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أسرة ىيئة تحرير مجمة كمية التربية بجامعة 
العريش تينيء الجامعة تولي قيادتيا االستاذ 
الدكتكر / حسف الدمرداش أعانو اهلل، وسدد 
خطاه، ولو منا كؿ الدعـ مف أجؿ اإلصبلح 
والتطوير وتتقدـ ىيئة تحرير المجمة بخالص 
الدعوات بالشفاء وموفور الصحة لسعادة 
االستاذ الدكتكر/ رفعت عمر عزكز عميد 
الكمية واهلل - نسأؿ- أف يشفيو ويرده إلينا 

 سالما عاجبًل إف شاء اهلل
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جبيعخ انعشٚش جمهخ كهٛخ انرتثٛخ ْٛئخ حتشٚشلبئًخ   
 االســـــــــــــــــــــــــى و

انذرجت 

 وانتخصص
 انصفت

 يحًذ رجب فضم هللا. د.أ :رئٍس هٍئت انتحزٌز

 اهلٛئخ اإلداسٚخ نهتذشٚش

 أ.د. سفعذ عمش عضوص 1
أظخار أصٌى 

 التربُت

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة -عمُذ اليلُت 

2 
أ.د. مدمىد علي  

 العُذ

أظخار. سئِغ كعم 

ىفغ علم ال

 التربىي 

هائب  -وهُل اليلُت للذساظاث العلُا 

 سئِغ مجلغ ؤلاداسة

ج خعين 3  د. ئبشاهُم فٍش

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

مىاهج وطشق 

 الخذَسغ

وهُل اليلُت لشإون الخعلُم والطالب 

 عضى مجلغ ؤلاداسة -

4 
د. أخمذ فاسوق 

 الضمُتي

أظخار معاعذ 

 –)مشاسن ( 

 أصٌى جشبُت

 -شإون خذمت اإلاجخمع وهُل اليلُت ل

 عضى مجلغ ؤلاداسة

5 
أ.د. صالح مدمذ 

 صالح

أظخار التربُت 

 العلمُت

غ   –سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

 عضى مجلغ ؤلاداسة

6 
أ.د. العُذ وامل 

 الششبُني

أظخار الصخت 

 الىفعُت

عضى  –سئِغ كعم الصخت الىفعُت 

 مجلغ ؤلاداسة

7 
أ.د. عبذ الخمُذ 

 مدمذ علي

لصخت أظخار ا

 الىفعُت

 –اإلاششف على كعم التربُت الخاصت 

 عضى مجلغ ؤلاداسة

8 
أ.د. أخمذ عبذ العظُم 

 ظالم

أصٌى أظخار 

 التربُت

عضى  – أصٌى التربُتسئِغ كعم 

 مجلغ ؤلاداسة
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 نهتذشٚش انفُٛخ ) انفشٚك انتُفٛز٘(اهلٛئخ 

9 
أ.د. مدمذ سحب فضل 

 هللا

أظخار اإلاىاهج 

 وطشق الخذَسغ

م سئِغ الخ ش ) سئِغ الفٍش دٍش

 الخىفُزي(

 د. هماٌ طاهش مىس ى 11

أظخار معاعذ ) 

مىاهج  –مشاسن ( 

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ الطباعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليشش والخذكُم اللغىي 

 د. مدمذ عالم طلبت 11

مذسط ) أظخار  

مىاهج  –معاعذ (

 وطشق الخذَسغ

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 واليششأعماٌ الخدىُم 

12 
د. ضُاء أبى عاص ي 

 فُصل

مذسط ) أظخار  

الصخت  –معاعذ (

 الىفعُت

ش  معإوٌ مخابعت  –عضى هُئت جدٍش

 ألامىس اإلاالُت

13 
 مدمذ أظماءأ. 

 الشاعش

أخصائي عالكاث  

 –علمُت وزلافُت 

 باخثت دهخىساه 

ش  ئداسي ومعإوٌ  –عضى هُئت جدٍش

 الخىاصل مع الباخثين 

14 
أخمذ مععذ  . أ

 ٌالععا

 –أخصائي حعلُم 

 باخث دهخىساه

ش  ئداسة اإلاىكع  –عضى هُئت جدٍش

 الالىترووي للمجلت

بي . أ 15  مدمذ عٍش
مذًش ظفاسة 

 اإلاعشفت بالجامعت

ش   اإلاعإوٌ اإلاالي –عضى هُئت جدٍش
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جملهخ كهٛخ انرتثٛخ جبيعخ انعشٚش انذٔنٛخ لبئًخ اهلٛئخ االعتشبسٚخ  

 يكبٌ انعًم وأهى انًهبو األكبدًٌٍت واإلدارٌت انتخصص االســــــــــــــــــى و

1 
بشاهُم اخمذ ئ أ.د 

 غىُم ضُف

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

الخعلُم 

 الصىاعي 

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

غ، وصٍش  هائب سئِغ حامعت كىاة العَى

اإلاعدشاس  - التربُت والخعلُم ألاظبم

وجودة  العابم للخخطُط الاظتراجُجي

ت هاًف العشبُت للعلىم جامعل التعلٌم

 الخابعت لجامعت الذٌو العشبُت. ألامىُت

2 
أ.د  ئمام مصطفى 

 ظُذ مدمذ

أظخار علم 

الىفغ 

 التربىي 

حامعت 

 أظُىط

 مصش

وهُل التربىي، و سئِغ كعم علم الىفغ  -

 (ولُت التربُ
ً
 ت بأظُىط ) ظابلا

مذًش مشهض اهدشاف الاطفاٌ اإلاىهىبين  -

 –بجامعت اظُىط 

 ألبدارس العلمي للمشهض الىطني اإلاعدشا -

 -اإلاىهبت والابذاع بجامعت اإلالً فُصل 

 .اإلاملىت العشبُت الععىدًت

3 
أ.د  بُىمي مدمذ 

 ضخاوي 

أظخار ؤلاداسة 

الخعلُمُت 

والتربُت 

 اإلالاسهت

حامعت كىاة 

غ   -العَى

 مصش

وهُل شئىن خذمت اإلاجخمع وجىمُت البِئت 

 "
ً
ائمت ملشس اللجىت العلمُت الذ -" ظابلا

في  لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً

 – ؤلاداسة الخعلُمُت والتربُت اإلالاسهت

. مشاحع معخمذ اإلاجلغ ألاعلى للجامعاث

لذي الهُئت اللىمُت لضمان حىدة 

 الخعلُم والاعخماد.

4 
أ.د خعً ظُذ 

 خعً شخاجه

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت عين 

 شمغ

 مصش

 سئِغ كع
ً
م اإلاىاهج وطشق الخذَسغ ظابلا

للجىت العلمُت الذائمت لتركُت ملشس  ا –

جخصص اإلاىاهج وطشق الخذَسغ  ألاظاجزة

 وجىىىلىحُا الخعلُم

5 
العُذ  سضا أ.د

 مدمىد حجاصي 

أظخار باخث 

في اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 العلىم 

اإلاشهض اللىمي 

لالمخداهاث 

م  والخلٍى

 -التربىي 

 مصش

 –ًمُت اإلاهىُت للمعلمين هائب مذًش ألاواد

سئِغ  -وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم

كطاع الخعلُم. هائب وصٍش التربُت والخعلُم 

" 
ً
 لشإون اإلاعلمين " خالُا

6 
سضا مععذ ابى  أ.د

 عصش

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 حامعت

 دمُاط

  مصش 

 
ً
وهُل أٌو وصاسة التربُت والخعلُم " ظابلا

اللجىت العلمُت لتركُاث ألاظاجزة أمين  - "

للمىاهج وطشق  وألاظاجزة اإلاعاعذًً
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اضُاث غ الٍش ت –الخذَس سئِغ الجمعُت اإلاصٍش

"
ً
اضُاث" خالُا اث الٍش  لتربٍى

7 
سمضان مدمذ  أ.د

 سمضان

علم أظخار 

ىفغ ال

 تربىي ال

 حامعت بنها

  مصش

مذًش -عمُذ ولُت التربُت الىىعُت ببنها

 " ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " ظاب
ً
 -لا

م  مذًش اإلاشهض اللىمي لالمخداهاث والخلٍى

"
ً
 التربىي" خالُا

8 
أ.د  ظعُذ عبذ هللا 

 سفاعي الفي

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 اللغت العشبُت

حامعت 

ش  العَش

 مصش

ش -العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بالعَش

هائب سئِغ الجامعت للذساظاث العلُا 

" بأعماٌكائم  –والبدىر 
ً
ئِغ س  " خالُا

 العَشش. حامعت

 أ.د ظعُذ عبذه هافع 9

أظخار 

اإلاىاهج 

غ  وطشق جذَس

 الاحخماعُاث

حامعت 

ت   -ؤلاظىىذٍس

 مصش

ت، وسئِغ  هائب سئِغ حامعت ؤلاظىىذٍس

خبير الخخطُط  –حامعت دمنهىس ألاظبم 

ش العىىٍت  الاظتراجُجي وئعذاد الخلاٍس

 بالجامعاث الععىدًت. 

11 
عبذ الخىاب عبذ  أ.د

 ظىقيالاله د

أظخار 

 احخماعُاث

 التربُت

حامعت 

 أظُىط

 مصش 

العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجامعت 

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم  –أظُىط 

الجامعي، واإلاششف على فشع الهُئت 

اللىمُت لضمان حىدة الخعلُم والاعخماد 

ت  – أمين لجىت كطاع الذساظاث التربٍى

 باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

11 
لطُف عبذ ال أ.د

 خعين خُذس

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

حامعت 

 صىعاء

 الُمً 

ميعم الاعخماد ألاوادًمي، وعمُذ ولُت 

"  –التربُت 
ً
 –حامعت ؤلاماساث " ظابلا

 
ً
 –" وصٍش التربُت والخعلُم بالُمً " ظابلا

خبير الجىدة بمىخب التربُت العشبي لذٌو 

 الخلُج

12 
عىتر صلحي عبذ  أ.د

 الاله طلُبت

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

اللغت 

ت   ؤلاهجليًز

حامعت 

حىىب 

 - الىادي

 مصش

 FOERميعم بشهامج جطىٍش ولُاث التربُت 

،  ERPالخابع إلاششوع جطىٍش الخعلُم 

اظدشاسي الخىمُت اإلاهىُت واإلاإظعُت و 

POD  ش الخعلُم   ERPالخابع إلاششوع جطٍى

.) 
ً
 ) ظابلا

 بجامعتأظخار صائش بيلُت ؤلاوعاهُاث، 

 2121والشجىن بىىذا 
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13 
عىشت اخمذ  أ.د

 اإلاهيري 

أظخار التربُت 

 الخاصت                                      

حامعت 

 الاماساث

 ؤلاماساث

معاعذ  –سئِغ كعم التربُت الخاصت 

عمُذ ولُت التربُت بجامعت ؤلاماساث 

 لشإون الطلبت.

