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الكلمات المفتاحية :معايير  NCATEللمجلس الوطني االمريكي  ،المعلمين في المدارس االبتدائية
 ،المشرفين الفنيين.
مستخلص البحث
هدف البحث الى معرفة درجة تطبيق معلمي التربية الرياضية لمعاايير  NCATEفاي المادارس
االبتدائية لمديريات تربية بغداد  ،واعتماد الباثاث المانال الو افي باب الوس الم احي ،وتا تحدياد
مجتمع البحث من (المشرفين الفنيين في النشاط الرياضي والمدر ي) في مديريات التربية فاي بغاداد
والبالغ عدده ( )174مشرف فني وللعام الدرا اي ( ، )2022/2021وا اتنتل با معياار التنمياة
الم تدامة لمعل التربية الرياضية قد ثصل على درجة متو اطة مان قبال مشارفي الفنياين ،و معياار
الخبرات المتوافرة لمعل التربية الرياضية قد ثصل على درجة متو اطة مان قبال مشارفي الفنياين ،
وأ معيار التقوي والتقيي المتوافرة لمعل التربية الرياضية قد ثصل علاى درجاة متو اطة مان قبال
مشرفي الفنيين  ،و معيار التنوع في البرامل التعليمية لمعل التربية الرياضية قاد ثصال علاى درجاة
متو طة من قبل مشرفي الفنيين  ،وأ معيار االدارة واالمكانيات المادية لمعل التربياة الرياضاية قاد
ثصل على درجة متو طة من قبل مشرفي الفنيين  ،وأو ى ضرورة اعادة النظر في برامل اعداد
المعلمين الموضوع ثاليا في مديريات تربيات بغداد بما يتنا ب مع معايير ، NCATAوالعمل على
اك اس معلمي التربية الرياضية الماارات اال ا ية فيما يخص البحث العلمي  ،ماع ادخاا المعلماين
في ورش فنية وتعلمية من أجل تطوير قابليات المعلمين لتطبيق معايير المنظمة االمريكياة  ،والعمال
على توفير ثدمة االنترنت في جميع غرف المعلمين للتربية الرياضية من أجل االطالع على كال ماا
هو جديد وثديث في مجا التربية والتعلي  ،مع توفير ميزانية مالية كبيارة مان أجال تطاوير قابلياات
المعلمين لتطبيق معايير الجودة الشاملة .
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The degree of application of physical education teachers to the NCATE
standards of the American National Council for preparing teachers in
primary schools in Baghdad Governorate from the point of view of
technical supervisors
search submitted by
Dr. Ali Attia Awwad Hassan
Ministry of Education, General Directorate of Education, Baghdad,
Karkh 2
Abstract
The aim of the research is to know the degree to which physical
education teachers apply the NCATE standards in the primary schools of the
Baghdad Education Directorates. and for the academic year (2021/2022),
and it was concluded that the standard of sustainable development for the
physical education teacher has obtained an average degree by the technical
supervisors, and the standard of expertise available for the physical
education teacher has been obtained a medium degree by the technical
supervisors, and that the evaluation and evaluation standard available to the
teacher of education The sports education teacher has obtained an average
degree by the technical supervisors, and the diversity criterion in the
educational programs for the physical education teacher has been obtained
an average degree by the technical supervisors, and the management and
material capabilities standard by the physical education teacher has been
obtained a medium degree by the technical supervisors, and he
recommended the necessity of Reconsidering the teacher preparation
programs currently in the directorates of Baghdad education in line with
NCATA standards, and working to provide physical education teachers with
the necessary skills. With regard to scientific research, with the inclusion of
teachers in technical and educational workshops in order to develop
teachers’ abilities to apply the standards of the American organization, and
work to provide internet service in all teachers’ rooms for physical education
in order to view all that is new and modern in the field of education, while
providing A large financial budget in order to develop the teachers' abilities
to implement the comprehensive quality standards.
Keywords: US National Council NCATE standards, primary school
teachers, technical supervisors
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الفصل األول
-1التعريف بالبحث:
 1-1مقدمة البحث وأهميته :
يعتباار تقاادم االم ا والاادو المتقدمااة اات امكانيااات عاليااة فااي ادارة الدولااة ماان خااال التقاادم
بالتربيااة والتعلااي والبحااث العلمااي وماان خااال امتالكاااا للو ااائل الحديدااة والناجحااة فااي ادارة
العملياااة االدارياااة مااان خاااال االتصاااا الفعاااا وا اااتخدام تكنولوجياااا المعلوماااات الحديداااة
والمبتكااارة ذ لاااتلد تعتماااد الااادو علاااى تجوياااد وتح اااين مخرجاتاا مااان خاااال مواكباااة التقااادم
والتطااور الااراهن ثيااث ا الااتعل والتعلااي همااا عصااب الحياااة والتقاادم لااد االماا والشااعوس
وامتداد للحياة ور الة ثضارية لألم والشعوس للحفاظ علياا من الزوا .
ويعتبااار التعلاااي الااادور الحياااون الماا ا فاااي تنمياااة القااادرات والرغباااات لاااد معلماااي التربياااة
الرياضااية ومااد تطباايقا اله ا المعااايير الخا ااة وي اااعد االعتماااد ابكاااديمي فااي اتباااع ماانال
عااالمي ماانظ لتقيااي وتطااوير وتح ااين العمليااة التعليميااة فااي الجامعااة ،با ضااافة لاى أنا ي اااعد
الطاااالس وأولياااار ابماااور علاااى اختياااار الكلياااات التاااي تقااادم تعليماااا عاااالي الجاااودة باااالتعلي
واالعتماااد علااى معااايير  NCATEفااي تح ااين م ااتو التعلااي وجودت ا وبطبيعااة العماال يعتباار
معلاا التربيااة الرياضااية راس الااارم فااي درس التربيااة الرياضااية ولااتلد وجااب معرفااة مااد
تطبيااق مدر ااي التربيااة الرياضااية معااايير  NCATEفااي الماادارس االبتدائيااة فااي مااديريات
تربيااات بغااداد ماان وجاااة نظاار المشاارفين الفنيااين وهااي ماان اهميااة البحااث التااي يتناولاااا البحااث
الحالي .
 2-1مشكلة البحث :
تكماان مشااكلة البحااث الحااالي فااي الت ااار التااالي (درجااة تطبيااق معلمااي التربيااة الرياضااية
لمعااايير معااايير  NCATEفااي الماادارس االبتدائيااة للمااديريات العامااة لتربيااات بغااداد الكاار
والر افة من وجاة نظر المشرفين الفنيين).
 3-1هدف البحث :
 .1معرفاااة درجاااة تطبياااق معلماااي التربياااة الرياضاااية لمعاااايير  NCATEفاااي المااادارس
االبتدائية للمديريات العامة لتربيات بغداد الكر والر افة .
. 4-1مجاالت البحث :
المجال البشري  :المشرفين الفنيين في المديريات العامة لتربيات بغداد الكر والر افة .
المجال الزماني  :للمدة من  2022/1/3الى .2022/4/6
المجااال المكاااني  :المااديريات العامااة للتربيااة فااي محافظااة بغااداد ( الكاار  3-2-1والر ااافة
.)3-2-1

