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 ملخص البحث
جامعة  -بكلية لآلدلب تدو:م لالخقبايرلت لتقحصيلية مبرحلة لتييرلسات لتعليا بحث إىلهيف لتخ  

ن لجملقمع لألصلي هلذل لتبحث من مجيع لالخقبايرلت عاخري لجلودة لتشاملة، وتكو  ميف ضوء  مصرلتة،
ت خالل لتسنولخقبايرلً حتصيلياً ملولد خمقلفة، ل( 49)لتقحصيلية بدسم لتّلغة لتعربية، ولتباتغ عيدها 

عية من قبل  قائمة لملعاخري عقمي لتباحثلو  ،(2012-2018)
ُ
ُعرضت  و، (2012) لتغزلللمل

عن طرخق حساب  تباثهالسقخرلج مت تلقأكي من صيقها، و  دائمة على جمموعة من لحملكمنيلت
 -أمهها حصائية إىل جمموعة من لتنقائج شايرت لملعاجلات لإلأو  .(أتفا كرونباخمعامل )

 %(.96.6)كانت مكقوبة بلغة ولضحة بنسبة معظم لالخقبايرلت   .1
على ممايرسة عمليات عدلية  تديس قييرة لتطلبةلتيت  نسبة لالخقبايرلتبلغت  .2

 .(%83.4)مقنوعة
إبعيلد لألسئلة قلة لالهقمام أساتذة لتييرلسات لتعليا على لألسئلة لملداتية، و بعض تركيز  .3

 لملوضوعية ضمن لخقبايرلهتم.
 سة ابتقولزن ولملوضوعية ولتعيلتة.. لتسام لالخقبايرلت لملييرو 4

  معاخري لجلودة. -لتييرلسات لتعليا -يلالخقباير لتقحصيل-تدو:م  الكلمات املفتاحية 
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EVALUATION OF ACHIEVEMENTS TESTS AT THE 

POSTGRADUATE STAGE IN THE FACULTY OF ARTS- 

MISURATA UNIVERSITY 

 

Mohammed Omar Alghazal 
School of Arts -Misurata University 

Abstract 
The aim of this research paper is to recognize the necessary criteria for 

evaluating the achievements tests at the graduate stage in the Faculty 

of Arts, Misurata University and how such tests of the total quality 

standards were taken into consideration. The original community if 

this research consisted of (49) achievement tests of different modules 

that were carried out in the Arabic language Department during the 

years (2012-2018). The researcher adopted the list of criteria prepared 

by Alghazal (2012). The list was presented to a group of evaluators to 

ensure its validity, and the constant was extracted by calculating the 

coefficient (Alpha Cronbach). The statistical treatments indicated a set 

of results, the most important of which are:  

1. Most of the tests (96.6%) were written in a clear language.  

2. The percentage of tests measuring the ability of students to practice 

various mental processes was (83.4%).  

3. Some graduate professors focus on essay questions within their 

tests rather than preparing objective questions.  

4. The undertaken tests were balanced, comprehensive, objective and 

fair. 

 Keywords: Evaluation, Achievement Test, Postgraduate Studies, 

Quality Standards. 

   

 

 املقدمة: .1
كونه عملية حيث  من يلخل لتقحسني ولتقطوخر؛ خُعي لتقدو:م يف جمال لتقعليم أحي م    

تشخيصية عالجية، ترتبط جبولنب لتعملية لتقعليمية؛ فقعكس نقائجها على يرسم لتسياسات 
لترتبوخة لتعامة من خالل لحلصول على تغذخة يرلجعة، تفيي يف معاجلة نولحي لتضعف، ودعم 
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لترتبوخة لتيت تسعى إىل حتديق  نولحي لتدوة يف برلمج لتعملية لتقعليمية، ولشقداق لألهيلف
ل لتقدو:م إحيى حلدات لملنظومة لتقعليمية؛ إال أنه خكاد خكون من وير لملنشود، وخشكّ  لتقطّ 

خقضمنه من  أكثر هذه لحللدات أثرلً يف لملنظومة كلها، ألنه خعكس صويرة لتنظام لتقعليمي مبا
                  .(8، ص2003)منسي،  أهيلف وأساتيب ونولتج

 عضو هيئة لتقييرخس تقضح أمهية لالخقبايرلت لتقحصيلية يف كوهنا لحملك لتذي خرجع تهو 
يف تدييم لتطلبة؛ تذل خنبغي أن تقصف هذه لالخقبايرلت ابتضبط لتعلمي، وأن ترلعي 

ن تكون مدننة مولصفات لالخقباير لجليي من صيق وثبات ومشوتية ووضوح، كما خنبغي أ
ة  لملعريف، ولتوجيلين، ( تألهيلف مبجاالته لتثالثبنجامني بلوموأن ترلعي تصنيف )

شي هبا ابعقبايرها لملرجعية لتيت خسرت  ابالخقبايرلت لتقحصيلية؛ تذتك خنبغي لالهقمام ولملهايري
                                                                      .(12، ص2004، لهلوخيي) لملعلم، وخيضع هلا لتطالب

وخسقني إعيلد لالخقبايرلت لتقحصيلية على إجرلءلت وأدولت من شأهنا مرلعاة 
فهم، ولتقطبيق، ولتقحليل، ولترتكيب، مسقوايت لجملال لملعريف لملقمثلة يف  لتقذكر، ولت

كاملة عن لتطاتب، ولتقأكي من قييرته على توظيف معرفية   ولتقدو:م؛ تلحصول على صويرة
مرلعاة معاخري جودة عضو هيئة لتقييرخس  لملعلومات لتيت تعلمها، وتيقم ذتك خنبغي على

رتلبطة وشاملة لالخقبايرلت لتقحصيلية، وأن خكون هلذه لملعاخري مولصفات، حبيث تكون م
، ولملهايرخة ،ألهيلف لملنهج، وأن حتدق مسقوايت يرفيعة، وأن تشقمل على لجلولنب لملعرفية

أبمهيقها، وأن تكون  عضو هيئة لتقييرخسولتوجيلنية، وأن تقسم ابتدابلية تلقنفيذ، وأن خشعر 
خربلء و قوخة ودقيدة ومنظمة وتنافسية، وأن حتظى مبولفدة عرخضة من أعضاء هيئة لتقييرخس 

 .(15، ص2009)نصاير، لجلودة 
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 مشكلة البحث    1. 1
على لتييرلسات لتسابدة،  لتباحثمت لخقياير وحتيخي مشكلة لتبحث من خالل لطالع       