14 
ب صاهش  أ.د الغٍش

 ئظماعُل

 أظخار

جىىىلىحُا 

 خعلُم ال

حامعت 

 اإلاىصىسة

 مصش

ملشس اللجىت العلمُت الذائمت لتركُت  -

في اإلاىاهج وطشق  ألاظاجزة اإلاعاعذًً

 . الخذَسغ وجىىىلىحُا الخعلُم

سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت الذولُت  - 

مذًش أماهت -للخعلُم والخعلم الالىترووي

اجداد حامعاث العالم ؤلاظالمي ، ومذًش 

ت التربُت بمىظ مت ؤلاٌعِعىى " مذًٍش

" 
ً
 ظابلا

15 
ماهش اظماعُل  أ.د

 صبري 

مىاهج  أظخار

وطشق جذَسغ 

 العلىم

 حامعت بنها

 مصش 

غ  سئِغ كعم اإلاىاهج وطشق الخذَس

وجىىىلىحُا الخعلُم " العابم بيلُت 

سئِغ مجلغ  -حامعت بنها"  –التربُت 

ين العشب  ئداسة سابطت التربٍى

16 
مدمذ ابشاهُم  أ.د

 الذظىقي

 أظخار

جىىىلىحُا 

 الخعلُم 

حامعت 

 خلىان

 مصش 

هائب مذًش ألاوادًمُت اإلاهىُت للمعلمين " 

 " 
ً
سئِغ مجلغ ئداسة الجمعُت  –ظابلا

ت للىم  ىجش الخعلُميبُاإلاصٍش

17 
مدمذ عبذ  أ.د

 الظاهش الطُب

علم  أظخار

ىفغ ال

يلُيُيى ال

عالج الو 

 هفس ي

حامعت  

 طىطا

 مصش

عت العمُذ ألاظبم ليلُت التربُت بجام

خبير بالهُئت اللىمُت لضمان  -طىطا

حىدة الخعلُم والاعخماد بمصش ، وبلطاع 

 ولُاث التربُت باإلاجلغ ألاعلى للجامعاث.

18 
أ.د مدمذ الشُخ 

 خمىد

أظخار 

الصخت 

 الىفعُت

حامعت 

العلطان 

 -كابىط 

 ُعمان

ج  غ خٍش كعم  غسئِ– أإلااهُا -حامعت الًبٌز

بُت  الصخت الىفعُت والتربُت الخجٍش

 –وعمُذ ليلُت التربُت حامعت دمشم 

"  -ظىسٍا
ً
عضى الجمعُت  –"ظابلا

ىُت لإلسشاد الىفس ي  سئِغ  – ACAألامٍش

ش " العابم" إلاجلت اجداد الجامعاث  الخدٍش

 العشبُت للتربُت وعلم الىفغ.

19 
بً  مصطفى أ.د

 الخىُم أخمذ

ألاصٌى  أظخار

الذًيُت للتربُت 

ــ التربُت 

ت  ألاظٍش

 وصاسة التربُت

 -الىطىُت 

 اإلاغشب

ىصاسة التربُت الىطىُت خبير جشبىي ب-

 -  اإلاغشببوالخعلُم العالي والبدث العلمي 

سئِغ مجلغ ئداسة اإلاشهض الذولي 

ت ت وألاظٍش طاهُا -لالظتراجُجُاث التربٍى  بٍش
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21 
منهي مدمذ  أ.د

 ابشاهُم غىاًم

 أظخار

الخخطُط 

التربىي 

واكخصادًاث 

 الخعلُم 

حامعت 

 -اإلاىصىسة 

 مصش

-العمُذ العابم ليلُت آلاداب بذمُاط

مذًش مشهض جطىٍش الخعلُم الجامعي 

ملشس اللجىت العلمُت  –بجامعت اإلاىصىسة 

لتركُت ألاظاجزة وألاظاجزة اإلاعاعذًً في 

 أصٌى التربُت والخخطُط التربىي 

21 
هاصش أخمذ  أ.د

 الخىالذه

مىاهج  أظخار

جذَسغ طشق و 

التربُت 

 الاظالمُت

الجامعت 

سدهُت   ألا 

 ألاسدن

ت   عمُذ ولُت الذساظاث ؤلاوعاهُت التربٍى

هائب زم سئِغ حامعت العلىم  –بعمان

 "
ً
ج  –ؤلاظالمُت العاإلاُت " ظابلا خٍش

طاهُا –حامعت هبراظيا   .بٍش

22 
هُاف بً سشُذ  أ،د

 الجابشي 

 أظخار

اكخصادًاث 

الخعلُم 

 وظُاظخه

حامعت طُبت 

 الععىدًت  -

عت طُبت باإلاذًىت عمُذ ولُت التربُت بجام

 "
ً
اإلاششف العام على  –اإلاىىسة" ظابلا

م الخعلُم  البدىر والبُاهاث بهُئت جلٍى

ب باإلاملىت  وهُل وصاسة الخعلُم  –والخذٍس

."
ً
 بالععىدًت" ظابلا

23 
ًىظف الخعُني  أ.د

 ؤلامام

 أظخار

اث  جشبٍى

اضُاث  الٍش

 حامعت طىطا

 مصش

الىهُل العابم للذساظاث العلُا 

م  –امعت طىطا والبدىر بج عضى فٍش

الاعخماد ألاوادًمي ليلُت التربُت بجامعت 

 " 
ً
  -ؤلاماساث " ظابلا
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 لٕاعذ انُشش مبجهخ كهٛخ انرتثٛخ ثبنعشٚش      

تنشر المجمة البحوث والدراسات التي تتوافر فييا األصالة والمنيجية السميمة عمى أال يكوف البحث  .ٔ
لممراجعة والنشر لدى أي جية أخرى في نفس وقت تـ تقديمو ر، أو المقدـ لمنشر قد سبؽ وأف نش

  تقديمو لممجمة. 
 بإحدى المغتيف: العربية أو اإلنجميزية. لمنشر تُقبؿ األبحاث المقدمة  .ٕ
 عبر موقع المجمة ببنؾ المعرفة المصري –تقدـ األبحاث  .ٖ

als.ekb.eghttps://foej.journ 
، وىوامش حجـ الواحد ٗٔحجـ الخط ، و (Simplified Arabicالكترونيًا مكتوبة بخط ) 

سـ، مع مراعاة أف تنسؽ الفقرة بالتساوي ما بيف اليامش األيسر واأليمف ٘.ٕمنيا 
(Justify( وترسؿ إلكترونيًا عمى شكؿ ممؼ .)Microsoft Word.) 

تو مف حيث الشكؿ لبنط وحجـ الخط ، والتنسيؽ يتـ فور وصوؿ البحث مراجعة مدى مطابق .ٗ
، والحجـ وفقًا لقالب النشر المعتمد لممجمة ، عممًا بأنو يتـ تقدير الحجـ وفقًا ليذا القالب ، 

 ومف ثـ تقدير رسـو تحكيمو ونشره.
يجب أال يزيد عدد صفحات البحث بما في ذلؾ األشكاؿ والرسـو والمراجع والجداوؿ  .٘

. )الزيادة برسـو إضافية(. ويتـ تقدير عدد كفقان لقالب المجمةصفحة ( ٕ٘والمبلحؽ عف )
 الصفحات بمعرفة ىيئة التحرير قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ

يقدـ الباحث ممخصًا لبحثو في صفحة واحدة، تتضمف الفقرة األولى ممخصًا بالمغة العربية،  .ٙ
 كممة لكؿ منيا.  ٕٓٓيد عف والفقرة الثانية ممخصًا بالمغة اإلنجميزية، وبما ال يز 

يكتب عنواف البحث واسـ المؤلؼ والمؤسسة التي يعمؿ بيا عمى صفحة منفصمة ثـ يكتب  .ٚ
عنواف البحث مرة أخرى عمى الصفحة األولى مف البحث ، وااللتزاـ في ذلؾ بضوابط رفع 

 البحث عمى الموقع. 
ويتـ استبداؿ االسـ بكممة يجب عدـ استخداـ اسـ الباحث في متف البحث أو قائمة المراجع  .ٛ

 "الباحث"، ويتـ أيضًا التخمص مف أية إشارات أخرى تدؿ عمى ىوية المؤلؼ. 
البحوث التي تقدـ لمنشر ال تعاد ألصحابيا سواًء ُقبؿ البحث لمنشر، أو لـ ُيقبؿ. وتحتفظ ىيئة  .ٜ

 التحرير بحقيا في تحديد أولويات نشر البحوث. 

https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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فؽ مع شروط النشر في المجمة، أو تمؾ التي ال تشتمؿ عمى لف ينظر في البحوث التي ال تت  .ٓٔ
 ممخص البحث في أي مف المغتيف ، وعمى الكممات المفتاحية لو.

