلتش ذاياا   ذذذذذوقتذ
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اس ددت  ذاس ددطذتددؤهاهنذ ددطذاسل ددش كاذ ددطذملاةدداذتدتددةطذاسدلددلذاسلت لددطبذوننذقش ددت ذاسلت لدداذ

تو دد ذاسلتددش ذسهددنذدشسل ددش كاذاسودشسدداذواسلاةددة ذ ددطذهددلاذاسلتددش ذاياا  ذاسلهددمذاددنذاتددشالتذ

ذاس ةشا ذاسلت لةا 

(بذ1419(بذو الادددشنذ)1415ا الدددشتذكدددلذادددنذاس ددد إل ذ)وت ودددقذهدددلدذاس  ةتددداذادددلذن دددش اذذذذ

(ذسلةدهشذسش تذاسللش لاذ طذاسلتش ذاياا  ذدت سداذ1441(بذواس اةدطذ)2018واسةشات ذ)

ذمشسةا 

(بذواسادشإلذ1436(بذواسلتةدة ذ)1429وا  اوهذهلدذاس  ةتاذالذا الشتذكلذانذاسادشدتةنذ)ذذذ

(بذحة ذسش تذاسللش لداذ دطذاسلتدش ذاياا  ذدت سداذا  لدتا ذوكدلس ذا  اودهذهدلدذ1437)

ذ(ذحة ذسش تذاسللش لاذدت ساذا دواا 1441اس  ةتاذالذن ةتاذا الاذر ذ ةاجذ)

 المجال الثالث: المجال الفني:

(ذاسل  لطذاسح شدطذواالنحةا ذاسلدةش  ذوا ساذاسللش لاذاةتااذت شإلسةشًذ9 قم)ستو ذ

ذيسشدشتذمة اذاست الاذمنذاسلتش ذاسو ط

ذاسداش  ذ 
اسل  لطذ

ذاسح شدط

االنحةا ذ

ذاسلدةش  

ا ساذ

ذاسللش لا

ذاس ةتة 

ذ22
ت وقذالذاسلدالشتذما ذاسل متذاسل شل ذسازيش  ذ

 اسصوةا 
ذمشسةا 0.43 3.84

ذذ1

ذ23
ت شدلذت سةهشتهشذاسو ةاذسالدالشتذددتذاسزيش  ذ

 اسصوةا 
ذمشسةا 0.64 3.67

ذ2

ذ21
ت تلذاسلدالشتذما ذاالل وشا ذانذائلشسة ذ

 اس ةد ياذاسحتيثاذ طذتاا  ذاسصف 
ذمشسةا 0.67 3.66

ذ3

ذ4ذمشسةا 0.71 3.57 ت شهمذ طذ  لذا   ىذاسلدالشتذاسله ط ذ24

ذ29
ت وقذالذاسلدالشتذما ذاست ان ذاس طذلة مذ

 ا)حظ هشذنا ش ذاسزيش  ذاسصوةا ذ
ذمشسةا 0.86 3.51

ذ5

ذ28
ت شو ذاسلدالشتذ طذكةوةاذتت يةذنلشسة ذ

 اس ت يس 
ذمشسةا 0.95 3.43

ذ6

ذ25
ت شو ذاسلدالشتذ طذكةوةاذال دتا ذنلشسة ذاد اواذ

 س   يمذاستشساشت 
ذمشسةا 0.92 3.41

ذ7

ذ30
اسلدالشتذ طذكةوةاذيةشياذائهتا ذت شو ذ

 اس ا كةا 
ذمشسةا 0.94 3.33

ذ8

ذ26
ت شو ذاسلدالشتذ طذتحتيتذائلا  ذايشةا طذ

 اسل شل  
ذمشسةا 0.97 3.31

ذ9

ذ27
ت شو ذاسلدالشتذ طذو لذدةنشااذسادلاةاذ

 ايشةا ةا 
ذمشسةا 0.97 3.28

ذ10

ذذمشسةاذ0.70ذ3.50 المتوسط الحسا ي العام
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ذ(ذاشذياط 9ي ا ذانذاستتو ذ قمذ)ذذذذ

قش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذادنذذتلّ نذاسلتش ذاسو طذادنذم دةذمادش اتذسلةدهدشذتلدش ةذادنذقادل-

وسهاذنظةذاسلدالشتذدت ساذمشسةدا ذون ةدةاًذسدمذتحصدلذنيداذمادش  ذادنذمادش اتذاسلتدش ذاسو دطذ

اسلت لداذادنذوسهداذما ذا ساذالش لاذا  لتاذنوذا دوااذنوذا دوااذستاًذانذقادلذقش دت ذ