الفصل الداني

.2منهجية البحث وإجراءاته الميدانية :
 1-2منهج البحث :اعتمد الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي (. (1
 2-2مجتمع البحث وعينته :
تااا تحدياااد مجتماااع البحاااث مااان (المشااارفين الفنياااين فاااي النشااااط الرياضاااي والمدر اااي)
فاااي ماااديريات التربياااة فاااي بغاااداد والباااالغ عااادده ( )174مشااارف فناااي وللعاااام الدرا اااي
( )2022/2021وكما موزعين في الجدو (. )1

 )1نااااورن بااااراهي الشااااو ورافااااع
الرياضية  ،بغداد  ، 4002ص.11

ااااال الكبي ااااي دلياااال البحااااا لكتابااااة األبحااااا فااااي التربيااااة
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جدو ()1
يبين توزيع مجتمع البحث في مديريات التربية في بغداد

ت
1
2
3
4
5
6

مديريات التربية
الكرخ 1
الكرخ 2
الكرخ 3
الرصافة 1
الرصافة 2
الرصافة 3
المجموع

المشرفين
الفنيين
27
32
29
26
36
24
174

 3-2اداة البحث :
قاااام الباثاااث بتطاااوير أداة الدرا اااة ،وهاااي  .عباااارة عااان ا اااتبانة لقيااااس درجاااة تطبياااق
معااااايير ) )NCATEفااااي مااااديريات التربيااااة لمحافظااااة بغااااداد ثيااااث تكوناااات اال ااااتبانة
مااااان ( )40عبااااااارة ،فااااااي ( )1مجاااااااالت رئي ااااااة يمداااااال كاااااال مناااااااا أثااااااد معااااااايير
) ،(NCATEوبواقااااع ( )8عبااااارات لكاااال مجااااا ثيااااث قااااام الباثااااث بتطويرهااااا بمااااا
يتالئ مع البحث .
 4-2خطوات إعداد األداة:
ماااان خااااال ا طااااار النظاااارن ،والدرا ااااات ال ااااابقة وابجنبيااااة اات الصاااالة بموضااااوع
الدرا ااااة الحاليااااة كدرا ااااة عبابنااااة ( )2014ودرا ااااة الااااااجرن ( ،)2012وماااان خااااال
خبااارة الباثاااث كمشااارف ترباااون فاااي المديرياااة العاماااة لتربياااة بغاااداد الكااار  2/وماااا تااا
ا تخال ااا مااان معلوماااات ثاااو هاااتا الموضاااوع ماااع عااار اال اااتبانة علاااى اال ااااتتة
والخبرار وبنار ابداة ت تحديد محاور ابداة بصورتاا الناائية.
 5-2االسس العلمية لألداة:
 1-5-2صدق أداة الدراسة:
مااان أجااال وضاااع اال اااتبانة فاااي اااورتاا الناائياااة ،والت كاااد مااان ماااد تاااموليتاا ودقتااااا
ووضاااوي اااياغتاا ،تااا عرضااااا علاااى لجناااة مااان الخبااارار والباااالغ عااادده ( )7خبااارار
فاااااي مجاااااا االدارة الرياضاااااية ومااااان اون الخبااااارة واالختصااااااص ثياااااث تاااا التوافاااااق
علياا بن بة ( ،)%100ثيث تكونت عدد العبارات من ( )40عبارة .
 2-5-2ثبااااات األداة :للت كااااد ماا ان ثبااااات ابداة تاا ا ث اااااس معااااامالت الدبااااات ماااان خااااال
معاماااال كرونبااااا ألفاااااا الم ااااتخدم لقيااااااس ثبااااات ابداة ،والااااد بتطبيقااااااا علااااى عيناااااة
ا ااااتطالعية مكونااااة ماااان ( )11مشاااارف ماااان مجتمااااع الدرا ااااة وخااااار العينااااة وبصااااورة
عشااااوائية  ،ثيااااث تراوثاااات قيمااااة معاماااال كرونبااااا ألفااااا مااااا بااااين (896ذ934-0ذ)0
وعلى االداة ككل بن بة (94ذ )0وجدو ( )2يبين الد .
جدول ()2
يبين معامل الفاكرونباخ لمجاالت المقياس

ت
1

المجاالت
التنمية المستدامة لمعلم التربية
الرياضية
100
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2
3
4
5

0,984
0,932
0,943
0,922
0,935

الخبرات المتوافرة
التقويم والتقييم
التنوع في البرامج التعليمية
االدارة واالمكانيات المادية
المجموع

 6-2التجربة االستطالعية :
قاااام الباثاااث بااا جرار تجرباااة ا اااتطالعية علاااى عيناااة خاااار عيناااة البحاااث والبالغاااة
( )11مشاااارف فنااااي تاااا اختياااااره بالطريقااااة العشااااوائية (القرعااااة) كااااا الااااادف ماااان
التجرباااة معرفاااة وضاااوي و اااعوبة العباااارات لعيناااة البحاااث مااان أجااال تالفيااااا ومعرفاااة
الوقت الم تغرق لإلجابة والبالغ ( )10دقائق.
 7-2التطبيق النهائي :
تااا التطبياااق الناااااائي لاااألداة علااااى عيناااة التطبيااااق والبالغاااة ( )111مشاااارف فناااي وقااااد
تاا ا ا ااااترجاع جميااااع اال ااااتبانات وقااااد تاا ا الااااد فااااي يااااوم الدالثااااار  2022/3/1وعلااااى
المديريات ال ت التي ت اختيارها م بقا وت ا تبعاد  4مناا والد لتلفاا .
 8-2االساليب االحصائية :
ت ا تخدام الحقيبة االثصائية  spssفي معالجات البيانات االثصائية .