رسالو مع إيصاؿ   .ٔٔ رفاؽ إقرار الموافقة عمى اتفاقية النشر. وا  يقـو كؿ باحث بنسخ وتوقيع وا 
السداد ، أو صورة الحوالة البريدية أو البنكية عبر إيميؿ المجمة 

J_foea@Aru.edu.eg قبؿ البدء في إجراءات التحكيـ 
يتـ نشر البحوث أو رفض نشرىا في المجمة بناًء عمى تقارير المحكميف، وال يسترد المبمغ في  .ٕٔ

 حالة رفض نشر البحث مف قبؿ المحكميف.
 كافة التصويبات والتعديبلت المطموبة. ُيمنح كؿ باحث إفادة بقبوؿ بحثو لمنشر بعد إتماـ  .ٖٔ
في حالة قبوؿ البحث يتـ رفعو عمى موقع المجمة عمى بنؾ المعرفة المصري ضمف العدد  .ٗٔ

المحدد لو مف قبؿ ىيئة التحرير ،  وُيرسؿ لمباحث نسخة بي دي أؼ مف العدد ، وكذلؾ 
 نسخة بي دي أؼ مف البحث ) مستمة (.

نسخة ورقية مف العدد ، ومف المستبلت مقابؿ رسـو تكمفة توفير  –في حالة الحاجة  –يمكف  .٘ٔ
 الطباعة ، ورسـو البريد في حالة إرساليا بريديًا داخؿ مصر أو خارجيا.

 يجدر بالباحثيف ) بعد إرساؿ بحوثيـ ، وحتى يتـ النشر ( المتابعة المستمرة لكؿ مف: .ٙٔ
موقع المجمة المربوط ببنؾ المعرفة المصري  -

https://foej.journals.ekb.eg 
وبريده االلكتروني الشخصي لمتابعة خط سير البحث عبر رسائؿ تصمو تباعًا مف إيميؿ  -

  J_foea@Aru.edu.egالمجمة الرسمي عمى موقع الجامعة  
و، وتعديمو، وقبولو لمنشر، ونشره ؛ تتـ عبر موقع المجمة جميع إجراءات تمقي البحث، وتحكيم .ٚٔ

يميميا الرسمي، وال ُيعتد بأي تواصؿ بأية وسيمة أخرى غير ىاتيف الوسيمتيف االلكترونيتيف.    ، وا 
 
 
 
 
 

mailto:J_foea@Aru.edu.eg
mailto:J_foea@Aru.edu.eg
https://foej.journals.ekb.eg/
https://foej.journals.ekb.eg/
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 ( كالعشركف  السابعمحتكيات العدد ) 
 ىيئة التحرير السنة السابعة

 الصفحات الباحث عنكاف البحث الرقـ
 ددمقاؿ الع

1 

انًُهج انذكً: ديج انًُهج 

انتقهٍذي يع تكُىنىجٍب 

فً  انًعهىيبث واالتصبل

 سيٍ انجىائح واالسيبث

 .د. رضب يسعذ انسعٍذأ

 أستاذ المناىج وطرؽ التدريس 
 كمية التربية جامعة دمياطب

21-48 

 بحكث العدد

ٔ 

  نتًٍُت انًهٍُت نهًعهًٍٍا

عهى ضىء فهسفتً: انتعهى 

ًَ، االجتًبعً انىجذا

ورٌبدة األعًبل، 

 بًوتطبٍقبته

"رؤٌت يستقبهٍت نتذرٌب 

 رٌبدي فعبل"

 

  أ.د. محمد رجب فضؿ اهلل      
أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس 

   جامعة العريش                                                                                       –بكمية التربية 
 حمد عبد العظيـريـ أأ.د. 

أستاذ بقسـ المناىج وطرؽ التدريس  
 جامعة عيف شمس –بكمية البنات 

 

51-101 

ٕ 

تحهٍم يستىٌبث َىببث 

انههع يٍ جبئحت كىروَب 

COVID-19  ببستخذاو

َظزٌت االستجببت انًفزدة 

:دراست تشخصٍت فبرقت 

عهى عٍُبث يٍ انًجتًع 

 انعزبً 

 أ.د/ يحًذ يحًذ فتح هللا

قويـ واإلحصاء أستاذ القياس والت
النفسي والتربوي بالمركز القومي 

 التربويلبلمتحانات والتقويـ 
 ( رئيس فريؽ الدراسة)

103-202 

3 

 انتخطٍطواقع 

االستزاتٍجً فً يذارس 

انتعهٍى األسبسً بشًبل 

سٍُبء ودورِ فً تحسٍٍ 

 أ.د. أحمد عبد العظيـ سالـ 
بكمية التربية  أستاذ أصوؿ التربية

 جامعة العريش 
203-224 
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األداء انًؤسسً )دراست 

 يٍذاٍَت(
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

الباحثة: سمر سعد حافظ محمد 
 العكاكم

 

ٗ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
إدارة الذات في تنمية الفيـ 
القرائي في مادة المغة 
االنجميزية لدل الطالب 
 ذكم صعكبات التعمـ
 بالمرحمة اإلعدادية

 تياني محمد عثماف منيبأ.د . 
 المتفرغ أستاذ التربية الخاصة

 جامعة عيف شمس -كمية التربية 
 عبد الحميد محمد عمىأ.د 

 أستاذ الصحة النفسية المتفرغ
 جامعة العريش -كمية التربية 

 الباحث / محمد فاركؽ حافظ محمد
 باحث تعميـ بجامعة العريش  

 

225-252 

٘ 

كر الفقد بالتعميـ الفني ص
الصناعي بشماؿ سيناء 

المعمميف مف كجية نظر 
 مكاجيتو كآليات

 

أ.ـ د. محمد عبد الكىاب حامد 
 الصرفي
بكمية  المتفرغ أستاذ أصوؿ التربية

 التربية جامعة العريش 
 د. أمينة عالـ محمد طمبة

مدرس أصوؿ التربية بكمية التربية 
 جامعة العريش 

 يز محمدمني عبد العز أ. 
 بشماؿ سيناء معمـ كبير كيمياء

253-283 
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ٙ 

فاعمية برنامج قائـ عمى 
في  "TRIZ"نظرية تريز 

تنمية الحس الرياضي لدل 
 .تالميذ المرحمة االبتدائية

أ.د/ محمد عبد المنعـ عبد العزيز 
 شحاتة

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المتفرغ

 جامعة العريش 
 نبيؿ صالح المصيمحي جاد أ.ـ. د/

مناىج وطرؽ تدريس أستاذ 
بكمية التربية  الرياضيات المساعد

 جامعة العريش 
 نانسي عمر حسن جعفر

مدرس مساعد بقسـ المناىج وطرؽ 
جامعة  –التدريس كمية التربية 
 العريش
 

285-313 
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 تمذٚى
 حتــذ٘ اجلــبئذــخ

 للباحثيي، والخبراء الوحكوييشكراً 

اً لفريق الذعن الفٌي للوعلوهات بأكاديوية البحث شكر

 العلوي

ش  بللم : هُئت الخدٍش

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

أهداف لخحقُق  بخطى زابختو في خطىاث مخالحقت هحى غاًت كبري، 

ش، ؛ اطتراجُجُت ، ومىز أسبع ظىىاث مضذجىطلق مجلت كلُت التربُت بجامعت العَس

قها املسطىم لها مً مجلع ئدازتها، وهُئت  0202وحتى الشهس املاض ي ًىهُت  ، في طٍس

سها هحى جحقُق زؤٍتها وزطالتها  .، وهي ما حعتزم الاطخمساز في املض ي لخحقُقهجحٍس

دوزٍت علمُت دولُت أن جكىن  -املجلت حسصذ ، وما شالذ ، وطدظخمس  

ت محكمت مخميزة مخخصصت في وشس امل والىفظُت، حظعى هُئت قاتاث والححىر التربٍى

سها  ئلى الخميز في وشس الفكس التربىي املخجدد واملعاصس، وإلاهخاج العلمي ذي جحٍس

الجىدة العالُت للحاحثين في مجالي: التربُت وعلم الىفع، بما ٌعكع مخابعت 

ح ت والخطحُققق ااملظخجداث، ٍو  .لخىاصل بين الىظٍس

ولقد حاءث أشمت كىزوها، ومىر أكثر مً عام، وجحىلذ ئلى حائحت في غضىن 

 على كل مىاحي الحُاة، ومنها الىاحُخين: الخعلُمُت والححثُت.
ً
 شهىز، وأزسث طلحا

وكان مً الطحُعي أن ًمخد هرا الخأزير الظلبي ئلى إلاهخاج العلمي التربىي، وتا 

حط مىه باملُدان التربىي في املدازض والجامعاث؛ حُث كان لخعلُق طُما املسج

الدزاطت، والخعلُم والخعلم عً بعد، والخحاعد الاحخماعي املإزس على اللقاءاث املهىُت 
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س ألي دوزٍت علمُت، ومنها مجلخىا  ت الظهىز والخطٍى أزس في ظهىز جحدي اطخمساٍز

 العلمُت: مجلت كلُت التربُت بالعَسش.

 مً إلاصساز ، لقد أ
ً
دا وححذ هره الجائحت، والخحدًاث الىاحمت عنها مٍص

س ، وهخابع خطى الىصىل ئلى امليشىد  ومضاعفت للجهىد ؛ لكي وظخكمل خطت الخطٍى

 لخقدًساث املجلع ألاعلى للجامعاث 
ً
ين : املحلي ) وفقا مً معامل الخأزير على املظخٍى

 لخقدًساث مإطظت 
ً
ت ( ، والعسبي ) وفقا  معامل الخأزير العسبي (.املصٍس

لقد شهدث الفترة املاضُت الاهخظام في ئصداز املجلت بالصفت الدوزٍت 

سها  املعخمدة لها ) السبع طىىٍت ( ، وحمعها بين اليشس الىزقي والالكترووي ، وجطٍى

ملىقعها الالكترووي ، وزبطه ببىك املعسفت 

  https://foej.journals.ekb.egاملصسي 

اطدُفاء كل املعاًير الالشمت لجىدة املجالث العلمُت، بعد  –والخقدم 

 ولالعخماد لدي املجلع ألاعلى للجامعاث 

كل ذلك ما كان لُخحقق لىتا الشساكت الفاعلت، والخعاون الصادق بين هُئت  

س املجلت، وحهاث وأفساد مً خازج الكلُت.  جحٍس

س ومجلع ئدازة املجلت مولعل  اطدُفاء ً أحل الظعي املظخمس مً هُئت الخحٍس

، ووصىلها ئلى ومعامل جأزير أعلى –باذن هللا  -املطلىب للحصىل على جقُُم عال 

م حعاون ، ومعاعذة  ال ما وان لُخدلم ول رلً لى املظخىي املخميز مً الجىدة  فٍش

الذعم الفني بأوادًمُت البدث العلمي وعلى سأظهم ألاظخار الذهخىس مدمىد 

 .لمي، وألاظخار الفاضل مدمذ صالح صلش سئِغ أوادًمُت البدث الع
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س مجلت كلُت التربُت بجامعت العَسش )هحًئن مً الىاحب علُىا  ( هُئت جحٍس