نظددةذادالددشتذاسلددتا ةذاسثشن يددا ذوهددلاذيد ددطذننذسلةددلذماددش اتذاسلتددش ذاسو ددطذتلددش ةذ ددد)ًذ

دت سدداذمشسةددابذوننذقش ددت ذاسلت لدداذاسثشن يدداذتلددش ةذائلددا  ذاس دد   ذ ددطذاسلتددش ذاسو ددطذاددلذ

ذاسلدالشتذاا لذاسلت لاذانذوسهاذنظةذادالشتذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش  

اسل  لددطذاسح دشدطذسللش لدداذقش دت ذاسلت لدداذاسثشن يداذسولددا  ذاس د   ذ ددطذاسلتددش ذتدةاوحذذ-

ذ( ذيد طذسلةدهشذسش تذدت ساذمشسةا ذ3.84(ذودةنذ)3.28اسو طذالذاسلدالشتذدةنذ)

(ذيد طذننذالش لاذائلا  ذاس    ذ طذ3,50ننذاسل  لطذاسح شدطذاسدش ذسالتش ذاسو طذداغذ)-

ذاسثشن ياذدت ساذمشسةاذانذوسهاذنظةذاسلدالشت ذاسلتش ذاسو طذس ش ت ذاسلت لاذ

ذاسثشن ياذ ذاسلت لا ذقش ت  ذالش لا ذست سا ذاست الا ذمة ا ذتسشدشتذن ةاا نيهةتذن ش ا

سولا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاسو طذمشسةاذانذوسهاذنظةذاسلدالشت ذدحة ذننذسلةلذماش اتذ

ذ ذاسثشن ياب ذاسلت لا ذاسو طذستىذقش ت  ذاسح شدطذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش  وكلس ذاسل  لط

ذدلتي اذ ذادالشتذاسلتا ةذاسثشن يا ذنظة ذوسها ذان ذمشسةا ذالش لا ذا سا ذحصاهذما  اسدش 

ذاسةيش  

وتؤكتذهلدذاس  ةتاذما ذننذا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن يداذ دطذذذذذذذذ

اسلتش ذاسو طذانذوسهاذنظةذاسلدالشتذسش تذمشسةا ذالشذيد طذننذه دش ذاتوشقدشًذكاةدةاًذددةنذر ا ذ

ماد ذذاسلدالشتذما ذننذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذت   ذدهملش ذاس ةشا ذاسلت لةاذ دطذاسلتدش ذاسو دط

اس سأذاسصحة ذواسلتا  بذوكدلس ذيدةىذاساشحد ذننذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذت د تةلذاس دشادلذ

الذاسلدالشتذدشستةي اذاسصحةحاذاس دطذتدؤا ذتسد ذتنتدشإلذاهدش ذائلدا  ذاس د   ذ دطذاسلتدش ذ

اسو طذدنت شنذوالش لاذدت ساذمشسةا ذوقتذيدد اذاس دا ذ دطذذسد ذتسد ذننذاسلدالدشتذيوادانذهدلدذ

اسو ةدداذاددنذقاددلذقش ددت ذاسلت لدداذاسثشن يددابذوا هددشذمادد ذلدداةلذاسلثددش  ذ)ت وددقذاددلذذاسللش لددشت

ت دشدلذت سةهشتهدشذاسو ةداذسالدالدشتذدددتذاسزيدش  ذ-اسلدالشتذما ذاسل متذاسل شل ذسازيش  ذاسصوةا

ت دشهمذ-ت تلذاسلدالشتذما ذاالل وشا ذانذائلشسة ذاس ةد ياذاسحتيثاذ طذتاا  ذاسصدف-اسصوةا

ت وقذالذاسلدالشتذما ذاست ان ذاس طذلة مذا)حظ هدشذنا دش ذ-سلدالشتذاسله ط طذ  لذا   ىذا

تدةدطذاو ذقش دت ذذت شو ذاسلدالشتذ طذكةوةداذتتد يةذنلدشسة ذاس دت يس( ذواس دط-اسزيش  ذاسصوةا

ذاسلت لاذالذاسلدالشتذ طذتنتشإلذائملش ذاسو ةاذ طذاتش ذاس ةشا ذاسلت لةا 

وقتذيد اذاس ا ذ طذذس ذتس ذننذقش دت ذاسلت لداذتحدةصذماد ذتتد يةذاسلدالدشتذاه ةدشًذو  ةدشًذذذ

وت د ذتس ذاس ه  ذدل   ىذاسدلاةاذاس داةلةاذ طذاسلت لا ذو دلشذيدزىذاس ا ذ طذذسد ذتسد ذ