ا؛ بغية لتّقعرف على لتيت أكيت على ضرويرة لالهقمام ابالخقبايرلت لتقحصيلية وأمهية حتليله
 ديرلسةمطابدقها ملولصفات لالخقباير لجليي وفق معاخري لجلودة، ومن هذه لتييرلسات ميى 

لتيت أوصت إبجرلء ديرلسات حتليلية  (،2012) تغزللل وديرلسة، (2012) لحملجوب،
وبرلمج سرتلتيجيات لتقييرخس، ليربعة، وهي  لألهيلف، ولحملقوى، تلمناهج بعناصرها لأل

قدو:م يقناول ديرلسة وحتليل برلمج لتة خنطلق هذل لتبحث تلملدرتح اتمن هذه لتقوصيو  ،لتقدو:م
 كلية لآلدلب جامعة مصرلتة. وآدلهبا بدسم لتلغة لتعربية يف مرحلة لتييرلسات لتعليا

 البحث أسئلة  2. 1
  لتسؤلل لآليتميكن حتيخي مشكلة لتبحث يف 

وآدلهبا  ييرلسات لتعليا بدسم لتلغة لتعربيةمبرحلة لت ما ميى مرلعاة لالخقبايرلت لتقحصيلية
 ملعاخري لجلودة لتشاملة؟

 أهداف البحث   3 .1
 مبرحلة لتق عرف على ميى مرلعاة لالخقبايرلت لتقحصيليةلتبحث لىل خهيف        

 .ملعاخري لجلودة لتشاملةوآدلهبا  لتييرلسات لتعليا بدسم لتلغة لتعربية
  البحث ومفاهيم مصطلحات 4. 1

"هو عملية لسقخيلم لتبياانت، أو لملعلومات لملقوفرة، هبيف إصيلير أحكام، أو  :التقومي
 .(60، ص1985نشوليت، ) مدريرلت تقعلق بسبل لألدلء ولألهيلف"

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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  عملية إصيلير لألحكام على لالخقبايرلت لتقحصيلية ملدريرلت إجرائياًّ أبنه باحثعرفه اليو 
، يف ضوء معاخري لجلودة لتش املة وآدلهبا ة لتعربيةبرانمج لتييرلسات لتعليا بدسم لتلُّغ

 لملقضمنة يف قائمة لملعاخري.

  جمموعة من لألسئلة ولملولقف لملطلوب إجرائيًا أبنه عرفه الباحثيو   :االختبار التحصيلي
يف تصميمه لملعاخري ولألسس لترتبوخة  يتطاتب أن جييب عنها، على أن خرلعمن ل

وإخرلج لالخقباير لتقحصيلي لتنموذجي، لتذي تقوفر فيه  لخلاصة إبعيلد وتصميم
 معاخري لجلودة لتش املة. 

"هي حمصلة لألدلء تكثري من لألبعاد لتسيكوتوجية، ولالجقماعية، ولتعلمية،  املعايري:
ميكن من خالل تطبيدها معرفة لتصويرة لحلديدية تلموضوع لملرلد تدوميه و ولترتبوخة، 

   .(22، ص2003)لتلداين، لجلمل،   "اأحكام بشأهن ولتوصول إىل

"هي لملعياير أو لهليف، أو جمموعة مقطلبات، وهي هيف ميكن قياسه، اجلودة الشاملة:
)داين، يروبيك،  وجهي من أجل لتقطوخر، وتيست ديرجة معينة حميدة تالمقياز"

 .(34، ص1995
 :دمواصفات االختبار اجلي  5 .1

 :خقسم لالخقباير لجليي بسمات يرئيسة، هي           
 :خدصي ابتصيق أن خديس لالخقباير فعاًل لتدييرة أو لتسمة أو لالجتاه أو  الصدق

لالسقعيلد، لتذي وضع لالخقباير تدياسه، أي  خديس فعاًل ما خدصي أن خديسه، 
ذل لتسلوك لملرلد هب مرتبطة فاالخقباير لتذي صمم تدياس سلوك معني تكون مجيع فدرلته

 قياسه.
 دصي بثبات لالخقباير  أن خكون لالخقباير اثبًقا فيما خعطي من نقائج، فإذل خ ثبات:ال

من لألفرلد يف مرتني مقالحدقني كانت لتنقائج مقشاهبة، أما إذل   طبق على لجملموعة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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خعربّ  كانت خمقلفة لخقالفاً كبريلً فإن ذتك خيل على أن معامل ثبات لالخقباير ضعيف، و 
 .باير يف مرتني مقالحدقنيعن معامل لتثبات إحصائياًّ مبعامل لتثبات بني نقائج لالخق

 (58، ص1999)عيسوي،                                                               
 :خدصي ابملوضوعية  لتفاق لملصححني يف إعطاء لتييرجة نفسها على  املوضوعية

خقالف ذلتيقهم، وعمومًا تقحدق لملوضوعية إحصائياًّ عن طرخق لالخقباير، ابترغم من ل
حص حساب معامالت لاليرتباط بني تديخرلت ومالحظات عيد من لتدائمني بف

                          .(136، ص2003)منسي، وآخرون،  لتظاهرة لتسلوكية أو لترتبوخة
 :لة تلمدرير لتييرلسي متثياًل تشمول  أن تكون مفردلت لالخقباير ممثوخدصي اب الشمول

 (135، ص2005)منصوير، وآخرون،  اتماً 
 بناء االختبارات التحصيلية: 6. 1
تُعي لالخقبايرلت لتقحصيلية من أهم لألدولت جلمع لملعلومات لتالزمة تعملية لتقدو:م      

لترتبوي، وبشكل خاص تدو:م لتطلبة، سولء كانت هذه لالخقبايرلت مدننة أو غري مدننة، 
ومبا أن لتغر  لتعام بناء  ،غرل  لتقدو:م يف قاعة لحملاضرةغري أن لألخرية هي لألنسب أل
هو تدو:م لألهيلف لتقييرخسية، فسوف عضو هيئة لتقييرخس لخقبايرلت لتقحصيل لتيت خعيها 

 لت بناء هذه لالخقبايرلت خطو خلي نعر  فيما 
 :من أجل يربط  لتقخطيط تالخقباير دقة ومالحظة شيخية،خسقلزم  التخطيط لالختبار