الفصل الثالث
 .3عرض ومناقشة النتائج استجابات العينة :
بعااااد توزيااااع اال ااااتمارات علااااى عينااااة البحااااث تاا ا ا ااااتخرا المتو ااااطات الح ااااابية
واالنحرافات المعيارية لعبارات المقياس ومجاالتاا ( )1وكما في جدو (. )3
جدول ()3
يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة

ت

المجاالت

المتوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

درجة
التطبيق

التنمية المستدامة لمعلم
1
التربية الرياضية
متوسط
2
0,955
3,34
الخبرات المتوافرة
2
متوسط
3
0,694
2,49
التقويم والتقييم
3
التنوع في البرامج
منخفض
4
0.685
2,29
4
التعليمية
االدارة واالمكانيات
منخفض
5
0,784
2,15
5
المادية
متوسط
2,696
تطبيق NCATE
يبااااااين الجاااااادو ( )3ا المتو ااااااطات الح ااااااابية تراوثاااااات مااااااا بااااااين (82ذ09-3ذ )2وا
اعلااااااى متو ااااااي ث ااااااابي لمعااااااايير تطبيااااااق ( ) NCATEجااااااار معيااااااار (التنميااااااة
الم ااااتدامة لمعلاا ا التربيااااة الرياضااااية) بالمرتبااااة االولااااى ويعاااازو الباثااااث الااااد الااااى ا
التنميااااة الم ااااتدامة المقدمااااة لمعلااا التربيااااة الرياضااااية جااااارت بدرجااا تطبيااااق متو ااااطة
كوناااااا ماااان اهااا المعااااايير التااااي ت اااااعد علااااى تكااااوين ااااورة ثقيقيااااة لمعلااا التربيااااة
0,732

