
 المستخلص

-3995من حميذ مسيذ " النتبج الفكري لتذريسيي التخصصبث الطبيت في هيئت التعليم التقني للمذة  رشيذ

اروى زكي نبصر االعظمي  ] رسبلت مبجستير [  الجبمعت المستنصريت  0"دراست تحليليت  / اشراف د 4006

,4007 

تهدد الدر سد ددىلدرددرلدرتىددسال اددرلثداددبلدروطددثتلدرالوضددىلثالوضىتهدددلي يددديلدرهضاددىلدرت سض ددضىل دد لديا ددد ل         
(لطضدددنلت)دثردددنل سد دددىل  دددس دنللدددلدلدر)تدددد لثتطاضددد ل4006-3995درالوضدددىل ددد للضادددىلدرتىادددض لدرت )ددد لرا ددد  ل ددد ل 

 ىاث دتهلك دلتي )نلدلر سد ىلطج لدروطثتلثالوضىتهدلث ىس ىلدكثسلدر )ثدنلغزدس لثلو)دديل ك)دزل تص ديل د ل
در جددد لدرالودد لثت دد ض لاد دد  لوضد)دددنلرص  ددىللددلدلدر)تددد للثوىدد ل سدجىددىلدر)تددد لدر كددس لدرالودد ل دد لدروطددثتلدرتدد ل

(لوطددثتل )رددثس ل دصدد لدرىددسدتلثودددرايتض لدرىسوضددىلثدي)كاضزضددىل609 ددض لواددملطجدد لدرىض)ددىل د)تجددنل دد لاودد لدرت سض
ثوص ثيلدر  الاطدنل   لت لج ىهدلتجسضوضدل  لصال ل  اضىلتطاض لدر)تد لدر كدس لدرالود لث الدو تهددلثت )ض)هددل

 ثيللل(لجدددد51تدددد ل ددددسال)تدددددا لدرتطاضدددد ل دددد ل ( (MESHالو دددددلر دددددلجددددديل دددد لادا ددددىلس ث لدر ثيددددث دنلدرالوضددددى
 -ثد  سنلدر سد ىل  لج اىل  لدر)تدا لدرت ل )هدل:ل

دروطددثتلل–دلروطددثتلديل د ددضىلدثلديكد ض ضددىللل–ا دد نلدروطددثتلط ددتلالوضىتهدددلدرددرلثالثددىلد)ددثد لثلدد ل -3
ثا لركانلدروطثتلديكد ض ضىلد ارل) وىل  لوض لللهلدي)ثد لطضتلواينل0دروطثتلدر كد)ضىل–در سضسضىل
 (لل%34) وتهدل ل

 دكثسلدر )ثدنلغزدس ل  لودا لدر )ثدنلديصسىل  )ثدنلدر سد ىل(لللل1005 )ىلكد)نل -4
 %(1262طضتلواينل) وتهدل للللل
(لثد  ىل  ياىل 433(لل  الاطدل )هدل لللل4324واملطج لدر  الاطدنلدر كر ىل  للركلدر)تد ل ل -5

(ل5534درم ل(للثد ددد ىلغضدددسل  يددداهلكدددد للردددكلوىددد لد دددتصسد لدر كدددسسل ددد لكددداللدر)دددث ض لثدرودددل534ثل 
ل  الاطدل

ضاضهددددلل ثيدددث للل%(564بنسبببب  دطتددد ل ثيدددث لدرجدددسدثض لد ادددرل) دددوىل ددد ل ج ددد ل ثيدددث دنلدر)تدددد ل  -6
لدرال ضاضدنلث  لث للدر يد دنلدرطضثضىل

(ل  دالاطدلنل د لطدض لكدد لل)ددكلل403در ضيىلدرو ضالىل ل–واملطج لدر  الاطدنلودر ضيىلدر  س  ل -7
 (ل  الاطدلو ضيىل سكوىلل130 
(للوطثدددل د) ددوتهل لل143دروطددثتلدر كتثوددىلودرايددىلدرىسوضددىللد اددرل) ددوىلطضددتلكددد لل)دددكل لوايددنلل) ددوىل -8

 (لل%34(لوطثدلأ ل دلل) وتهل ل397(ل  لطض لكد)نلدروطثتلدر كتثوىلودرايىلدي)كاضزضى ل13%
ل-ثا للصسجنلدر سد ىلو ج ث ىل  لدر  تسطدنل )هدل:

لاض لدرت ) لث )هدلدرتص  دنلدرالوضىلدرتث بل  لد  دسلدر ثسضدنلدر تص  ىل  للضاىلدرتى -3
 در  ثهلدررلد  د لكردال )ث لر جاىلدروطثتلدرت )ضىل -4
درى  ل ارلد  د لكد سل تص يلث  ل ليجسديل  اضىلدرتطاض لثدرتكردضالثد د د لدر كدد)زلدر تص  دىل -5

 ثدرىد ىل



 درتأكض ل ارلدطتثديلدروطتل ارلكا دنل  تدطضىلضيىهدلدر  ر ث  درودطثث (ل -6
 