ننذاسلدالشتذيةينذنهلةداذتاا  ذاسصدفذو داتأذئنذذسد ذيةسدلذدشسوش دت ذماد ذإليدشا ذتحصدةلذ
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هددنذساددت ةبذوننذقش ددت ذاسلت لدداذاسثشن يدداذتددت  ذتادد ذائهلةددابذوماةهددشذت دد  ذاستشساددشتذو هل

ذذذةد ياذاسحتيثاذ طذتاا  ذاسصف ذد  تةلذاسلدالشتذما ذاالل وشا ذانذائلشسة ذاس 

وي ادد ذاددنذ دد) ذن ددش اذماددش اتذائلددا  ذاس دد   ذ ددطذاسلتددش ذاسو ددطذننذقش ددت ذ

ا ذو دلدشذيددد اذلددا ذذسد ذاله لددش ذقش ددت ذاسلت لداذاسثشن يدداذتلدش ةذهددلدذاست اندد ذدت سداذمشسةدد

اسلت لاذاسثشن ياذ طذاستشن ذاسو طذاسل ذيد اةذاسةكنذائلشةذانذمللذقش دت ذاسلت لداذاسثشن يداذ

 طذناا ذنملش ذاس ةشا ذاسلت لةاذانذوسهاذنظةذاسلدالدشت ذوقدتذيةسدلذاس دا ذ دطذذسد ذتسد ذننذ

دذدشستةي اذاسصحةحاذكلشذيةىذن ةااذمة داذقش ت ذاسلت لاذتدتطذاستشن ذاسو طذوق شًذكش ةشًذينتشإل

است الددا ذوقددتذيددةينذاسلدالددشتذننذا ددش ك هنذ ددطذائلددا  ذاس دد   ذ ددطذاسلتددش ذاسو ددطذاسددل ذ

يد اةذنحتذنهمذس ان ذمللذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذانذوسهداذنظدةذادالدشتذاسلدتا ةذاسثشن يداذ

(بذواساددشإلذ1429اددشدتةنذ)دلتي دداذاسةيددش  ذتد اددفذهددلدذاس  ةتدداذاددلذن ةت ددطذا الدداذكددلذاددنذاس

ذ(بذحة ذسش تذذالش لاذائلا  ذاس    ذ طذاسلتش ذاسو طذدت ساذا  لتا 1437)

السدداال الثدداني: هددف تختلددع مراء معلمددات فددي ارجددة ممارسددة األسددلوب الشددوري لقائدددة 

 -الماهدددف الدراسدددي -المدرسدددة الثانويدددة  ددداختالف متريدددرات الدراسدددة )التخصدددص العلمدددي 

 الخبرة في مجال التدريس(؟- البرامج التدريبية

سمسشداذمنذهلاذاس ؤا ذنسةىذاساشح ذا  اش )ذت(ذسلدة اذاسوةوقذدةنذتسشدشتذن ةااذمة داذ    

است الدددددداذحدددددد  ذالش لدددددداذقش ددددددتذاسلت لدددددداذسولددددددا  ذاس دددددد   ذدددددددش  ) ذا ةةددددددةاتذ

اساددةاااذاس ت ياةدا( ذواستدتاو ذاس شسةداذت  دد ذذ-اسلؤهدلذاست الدطذ-است الا)اس دصد ذاسدالدط

ذذس  

 مترير التخصص العلمي:

ياةنذن ةتاذا  اش ذ)ت(ذستالساذاسوةوقذدةنذا  لطذاسلدالةنذ طذذ(10ستو ذ قمذ)

ذاس دصصشتذائادةاذواس دصصشتذاسدالةاذ طذاتشالتذاست الاذ

 العدا المجموعات اسم المجاالت
المتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

 المجال االنساني
 0.79 3.34 42 مالط

1.73 0.089 
يةةذ

 0.60 3.58 80 نادط ااسا

 المجال اإلااري
 0.96 3.23 42 مالط

0.92 0.360 
يةةذ

 0.86 3.39 80 نادط ااسا

 المجال الفني
 0.63 3.49 42 مالط

0.90 0.928 
يةةذ

 0.75 3.51 80 نادط ااسا

الدرجة الكلية 

 الشوريلألسلوب 

 0.77 3.35 42 مالط
0.97 0.337 

يةةذ

 0.72ذ3.49 80 نادط ااسا

(ذ0.05(ذنندأذالذت سدتذ دةوقذذاتذاالسداذتحصدش ةاذم دتذا د  ىذ)10ي ا ذانذاستتو ذ قدمذ)

ناددط(بذ ةلدشذي دادقذدتلةدلذاتدشالتذذ–دةنذاسلدالشتذدش  ) ذا ةةةذاس دص ذاسدالطذ)مالط
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است الدداذاسث)ادداذذذ)اين ددشنطبذاياا  بذاسو ددط(ذوكددلس ذ ددطذاست سدداذاسلاةدداذسلتددشالتذاست الددا ذ