3,82
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الرياضااااية فااااي العماااال الصااااحي فااااي مانااااة التاااادريس .ثاا ا جااااارت المعااااايير االخاااار
تباعااااا بعااااد هااااتا المعيااااار ب و اااااط ث ااااابية متعااااددة وكاناااات علااااى التااااوالي وث ااااب
الرتبة :
.1معيار التنمية المستدامة لمعلم التربية الرياضية :
ثياااث ثصااال هاااتا المعياااار علاااى متو اااي ث اااابي بلاااغ (82ذ )3وباااانحراف معياااارن
بلاااااغ (732ذ )0وجاااااار بالترتياااااب االو وبدرجاااااة تطبيق(متو اااااي) ويااااار الباثاااااث
ا هااااتا التقاااادير المتو ااااي والترتيااااب االو علااااى جميااااع المعااااايير يوكااااد علااااى ا
ا اااتجابات العيناااة جاااارت بن اااب متفاوتاااة ثياااث ا اااتجابات العيناااة ت كاااد علاااى تاااوفر
التنمياااااة الم اااااتدامة لمعلااا ا التربياااااة الرياضاااااية مامااا ا جااااادا فمااااان أجااااال مواكباااااة
التطااااورات التااااي تحاااادا علااااى م ااااتو العااااال ومجاباااااة التغياااارات الكبياااارة التااااي
تحااادا فاااي الاااتعل والتعلاااي العاااالمي كماااا واكاااد علاااى ضااارورة أ يحاااافل المعلااا ،
علاااااى م اااااتو متجااااادد مااااان المعلوماااااات والمااااااارات واالتجاهاااااات الحديداااااة فاااااي
طرائاااق التعلاااي والتقنياااات التربوياااة ،وباااتا يكاااو التعلاااي بالن ااابة للمعلااا عملياااة نماااو
م تمرة ومتوا لة (.)1
.2معيار الخبرات المتوافرة :
ثياااث ثصااال هاااتا المعياااار علاااى متو اااي ث اااابي بلاااغ (34ذ )3وباااانحراف معياااارن
بلااااغ (911ذ )0وجااااار بالترتيااااب الداااااني وبدرجااااة تطبيق(متو ااااي) وياااار الباثااااث
ا هااااتا التقاااادير المتو ااااي والترتيااااب الداااااني علااااى جميااااع المعااااايير يوكااااد علااااى ا
ا ااااتجابات العينااااة جااااارت بن ااااب متفاوتااااة ثيااااث ا ااااتجابات العينااااة ت كااااد علااااى ا
يجااااب تااااوافر الخباااارات الضاااارورية فااااي أن عمليااااة تعليميااااة وهااااتا الخباااارات ت اااااعد
فاااي اااقل موهباااة المعلا ا والمبنياااة علاااى ا اااس علمياااة اااحيحة ت ااااعد فاااي مواجااااة
التغيااارات التاااي تحااادا فاااي ظااال العولماااة والتطاااور التكنولاااوجي الاائااال فاااي جمياااع
المجاالت الحياة (. )2
.3معيار التقويم والتقييم :
ثياااث ثصااال هاااتا المعياااار علاااى متو اااي ث اااابي بلاااغ (49ذ )2وباااانحراف معياااارن
بلااااغ (694ذ )0وجااااار بالترتيااااب الدالااااث وبدرجااااة تطبيق(متو ااااي) وياااار الباثااااث
ا هااااتا التقاااادير المتو ااااي والترتيااااب الدالااااث علااااى جميااااع المعااااايير ي كااااد علااااى ا
ا ااااتجابات العينااااة جااااارت بن ااااب متفاوتااااة ثيااااث ا ااااتجابات العينااااة نظاااارا للاااادور
الكبيااااار الاااااتن يتمياااااز باااا معلاااا التربياااااة الرياضاااااية فاااااي تربياااااة التالميااااات ومااااان
الضااااارورن تاااااوفير اب ا ااااايات العلمياااااة التاااااي تااااادع االدار التدري اااااي والترباااااون