قدم باطم أ.د. خ، وحمُع أعضاء الهُئت ( أن ه  أ.د. مدمذ سحب فضل هللا) بسئاطت 

ِع عمُد الكلُت ( ، و أ.د. هائب زئ     أ.د. سفعذ عمش عضوص زئِع مجلت ئدازة املجلت ) 

وكُل الكلُت للدزاطاث العلُا والححىر ( ،    أ.د. مدمىد على العُذمجلع إلادازة ) 

ت للمجلت   خالل  –لكل مً طاعدها  بيل الشىش والخلذًشوباطم الهُئت الاطدشاٍز

  -الفترة الظابقت 
ً
ا ، وئداٍز

ً
، وفىُا

ً
   ، وماشال ًدعمىا علمُا

  
ً
 ؛ ليشس ئهخاحه العلمي بهالكل باحث وضع زقخه فُىا، واخخاز مجلخىاشكسا

  ،للصمالء ألاطاجرة وألاطاجرة املظاعدًً الرًً طازعىا بالدسجُل كمحكمين 
ً
وشكسا

قىمىن بخحكُم الححىر واملقاتاث املقدمت لليشس بكل اهخمام  والرًً قامىا، ٍو

 للمعاًير املعخمدة باملجلت
ً
 ودقت وطسعت؛ وفقا

 ق الدعم الفني للمعلىماث بأكادًم  لفٍس
ً
 ُت الححث العلميشكسا

 تقبلوا تحياتٌا، ودعواتٌا

 وًؤكذ اعتسازًا، وحرصٌاً على دوام التواصل والتعاوى

 وهللا الووفق

                                                                                                                                                
 ذشٚشْٛئخ انت
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  الخامسالبحث 

 
 
 
 
 
 
 
 
 إعذاد 

 د. حمًذ عجذ انْٕبة دبيذ انصشيف
 املتفشغأعتبر أصٕل انرتثٛخ 

 جبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 

 د. أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ
 أصٕل انرتثٛخ  يذسط

 جبيعخ انعشٚش –رتثٛخ كهٛخ ان
 يُٙ عجذ انعضٚض حمًذانجبدثخ/ 

 ثشًبل عُٛبء يعهى كجري كًٛٛبء

 
 

 

صُبعٙ ثشًبل صٕس انفمذ ثبنتعهٛى انفُٙ ان
 يٕاجٓتّ املعهًني ٔآنٛبدعُٛبء يٍ ٔجٓخ َظش 
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صٕس انفمذ ثبنتعهٛى انفُٙ انصُبعٙ ثشًبل عُٛبء يٍ ٔجٓخ َظش 
 يٕاجٓتّ املعهًني ٔآنٛبد
 إعذاد 

 د. حمًذ عجذ انْٕبة دبيذ انصشيف
 أعتبر أصٕل انرتثٛخ املتفشغ

 جبيعخ انعشٚش –انرتثٛخ  كهٛخ

 د. أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ
 أصٕل انرتثٛخ  يذسط

 جبيعخ انعشٚش –كهٛخ انرتثٛخ 
 يُٙ عجذ انعضٚض حمًذانجبدثخ/ 

 ثشًبل عُٛبء يعهى كجري كًٛٛبء

 مستخلص الدراسة باللغة العربية

تحول  ٌعد الفقد المتمثل فً اضاعة الجهد والوقت والمال بال عائد من العوامل التً

دون اداء المؤسسات التعلٌمٌة لوظٌفتها لذلك استهدف البحث الحالً التعرف على 

صور الفقد ومصادره بمدارس التعلٌم الفنً الصناعً بشمال سٌناء من وجهه نظر 

المعلمٌن. فً محاولة التغلب علٌه لتحسن االداء. وبالتالً تحسٌن مخرجاتها واستخدم 

(. وكان من 186بانة على عٌنة من المعلمٌن قوامها )المنهج الوصفً. وتم تطبٌق است

أظهر النتائج أن الفقد الناتج عن االنتاج الزائد بدرجة توافر كبٌرة ثم جاء بدرجة 

تواجد متوسطة على الترتٌب كال من الفقد الناتج عن العملٌات الزائدة والفقد الناتج 

أسلوب  -ات مفتاحٌة: الفقدعن التنقل الغٌر ضروري والفقد الناتج عن االنتظار كلم

 التعلٌم الفنً الصناعً. . -تقلٌل الفقد
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Abstract 

The waste represented in wasting effort, time and money without 

return is one of the factors that prevent educational institutions 

from conducting Their duties. Therefore, the current research 

aimed to identify the image of waste and its sources in industrial 

technical education of schools in North Sinai from the teachers 

’point of view. Try to overcome that to improve 

performance.And consquentely  improving its outputs The 

descriptive approach was used . A questionnaire was applied to a 

sample of (186) teacher. The results of the study indicated that 

the waste resulting from excess production with a high 

availability and then came with a moderate degree of presence, 

respectively, both the losses resulting from the excess operations 

and the losses resulting from unnecessary mobility and the waste 

resulting from waiting. 

Key words :-Wastes- Leen– Vocational Education 
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 مقدمة:

مات وذلؾ ُيعد التعميـ أىـ مصادر تعزيز التنافس الدولي في مجتمع المعمو  

وايمانا بأف التعميـ الفني ىو العنصر ، باعتبار أنو مفتاح المرور لدخوؿ عصر المعرفة

األساسي والحاسـ إلحداث التنمية بجميع أبعادىا فقد شيد مجموعة مف التغيرات في 

فمسفتو ومفيومو وأىدافو وبرامجو وذلؾ لربطو بالتقدـ في المشروعات القومية. حيث 

ي الصناعي بصفة خاصة السبيؿ األمثؿ لبلستثمار الحقيقي إلعداد يعد التعميـ الفن

ورغـ كؿ ىذه الجيود اإلصبلحية إال  ريف لمواجية المتغيرات المتسارعةالفنييف الماى

أنو ظير العديد مف أوجو القصور المتمثمة في صور عديدة لمفقد في ىذا النوع مف 

دة نفقات التعميـ في نفس الوقت الذي التعميـ والذي يتمثؿ في الخسارة الناتجة عف زيا

يكوف فيو مخرجات ىذا التعميـ  ال تتناسب مع ىذه الزيادة أو الخسارة الناتجة عف 

، ٕٗٓٓاستيبلؾ أجيزة ومعدات التعميـ التي ال يحسف استخداميا)الجرجاوي،

 (. ٘ٚٛص

سات عديدة ونظرا ألىمية وخطورة الفقد في ىذا النوع مف التعميـ الفني فقد تناولت درا

 -في ىذا المجاؿ وعمى سبيؿ المثاؿ: 

( إلقاء الضوء عمى أسموب تقميؿ الفقد ٜٛ، صٕٗٔٓدراسة )عباس،   -

 كمدخؿ لتحسيف جودة األداء بمؤسسات التعميـ العالي. 
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( P15 Douglas,2015,، Antong,Doulasدراسة دوجبلس وآخروف ) -

لفقد الناتج عف اإلنتاج والتي تـ فييا تحديد صور الفقد في سبع محاو وىي )ا

الفقد الناتج عف الحركة غير  -الفقد الناتج عف التنقؿ الغير ضروري -الزائد

 -الفقد الناتج عف العمميات الزائدة -الفقد الناتج عف االنتظار –الضرورية 

 الفقد الناتج عف األخطاء(. -الفقد الناتج عف التخزيف غير الضروري

)دوجبلس وآخروف( كمحور رئيسي لمدراسة  وقد اعتمدت الباحثة عمى دراسة

 الحالية في تطبيقيا عمى التعميـ الفني الصناعي في محافظة شماؿ سيناء،

  :مشكمة الدراسةأكال: 

تتضح مشكمة الدراسة في تدني المستوي التعميمي والميني لخريجي مدارس      

خصصيف في التعميـ الفني الصناعي في حيف أف المجتمع في حاجة إلى فنييف مت

شتى التخصصات المينية ويعد الفقد المتمثؿ في إضاعة الجيد والوقت والماؿ ببل 

عائد ولـ يستثمر االستثمار األمثؿ مف العوامؿ التي تحوؿ دوف أداء المؤسسات 

التعميمية لدورىا. باإلضافة إلى طبيعة عمؿ الباحثة في ىذا النوع مف التعميـ الفني 

 عقود،الصناعي لما يقارب ثبلث 
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وبالنظر إلى ما يتـ مف ممارسات داخؿ مؤسسات التعميـ الفني يتبيف أف مف ىذه 

الممارسات ما يستنفذ الوقت والجيد لمعنصر البشري فضبًل عف استنزافو الماؿ والموارد 

 (.ٙٚٔ، صٕٚٔٓالمادية دوف عائد يقدره المستفيدوف مف ىذه المؤسسات )عباس، 

لمؤتمرات التي تنادي بضرورة القياـ بدراسات منيجية واستجابة لتوصيات العديد مف ا

متعددة لدراسة المعوقات التي تحوؿ دوف قياـ المؤسسات التعميمية بالدور الذي يتوقعو 

المجتمع منيا بيدؼ التغمب عمييا والحد منيا واالستثمار األمثؿ لمواردىا جاءت 

لصناعي بيدؼ تقديـ بعض الدراسة الحالية لمتعرؼ عمى صور الفقد بالتعميـ الفني ا

والحد مف ىذه المعوقات لتحسيف مخرجات  عميوالتوصيات التي قد تعيف عمى التغمب 

التعميـ الفني الصناعي. لذلؾ تتمخص مشكمة البحث في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيسي 

 اآلتي: 

 ما صور الفقد بالتعميـ الفني الصناعي بشماؿ سيناء وما آليات مواجيتيا؟ -

  -ف ىذا السؤاؿ التساؤالت اآلتية: ويتفرع م

ما المقصود بالفقد؟ وما أىـ مصادره وأساليب تقميمو في مجاؿ الصناعة  .ٔ

 والتعميـ؟

ما صور الفقد في التعميـ الفني الصناعي وعبلقتو باألنشطة اإلنتاجية  .ٕ

 بمحافظة شماؿ سيناء؟
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 ما واقع الفقد مف وجية نظر معممي التعميـ الفني الصناعي؟ .ٖ

ور المقترح لمواجية صور الفقد بالتعميـ الفني الصناعي بشماؿ ما التص .ٗ

 سيناء؟

 أىداؼ الدراسة: ثانيا: 

تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى واقع صور الفقد ومصادره بمدارس التعميـ    

الفني الصناعي بشماؿ سيناء والتعرؼ عمى أساليب التغمب عمييا والحد منو وآلية 

ظر المعمميف لموصوؿ إلى مخرجات تخدـ المجتمع السيناوي في مواجيتو مف وجية ن

 التخصصات المختمفة.