لملسقخيمة يف لتقييرخس، ولملادة لتعلمية، ولملنهج  سرتلتيجيةولاللألهيلف لتقعليمية 
وتعل أكثر لألوقات مالءمة تقخطيط إعيلد لالخقباير  ،لتقدوميي بشكل مدنع ذي معىن

 لي هو قبل لتبيء يف تييرخس لملادة لتيت خغطيها لالخقباير.لتقحصي
 لهليف لتسلوكي وصف تإلجناز أو لألدلء لتذي خرلد تلمقعلم  :حتديد األهداف التعليمية

أن ميقلك لتدييرة على إظهايره بعي لملروير خبربة تعليمية، ولهليف خصف لملرغوب يف 
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موعة من لملولصفات تلهيف وهناك جم م،حتديده من لملقعلم وال خصف عملية لتقعل
  -لتسلوكي منها 

   أن خصاغ لهليف حبيث خصف سلوك لملقعلم. (أ 
أن تبيأ عبايرة لهليف بفعل خصف لتسلوك لتذي خفرت  يف لتطاتب أن     (ب 

    خظهره تلقعامل مع لحملقوى.
 أن تصف عبايرة لهليف سلوكاً عني لتطاتب قاباًل تلمالحظة.    (ج 
 أن تكون لألهيلف بسيطة. (د 
 خعربّ  عن لهليف مبسقوى مناسب من لتعمومية.أن   (ه 
 أن ميثل لهليف نولتج مباشرة مدصودة. (و 
 أن تكون لألهيلف ولقعية ميكن حتديدها.   (ز 
 عضو إن حتليل لملادة لتقعليمية لتوليردة يف لملساق، خساعي ليل حمتوى املادة التعليمية: حت

، وخعينه على حتسني لتعملية على فهم أعم حملقوى لملادة شكاًل ومضموانً  هيئة لتقييرخس
قولها لتقعليمية وعملية تدو:م لألهيلف لملقوخاة؛ فقحليل لملادة لتقعليمية ولإلحاطة مبح

 اير.شرط ضرويري إلعيلد لالخقب
 خُعي بناء جيول مولصفات لالخقباير لخلطوة لترلبعة يف بناء  :إعداد جدول املواصفات

يدة لملقوخاة من تعلم موضوع لتقعليمية لحمللالخقباير لتقحصيلي، وخبىن يف ضوء لألهيلف 
 .(127، ص2001)عبي لهلادي،  مدرير

 أنواع االختبارات التحصيلية: 7. 1
أسئلة مداتية يف  أعضاء هيئة لتقييرخس خسقخيم لتكثري مناالختبارات املقالية:  أواًل: 

تدياس  لألساتذةزلل هذل لتنوع من لالخقباير شائعًا بييرجة كبرية بني خ واللمقحاانهتم، 
لتقحصيل لتييرلسي، وخقكون لالخقباير يف لتعادة من عيد حميود من لألسئلة، وخسقخيم يف 

وهذل لتنوع من لألسئلة حيقاج ( ك لتعبايرة لتقدلييخة  )تكلم عن، أو لشرح. أو انقش،ذت
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 االختبار املقايل وخعرف بة لتصحيحة وتسجيلها.من لتطاتب لتقذكر ولسقيعاء لإلجا
 " كل لخقباير تكون فيه لإلجابة عن لألسئلة لتيت خقضمنها بطرخدة تدرخرخة أو إنشائية".أبنه 

 (195، ص2005منصوير، وآخرون، )                                                   
 مزااي االختبارات املقالية:

 وفر يف إعطاء لالسقجابة لملطلوبة.لحلرخة لتيت تق -1
  .بطرخدة مبيعة ولتقكامل ولتقعبري عن لألفكاير لتربط، ولتقنسيق،على  تساعي-2
 تصياغة إجابقه ابتطرخدة لتيت خرلها مناسبة.تلطاتب تعطي لتوقت لتكايف  -3

 (138، ص2001)عبي لهلادي، 
 عيوب االختبارات املقالية:

حديدة داتية ملادة معينة، وتكنها يف من لألسئلة لملعيم لتصيق  خضع لملعلم عيدًل  -1
 لملادة وال متثلها متثياًل مقكامالً. تغطي لألمر ال

عيد من لتصفحات يف زمن  كقابةخقطلب لالخقباير لملدايل لتسرد، مما خؤدي إىل   -2
 حميد، وهذل بيويره خيفع لتطلبة إىل لحلفظ.

مما خقيح ته لتقكرلير خقطلب من لتطاتب أن جييب إجابة حرة تيست حميودة،  -3
 غة.و لولملر 

قي تكون بعض لالخقبايرلت لملداتية أعلى من مسقوى لتطاتب أو أدىن من مسقوله،  -4
 وهذل خقضح من خالل لتنقائج.

أثر لهلاتة  قي تؤثر عالمة لتسؤلل لألول على لملصحح إذل كانت عاتية أو كانت  -5
 منخفضة، على بدية أسئلة لالخقباير.

أثناء خقباير لملدايل ويرقات كثرية، مما خؤدي ابملعلم إىل لمللل قي خكقب لتطاتب يف لال -6
 اصة إذل كان خط لتطاتب يردخئاً.وخبقرلءته ويرقة لإلجابة 

 قي تقصف بعض لألسئلة يف هذل لتنوع من لالخقبايرلت ابتغمو . -7
 إضاعة وقت كبري يف تصحيح هذل لتنوع من لالخقبايرلت. -8
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 .(147  145ص،2001عبي لهلادي،) ةلملفرطقي خقصف لملعلم لملصحح ابتذلتية  -9

 إبجابةهي عبايرة عن أسئلة جييب عنها لتطاتب، ابخقياير  :ةاالختبارات املوضوعياثنياً: 
أو أكثر من إجاابت مقعيدة، أو بكقابة أو ملء فرلغ بكلمة أو عبايرة، أو أبي طرخدة أخرى 

وتسقخيم لمليليرس لحليخثة ال تقطلب إجابة حترخرخة مطوتة، أو لخلطأ ولتصولب، أو لملزلوجة، 
 يف لتوقت لحلاضر لالخقبايرلت لملوضوعية أساساً تقدو:م لتقحصيل لترتبوي.
 (172، ص2005)منصوير، وآخرون، 

 مزااي االختبارات املوضوعية: 
موضوعية لتقصحيح، حيث إهنا ال تفسح وال ترتك جمااًل ترأي لملصحح لتشخصي أو  -1