للقياااام بااااتا الماماااة بنجااااي ،فلاااتلد يجاااب تقاااوي عمااال المعلااا ومكانتااا باااين قائماااة
مواضاااايع البحااااوا والدرا ااااات التربويااااة دفااااالمعل يمداااال الدعامااااة اب ا ااااية التااااي
يُ ااااس علياااااا النمااااو المتكاماااال لااااد التالمياااات ولااااتلد وجااااب متابعااااة جانااااب التقااااوي
والتقيااااي بشااااكل كبياااار ماااان قباااال المشاااارفين الفنااااين ماااان أجاااال معرفااااة نقاااااط القااااوة
وتعزيزهاااااا ومعرفاااااة نقااااااط الضاااااعك مااااان أجااااال مواجاتااااااا بشاااااكل واالبتعااااااد
عناا (.)3
 )1ااااااليما ابااااااراهي الع ااااااكرن  :مسااااااتقبليات تربويااااااة ذ المركااااااز العربااااااي للبحااااااوا ذ الكوياااااات
ذ.8102ص . 67
 ) 2عصااااام محمااااد عبااااد القااااادر  :سلسااااله التنميااااة المهنيااااة للمعلاااام ذ دار التعلااااي الجااااامعي ذاال ااااكندرية
ذ 7102ذص .18
 )1زهياااار ث اااان ث ااااين  :اساااااليب حديثااااة فااااي تقااااويم المعلاااام ذ عمااااا ذ دار غياااادار للنشاااار والتوزيااااع
ذ9102ذص .68
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.4معيار التنوع في البرامج التعليمية :
ثصال هااتا المعياار علااى متو ااي ث اابي بلااغ (29ذ )2وبااانحراف معياارن بلااغ (681ذ )0وجااار
بالترتيب الرابع وبدرجة تطبيق(ضعيك) وير الباثث ا هتا التقدير الضعيك والترتيب الرابع علاى
جمياع المعااايير يوكاد علااى ا ا ااتجابات العيناة جااارت بن اب متفاوتااة ثيااث ا اتجابات العينااة علااى
ال يا ات والبرامل الرياضية المتنوعة من قبل معلمي التربية الرياضية واالنشطة المدر اية ثياث ا
التنوع الم تخدم من قبل المعلمين يجب ا يبنى على ا س علمية حيح وواقعي للواقع الاتن يعاي
في المعل ووفق االمكانيات المتاثة والمتوافرة في المدر ة وال يعمل على عمل برامل تفاوق القادرات
والتصورات واالمكانيات للمعل والتي من الصعب ا يت تحقيقاا في ظل تلد الظروف الصاعبة لواقاع
()1
التعلي في العراق .
.5معيار االدارة واالمكانيات المادية:
ثصل هتا المعيار علاى متو اي ث اابي بلاغ (11ذ )2وباانحراف معياارن بلاغ (784ذ )0وجاار
بالترتيب الخامس وبدرجة تطبيق(ضعيك) وير الباثث ا هتا التقدير الضعيك والترتيب الخاامس
على جميع المعايير يوكد على ا ا تجابات العينة جارت بن ب متفاوتة ثيث ا تجابات العيناة تار
ا االمكانيات المتوافرة واال لوس االدارن المتبع من مديريات النشاط الرياضي والمدر ي هي غير
مجدية وغير فعالة وال تتالرم مع طبيعة التطورات التاي ثصالت فاي جاناب التعلاي وخصو اا ماع
تداعيات االزمات التي ثدثت ف العال وخصو ا فايروس كورونا الاتن اد الكشاك عان الضاعك
في المنظومة التعليمية بشكل كبير في مواجاة ومجاباة تلاد االزماة العالمياة مماا اد الاى الضاعك
الكبير في جانب التعلي ولقلة االمكانيات التي توفرها مديرية النشاط الرياضاي والمدر اي للمادارس
ماان اجااازة وادوات وغيرهااا ادت الااى ثصااو هااتا المعيااار علااى ن اابة ضااعيفة ث ااب ا ااتجابات
العينة(.)2