 أىمية الدراسة: ثالثا: 

يسمط الضوء عمى مشكمة ترتبط بتحسيف األداء وتحسيف مخرجات التعميـ  .ٔ

الفني الصناعي بشماؿ سيناء لتخريج متخصصيف قادريف عمى العمؿ 

 لخدمة المجتمع.

تعرؼ عمى أساليب الفقد وآليات التعامؿ معو تيدؼ الدراسة الحالية ال .ٕ

 والتخفيؼ مف آثاره السمبية.

تقدـ الدراسة التوصيات والمقترحات لصناع ومتخذي القرار لمتعرؼ عمى  .ٖ

 الفقد وأساليب التغمب عمىو ومواجيتو لموصوؿ إلى الحد منو.
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 حدكد الدراسة: رابعا: 

تعميـ الفني الصناعي بشماؿ : تناولت الدراسة صور الفقد بالالمكضكعي الحد -أ

 سيناء مف ووجية نظر المعمميف.

 الحسنة(. -بئر العبد  –: محافظة شماؿ سيناء في مراكز )العريش المكاني الحد -ب

 (.ٕٕٓٓ – ٕٛٔٓ: األعواـ الدراسية: )الزمنى الحد -جػ 

        منيج الدراسة كأداتيا:خامسا: 

وقد  ره أنسب المناىج ليذه الدراسةتبااعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي باع

اعتمدت الباحثة عمى استبانة وجيت لممعمميف في التعميـ الفني الصناعي لمتعرؼ 

 .عميوعمى صور الفقد وآليات مواجيتو وأساليب التغمب 

 -مصطمحات الدراسة: سادسا: 

ىدر في الوقت  عميو(: كؿ جيد فكري أو مادي مبذوؿ ترتب Waste)الفقد -1

الماؿ أو لـ يستثمر االستثمار األمثؿ بصورة كمية أو كيفية ويحوؿ دوف والجيد و 

                   (.ٚٚٔ، صٕٚٔٓ)عباس ،  وفاعميةتحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية بكفاءة 

: ىو االستجابة التي يقدميا أفراد العينة مف المعمميف بالتعميـ الفني الفقد إجرائيان -2

تبانة المتعمقة بصور الفقد وأشكالو المتمثمة في )اإلنتاج الصناعي حوؿ عبارات االس
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التخزيف  –العمميات الزائدة  -االنتظار –الحركة  –التنقؿ الغير ضروري  –الزائد 

 األخطاء(.  –الزائد 

(: تشير إلى أسموب منيجي لمحد مف العمميات Lean) أسمكب تقميؿ الفقد-3

نتج أو لمخدمة المقدمة مف منظور المرتبطة باألنشطة التي ال تضيؼ قيمة لمم

، ٕٛٔٓالمستفيديف وتحوؿ دوف تحقيؽ أىداؼ المؤسسة التعميمية. )المشيراوي، 

 (ٖٜص

  سابعا: الدراسات السابقة:

 (2013عبد الكريـ، الشاعر،)دراسة -1

مبلئمة التعميـ الفني لبلحتياجات التنموية  ىمد عمىالتعرؼ  إلىالدراسة استيدفت          

عرض بعض التجارب  التعميـ. كماسيناء والتحديات التي تواجو ىذا النوع مف  بشماؿ

باالحتياجات مصر العربية لربط التعميـ الفني محميا  محافظات جميوريةالمحمية في 

 محافظة.التنموية لكؿ 

وىـ: مة ءلتحقيؽ ىذه الموا استراتيجيات مستقبميةووضع خمس وتوصمت الدراسة إلى وضع 

- 

 .تنمية سيناءلاعدة بيانات عف االحتياجات إنشاء ق-ٔ

 إشراؾ سوؽ العمؿ في التخطيط المستقبمي لمتعميـ الفني.-ٕ
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المدارس الفنية المتنقمة حيث تضـ بعض التخصصات التي يتـ إنشاءىا لصالح جية  -ٖ

 الخاص.معينة في القطاع العاـ أو 

المنشآت الصغرى تأسيس  عمىتدريب الطبلب  عمىالتشغيؿ الذاتي الذي يعتمد -ٗ

رشادىـ نحو المشاريع التي تمبي احتياجات تنمية   سيناء.وتوجيييـ وا 

إنشاء شركات ومؤسسات إنتاجية لتدريب مجموعة  عمىاإلنتاجي ويعتمد  التعميـ الفني -٘

 إدارة ىذه المشاريع منذ تخرجيـ وتسميميا ليـ بتكاليؼ منخفضة. عمىمف الطبلب 

 (2013محمد سعد، )شاىيف، دراسة -2

قطاع  عمىنتاج الخالي مف الفقد ثر ممارسات سياسة اإلأتقييـ  إلىالدراسة استيدفت        

 -الصناعات الدوائية بجميورية مصر العربية والمرتبطة ب كبل مف )المورديف

داء قطاع الصناعات الدوائية وقد طبقت الدراسة أ عمىالعمميات الداخمية(  -المشتريف

( شركة استخدـ ٔ٘( شركة مف اجمالي )ٕٖالدوائية بمصر )شركات الصناعات  عمى

 الدراسة.جراء إالمنيج الوصفي التحميمي في 

ف أداء الشركات ويجب ألي تحسيف مستوي إالدراسة بعض التوصيات التي تؤدي وأوصت 

ف أنتاج الخالي مف الفقد و شركات الصناعات الدوائية لتبني وتدعـ سياسة اإل ىتسع

تتبني وتدعـ تمؾ السياسات  أف وعمى ىذه الشركات اإليجابي.ذ الشكؿ ىذه العبلقة تأخ
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بخاصة في ظؿ التنافسية الشديدة أدائيا، مستوي  عمىليا مف انعكاسات إيجابية  لما

 .التي تعمؿ في إطارىا

 (2014محمد حمدم، ،)سالـدراسة _ 3 

اـ والفني بجميع أقسامو الدراسة لوضع مقترح لتطوير دور التعميـ الثانوي العاستيدفت       

في تمبية احتياجات مجتمع شماؿ سيناء والمجتمعات البدوية خاصة في ضوء 

يستطيع القياـ بالدور  ىالتعميـ حت ىمتطمبات التنمية المستدامة والنيوض بمستو 

 محاور وىي ةالتعميـ وآليات لتنفيذه في ثبلث مقترح لتطويرووضع تصور  بو.المنوط 

 -التمميذ –ؿ تخص واقع العممية التعميمية مثؿ )المعمـ وؿ عوامالمحور األ -ٔ

 األنشطة( -اإلدارة  -المباني

 الديموغرافية.يكولوجية والعوامؿ والطرؽ المحور الثاني البيئة األ -ٕ

نواع أ عمىحجاـ الطبلب إو أالمحور الثالث العوامؿ التي تقؼ وراء إقباؿ  -ٖ

صمت الدراسة الي تقديـ تصور المقترح. وتو التعميـ ووضع آليات لتنفيذ التصور 

 مقترح لتطوير التعميـ الثانوي العاـ والفني لتمبية اجتياحات مجتمع شماؿ سيناء 

 (،2015يف،حسن الرحمف،دراسة )عبد  -3
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فني اإلطار الفكري لمتخطيط االستراتيجي لمتعميـ ال عمىالتعرؼ  إلىالدراسة استيدفت 

الفني الصناعي باستخداـ التحميؿ البيئي الواقعي لمشكبلت التعميـ  دالصناعي والرص

 واالستفادة مف خبرات بعض الدوؿ في مواجية بعض مشكبلتو.

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي ومنيج دراسة الحالة لمتعميـ الثانوي الفني 

 الصناعي بمحافظة الفيوـ.

نوع ف ليا يطالية )ألمدارس نظاـ الثبلث سنوات والمدرسة اإل عمىواقتصر البحث 

 وغيرىا مف المدارس. خاصة(خاص مف التمويؿ وطبيعة 

تحديد جوانب القوة  إلىتوصمت الدراسة بعد عرض تجارب وخبرات بعض الدوؿ       

المشكبلت  عمىوالضعؼ والتيديدات والفرص التي تواجيو واالستفادة منيا في التغمب 

  الصناعي.التي تواجو التعميـ الفني 

 .(2017) ميمكف،ياسر  عباس،-4

صور الفقد في مؤسسات التعميـ العالي مف وجية  عمىالدراسة التعرؼ استيدفت      

 التغمب عمييا وأساليبنظر أعضاء ىيئة التدريس وآلية مواجيتيا 

الدراسة بعض التوصيات التي قد تعيف في التغمب وتحسيف األداء بمؤسسات اوصت  

 أىمياالتعميـ مف 
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فراد داخؿ مؤسسات التعميـ العالي وذلؾ وزيادة وعي األنشر ثقافة الحد مف الفقد -ٔ

 عمىمف خبلؿ عقد دورات ولقاءات وتدريبات وورش عمؿ يتـ مف خبلليا التعرؼ 

كسابيـ المعارؼ والميارات و  لتطبيؽ أساليب  البلزمةتجاىات االالفقد ومصادره وا 

 .وانبو الحد منو ووضع آليات يتـ مف خبلليا تقيـ جميع الجأ عميوالتغمب 

 .(2019)محمد السيد  ىايناس مصطف ميدم،دراسة -5

التكامؿ بيف محاسبة ترشيد الفقد وبطاقة  عمىلى التعرؼ إالدراسة استيدفت       

الوحدات الحكومية في زيادة كفاءتيا وفاعمىتيا مف خبلؿ  عمىداء المتوازف وأثره األ

ة ترشيد الفقد والتعرؼ تطبيؽ مبادئ ترشيد الفقد التي تقـو عمى فيـ مدخؿ محاسب

يضا الخطوات التي يتـ مف خبلليا أنواع الفقد في الوحدات الصناعية و أبعض  عمى

 خبلليا.ىمية التي تعود مف تطبيؽ المبادئ والتعرؼ عمى األ

نو ال يمكف العمؿ بمدخؿ محاسبة ترشيد الفقد منفردة حيث أنو ال أالدراسة الى اوصت 

سموب داء وحده بؿ يمـز تضافر األة والفاعمىة في األيستطيع تحقيؽ زيادة في الكفاء

  .تحقيؽ التميز الذي يمكف مف االستمرارلالمناسب معيا 

  (Comm & Mathaisel 2005)ماثايزؿ دراسة كـك ك  -6
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تطبيؽ  ودراسةأسموب تقميؿ الفقد في التعميـ العالي  إلىالدراسة استيدفت        

ذلؾ عف طريؽ تقييـ استخداـ ىذه الممارسات في ممارسات االستدامة وتقميؿ الفقد و 

 -عمى: خمس جامعات حكومية وخاصة شماؿ الواليات المتحدة واعتمدت االستبانة 

 درجة تحقيؽ االستدامة  -ٔ

 درجة تحقيؽ تقميؿ الفقد -ٕ

الممارسات وكاف مف أىـ وأفضؿ الممارسات وأىـ  عمىالتي تشجع  العوامؿ -ٖ

 يسيـ في استدامة مؤسسات التعميـ العالي.لؿ الفقد النتائج أف تطبؽ أسموب تقمي

    ( Doman،2011)دراسة دكماف  -7

الصناعة أف مبادئ وممارسات تقميؿ الفقد المستخدمة في استيدفت الدراسة إلى   

تطبيقيا بنجاح لتحسيف العمميات اإلدارية في التعميـ العالي مف خبلؿ تجربة  يمكف

في المرحمة الجامعية حيث تـ تدريب مجموعة  الطبلب ؾتعميمية مبتكرة تـ فييا إشرا

صغيرة مف الطبلب الجامعييف مف خبلؿ مقرر دراسي ليعمموا كفريؽ عمؿ واحد 

عادة تصميـ العممية بدوف  ىحدإ الفقد فيلتحديد  فقد وتوصمت العمميات اإلدارية وا 

المبادئ ـ أف مجموعة صغيرة لطبلب المرحمة الجامعية يمكف أف تتعمي دراسة الال

  لتقميؿ الفقد. األساسية
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 السير في الدراسة: خطكات ثامنا: 

 قد سارت الدراسة الحالية في أربع خطوات متتالية بداية  

 الخطكة األكلي: 

بالنظر إلى ما يتـ مف ممارسات داخؿ مدارس التعميـ الفني الصناعي تبينت الباحثة  

لماؿ والموارد، وباالطبلع عمى بعض أف ىذه الممارسات ما يستنفذ الوقت والجيد وا

مشكبلتيا و طار العاـ لمدراسة ويشمؿ مقدمة الدراسة اإلالدراسات واالبحاث تـ وضع 

الدراسات و مصطمحاتيا و حدودىا و  منيجيا وأداتياو  وأىميتياوتساؤالتيا وأىدافيا 

 .الدراساتلنتائج التي توصمت إلييا و السابقة 

 :  الخطكة الثانية

لفصؿ الثاني والفصؿ الثالث مف الدراسة حيث تضمف الفصؿ الثاني وتشتمؿ عمى ا

نشأتو وتطورات تطبيؽ التعرؼ عمى صور الفقد في مجاؿ الصناعة والتعميـ مف حيث 

 ىالتعرؼ عمكذلؾ نظاـ تقميؿ الفقد والمبادئ التي يقوـ عمييا نظاـ تقميؿ الفقد. و 

تقميؿ الفقد بالتعميـ الفني  وكذلؾ متطمبات اسموبومواجيتو  عميوأساليب التغمب 

الصناعي، وتضمف الفصؿ الثالث التعرؼ عمى التعميـ الفني الصناعي بصفة عامة 

ىداؼ والتعميـ الفني الصناعي تحقيؽ التعميـ الفني ليذه األ ىىدافو ومدأحيث  مف

مة ءمبل ىبشماؿ سيناء بصفة خاصة مف حيث نشأتو والتخصصات التي تدرس ومد
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جنبية في بيعة البيئة السيناوية. وتناوؿ بعض خبرات الدوؿ األىذه التخصصات لط

 الصناعي.تطوير التعميـ الفني 

 الثالثة: الخطكة 

والتي وتحميؿ وتفسير النتائج الدراسة الميدانية وتشمؿ الفصؿ الرابع عمى إجراءات  

مف وجية تناولت التعرؼ عمى واقع الفقد في التعميـ الفني الصناعي بشماؿ سيناء 

نظر المعمميف وذلؾ مف خبلؿ استجابات المعمميف عمى عبارات االستبانة في سبع 

 .محاور لصور الفقد

  الرابعة:الخطكة 

وتتضمف الفصؿ الخامس الذي تـ فيو وضع تصور مقترح لمواجية صور الفقد بناءا  

وضع عمى نتائج الدارسات السابقة في اإلطار النظري ونتائج الدراسة الميدانية تـ 

 الفقدمتغمب عمى صور لصور مقترح ت

التعميـ  ىعم الفقد التي حددتيا شركة تكيكتا مع التطبيؽر صك تاسعا: 

 الصناعيالفني 

صور الفقد السبعة التي حددتيا شركة تويوتا مف قبؿ كبير ميندسي الشركة   

كف تطبيقيا عمى المؤسسات اوأم (Taiichi،ohno،1978)ونو أالميندس تاييشي 
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الصناعي العممي  والتعميـبوجو عاـ بما فييا التعميـ صناعية والخدمية الصحية وال

بو أطبقت صور الفقد في قطاع الصناعة دراسة  الدراسات التيومف ، بشكؿ خاص

ومف الدراسات العديدة السابقة في  .(Abu Shaaban،2013،p70-71)شعباف 

 مجاؿ الصحة 

 ,Lean Guide To Transforming Healthcareالصحةمف الدراسات في 

2006, p65)  ((Zidel   التعميـ الفقد فيصور ومف الدراسات التي اىتمت بدراسة 

 . بصفة عامة دراسة دوجبلس ودراسة ماجواد

((Maguad, 2007, p248، ودراسةp9)  (Douglas Antony, 2015,  أمكف

تطبيؽ صور تطبيقيا عمى مؤسسات التعميـ العالي والتعميـ العاـ وسوؼ تقوـ الباحثة ب

 -كاآلتي: سيناء وىي  الصناعي. بشماؿالفني  محاور بالتعميـالفقد في سبع 

  Over-Production)الزائد )الفقد الناتج عف اإلنتاج -أ 

اإلنتاج الزائد ينتج عنو مخزوف مف المنتجات ومخزوف زائد مف المنتجات تحت    

مميات التشغيؿ ويكوف التصنيع وىو ما يسبب زيادة في الوقت. وكذلؾ عيوب في ع

ضياع  ىلإالزائد عف الحاجة يؤدي  ج، واإلنتاوالعيوبسببا في تغطية بعض المشاكؿ 

سراع و اإلأوقد يحدث ذلؾ عند القياـ بعمؿ أشياء قبؿ موعدىا والماؿ، الوقت والجيد 
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في مدارس التعميـ الفني (. و ٚٛٔ ص، ٕٚٔٓ)عباس، عمييا. مف عممية مترتبة 

ىميا تخريج طبلب أعدة صور لعؿ مف فقد الناتج عف االنتاج الزائد يأخذ الالصناعي 

 في تخصصات يكتظ بيا سوؽ العمؿ 

 (Transportation)الفقد الناتج عف النقؿ -ب

في المصانع التقميدية فإف الخامات والمنتجات نصؼ المصنعة والمصنعة يتـ         

لمنقؿ وأوقات لمنقؿ ويعني الحاجة نقميا لمسافات طويمة. ىذا الثقؿ يعني أدوات كثيرة 

لمخزوف يكفي حتى يتـ نقؿ الشحنات الجديدة. في نظاـ تويوتا يتـ إعادة تنظيـ موقع 

العمؿ وأسموب العمؿ بحيث تقؿ مسافات النقؿ كثيرا وبالتالي تقؿ الفقد المترتبة عمى 

ويظير ,P65)   (Sheikh –sagadieh& H Nvabakhsh ,2013النقؿعمميات 

جيزة والمعدات مف مدرسة نوع مف الفقد في التعميـ الفني الصناعي في تنقؿ األىذا ال

  والورش.و التنقؿ بسبب سوء تصميـ وتخطيط المباني أبسبب نقص عددىا  ىألخر 

 (Motion)الفقد الناتج عف الحركة الزائدة -ج

 كـ مف دقائؽ وساعات تضيع أثناء حركة العامؿ مف مكاف آلخر لمقياـ بأعماؿ ال  

ىذا النظاـ ال ييتـ بأف العامؿ مشغوؿ طواؿ  ،فائدة منيا أو يمكف االستغناء عنيا

الوقت ولكف ينظر إلى كونو مشغوال بأمور تضيؼ قيمة لممنتج أـ ال. فعندما يبحث 
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أو يبحث فني الصيانة عف مفؾ أو مفتاح لمدة  ،المشغؿ عف أداة التشغيؿ لعدة دقائؽ

انت األشياء مرتبة وواضحة وقريبة مف الفني لما دقائؽ فإف ىذا وقت ضائع فمو ك

التعميـ الفني الصناعي يأخذ الفقد الناتج  وفياحتاج ىذه الدقائؽ لمبحث عف األدوات. 

خر داخؿ المدرسة عف الحركة الزائدة عدة صور مثؿ انتقاؿ الطبلب مف مكاف آل

بسبب الحصوؿ و التنقؿ أو نقص في المستمزمات أبسبب سوء تنظيـ الجدوؿ الدراسي 

 .توقيعات مف مصادر متباعدة عمى

 -(: Waiting Time) االنتظارالفقد الناتج عف -د

ال يحب أف  فالمسؤوليأوقات االنتظار ىي أوقات ضائعة ولذلؾ فإف كثيرا مف       

أف يستمروا في العمؿ واإلنتاج  عمييـيرى أي موظؼ ال يعمؿ ولذلؾ فإف الموظفيف 

و مراحؿ اإلنتاج التالية واحتياج السوؽ. ىذا ال يتفؽ أالعمؿ بغض النظر عف احتياج 

تمر بيا الخامات  التي تقميؿ الفقد ألنيا تيتـ بتقميؿ أوقات االنتظار مع ثقافة

والمنتجات نصؼ المصنعة فكؿ جزء ينتظر وقتا طويبل في طابور طويؿ قبؿ كؿ 

. ىناؾ كذلؾ أوقات ىذا الوقت البد مف تقميمو (ٖٕٛوصٕٚٔٓمرحمة إنتاجية )بدوي،

يقضييا الموظفوف والعماؿ وىو ينتظر الماكينة لتنتيي مف تصميح  التي االنتظار

الفني الصناعي يأخذ الفقد الناتج عف االنتظار  لمتعميـوبالنسبة  ،جزء ما عطؿ في

يضا أدارية و عدة صور التأخير بسبب طوؿ فترة المراجعة والفحص لؤلعماؿ اإل
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و عدـ مناسبة عدد أخير صدور قرارات ضرورية إلتماـ العمؿ جيزة والمعدات وتأاأل

 أعداد المعمميف المتخصصيف.  نقص فيالطبلب أو  دالقاعات والورش والمعامؿ لعد

  :(Processing)الفقد الناتج عف العمميات الزائدة -ق

طالما أف المعدات تعمؿ فإف كؿ شيء عمى ما يراـ. ليس ىذا فكر نظاـ تقميؿ        

قد. ىؿ كؿ ىذه الخطوات التي تقوـ بيا المعدات لتصنيع المنتج ضرورية؟ ىؿ الف

يمكف تبسيطيا؟ ىؿ يمكف إسراعيا؟ قد تكوف ىناؾ خطوات يمكف دمجيا أو يمكف 

ىا في وقت أقؿ عف طريؽ استخداـ تكنولوجيا أخرى أو إعادة ترتيب عمميات ؤ أدا

يأخذ عدة صور بسبب وفي التعميـ الصناعي …(Doman،M،،2011،P16)التشغيؿ

و المعدات والمواد الخاـ البلزمة لتسييؿ العمؿ داخؿ أنقص أو زيادة في االشخاص 

لموقت والجيد مثؿ اجتماعات  اوضياعً إسرافا المدارس فاألعماؿ الزائدة عف العمؿ تعد 

و تدريس مواد لـ تعد مطموبة و أحاجة العمؿ  ىمبيو عقد تدريب ال أ ،غير ضرورية

 .بالجانب العممي والتكرار في الموضوعات بيف المقررات الدراسية  غير مرتبطة

 

  :Inventory)  تخزيف )الفقد الناتج عف ال-ك
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المخزوف ىو غطاء لمكثير مف العيوب والمشاكؿ في العممية اإلنتاجية. فاألمر ليس    

مجرد تكاليؼ التخزيف ولكف األمر أكبر مف ذلؾ. فوجود مخزوف كبير يجعمنا 

ى عف مشاكؿ الجودة ومشاكؿ المعدات والفواقد الكثيرة األخرى. )عبد نتغاض

وفي التعميـ الفني الصناعي يأخذ الفقد الناتج عف التخزيف  (.ٜٓٔص، ٜٕٔٓالعاؿ،

لمنتجات التي تـ تصنيعيا مف قبؿ الطبلب وعدـ عرضيا امنيا تراكـ  ،عدة صور

و أائدة وغير ضرورية لمعمؿ و التخزيف بسبب شراء مواد ز ألمبيع واالستفادة منيا 

  استخداميا.لمجرد توقع 

  (Defective Products) كالعيكبخطاء الفقد الناتج عف األ-ز

عندما يتـ إنتاج منتج معيب فإف ىذا يعني إما إعادة تشغيمو أو إىبلكو        

عادة وقت في إعادة  )التخمص منو(. ىذا يعني ضياع وقت في تشغيؿ منتج معيب وا 

طالة الوقت البلـز لتمبية طمبات العمبلء  التشغيؿ وضياع قيمة المواد وا 

Douglas،2015،P 213) ىذا يعني أيضا وجود حاجة لعدد كبير مف العمالة ).

 ،كؿ ىذه فقد غير مقبولة في نظاـ تقميؿ الفقد ،التي تفحص المنتج النيائي بعد إنتاجو

مواد  منيا شراءصناعي عدة أشكاؿ ويأخذ الفقد الناتج عف األخطاء في التعميـ الفني ال

ؤلجيزة والمعدات لخاـ غير مطابقة لممواصفات أو عدـ االلتزاـ بعمؿ الصيانة الدورية 



يٕاجٓتّ املعهًني ٔآنٛبدصُبعٙ ثشًبل عُٛبء يٍ ٔجٓخ َظش صٕس انفمذ ثبنتعهٛى انفُٙ ان  
  حمًذ  عجذ انعضٚضيىن أ.      أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ د.  .  حمًذ عجذ انْٕبة انصرييف أ.د 

 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   275 

 

أو سوء استخداميا أو  ،كنيا بعد االنتياء مف استخداميااجيزة في أمأو عدـ حفظ األ

 .ال يمتمكوف الميارات البلزمة لسوؽ العمؿ اتخريج طبلبً 

حركة أو وقت أو طاقة يمكف االستغناء عنيا فإنيا تعتبر فقد وكؿ والخبلصة أف كؿ  

صور الفقد  عمىمتغمب لو منو. طاقة أو وقت ضائع البد مف استغبللو واالستفادة 

التخمص مف  عمىساليب التي تعيف بالتعميـ الفني الصناعي يجب تطبيؽ بعض األ

 و تقميمواالفقد 

 نتائجياعاشرا: الدراسة الميدانية كاداتيا كأىـ 

توافر  ىتعرؼ عمى مداليدؼ ب أداة االستبانة الحالية استخدمت الباحثة في الدراسة  

لية آبالتعميـ الفني الصناعي بشماؿ سيناء مف وجية نظر المعمميف و السبع صور الفقد 

وقد تـ تقسيـ  يد مف اإلجراءات في سبيؿ تصميمياوقد مرت االستبانة بالعد مواجيتو

المحور األوؿ الفقد الناتج عف االنتاج الزائد كاآلتي: محاور  ةعصور الفقد الى سب

لمحور ، ( عبارة٘) المحور الثاني الفقد الناتج عف التنقؿ الغير ضروري( عبارة،ٓٔ)

لمحور الرابع الفقد الناتج ، ( عباراٗالثالث الفقد الناتج عف الحركة الغير ضرورية. )

( ٗالزائدة )الفقد الناتج عف العمميات  لمحور الخامس، عبارات (.ٜ)االنتظار عف 

، ت( عباراٙ) الضروري.المحور السادس الفقد الناتج عف التخزيف غير ، تعبارا
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وبالتالي اجمالي عدد عبارات  ت( عباراٛ. )لمحور السابع الفقد الناتج عف االخطاء

  .( عبارةٙٗ) االستبانة ىو

 الميدانية: نتائج الدراسة ممخص .  

دراسة الميدانية لواقع صور الفقد في التعميـ الفني الصناعي بشماؿ سيناء مف نتائج ال

 -يمي: برز النتائج ما أكاف مف 

نتاج الزائد ف الفقد الناتج عف اإلأأوضحت الدراسة  كؿكاقع الفقد في المحكر األ -

يتمثؿ في التدريبات التي تعقد لممعمميف غير ضرورية وغير مناسبة لممعمميف وال تخدـ 

 عمىدريب تف معممي التعميـ الفني الصناعي في حاجة لمأورىـ الميني مع العمـ تط

جيزة والمعدات واستخداميا بطريقة صحيحة حفاظا عمييا وتعتبر النفقات المادية األ

 التدريبات فقد مادي زائد وضياع لموقت والجيد. عمى

التنقؿ الغير ف الفقد الناتج عف أوضحت الدراسة أ كاقع الفقد لممحكر الثاني -

 الدراسة،الورش وقاعات بيف دارية في التنقؿ ضروري يثمؿ في تعقيد العمميات اإل

 ع الوقت ويعرضيا لمتمؼ أثناءيخر مما يضآونقؿ المعدات واآلالت مف مكاف لمكاف 

طموبة إلنجاز مالتوقيعات ال عمىيضا التنقؿ بيف المدرسة واالدارة لمحصوؿ أو  التنقؿ

 ميمة معينة.
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ف الفقد الناتج عف الحركة الغير أوضحت الدراسة أ الفقد لممحكر الثالث كاقع-

ف مدارس التعميـ الفني الصناعي تفتقد لوجود نظاـ الكتروني أثؿ في تمضروري ي

 امستجد. ىذالبيانات والمعمومات والتعميمات لما ىو  عمىلحصوؿ منو احديث يتـ 

 عماؿ المختمفة.األ إلنجاز الحركةالفقد الناتج عف يؤدي الى زيادة 

ثؿ تمف الفقد الناتج عف االنتظار يأوضحت الدراسة أ كاقع الفقد لممحكر الرابع-

 وقت الضائع في انتظاراليضا أيـ تكاليؼ الطبلب يستغرؽ وقتا طويبل و يف تقأفي 

 دارية التي تعطؿ العمؿ. جراءات والموافقات اإلاإل

الفقد الناتج عف العمميات  فأوضحت الدراسة أ كاقع الفقد لممحكر الخامس-

البيانات وتكرار نفس  عمىثؿ في تعدد المصادر التي يتـ الحصوؿ منيا تمالزائدة ي

يضا حفظيا بطرؽ تقميدية وذلؾ يسبب ضياع الوقت والجيد عند أجراءات و اإل

 ىخر أاسترجاعيا مرة 

ف الفقد الناتج عف التخزيف أوضحت الدراسة أ كاقع الفقد لممحكر السادس -

ثؿ في تخزيف وتراكـ كمية كبيرة مف المنتجات المصنعة مف قبؿ تمغير ضروري يلا

 ثاث الذي يحتاج لعمؿ صيانة. جيزة واألالطبلب وتخزيف المواد الخاـ وغيرىا مف األ

ثؿ تمخطاء يف الفقد الناتج عف األأوضحت الدراسة أ كاقع الفقد لممحكر السابع-

عممية. )ويجدر االشارة ألي فظيا بطرؽ غير في سوء استخداـ المواد والتجييزات وح
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أف متوسط نسبة االستجابة ىذا المحور متوافر ألي حد ما وىذا يدؿ عمى أف االخطاء 

 تحدث بصورة متوسطة(.