وت دددةةذهدددلدذاس  ةتددداذتسددد ذننذر ا ذاسلدالدددشتذ دددطذاس دصصدددشتذاسدالةدددابذواسلدالدددشتذ دددطذ

اس دصصشتذائادةابذا لشاااذ طذا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذ دطذ

ذاسث)اا ذاتشالتذاست الاذ

(بذواسادشإلذ2014(بذواسلدشسلطذ)1429ت وقذهلدذاس  ةتاذالذن ش اذا الشتذكلذانذاسادشدتةنذ)ذذذ

(بذحة ذسش تذن ش تهشذسلةدشًبذدهنهشذالذت ستذ ةوقذذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذاسلدالدشتذ1437)

ذ.نادط(ذ–)ذاسلدالةن(ذدش  ) ذا ةةةذاس دص ذاسدالط)مالط

 مترير الماهف الدراسي

ن ةتاذا  اش ذ)ت(ذستالساذاسوةوقذدةنذا  لطذاسلدالشتذاسلؤه)تذتةد يشًذذ(11 قمذ)ستو ذ

ذويةةذاسلؤه)تذتةد يشًذ طذاتشالتذاست الا 

 العدا المجموعات اسم المجاالت
المتوسط 

 الحسا ي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

 المجال االنساني
 0.68 3.53 88 تةد  

 يةةذااسا 0.34 0.97
 0.67 3.40 34 يةةذتةد  

 المجال اإلااري
 0.87 3.38 88 تةد  

 يةةذااسا 0.30 1.03
 0.94 3.20 34 يةةذتةد  

 المجال الفني
 0.72 3.52 88 تةد  

 يةةذااسا 0.56 0.58
 0.68 3.44 34 يةةذتةد  

الدرجة الكلية 

 لألسلوب الشوري

 0.74 3.48 88 تةد  
 يةةذااسا 0.37 0.90

 0.73ذ3.35 34 يةةذتةد  

(ذننددأذالذت سددتذ ددةوقذذاتذاالسدداذتحصددش ةاذم ددتذا دد  ىذ11ي ادد ذاددنذاستددتو ذ قددمذ)      

 ةلدشذي دادقذيةدةذتةدد  (ذذ-(ذددةنذاسلدالدشتذددش  ) ذا ةةدةذاسلؤهدلذاست الدط)تةد  0.05)

دتلةددلذاتددشالتذاست الدداذاسث)ادداذ)ذاين ددشنطبذاياا  بذذاسو ددط(ذوذكددلس ذ ددطذاست سدداذاسلاةدداذ

سلتشالتذاست الدا ذوت دةةذهدلدذاس  ةتداذتسد ذننذر ا ذاسلدالدشتذاسلدؤه)تذتةد يدشًبذواسلدالدشتذ

ن يداذيةةذاسلؤه)تذتةد يشًبذا لشاااذ طذا ساذالش لاذائلدا  ذاس د   ذس ش دت ذاسلت لداذاسثش

ذ طذاتشالتذاست الاذاسث)اا ذ

(بذ2014(بذواسلدشسلطذ)1429ت وقذهلدذاس  ةتداذادلذن دش اذا الدشتذكدلذادنذاسادشدتةنذ)ذذذ

(ذحة ذسدش تذن ش تهدشذسلةددشًبذدهنهدشذالذت سدتذ دةوقذ1441(بذور ذ ةاجذ)1437واساشإلذ)

ذ-تةد  ذاتذاالساذتحصش ةاذدةنذاسلدالشتذ)ذاسلدالةن(ذدش  ) ذا ةةةذاسلؤهدلذاست الدط)

ذ.يةةذتةد  (

ذ

ذ

ذ
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 مترير البرامج التدريبية

ن ةتاذا  اش ذ)ت(ذستالساذاسوةوقذدةنذا  لطذاسلدالشتذاس)تطذتت دنذذ(12ستو ذ قمذ)

ذواس)تطذسمذي ت دنذ طذاتشالتذاست الا 

 المتوسط العدا المجموعات اسم المجاالت
االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 "ت"

مستوى 

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

 المجال االنساني
 0.69 3.48 113 ندم

 يةةذااسا 0.62 0.49-
 0.57 3.60 9 ال

 المجال اإلااري
 0.91 3.32 113 ندم

 يةةذااسا 0.75 0.32-
 0.66 3.42 9 ال

 المجال الفني
 0.72 3.49 113 ندم

 يةةذااسا 0.74 0.34-
 0.45 3.58 9 ال

الدرجة الكلية 

 لألسلوب الشوري

 0.75 3.43 113 ندم
 يةةذااسا 0.70 0.39-

 0.54ذ3.53 9 ال

(ذننددأذالذت سددتذ ددةوقذذاتذاالسدداذتحصددش ةاذم ددتذا دد  ىذ12ي ادد ذاددنذاستددتو ذ قددمذ)ذذذذذ