 . لتذليت عني وضع أو تديخر ديرجة لتسؤلل
 وضوعية يف تطبيدها، حيث تكون تعليماهتا دلئماً ولضحًة.لمل -2
 ميكن إخضاعها تلقحليل لإلحصائي تلقأكي من سالمقها وصالحيقها. -3
 تقصف بييرجة عاتية من لتصيق ولتثبات إذل وضعت بشكل جيي. -4
سرعة تصحيحها، بل ميكن أن تصحح من طرف أي شخص خعرف مفقاح لإلجابة  -5

 ودون لحلاجة إىل مقخصص.
 تشعر لتطلبة بعيلتة لتقصحيح. -6
 تُبعي لملصححني عن هتمة لتظلم ولتقحيز. -7
 .(52، ص1999)لتطبيب،  رخق لتكمبيوتر ولتقحليل لإلحصائيميكن أن تصحح عن ط -8

  عيوب االختبارات املوضوعية: 
إىل مقخصص إلعيلدها ابتصويرة  صعوبة إعيلدها؛ ألن هذه لالخقبايرلت حتقاج -1

 لتصحيحة، وتكلف وققاً وجهيلً.
 تُق يح لجملال تلغش ولتقخمني من قبل لتطلبة. -2
 (53-52، ص1999)لتطبيب،     تكلفقها لملادخة ابهظة، كقكلفة لتويرق. -3
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خقضح مما سبق أن لالخقبايرلت جبميع أنولعها مهمة يف عملية تدو:م لتطاتب وهذل          
 وحترخرخة، أأو  سولء كانت شفوخة، -أن لالخقبايرلت أبنولعهاوهو  لحملجوبديرلسة  أكيتهما 

هي أكثر أدولت لتقدو:م شيوعًا ولسقخيلماً، وأكثرها أتفة ابتنسبة  -مداتية وموضوعية، أ
، وتشكل لجلزء لترئيسي ولألهم يف عملية لتقدو:م، كما أهنا تعقرب لألدلة تلطالب ولألساتذة

مدايرنة ، من حيث لعقيادهم على إعيلدها وتطبيدها وتصحيحها، لالساتذةلملفضلة تيى 
 .(53-52، ص2012)لحملجوب،  ا من أدولت لتقدو:مبغريه

 . املنهج واإلجراءات2
متتتتع طبيعتتتتة  لتوصتتتتفي لتقحليلتتتتي، حيتتتتث ختتتتقالءم لملتتتتنهج لتباحتتتتث لستتتتقخيم :نهجاملمممم  1.2

   لتبحث.

  جمتمع البحث 2. 2
جملقمع لألصلي هلذل لتبحث من مجيع لالخقبايرلت لتقحصيلية بدسم لتّلغة تكو ن ل

مبرحلة لتييرلسات لتعليا بكلية ( 2018 -2012، خالل لتسنولت )وآدلهبا لتعربية
 .وآدلهبا حتصيلياًّ بدسم لتلُّغة لتعربيةلخقبايرلً  (49) جامعة مصرلتة، ولتباتغ عيدها -لآلدلب

  ثحة الباأد  3 .2
عتتية متتن قبتتل  لعقمتتاد لتبحتتث مت هتتيفتقحديتتق  

ُ
 (،2012) لتغتتزللقائمتتة لملعتتاخري لمل

وحتوي حماوير لتبحث لتيت تشمل تدو:م لالخقبايرلت لتقحصيلية مبرحلتة لتييرلستات لتعليتا بكليتة 
 جامعة مصرلتة، وهي كاآليت  -لآلدلب

 ( يبني عدد مؤشرات كل معيار1جدول )
 عدد املؤشرات املعيار

 6 توضوح ولتشفافية.تقسم تعليمات وسائل لتقدو:م اب
 11 خقيح لالخقباير فرصاً تدياس قييرة لتطلبة على ممايرسة عمليات عدلية مقنوعة.

 12 خقسق إعيلد لالخقباير مع مولصفات لالخقباير لجليي.
 4 خقسم لالخقباير ابتقولزن ولتشمول ولملوضوعية ولتعيلتة.
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 إجراءات البحث: 4. 2
، وذتك ألنه من أقيم وآدلهبا لتعربية تلغةمن قسم ل مت لخقياير لتعينة اختيار العينة: -

 لألقسام لتعلمية يف لتكلية.
خضاع مجيع ومت إحث امت تطبيق أدلة لتبحث من قبل لتب تطبيق أداة البحث: -

 تلقحليل يف ضوء معاخري لجلودة. وآدلهبا لالخقبايرلت لتقحصيلية بدسم لتلغة لتعربية
الل عرضه على جمموعة خمن  ي(الصدق الظاهر )لسقخيم لتباحث صدق األداة: -

 .من لحملكمني
، ومت  )ألفا كرونباخ(يف لسقخرلج لتثبات على معادتة  لتباحث لعقمي ثبات األداة:  -

فكان معامل لتثبات . (SPSS) حتليل لتنقائج ابسقخيلم لتربانمج لإلحصائي
بات أدلة لتبحث، ومالءمقها قيمة مناسبة تليالتة على صيق وثوهي (، 0.683)

  .تلبحث
مقوفر  -1)غري مقوفرلتبياانت )لتبيلئل( لتديم لألتيةأعطيت مفتاح تصحيح األداة:   -

وأجرخت لحلساابت عن طرخق لتربانمج لإلحصائي  (3مقوفر -2بشكل جزئي
(SPSS). 

معامل أتفا  )لتبع لتباحث لتقحليل لتوصفي ابسقخيلم  املعاجلات اإلحصائية: -
 .(ملئوخةلتنسبة ل  -لتوسط لحلسايب -لتقكرلير -كرنباخ 

 :النتائج . 3
قسمت لتنقائج إىل قسمني  خسقعر  لتدسم لألول لتقحليل لتوصفي حملاوير لتبحث،    

 ( SPSSولتدسم لتثاين حتليل معاخري لتبحث، ابسقخيلم لتربانمج لإلحصائي )
 أواًل: التحليل اإلحصائي حملاور البحث:
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  التحليل الوصفي
مت لتقحليل لتوصفي ابسقخيلم لجليلول لتقكرليرخة، ولتوسط لحلسايب، ولتوزن       

 لتنسيب، وقي أعطيت لتبياانت ولتديم ولترتب لملبينة يف لجليول 
 (2جيول يرقم )

 مقوفرة مقوفرة بشكل جزئي غري مقوفرة  لتبيان
  3-2.34 2.33-1.68 1.67-1 لتديمة

 %100 %66.66 %33.33 لتوزن لتنسيب

 اثنياً: حتليل معايري البحث:

متت ديرلسة لملعاخري لأليربعة يف جمقمع لتبحث، وأجرخت لحلساابت عن طرخق لتربانمج       
 (، وكانت لتنقائج كاآليت SPSSلإلحصائي )

 :تتسم تعليمات وسائل التقومي ابلوضوح والشفافية(دراسة املعيار األول ) أوال:
    تقسم تعليمات وسائل لتقدو:م ابتوضوح ولتشفافية(ملعياير لألول )ل نقائج ني( خب4جيول يرقم )

وفرة  لملعياير ولملؤشر
ري مق

غ
زئي 
ل ج

شك
رة ب
مقوف

 

وفرة
مق

 

لتوسط 
Mean لتوزن لتنسيب 

مسقوى 
لملعنوخة 
 لملشاهي
 

 لالجتاه لتعام

حتيد لهليف من 
 لالخقباير

 39 10 0 لتعيد
 متوفرة 0.000 93.2% 2.796

 79.6 20.4 0 لتنسبة
مكقوبة بلغة 
 ولضحة

 44 5 0 لتعيد
 متوفرة 0.000 96.6% 2.898

 89.8 10.2 0 لتنسبة
تكون موجزة 

 ومركزة
 26 16 7 لتعيد

 متوفرة 0.002 79.6% 2.388
 53.1 32.7 14.3 لتنسبة

تكون حميدة 
تلزمن يف ويرقة 

 لألسئلة

 30 19 0 لتعيد
2.224 74.15% 0.153 

ة بشكل متوفر 
 61.2 38.8 0 لتنسبة جزئي

 )لتييرجة لتكلية( 
 4 4 41 لتعيد

 غري متوفرة 0.000 41.5% 1.245
 8.2 8.2 83.7 لتنسبة
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توضح لتنولحي 
لتنظامية أثناء 
 أدلء لالمقحان

 4 12 33 لتعيد
 غري متوفرة 0.000 46.9% 1.408

 8.2 24.5 67.3 لتنسبة

 لتعام
 

- - - 2.160 72% 0.021 
بشكل  متوفرة

 جزئي
 

 
 (1شكل يرقم )                                 

 
 جني أن  (4يرقم ) من خالل لتنقائج لملوضحة يف لجليول

 ( تكون موجزة ومركزة - مكقوبة بلغه ولضحة -حتيد لهليف من لالخقبايرلملؤشرلت  )
 رلت أهنا مقوفرة. كان لالجتاه لتعام هلذه لملؤش

 ( مكقوبة أكثر لملؤشرلت تولفرلً، ولحلاصل على أعلى نسبة، هو لملؤشر لتثاين  أن لألسئلة
  (.44(، وتكرلير )2.898%(، ووسط )96.6( بنسبة )بلغة ولضحة
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 ( 41.5لملؤشرلن لخلامس ولتسادس مها لألقل تولفرًل بنسبة)%( 1.245، ووسط ،)
( 4(، وتكرلير )1.408ووسط )%(، 46.9)بة ( تلمؤشر لخلامس، ونس4وتكرلير )

  تلمؤشر لتسادس.
 (وقيمة لتوسط لحلسايب بلغت 72إمجايل نقيجة لملؤشرلت تبني أن لتنسبة قييرت بت ،)%

(، ولالجتاه لتعام هلذه لملؤشرلت أهنا مقوفرة، وبذتك ميكن 147(، وتكرلير )2.160)
 .فيةتعليمات وسائل لتقدو:م تقسم ابتوضوح ولتشفالتدول  إن 

يتيح االختبار فرصًا لقياس قدرة الطلبة على ممارسة دراسة املعيار الثاين ) اثنيا:
 :عمليات عقلية متنوعة(

خقيح لالخقباير فرصًا تدياس قييرة لتطلبة على ممايرسة لملعياير لتثاين )( خبني نقائج 5جيول يرقم )
  عمليات عدلية مقنوعة(

وفرة  لملعياير ولملؤشر
ري مق

غ
 

كل 
 بش
وفرة
مق

زئي
ج

 

وفرة
مق

 

لتوسط 
Mean 

لتوزن 
 لتنسيب

مسقوى 
لملعنوخة 
 لملشاهي
 

لالجتاه 
 لتعام

تديس بعض لألسئلة 
قييرة لتطلبة على 
لسرتجاع لملعلومات 
لملقضمنة يف لملدرير 

 لتييرلسي

 42 7 0 لتعيد

 مقوفرة 0.000 95.2% 2.857
 85.7 14.3 0 لتنسبة

 - - - - - - - - تقيس بعض األسئلة
إديرلك لتعالقات بني 
 لملعلومات لملخقلفة

 29 17 3 لتعيد
 مقوفرة 0.000 84.4% 2.531

 59.2 34.7 6.1 لتنسبة

ترمجة لملعلومة من 
 صويرة آلخري

 6 36 7 لتعيد
1.980 66% 1.000 

مقوفرة 
بشكل 
 12.2 73.5 14.3 لتنسبة جزئي

 مقوفرة 0.000 %90 2.694 37 9 3 عيدلتتفسري لملعلومات 
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لملقضمنة يف لملدرير 
 75.5 18.4 6.1 لتنسبة لتييرلسي

 تلخيص لملعلومات
 23 19 7 لتعيد

2.327 77.6% 0.006 
 مقوفرة
بشكل 
 46.9 38.8 14.3 لتنسبة جزئي

توظيف لملعلومات 
لملقضمنة يف لملدرير 
لتييرلسي يف مولقف 

 جيخية

 11 22 16 لتعيد

1.898 63.3% 0.441 
مقوفرة 

كل بش
 22.4 44.9 32.7 لتنسبة جزئي

 متوفرة 0.000 %76.2 2.286 - - -  العام
تقيس بعض األسئلة 
مستوايت معرفية 

 عليا
- - - - - - - - 

 لتقحليل
 29 18 2 لتعيد

 مقوفرة 0.000 85% 2.551
 59.2 36.7 4.1 لتنسبة

 لترتكيب
 22 25 2 لتعيد

 مقوفرة 0.000 80.3% 2.408
 44.9 51 4.1 بةلتنس

 لتقدو:م
 35 12 2 لتعيد

 مقوفرة 0.000 89.1% 2.674
 71.4 24.5 4.1 لتنسبة

تديس بعض لألسئلة 
قييرلت عدلية عليا  
كحل لملشكالت 
 ولالسقيالل ولتقنبؤ

 25 23 1 لتعيد

 مقوفرة 0.000 83% 2.490
 51.0 46.9 2 لتنسبة

تقضمن أدلة لتقدو:م 
ع أسئلة من لتنو 
 مفقوح لتنهاخة

 28 12 9 لتعيد
 مقوفرة 0.000 80% 2.388

 57.1 24.5 18.4 لتنسبة

 متوفرة 0.000 %83.4 2.502 - - -  العام
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 من خالل لتنقائج لملوضحة يف لجليول أعاله جني أن 
 ( توظيف لملعلومات لملقضمنة يف لملدرير  -ة إىل أخرىترمجة لملعلومة من صوير لملؤشرلت

(، كان لالجتاه لتعام هلذه لملؤشرلت أهنا مقوفرة بشكل لتييرلسي يف مولقف جيخية
 جزئي.

