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 1607352  َظشٚح انؼُٛاخ ٔتطثٛماتٓا سلًٓا/ اعى انًادج 

 1607250انتذهٛم اإلدظائٙ  انًتطهة انغاتك

ٚتؼًٍ ْزا انًغاق يشاجؼح ألعانٛة ٔأدٔاخ االعتذالل اإلدظائٙ راخ انؼاللح  ٔطف انًادج
ٔأعهٕب دساعح ْزا انًغاق ٚتهخض فٙ تذذٚذ َٕع انؼُٛح . تُظشٚح انؼُٛاخ

انًُاعة فٙ دانح يذذدج ٔتٕػٛخ كٛفٛح اختٛاس ْزِ انؼُٛح ٔتمذٚش انًؼانى يٍ 
تٛاَاتٓا، ٔٚتى انتشكٛض ػهٗ تمذٚش يتٕعط انًجتًغ ٔيجًٕع انًجتًغ َٔغثح 

. انًجتًغ ٔتمذٚش دجى انؼُٛح انالصو نتمذٚش انًؼهًح تذسجح دلح يذذدج فٙ كم دانح

تتهخض أْذاف تذسٚظ ْزا انًغاق تتضٔٚذ انطانة أٔ انذاسط أ انثادث تًٓاساخ  األْذاف
تًكُّ يٍ انتًٛٛض ٔانًماسَح تٍٛ إَٔاع انؼُٛاخ انًختهفح ٔتؼهى انطشق انًختهفح 

كًا ٚٓذف أٚؼا إنٗ تضٔٚذ انطانة تخهفٛح كافٛح فٙ أعانٛة . الختٛاس ْزِ انؼُٛاخ
 .االعتذالل اإلدظائٙ يٍ انؼُٛاخ انًختهفح

 (ILOs)  تذساعح ْزا انًغاق ٔتغطٛح جًٛغ يذتٕٚاتّ ٚتٕلغ انٕطٕل إنٗ :  انُتائج انتؼهًٛٛح انًشجٕج
: األْذاف انتؼهًٛٛح انتانٛح

  

انًجتًغ، اإلطاس، ٔدذج انًؼاُٚح،  االختٛاس : فٓى ٔاعتٛؼاب كم يٍ- : انًؼشفح ٔ انفٓى- 1
. انخ... انؼشٕائٙ، 

. أٌ ٚظٓش انطانة يؼشفح جٛذج تطشق اختٛاس انؼُٛاخ انًختهفح- 
أٌ ٚؼشف انطانة ٔتذلح كٛف ًٚكٍ تطثٛك كم أعهٕب يٍ أعانٛة انؼُٛح - 

. ٔتانتانٙ أٌ ٚهى تكٛفٛح تظًٛى االعتثاَح ٔجًغ انثٛاَاخ ٔتُظًٛٓا ٔتمذًٚٓا
أٌ ٚهى انطانة تأدٔاخ انتمذٚش اإلدظائٙ ٔاختثاساخ انفشٔع اإلدظائٛح - 

. انتٙ تتؼهك تًجتًغ انذساعح
 

يٓاساخ انتذهٛم -2
:ٔ انتفكٛش  

 :تإكًال ْزا انًغاق ٚتٕلغ يٍ انطانة
أٌ ٚكٌٕ لادسا ػهٗ كتاتح يمتشح تذث أٔ سعانح ياجغتٛش أٔ أطشٔدح  

. دكتٕساِ ٔتشكم ٚتفك يغ أعظ انثذث انؼهًٙ ٔاإلدظاء
 .أٌ ٚكٌٕ لادسا ػهٗ تظًٛى يغخ أٔ ػُٛح ٔتُفٛزًْا تشكم طذٛخ 
أٌ ٚكٌٕ لادسا ػهٗ جًغ انثٛاَاخ ٔتهخٛظٓا ٔتُظًٛٓا ٔتذهٛهٓا  

 .ٔاعتخالص انُتائج ٔاتخار انمشاساخ انجٛذج

 : طشق انتذسٚظ ٔ انتؼهى

انجضء األكثش يٍ انًادج عٕف ٚؼطٗ فٙ يذاػشاخ   
دم تؼغ انًغائم ٔانتًاسٍٚ ٔيُالشح تؼغ انمؼاٚا يغ انطهثح فٙ كم  

 .يٕػٕع يٍ يٕػٕػاخ انًغاق
 طالب 7-5ٚتى تمغٛى انطالب فٙ انشؼثح إنٗ يجًٕػاخ تؼى كم يُٓا  

دٛث ٚتى تكهٛف كم يجًٕػح تتذذٚذ يشكهح فٙ يجال تخظظٓى أٔ 
. اْتًايٓى ٔجًغ تٛاَاخ ًٚكٍ أٌ تغاػذ فٙ تذهٛم ْزِ انًشكهح ٔدهٓا

ٔعٕف ٚتؼًٍ رنك تطثٛؼح انذال تذذٚذ يجتًغ انذساعح ٔٔدذج انًؼاُٚح 
 .ٔإطاس انذساعح ٔاختٛاس األعهٕب انًالئى الختٛاس انؼُٛح

: طشق انتمٛٛى   

يٍ انؼاليح انكهٛح % 30ايتذاٌ يُتظف انفظم ٔٚؼطٙ    
يٍ انؼاليح % 20االيتذاٌ انثاَٙ ٔتؼغ انٕاجثاخ ٔيششٔع انثذث  

 .انكهٛح
 .يٍ انؼاليح انكهٛح% 50االيتذاٌ انُٓائٙ ٔٚؼطٗ  

  

انًشجغ انشئٛغٙ ٔ انمشاءاخ اإلػافٛح 

:  انًشاجغ انشئٛغح 



. 2004فتذٙ انؼاسٔس٘،ػًاٌ، . د.طشلٓا ٔاعتخذاياتٓا، أ: انًؼاُٚح اإلدظائٛح
:  يشجغ تانهغح االَجهٛضٚح

Sampling Techniques, W.G. Cochran, Wiley, 1963 
 

 جذٔل انًذاػشاخ انتفظٛهٙ

 انٕاجثاخ انًادج انًغطاج انٕدذج 

يا ْٕ أعهٕب ا نًؼاُٚح، ٔنًارا َهجأ : يمذيح 1
 ( عاػاخ3)نٓزا األعهٕب 

 

تؼغ انتؼاسٚف ٔانًؼاَٙ األعاعٛح فٙ  2
انًجتًغ، انًجتًغ انز٘ ًٚكٍ : انؼُٛاخ

انٕطٕل انّٛ، ٔدذج انًؼاُٚح، اإلطاس، انخطأ 
انؼشٕائٙ أٔ خطا انًؼاُٚح، انًؼاُٚح يغ 
اإلػادج ٔانًؼاُٚح تذٌٔ إػادج، يًٛضاخ 

  ( عاػاخ3 )اعتخذاو أعهٕب انؼُٛح 

 

يظادس انثٛاَاخ، االعتثاَح ٔتظًًٛٓا،  3
انًماٚٛظ اإلدظائٛح انٕطفٛح ٔانتٙ ٚتى 

 ( عاػاخ3)دغاتٓا يٍ تٛاَاخ انؼُٛح 

 

انؼضٔو، )طشق انتمذٚش انُمطٙ : انتمذٚش انُمطٙ 4 
 3 )(االيكاٌ األكثش، انًشتؼاخ انظغشٖ

 (عاػاخ

 

ػذو انتذٛض، االتغاق، : خٕاص انًمذس انجٛذ 5
 ( عاػاخ3)انكفاءج انُغثٛح، انكفاٚح 

 

انتمذٚش انفتش٘ ٔاختثاس انفشٔع اإلدظائٛح  6
 ( عاػاخ3)

 

 
 
 

 

 

طشق االختٛاس، : انؼُٛح انؼشٕائٛح انثغٛطح 7
تمذٚش يتٕعط انًجتًغ، تمذٚش يجًٕع 

انًجتًغ، تمذٚش َغثح انًجتًغ، تمذٚش دجى 
انؼُٛح انالصو نتمذٚش كم يٍ انًؼانى انغاتمح 

 ( عاػاخ6)تذسجح دلح يؼُٛح 

 

: انؼُٛح انؼشٕائٛح انطثمٛح 8
أعظ تمغٛى انًجتًغ إنٗ طثماخ، اختٛاس 

انؼُٛح، أعانٛة انتٕصٚغ أٔ انتخظٛض،تمذٚش 
يتٕعط انًجتًغ، تمذٚش يجًٕع انًجتًغ، 

تمذٚش َغثح انًجتًغ، تمذٚش دجى انؼُٛح انالصو 
نتمذٚش كم يٍ انًؼانى انغاتمح تذسجح دلح يؼُٛح 

. ( عاػاخ6)

 

انؼُٛح انؼشٕائٛح انًُتظًح  9
يضاٚا ٔػٕٛب انؼُٛح انؼشٕائٛح انًُتظًح، 

اختٛاس انؼُٛح انؼشٕائٛح انًُتظًح، فتشج 
االَتظاو، تمذٚش يتٕعط انًجتًغ، تمذٚش 

يجًٕع انًجتًغ، تمذٚش َغثح انًجتًغ، تمذٚش 
دجى انؼُٛح انالصو نتمذٚش كم يٍ انًؼانى 

 ( عاػاخ6)انغاتمح تذسجح دلح يؼُٛح 

 

  ( عاػاخ6)انؼُٛح انؼشٕائٛح انؼُمٕدٚح  10



 
 

 