(ذدددةنذاسلدالددشتذدددش  ) ذا ةةددةذاسددتو اتذاس ت ياةدداذ ددطذاتددش ذاس ددت يسذ ةلددشذي داددقذ0.05)

دتلةدددلذاتدددشالتذاست الددداذاسث)اددداذذ)اين دددشنطبذاياا  بذاسو دددط(ذوكدددلس ذ دددطذاست سددداذاسلاةددداذ

لدذاس  ةتاذما ذننذر ا ذاسلدالشتذاس)تطذتدت دنبذواسلدالدشتذاس)تدطذسلتشالتذاست الا ذوتت ذه

سمذي ت دنذ طذاتش ذاس ت يسذا لشاااذ طذا ساذالش لاذائلا  ذاس    ذستىذقش ت ذاسلت لداذ

ذاسثشن ياذ طذاتشالتذاست الاذاسث)اا ذ

شذالذ(بذدهنهدد1437(بذواسادشإلذ)1429ت ودقذهدلدذاس  ةتدداذادلذن ةت دطذا الدد طذاسادشدتةنذ)ذذذذ

ت سددتذ ددةوقذذاتذاالسدداذتحصددش ةاذدددةنذاسلدالددشتذ)ذاسلدالددةن(ذدددش  ) ذا ةةددةذاساددةاااذ

ذ.اس ت ياةا

(ذدهنهشذت ستذ ةوقذذاتذاالسداذ2019وتد افذهلدذاس  ةتاذالذن ةتاذا الاذاس  يتة ذ)ذذذ

ذ.تحصش ةاذدةنذر ا ذاسلدالةنذ)اسلدالشت(ذدش  ) ذا ةةةذاساةاااذاس ت ياةا

 مجال التدريس؟مترير الخبرة في 

سمسشداذمنذهلاذاستز ذانذاس ؤا ذقش ذاساشح ذدشل دتا ذتحاةلذاس اشينذائحشا ذوذس ذس حتيدتذ   

اتىذا  ) ذوسهشتذاس ظةذدةنذاسلدالشتذن دةااذمة داذاست الداذددش  ) ذا ةةدةذمدتاذلد  اتذ

ذ(ذي   ذذس  10اسداة ذ طذاتش ذاس ت يس ذواستتو ذ قمذ)

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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اس اشينذائحشا ذستالساذاسوةوقذ طذاتشالتذاست الاذدش  ) ذا ةةةذذتحاةلذ(13ستو ذ قمذ)

ذاسداة ذ طذاتش ذاس ت يس

 مصدر التباين اسم المجاالت
ارجات 

 الحرية

مجموع 

 المر عات

متوسط 

 المر عات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

اتجاه 

 الداللة

 المجال االنساني

 0.13 0.26 2 دةنذاسلتل مشت

ذ0.76 0.28
يةةذ

ذااسا
اا لذ

 اسلتل مشت

ذ0.46 55.27 119

 المجال اإلااري

 0.98 1.95 2 دةنذاسلتل مشت

ذ0.30 1.23
يةةذ

ذااسا
اا لذ

 اسلتل مشت

ذ0.79 94.51 119

 المجال الفني

 0.19 0.38 2 دةنذاسلتل مشت

ذ0.69 0.77
يةةذ

ذااسا
اا لذ

 اسلتل مشت

119 59.69 0.50 

الدرجة الكلية 

 لألسلوب الشوري

 0.34 0.69 2 اسلتل مشتذدةن

ذ0.54 0.62
يةةذ

ذااسا
اا لذ

 اسلتل مشت

ذ0.55 65.48 119

(ذ0.05(ذننذقةلداذ) (ذيةدةذااسداذتحصدش ةاذم دتذا د  ىذ)13ي ا ذادنذاستدتو ذ قدمذ)ذذذذذذذ

دةنذاسلدالشتذدش  ) ذا ةةةذاسداة ذ طذاتش ذاس دت يسذ ةلدشذي دادقذدتلةدلذاتدشالتذاست الداذ

اسث)ادداذ)اين ددشنطبذاياا  بذاسو ددط(ذوكددلس ذ ددطذاست سدداذاسلاةدداذسلتددشالتذاست الددا ذوتددت ذهددلدذ

نذر ا ذاسلدالددشتذ ددطذاسداددة ذ ددطذاتددش ذاس ددت يسذا لشاادداذ ددطذا سدداذالش لدداذاس  ةتدداذمادد ذن

ذائلا  ذاس    ذس ش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذ طذاتشالتذاست الاذاسث)اا ذ