 ( لتطلبة على لسرتجاع لملعلومات  تديس بعض لألسئلة قييرةأكثر لملؤشرلت تولفرًل
(، وتكرلير 2.857(، ووسط )%95.2(، بنسبة )لملقضمنة يف لملدرير لتييرلسي

(42.) 
 ( توظيف لملعلومات لملقضمنة يف لملدرير لتييرلسي يف مولقف أقل لملؤشرلت تولفرًل

 (.11(، وتكرلير )1.898%(، ووسط )63.3(، بنسبة )جيخية
 (وقيمة لتوسط لحلسايب 83إمجايل نقيجة لملؤشرلت تبني أن لتنسبة قييرت بت ،)%

ذه لملؤشرلت أهنا مقوفرة، (، ولالجتاه لتعام هل287(، وتكرلير )2.502بلغت )
لالخقباير خقيح فرصًا تدياس قييرة لتطلبة على ممايرسة  وبذتك ميكن لتدول  إن

 .عمليات عدلية مقنوعة

 :يتسق إعداد االختبار مع مواصفات االختبار اجليد(دراسة املعيار الثالث ) اثلثا:
  ت لالخقباير لجليي(خقسق إعيلد لالخقباير مع مولصفالملعياير لتثاتث )( خبني 6جيول يرقم )

وفرة  لملعياير ولملؤشر
ري مق

غ
زئي 
ل ج

شك
رة ب
مقوف

 

وفرة
مق

 

لتوسط 
Mean 

لتوزن 
 لتنسيب

مسقوى 
لملعنوخة 
 لملشاهي
 

 لالجتاه لتعام

 - - - - - - - - نوعية األسئلة
مرتبطة أبهيلف 
 لملدرير لتييرلسي

 39 9 1 لتعيد
 مقوفرة 0.000 92.5% 2.776

 79.6 18.4 2 لتنسبة
 غري مقوفرة 0.000 %38.1 1.143 1 5 43 لتعيدمقنوعة بني لملداتية 
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 2 10.2 87.8 لتنسبة ولملوضوعية
خقضمن لالخقباير 
أسئلة موضوعية 
 مبعظم أشكاهلا

 3 4 42 لتعيد
 غري مقوفرة 0.000 40.1% 1.204

 6.1 8.2 85.7 لتنسبة

 متوفرةغري  0.000 %56.9 1.708 - - - - العام
 - - - - - - - - صياغة األسئلة
تسقخيم أتفاظا 

 ولضحة
 46 3 0 لتعيد

 مقوفرة 0.000 98% 2.939
 93.9 6.1 0 لتنسبة

 مصاغة بلغة سليمة
 41 7 1 لتعيد

 مقوفرة 0.000 93.9% 2.816
 83.7 14.3 2 لتنسبة

تقناسب مع 
لتدييرلت لتعدلية 

 تلطالب

 26 22 1 لتعيد
 مقوفرة 0.000 83.7% 2.510

 53.1 44.9 2 لتنسبة

حتيد ديرجه كل 
 سؤلل بويرقة لألسئلة

 25 24 0 لتعيد
2.020 67.3% 1.000 

مقوفرة 
بشكل 
 51 49 0 لتنسبة جزئي

تسقثري لألسئلة 
 تفكري لتطاتب

 32 16 1 لتعيد
 مقوفرة 0.000 87.8% 2.633

 65.3 32.7 2 لتنسبة
تصاغ لألسئلة 

مسقدل )ال  بشكل
توحي بعض لألسئلة 
ابإلجابة عن أسئلة 

 أخرى(

 32 17 0 لتعيد

 متوفرة 0.000 88.4% 2.653
 65.3 34.7 0 لتنسبة

 متوفرة 0.000 %86.5 2.595 - - - - لتعام
الضبط العلمي 

 لالختبار 
- - - - - - - - 

خقسم لالخقباير 
 ابتصيق

 36 12 1 لتعيد
 متوفرة 0.000 90.5% 2.714

 73.5 24.5 2 لتنسبة
 غري متوفرة 0.004 %58.5 1.755 2 33 14 لتعيدخقسم لالخقباير 
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 4.1 67.3 28.6 لتنسبة ابتثبات
خقم لتقأكي من 
معامالت لتسهوتة 
ولتصعوبة وقييرة 
 لتسؤلل على لتقمييز

 8 6 35 لتعيد

 غري متوفرة 0.000 48.3% 1.449
 16.3 12.2 71.4 لتنسبة

 العام
 

- - - 1.973 65.8% 0.265 
متوفرة 
بشكل 
 جزئي

 
 
 

 
 

 (2شكل )                                      
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 خقبني أن  لتسابقمن لجليول 
 ( مصاغة بلغة سليمة -تسقخيم أتفاظًا ولضحة -مرتبطة أبهيلف لملدريرلملؤشرلت- 

تصاغ  -تسقثري لألسئلة تفكري لتطاتب -بتقناسب مع لتدييرلت لتعدلية تلطال
خقسم  -لألسئلة بشكل مسقدل، ال توحي بعض لألسئلة ابإلجابة عن أسئلة أخرى

 (، كان لالجتاه لتعام هلذه لملؤشرلت أهنا مقوفرة.لالخقباير ابتصيق
  ( ووسط %98( بنسبة )تسقخيم أتفاظاً ولضحةوأكثر لملؤشرلت تولفرلً أن لألسئلة ،)

 .(46كرلير )(، وت2.939)
 ( ووسط %38.1( بنسبة )مقنوعة بني لملداتية ولملوضوعيةأقل لملؤشرلت تولفرًل ،)