 -حادم عشر: بعض التكصيات كالمقترحات لمكاجية صكر الفقد: 

خبلؿ ما فيما يمي بعض التوصيات التي تعيف عمى التغمب عمى الفقد ومواجيتو مف 

 يأتي

أساليب تطبيؽ اح جبعض الخصائص الميمة لنالمعمميف العمؿ عمى إكساب - ٔ

الرغبة في و  المرونة في التفكيرو )الرغبة في التنافس االيجابي  :مثؿتقميؿ الفقد 

االىتماـ و الوالء لممدرسة ولمدولة ، و وتقدير قيمة الوقت وأىميتو ،االبتكار والتحسيف

التي والمسابقات  خبلؿ عقد الندوات والدورات والتدريبات ( وذلؾ مفبحؿ المشكبلت

 تتعمؽ بذلؾ .

قافة نشر ثبيدؼ عمؿ  وورش لمعمؿ الجماعي في فريؽدورات تدريبية  عمؿ-ٕ

ه و تطبيؽ اساليب التغمب عميو عمى ارض الواقع مثؿ التغمب عمى الفقد بكافة صور 

التحوؿ السريع وغيرىا  -اءتجنب الخط -العمميات الستة–)اسموب التحسيف المستمر 

 مف االساليب(

معامؿ و مواد خاـ و معدات و تعظيـ العائد مف الموارد المادية المتاحة )أجيزة  -ٖ

وفقا لؤلولويات والحفاظ  ةعميوفاوذلؾ باستخداميا بكفاءة ،الخ( قاعات .........و 
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نيا سميمة ، وذلؾ بإعادة األجيزة إلى مكانيا مع مراعاة التشحيـ والتأكد مف أعمييا

 وصالحة لبلستخداـ مرة أخرى .

ومتابعة خطة عقد اجتماعات دورية خبلؿ العاـ الدراسي لمناقشة خطة العمؿ -ٗ

نقاط القوة والضعؼ والعمؿ عمى تدعيـ نقاط القوة  تحميؿ وتفسيرالعمؿ خطوة بخطوة و 

َـّ  نقاط الضعؼومعالجة  االستمراريةصفة  لتأخذ وتطويرىا حتى  تدعيميا ومف ث

  .باالستمراريةتتصؼ 

خبلؿ: ؾ مف لوذ ،ميع العامميفيارات والخبرات التي يتمتع بيا جاالستفادة مف الم-٘

- 

توظيفيا واالستفادة  عمىواإلدارييف وخبراتيـ والعمؿ  يفالمعممميارات  عمىالتعرؼ -

 .منيا

سيف تحشأنيا فكارىـ التي مف أالتعبير عف آرائيـ و  عمىدارييف لمعمميف واإل تشجيع-

  العممية التعميمية. وتطوير

شئوف المختمفة )تحسيف الخدمات المقدمة لمطبلب بصفة مستمرة في المجاالت -ٙ

طبلع آراء باست الصحية ..... الخ(. وذلؾالرعاية و المكتبة و رعاية الطبلب و الطبلب 

نواحي القصور  عمىرضاىـ عف ىذه الخدمات والتعرؼ  ىالطبلب باستمرار عف مد

  .عميوالتغمب  عمىوالعمؿ  البحث عف أسباب ىذا القصور،، و   فييا
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الفني الصناعي التي  التعميـتحديد نوع التخصصات التي يجب أف تتواجد في  -ٚ

وذلؾ عف طريؽ لجنة مكونة مف أفراد وي يحتاجيا سوؽ العمؿ لتنمية المجتمع السينا

حاب المصانع صأعماؿ و ورجاؿ األ التعميـمف )المحافظة والتربية و  كؿ يايمثم

والمجمس المحمي والمجتمع المدني( لتجنب تخريج طبلب زيادة عف حاجة سوؽ العمؿ 

 أو في تخصص ال يحتاجو المجتمع في سيناء

شراؼ وتوجيو ومتابعة إمشاريع الطبلب داخؿ المدرسة تحت تصنيع منتجات و  -ٛ

درسة تصبح مناسبة لعرضيا لمبيع في معارض خاصة بالمخطوة بخطوة لالمعمميف 

 بيعيا.ستفادة مف العائد المادي مف واال

سة والمخازف لكؿ عند تصميـ المباني المدرسية يجب مراعاة تواجد قاعات الدرا -ٜ

ب الوقت والجيد نتجن حتىو في نفس المبني لمورش والمعامؿ أتخصص بالقرب مف 

 والورش.ثناء التنقؿ بيف القاعات الدراسية والمعامؿ أالمفقود والضائع 

عمؿ جدولة لممواد الخاـ ومستمزمات التصنيع التي يحتاجيا العممي قبؿ بداية  -ٓٔ

ال يحدث نقص مفاجئ وبذلؾ  حتىتواجدىا بكمية كافية  عمىالعاـ الدراسي والتأكد 

 عمييا.وجيد في الحصوؿ  نفقد وقت

يجب استخداـ الطرؽ الحديثة واستخداـ الكمبيوتر في حفظ الممفات والمعمومات -ٔٔ

ية وذلؾ التعميموجميع ما يخص العممية  ،يانات الخاصة بالمعمميف والطبلبوالب

جيد المبذوؿ في الطرؽ لسيولة استرجاع البيانات ولتقميؿ الفقد الناتج عف الحركة وال



يٕاجٓتّ املعهًني ٔآنٛبدصُبعٙ ثشًبل عُٛبء يٍ ٔجٓخ َظش صٕس انفمذ ثبنتعهٛى انفُٙ ان  
  حمًذ  عجذ انعضٚضيىن أ.      أيُٛخ عالو حمًذ طهجخ د.  .  حمًذ عجذ انْٕبة انصرييف أ.د 

 

 

  

2021 ٌولٌو   –العدد السابع  والعشرون  –السنة التاسعة  –جامعة العرٌش  –مجلة كلٌة التربٌة   281 

 

ميارة  عمىشخاص مدربيف أجيزة حديثة بعدد كافي وتوفير أتوفير يمزمو  اوىذالتقميدية 

 .استخداـ الكمبيوتر

دارية وتخفيفيا لتجنب فقد وقت االنتظار مف االنتياء يذ االجراءات اإلسرعة تنف-ٕٔ

 المعقدة.جراءات الروتينية طمب معيف وذلؾ بتقميؿ اإل مف توقيع

 -مراجع الدراسة:

 الحتياجات الفني التعميـ مبلءمة مدي(: ٖٕٔٓ) أحمد محمد الكريـ عبد الشاعر،-

 أمف ضرورة بالتشغيؿ البطالة مواجيو) يالسنو  العممي الممتقي. سيناء بشماؿ التنموية

 .السويس قناة جامعة -التربية كمية سيناء، لتعمير قومي

(: متطمبات تطبيؽ نظاـ اإلنتاج الخالي مف ٕٙٔٓالشناوي، محمد ممدوح طاىر. )-

الفاقد عمى تطبيقية: الصناعية المنظمات عمى مصنع كابسي. مجمة البحوث المالية 

 جامعة بور سعيد. -رةوالتجارية. كمية التجا

(: الثروات المعدنية بشبو جزيرة سيناء وقضية التنمية، ٕٔٔٓدردير، احمد عاطؼ )-

مؤتمر تعمير سيناء ضرورة حتمية، المنعقد في األوؿ مف نوفمبر، جمعية العامميف 

 جامعة القاىرة. -باألمـ المتحدة، كمية الزراعة

انوي الصناعي بمحافظة شماؿ سيناء (: تقيـ التعميـ الثٕٗٔٓسالـ، محمد حمدي، )-

 جامعة بنيا. -في ضوء متطمبات التنمية المستدامة: ماجستير، كمية التربية
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(: تأثير ممارسات اإلنتاج الخالي مف الفقد عمى أداء ٖٕٔٓشاىيف، محمد سعد )-

–المنظمة، دراسة تطبيقية عمى الصناعات الدوائية المجمة العربية لمعموـ اإلدارية 

 الكويت. جامعة 

(: صور الفقد بمؤسسات التعميـ العالي مف وجيو نظر ٕٚٔٓعباس، ياسر ميموف )-

أعضاء ىيئة التدريس بجامعة المنوفية وآليات مواجيتو، مجمة كمية التربية بالمنوفية، 

 العدد األوؿ.

(: تطوير التعميـ الثانوي الفني الصناعي ٕٛٓٓعبد الرحمف، حسنية حسيف. )-

لعمؿ في جميورية مصر العربية )دراسة مقارنة(. القاىرة ماجستير. ورابطوا بسوؽ ا

 جامعة الفيوـ.-القاىرة؛ كمية التربية 

(: بعض مشكبلت التعميـ ٕ٘ٔٓعبد الرحمف، حسنية حسيف، عيد محمود )-

جامعة -كمية التربية -الفني الصناعي بمحافظة الفيـو وكيفية التغمب واجتماعية 

 حمواف.
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