(بذدهنهددشذالذت سددتذ ددةوقذذاتذاالسدداذ1441ت وددقذهددلدذاس  ةتدداذاددلذن ةتدداذا الدداذر ذ ددةاجذ)ذذذذ

ذاة ذ طذاتش ذاس ت يس تحصش ةاذدةنذر ا ذاسلدالشتذدش  ) ذا ةةةذاسد

(ذ2019(بذوا الداذاس د يتة ذ)1429وتد افذهلدذاس  ةتاذادلذن ةت دطذا الداذاسادشدتةنذ)ذذذذ

دهنهشذت ستذ دةوقذذاتذاالسداذتحصدش ةاذددةنذر ا ذاسلدالدةنذددش  ) ذا ةةدةذاسدادة ذ دطذاتدش ذ

ذاس ت يس 

 التوصيات:  ناًء على نتائج الدراسة يوصي الباحث  ما يلي : 

ك وهذن ش اذاست الاذمنذننذائلدا  ذاس د   ذيلدش ةذ دطذاسلتدشالتذاسث)اداذ)اين دشنطذ -1

واياا  ذواسو ط(ذانذقالذقش ت ذاسلت لاذاسثشن ياذدت ساذمشسةابذماةأذي يدطذاساشحد ذددهنذ

ت   ذوإلا  ذاس داةمذد  لذائلا  ذاس    ذكهحدتذاسلددشيةةذ دطذا  ةدش ذقش دتاتذاسلدتا ةذ

ذةشا ذاسلت لةا ذاسثشن ياذسادللذ طذاس 

اس هكةتذما ذقش تاتذاتا ةذاس داةمذاسدش ذدشئ لذدلاتنذاس   ىذ دطذاس ةدشا ذاسلت لدةاذودةدشنذ -2

 نهلة أذئ ةااذاسلت للذاسلت لطذدشم اش دذنحتذنهمذااشائذاس ةشا ذاياا ياذ طذايل)  ذ
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شالتذاس هكةددتذمادد ذقش ددتاتذاددتا ةذاس داددةمذاسدددش ذااللدد لةا ذدل ددش كاذاسلدالددشتذ ددطذاتددذ -3

 است الاذاسث)ااذ)اين شنطذواياا  ذواسو ط(ذانذاتشالتذاس ةشا ذاسلت لةا ذ

ننذت   ذوإلا  ذاس داةمذدزيشا ذااله لش ذدش  ةش ذقش تاتذاسلتا ةذاسلؤهاةنذتةد يشَذوتاا يدشًبذذ -4

سلشذسهدنذادنذنادةذ شمدلذوتيتدشدطذ دطذ  دلذا د  ىذناا ذاسلدالدشتذ دطذاسلت لدابذواسدلاةداذ

 ةد يا ذذاس داةلةاذواس 

اسدللذماد ذ  دلذا د  ىذاس لد ذاسله دطذسدتىذقش دتاتذادتا ةذاس دادةمذاسددش بذ دطذاتدشالتذذ -5

 است الاذاسث)ااذانذاتشالتذاس ةشا ذاسلت لةا ذ

تالةنذاساةاااذاس ت ياةاذاسل شااذس شا ذاتا ةذاس داةمذاسدش ذ طذاسللالاذاسدةدةاذاس دد اياذذ -6

ا ددة اًذا الددةشًذيد ددطذدهلددشسة ذاس ةددشا ذاياا يددابذو شيدداذًذائلددا  ذاس دد   ذ ددطذقةددشا ذ

 اسلت لا ذ

ننذت   ذوإلا  ذاس داةمذدد تذس ش اتذاو يداذتادمذقدشا ذادتا ةذاس دادةمذاسددش ذماد ذا د  ىذذ -7

سل ش قذاس داةلةاذس اشا ذاسداةاتذاس داةلةاذواس ةد ياذدصدواذمشادابذواسدادةاتذ دطذاتدش ذا

ذنلشسة ذاس ةشا ذاياا ياذاس ةد ياذدصواذ شيا 

 :  ي  ةحذاساشح ذتسةا ذاست الشتذاسل   ااةاذاس شسةامقترحات الدراسة: 

اةلةدداذ ددطذتسددةا ذا الدداذا ددشدهاذسات الدداذاسحشسةدداذمادد ذمة دداذنكاددةذت ددللذاسل ددش قذاس د -1

 اسللالاذاسدةدةاذاس د ايابذوذس ذسا هكتذانذن ش اذاست الاذاسحشسةا 

تسددةا ذا الدداذا ددشدهاذسات الدداذاسحشسةدداذمادد ذمة دداذالثادداذسالدالددةنبذاس ددشا بذاسل ددة ةنذ -2