 (.1(، وتكرلير )1.143)
  كان لالجتاه لتعام هلا أهنا مقولفرة بشكل   )حتيد ديرجة كل سؤلل بويرقة لألسئلة(لملؤشر

 جزئي.
 .بدية لملؤشرلت كانت غري مقولفرة 
 (، وقيمة لتوسط لحلسايب %65.8تنسبة قييرت بت)إمجايل نقيجة لملؤشرلت تبني أن ل

تعام هلذه لملؤشرلت أن بعضها (، وكان لالجتاه ل291(، وتكرلير )1.973بلغت )
فر، وبذتك ميكن لتدول  إن مقوفرة، وبعضها مقوفرة بشكل جزئي، وبعضها غري مقو 

 .خقسق مع مولصفات لالخقباير لجليي إعيلد لالخقباير ال

يتسم االختبار ابلتوازن والشمول واملوضوعية لرابع )دراسة املعيار ارابعا: 
 :والعدالة(
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  خقسم لالخقباير ابتقولزن ولتشمول ولملوضوعية ولتعيلتة(لملعياير لترلبع )( خبني نقائج 7جيول يرقم )

وفرة  لملعياير ولملؤشر
ري مق

غ
زئي 
ل ج

شك
رة ب
مقوف

 

وفرة
مق

 

لتوسط 
Mean 

لتوزن 
 لتنسيب

مسقوى 
لملعنوخة 
 لملشاهي
p-

value 

لالجتاه 
 لتعام

خغطي لالخقباير مجيع 
 أهيلف لملدرير لتييرلسي

 8 41 0 لتعيد
 مقوفرة 0.008 72.1% 2.163

 16.3 83.7 0 لتنسبة
ترلعي لألسئلة لتفروق 
 لتفردخة بني لتطالب

 15 32 2 لتعيد
 مقوفرة 0.002 75.5% 2.265

 30.6 65.3 4.1 لتنسبة
أسئلة لالخقباير  تشقمل
سقوايت بلوم على م

لملعرفية كلها أو 
 معظمها بشكل مقولزن

 16 31 2 لتعيد
 مقوفرة 0.001 76.2% 2.286

 32.7 63.3 4.1 لتنسبة

خقوفر تالخقباير مسقوي 
خعرب عن لألدلء 

لملطلوب لتوصول إتيه 
-50)لجقياز )

-75إتدان ) %(74
%( لتقمكن 84
 % فأكثر(85)

 33 14 2 لتعيد

 وفرةمق 0.000 87.8% 2.633
 67.3 28.6 4.1 لتنسبة

 متوفرة 0.000 %77.9 2.337 - - -  العام
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 (3شكل يرقم )                                     

 ومن خالل لتنقائج ابجليول أعاله جني أن 
 .مجيع لملؤشرلت كان لالجتاه لتعام هلا أهنا مقوفرة 
 ( عرب عن لألدلء لملطلوب لتوصول إتيه خقوفر تالخقباير مسقوى خلملؤشر لألكثر تولفرًل

 بنسبة% فأكثر( 85%( لتقمكن )84-75%( إتدان )74-50)لجقياز )
 (.33) وتكرلير( 2.633) ووسط%( 87.8)
 (وقيمة لتوسط لحلسايب %77.9إمجايل نقيجة لملؤشرلت تبني أن لتنسبة قييرت بت ،)

فرة، وبذتك ميكن ( لالجتاه لتعام هلذه لملؤشرلت أهنا مقول72(، وتكرلير )2.337)
 .(لالخقباير خقسم ابتقولزن ولتشمول ولملوضوعية ولتعيلتةلتدول  إن 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

يغطي االختبار جميع 
أهداف المقرر 

 الدراسي

تراعي األسئلة الفروق 
 الفردية بين الطالب

تشمل أسئلة االختبار 
علي مستويات بلوم 
المعرفية كلها أو 

 معظمها بشكل متوازن

يتوفر لالختبار 
مستوي يعبر عن 
األداء المطلوب 
الوصول إليه 

%(  74-50)اجتياز)
%( 84-75)إتقان 
 (فأكثر% 85)التمكن 

 غير متوفرة

 متوفرة بشكل جزئي

 متوفرة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 
                                                     املاجستريتقومي االختبارات التحصيلية مبرحلة            2020يونيو  15العدد  -جملة كلية اآلداب

________________________________________________________ 

52                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 مناقشة النتائج: . 4
بني لملعاخري  خقضح أن هناك تباخن من خالل لتنقائج لملوضحة يف لجليلول لتسابدة        

أسباب تولفر،  ثلتباح خُعزية جزئياً، وغري لملقولفرة، و ولملؤشرلت لملخقلفة بني لملقولفرة ولملقولفر 
   حسب ترتيبها إىل لآليتبعض لملؤشرلت يف وعيم تولفر، 

فرًل بنسبة ( هو لألكثر تو مكتوبة بلغة واضحةكان مؤشر لألسئلة ) املعيار األول: -
جمقمع لتبحث من قسم خكون أن  ميكن   ةلملرتفع ةلتسبب يف هذه لتنسبو (، 96.6%)

ووضع لتكلمات قخيلم لتّلغة صياغة وأسلوب جيييون لس ، فلهذل وآدلهبا لتّلغة لتعربية
بينما كان لملؤشرلن لخلامس  ان من لملقوقع أن تكون تغة لالخقباير ولضحة.كلتصحيحة؛ ف

)توضح النهاية العظمى لالختبار )الدرجة الكلية(، )توضح النواحي  -ولتسادس
%( 46.9% و41.5ة )فرًل بنسبمها لملؤشرلن لألقل تو  -(النظامية أثناء أداء االمتحان

وفهم إيرشادلت وقولعي  لهقمام لألساتذة بقوضيحتدلة هذه لتنسب لتدليلة  فسر لتباحثوخ
 اً مل خكن لألسقاذ ملم خصوصًا إذل؛ تالخقباير لتنهاخة لتعظمى إعيلد ويرقة لالخقباير مثل 

تطاتب، وتنظيم ادة لتقدو:م ولتدياس، وكذتك لتنولحي لتقنظيمية، مثل  ضرويرة كقابة لسم لمب
 .إلجاابتل
يف هذل لملعياير كانت معظم لملؤشرلت مقولفر، حبيث كانت نسبة لملؤشرلت  :املعيار الثاين  -