الفصل الرابع
 .4االستنتاجات والتوصيات :
 1-4االستنتاجات :
 .1أ معيار التنمية الم تدامة لمعل التربية الرياضية قد ثصل على درجة متو طة من قبل مشرفي
الفنيين .
 .2معيار الخبرات المتوافرة لمعل التربية الرياضية قد ثصل على درجة متو طة من قبال مشارفي
الفنيين .
 .3معيار التقوي والتقيي المتوافرة لمعل التربية الرياضية قد ثصل علاى درجاة متو اطة مان قبال
مشرفي الفنيين .
 .4معيار التنوع في البرامل التعليمية لمعل التربية الرياضية قد ثصل على درجة متو طة من قبال
مشرفي الفنيين .
 .5معيار االدارة واالمكانيات المادية لمعل التربية الرياضية قد ثصل على درجة متو طة من قبال
مشرفي الفنيين .
 2-4التوصيات :
 .6ضرورة اعادة النظر في برامل اعداد المعلمين الموضوع ثاليا في ماديريات تربياات بغاداد بماا
يتنا ب مع معايير . NCATA
 )2اماااااين المحماااااد النباااااون  :االعتمااااااد االكااااااديمي وادارة الجاااااودة الشااااااملة فاااااي التعلااااايم ذ الااااادار
المصرية اللبنانية ذ 0102ذص.23
 )1نبيااااال محماااااود الصاااااالحي  :اساااااتراتيجيات االدارة المدرساااااية فاااااي ضاااااوء االتجاهاااااات المعاصااااارة ذ
دار الجنادرية ذ االرد ذ عما ذ 1102ذص.37
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.1
.2
.3
.4

ضرورة العمل على اك ااس معلماي التربياة الرياضاية المااارات اال ا اية فيماا يخاص البحاث
العلمي .
ضرورة ادخا المعلمين في ورش فنية وتعلمية من أجل تطوير قابليات المعلمين لتطبيق معاايير
المنظمة االمريكية .
العمل على توفير ثدمة االنترنت في جميع غرف المعلمين للتربية الرياضاية مان أجال االطاالع
على كل ما هو جديد وثديث في مجا التربية والتعلي .
العمل على توفير ميزانية مالية كبيرة من أجل تطاوير قابلياات المعلماين لتطبياق معاايير الجاودة
الشاملة .

المصادر
ال الكبي ي دليل البحاا لكتابة اببحاا في التربية الرياضية ،

 .1نورن براهي الشو ورافع
بغداد . 2004
 .2ليما ابراهي الع كرن  :م تقبليات تربوية ذ المركز العربي للبحوا ذ الكويت ذ.2018
 .3عصام محماد عباد القاادر  :ل ال التنمياة المانياة للمعلا ذ دار التعلاي الجاامعي ذاال اكندرية ذ
. 2017
 .4زهير ث ن ث ين  :ا اليب ثديدة في تقوي المعل ذ عما ذ دار غيدار للنشر والتوزيع ذ.2019
 .5امين المحمد النبون  :االعتمااد االكااديمي وادارة الجاودة الشااملة فاي التعلاي ذ الادار المصارية
اللبنانية ذ .2010
 .6نبيل محمود الصالحي  :ا تراتيجيات االدارة المدر اية فاي ضاور االتجاهاات المعا ارة ذ دار
الجنادرية ذ االرد ذ عما .
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