 اس ةد يةنذما ذا   ىذاسللالاذاسدةدةاذاس د ايا 

 ددتاتذاددتا ةذتسددةا ذا الدداذا ش ندداذسلدة دداذا سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذدددةنذقشذ -3

 اس داةمذاسدش ذاسحل اةاذوائهاةاذ طذاتي اذاسةيش  

تذسددةا ذا الدداذا ش ندداذسلدة دداذا سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذدددةنذقددشا ذوقش ددتاتذذ -4

 اتا ةذاس داةمذاسدش ذاسحل اةاذ طذاتي اذاسةيش ذ 

تسددةا ذا الدداذسلدة دداذا سدداذالش لدداذائلددا  ذاس دد   ذس ش ددتاتذاسلددتا ةذاالد تا ةدداذذ -5

 ل  لتاذانذوسهاذنظةذادالشتذاسلةحا ةن واس

تسةا ذا الاذسلدة اذا الاذالش لاذائلا  ذاس د   ذسدتىذقدشا ذادتا ةذاس دادةمذاسددش ذذ -6

 دلتي اذاسةيش ذانذوسهاذنظةذاسلدالةن 

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ
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 مراجع الدراسة:

هـ(باياا  ذ دطذايلد) بذاستادداذاس شالدابذاسةيدش بذاا ذ1416ند ذلنبذنحلتذتدةاهةمذ)ذ -1

 ط اسدةيت

(بذاتىذالش لداذادتية ذاسلدتا ةذاسثشن يداذ1429اساشدتةنبذماتاسةحلنذدنذماتاس هش ذ) -2

 طذاتي اذاسةيش ذسولا  ذاس    ذ دطذناا ذاهدشاهمذادنذوسهداذنظدةذاسلدالدةنبذسشادداذ

 اسلا ذلد ابذاةكزذدح ثذكاةاذاس ةدةا 

اسل قوةداذذ(بذواقدلذالش لداذنلدشسة ذاس ةدشا 1438اساشدتةنبذماتاسةحلنذددنذمادتاس هش ذ)- -3

سددتىذاددتية ذاسلددتا ةذاسثشن يدداذدلتي دداذاسةيددش ذبذا الددشتذ ددطذاس ةددشا ذاسلت لددةاذبذاا ذ

ذاسحشاتذسا  ةذبذّملشنذبذائ انذ ذ

(بذالش لاذقشا ذاسلتا ةذاسثشن ياذدلتي داذاسةيدش ذئلدا  ذ1437اساشإلبذماتاسةحلنذ هت) -4

 اس   ىبذكاةاذاس ةقذاسدةدطذسات الشتذاسداةشبذق مذاياا  ذوايشةا ذاس ةد  ذ ذ

(ذنلدددشسة ذتتددد يةذكودددش  ذقدددشا ذاسلدددتا ةذماددد ذاتددددشذذ1439استه دددطبذمادددتلذا دددد اذ) -5

(ذبذ60ةاذبذ لددشساذاس ةدةدداذوماددمذاسدد وسذبذاسدددتاذ)اس ددةا اتذ ددطذتاا  ذائإلاددشتذاسلت لدد

ذاسةيش ذبذاستلدةاذاس د اياذسادا  ذاس ةد ياذواس و ةاذ)ذس  نذ( 

(ذائنلش ذاس ةشايداذس دشا ذاسلدتا ةذاسثشن يداذ دطذاحش ظداذ2016اسح   شطذبذماشةذيشإل ذ) -6

اس ةد يداذذاس ةيشتذوم)ق هشذدشسةوحذاسلد  ياذسالدالةنذانذوسهاذنظدةهمذبذاسلتاداذاستوسةدا

ذ(ذ 12(ذبذاسدتاذ)5اسل دصصاذبذاسلتاتذ)

(ذالش لددداذادددتية ذاسلدددتا ةذاسثشن يددداذئلدددشسة ذاس ةدددشا ذ2014اسلدددشسلطبذملدددةذمادددتلذ) -7

اسلت لدددةاذادددنذوسهددداذنظدددةذاسلدالدددةنذ دددطذاتي ددداذاسةيدددش ذبذاسلتاددداذاستوسةددداذاس ةد يددداذ

ذ(ذاسدتاذ3اسل دصصاذاسلتاتذ)

اذالش لاذاتية ذادتا ةذاسلةحاداذاسثشن يداذ(بذا س1436اسلتةة بذد ت ذماتاسلح نذ)ذ -8

دلحش ظدداذحوددةذاساددش نذسا ةددشا ذاس  ددش كةاذوم)ق هددشذدددشس ال ذاس  ظةلددطذسالدالددةنبذ لددشساذ

اشس دد ةةذيةددةذا  دد   بذالدداذاسللةاددابذسشاددداذن ذاس ددةىبذكاةدداذاس ةدةددابذق ددمذاياا  ذ

 اس ةد ياذواس دتةط 

اس ةددشا ذواياا  بذسددت بذاؤل دداذ(بذااددشائذواهددش اتذ1428ا) لددابذماددتاسدزيزذاحلددتذ) -9

ذاسلتي اذسا  ة 

(ذواقددلذنددددشاذاس ةددشا ذائ )قةدداذسددتىذقش ددتاتذاسلددتا ةذ1441اس دداةدطبذهةددش ذشددش طذ) -10

اسثشن ياذدلحش ظاذاسدةجبذ لشساذاشس  ةةذيةدةذا  د   بذاسةيدش بذكاةداذاس دةقذاسدةددطذ

 سات الشتذاسداةشبذق مذاياا  ذوايشةا ذاس ةد  ذ ذ

(ذا سداذا دش كاذاسلدالدةنذ دطذاتددشذذاس دةا اتذاسلت لدةاذ1433تذلوة)اس وةشنطبذاشس -11

دلحش ظاذاستش فبذ لشساذاشس  ةةذيةةذا  د   بذالداذاسللةادابذسشادداذن ذاس دةىبذكاةداذ

ذاس ةدةابذق مذاياا  ذاس ةد ياذواس دتةط 
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هدـذ(بذادتىذتتاةدقذاياا  ذاس د  ياذادنذقادلذادتيةاتذاسلدتا ةذذ1419 الاشنبذنادلذ)ذ -12

اس داددةمذاسدددش ذدلتي دداذالدداذاسللةادداذكلددشذتةاهددشذاسلدالددشتبذ لددشساذاشس دد ةةذيةددةذدلةاحددلذ

ذا     بذالاذاسللةاابذسشاداذن ذاس ةىبذكاةاذاس ةدةابذق مذاياا  ذاس ةد ياذواس دتةط 

هدـ(ذواقدلذتتاةدقذندددشاذاس ةدشا ذاس  دش كةاذسدتىذقش دتاتذ1441ر ذ ةاجبذنش اقذماتلذ) -13

اسلتا ةذاسثشن ياذدلتي اذاسةيش بذ لشساذاشس  ةةذيةةذا  د   بذاسةيدش بذكاةداذاس دةقذ

 اسدةدطذسات الشتذاسداةشبذق مذاياا  ذوايشةا ذاس ةد  ذ ذ

ا ذ دطذاس دةرنذاسلدةيمذوادتىذتتاة هدشذهـذ(بننلش ذاس ةدشا ذاسد ا ذ1415اس  إل بذداةة ذ)ذ -14

 طذاياا  ذاسلت لةابذ لدشساذاشس د ةةذيةدةذا  د   بذالداذاسللةادابذسشادداذنذ ذاس دةىبذ

ذكاةاذاس ةدةاذ ذ

(ذاس للددةنذاياا  ذسددتىذقددشا ذاددتا ةذاس داددةمذاسدددش ذ ددطذ2016اسةوقددطبذاتاددقذا دددتذ) -15

ذ( 8بذاسدتا)(ذ5احش ظاذموةفذبذاسلتااذاستوسةاذاس ةد ياذاسل دصصاذاسلتات)

(ذاو ذاس لطذاس ةشا ذسلتيةذاسلت لاذ دطذا د  ىذاسة دشذ2016اس هة بذماتلذلدتذ) -16

اسد يةوطذسالدالدةنذ ددطذادتا ةذتاا  ذاس ةدةدداذواس دادةمذدلحش ظداذاس لددشصبذاسلتاداذاستوسةدداذ

ذ( 12(ذاسدتاذ)5اس ةد ياذاسل دصصاذاسلتاتذ)

تىذادتية ذاسلدتا ةذاالد تا ةداذ(بذاسد)قدشتذاين دشنةاذسد2019اس  يتة بذهةااذا تيلذ) -17

دلتي اذدةيت ذكلت لذس ح ةقذاسة شذاس يةوطذسالدالةنبذا الدشتذاسداد  ذاس ةد يدابذاسلتادتذ

ذ(بذاستشاداذائ انةا 2(بذااحقذ)1(بذاسدتا)46)

(ذائنلدش ذاس ةشايداذس ش دتاتذادتا ةذا ت داذاساشحداذو  دشًذ2018اسةشات بذمزيز ذ ا دطذ) -18

سلدالدشتبذاسلتاداذاستوسةداذسات الدشتذاس ةد يداذواس و دةابذس ظةياذسةلةتذادنذوسهداذنظدةذا

ذ( 2(بذاسدتاذ)3اسلتاتذ)

ذ

ذ

ذ

ذ

ذ

 