إىل تركيز أساتذة حسب علم لتباحث هذل خرجع (. و %83.4لملنييرجة حتت هذل لملعياير )
تديس قييرة لتطلبة على ممايرسة عمليات عدلية  لالخقبايرلت  لتييرلسات لتعليا ولهقمامهم أبن

عة، من تفسري وتلخيص تلمعلومات لملقضمنة يف لملدرير، وإعادة توظيفها يف مولقف مقنو 
 جيخية.
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( متنوعة بني املقالية واملوضوعيةفرلً )هذل لملعياير كان أقل لملؤشرلت تو يف  املعيار الثالث: -
قي ذتك  وسبب(، وهذل خعين أن معظم لألسئلة كانت أسئلة مداتية، %38.1بنسبة )
ع هذه لألسئلة ابتنسبة تألسقاذ، أو تعيم ديرلخقهم بكيفية وضع لألسئلة تسهوتة وضخكون 

لملوضوعية، إضافة تدييرهتا على قياس قييرة لتطاتب على لتكقابة ولتقعبري أبسلوبه لخلاص، 
سقخيلم لألسئلة حبيث ميكن تألسقاذ لتقمييز بني لتطلبة، وهذه لملهايرلت ال ميكن قياسها اب

ر، فيل لتنهائي هلذل لملعياير، نلحظ أن لملؤشرلت بعضها مقو تقحلومن خالل ل لملوضوعية.
، %(65.8)فر جزئياًّ، حيث كان مقوسط لتنسب وبعضها غري مقوفر، وبعضها لآلخر مقو 

لهقمام  ضعفوأن لالخقباير ال خقسق مع مولصفات لالخقباير لجليي، وهذل خيل على 
لألسئلة بني لملداتية ولملوضوعية،  لألساتذة ابملؤشرلت لملذكويرة حتت هذل لملعياير، مثل  تنوع

 لتسهوتة ولتصعوبة، وقييرة لتسؤلل على لتقمييز. ولتقأكي من معامالت
نالحظ من نقائج هذل لملعياير أن معظم لملؤشرلت كانت مقولفرة، وأن  املعيار الرابع: -

 .لالخقباير خقسم ابتقولزن ولتشمول ولملوضوعية ولتعيلتة
 . التوصيات5

يرفع مسقوى لتقدو:م أن تسهم يف ببعض لإلجرلءلت لتيت من شأهنا  ثوصي لتباحخ       
 ابتكلية 

 إجرلء دويرلت ألساتذة لجلامعة حول مولصفات لالخقباير لجليي، وتصنيف بلوم تلمعرفة. -1
عمل نيولت تثديفية تألساتذة؛ تالهقمام بقطوخر أسلوب لتقدو:م وميى مطابدقه تلمعاخري -2

 لملقعايرف عليها.
يف يف مكقبة لتكلية خاص أبسئلة لالمقحاانت جلميع لألقسام، حبيث ميكن عمل أيرش -3

 يف ديرلسقهم لخلاصة بقطوخر مسقوى لتقدو:م ومولصفاته يف لتكلية.تلباحثني لترجوع إتيه 
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تذكري لألساتذة بوضع لخقبايرلت تكون مطابدة ملولصفات لالخقباير لجليي،  ضرويرةأخريلً  -4
 وذتك بعية طرق، مثل 

جمالت حائطية توضح هذه لملولصفات ولملعاخري، تعلق دلخل مكاتب أعضاء هيئة عمل  -أ
 لتقييرخس.

عمل حماضرلت وويرش عمل مفقوحة تألساتذة بشكل دويري؛ تشرح معاخري لالخقباير،  -ب
 مثل تنوع لألسئلة بني لملدايل ولملوضوعي، لتيت متكن لتطاتب من لسرتجاع لملعلومات، إخل.

 
 املراجعقائمة 

لإلسكنييرخة  لملكقب  .لتقدو:م ولتدياس لتنفسي ولترتبوي .(1999لتطبيب، أمحي حممي )
 لجلامعي لحليخث.

معجم لملصطلحات لترتبوخة لملعرفة يف  .(2003لي أمحي )محي حسني لجلمل، علتلداين، أ
 ، لتداهرة  دلير لتكقب.لملناهج وطرق لتقييرخس

تطوخر منهج لترتبية وعلم لتنفس تلمرحلة لتثانوخة بليبيا يف  .(2012لتغزلل، حممي عمر )
، كلية لترتبية، جامعة (يرساتة دكقويرله غري منشويرة)ضوء معاخري لجلودة لتشاملة، 

 طنطا.

   دلير لتكقاب لجلامعي.لتعني .أساسيات لتدياس ولتقدو:م لترتبوي .(2004لهلوخيي، زخي )

أثر لتقدو:م لملسقمر على حتصيل تالميذ لتصف لتثاتث من  .(2012لحملجوب، سليمة )
، كلية (يرساتة ماجسقري غري منشويرة)مرحلة لتقعليم لألساسي مبادة لتلغة لتعربية 

 لآلدلب، جامعة مصرلتة.
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لجلودة يف لتعمل دتيلك لتشخصي تقأسيس وتطبيق  .(1995داين بون، يرخك جرجيز )
دلير   ، لتراي 2)ترمجة سامي لتفرس، انصر لتعبييل(، ط معاخري لجلودة لتكلية،
 آفاق لإلبيلع لتعاملية.

لتقييرخس  لتدياس ولتقدو:م لترتبوي ولسقخيلمه يف جمال .(2001عبي لهلادي، نبيل )
 عمان  دلير ولئل تلنشر. .2، ط لتصفي

 ، بريوت  دلير لملعرفة لجلامعية.لتدياس ولتقجرخب يف علم لتنفس ولترتبية( 1999وي )عيس

دلير لملعرفة   لالسكنييرخة .2، طلتقدو:م لترتبوي( 2003منسي، حممود عبي لحلليم )
 لجلامعية.

 ةشرك .2، طلتقدو:م لترتبوي ومبادي لإلحصاء (2003) منسي، حممود عبي لحلليم وآخرون
 لجلمهويري لحليخثة.

دلير   لتراي  .2، طلتقدو:م لترتبوي لألسس ولتقطبيدات( 2005منصوير، لتشرخنيب )
 لتزهرلء.

 دلير لتفرقان.  عمان .ترتبويعلم لتنفس ل (1985نشوليت، عبي لجمليي )

لتيلير   لتداهرة .بعي لحليلثة قضااي تربوخة يف عصر لتعوملة وما( 2009نصاير، سامي ) 
 لملصرخة لتلبنانية.

 
 
 
 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts

