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Abstract:
Difficulties the Supervisors Are Facing When Guiding Al-Azhar
University Graduate Students in the Gaza Strip and Ways of Overcoming
Them From the Viewpoint of the Supervisors
This study discusses the difficulties supervisors are facing when
guiding and assisting Al-Azhar University graduate students in the Gaza
Strip and Ways of overcoming them from the viewpoint of the supervisors. In
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this study, the researcher used the descriptive method. The researcher also
made a research survey questionnaire on “the difficulties supervisors are
facing when assisting their students.”The research survey questionnaire
consisted of 120 supervisors.
The results of the study showed the difficulties the supervisor is facing,
as follows: the supervisor and their student[s]( %61.94); the superior with
panelists(%55.64); and the supervisor with the department( %53.28). The
total score of the questionnaire obtained amounted to (57.40%). The study
also showed there are statistical significances due to the[academic and nonacademic] differences between universities (e.g., Al-Azhar University and
the Islamic University).The results were in favour of Al-Azhar University.
The results showed that there are statistical significances due to the
various fields of study or specialization(e.g., Human Sciences and Applied
Sciences).The results were in favour of the humanities courses. They also
showed there are statistical significance due to the various academic
ranks(e.g., assistant professor, associate professor and professor). The
differences between the assistant professor and associate professor were in
favour of the assistant professor; and differences between assistant professor
and professor were in favour of the assistant professor, in the areas of the
three questionnaires
The study showed that the highest paragraphs in ways to overcoming
the difficulties was the paragraph which stated: "the need to expand
scientific research by providing an electronic library is partnering with
local, Arab and foreign universities in order to benefit in the research
process," with a relative weight of (92.67%) and the degree of a very large,
The results interpreted and introduced a group of recommendations.
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العليا بكليا

مستوع جوفة الرسا ل العلمية لطلبة الفراسا
بوز

سبج ( ) % 21.20كما ،با

 ) 1122مستوع
وتوول

ال لسطي ية

التربية تج

العليا بكليا

الفراسة وجوف ترول فالة

إيوا ياً بي تقفي ار

كل م المىرتي وطلبة الفراسا

تواجذ طلبة الفراسا

العليا بكلية التربية تج جامعة األزهر ب زة و سبل اليف م ا و،س ر

ال رول لوال المىرتي  .كما ت اول

وكا

الفراسة وجوف مىكال

بوز

 :يي

سبج ( ) % 21.10

جا

العليا يو جوفة الرسا ل العلمية بىكل عام

فراسة ( ال ير وعيس

عبارة كل م " :ضع

و" لة الو

التج

 ) 1122المىكال

تا ج

مستوع الطلبة تج الل ة اإل جليزية"

بل المياضر لمتابعة طلبتذ " بوز

المخوص م

سبج ( ) % 22.27و " لة تواتر المياضري المتخووي " بوز سبج ( .) % 22.21كما ام

(عبف اليسي

الع ار ية و ف بي

 )1112بفراسة الوعوبا

التج تواجذ ،ساتفة الفراسا

تا ج الفراسة  ،ه اا وعوبا

العليا وطلبت ا تج الجامعا

العليا تج المجال

تواجذ ،ساتفة وطلبة الفراسا

األم ج واال توافي والكافر العلمج والمجال الفراسج تج يي ت اول (ال باهبة  )1112تقييم

طلبة الفراسا

العليا ألفا ،عضا هي ة التفري

 ،مستوع تقييم الطلبة ألفا ،عضا هي ة التفري

تا ج الفراسة

تج جامعة البلقا التطبيقية و،غ ر

( )%22.20وهو مستوع  ،ل م اليف األف

المقبول جامعياً ( ..)%21وتج الفراسة التج ،جراها عابفي ( )Abiddin,2007للتعر
طلبة الفراسا
،

العليا تج جامعة بوت ار بماليزيا تج عملية اإلى ار

طلبة الفراسا

العليا يعا و م

بعض المىكال

عل رسا ل م كى

تيما يتعلل باإلى ار

العال ة الجيفة بي المىر وطلبتذ ل ا فور كبير تج تعزيز الطال

إ جاز الفراسة ب جاا .كما ام (ىط اوي

 )1112بالكى

وطالبا

الفراسا

اإلى ار

عل ،بياث م وتركز يول اختيار المىر

الطال

والطالبا

عل

عل

وضع

ع وا البي

وعفم إعطا المىر

اهتمام المىر

وعفم الت سيل بي المىر

التج تواجذ طال

رسا ل م الجامعية كما يراها

ووعوبة توتر المىر

لقلة عفف المىرتي وكثرة ،عبا م كما ،ىار ال تا ج إل تعقف إج ار ا
الو

األول والمىر

الم اس

اختيار المىر

تج مجال
للموضو

والمواتقة

والتةخر تج ار ة ما يقفم لذ

الثا ج والت ا ض بي ما تج
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رسا ل م و،

التج يعا ج م ا الطال

الكاتج للطال

تا ج ا ع

واستثارة فاتعيتذ مما يؤفي إل

ع ،هم المىكال

العليا تج جامعة اليرموا تج مجال اإلى ار

 ،س م و ف تبي وجوف عفف م المىكال

عل

إل

آ ار

()818

Published by Arab Journals Platform, 2017

Journal of Al-Azhar University – Gaza (Humanities), Vol. 19 [2017], Iss. 1, Art. 7

فايز علي األسود

توجي ات ما للطال
الفراسا

،ييا اً .بي ما ت اول (،بو وا

العليا و،عضا هي ة التفري

الفراسة إل

وتوول

، ،هم المىكال

تج الجامعا
تتضم

 )1112فراسة مىكال
ال لسطي ية م

وج ة غر الطلبة  ،س م

بمىكال

لة اهتمام المفر

وىعور الطلبة بة المفرسي ال يعاملو م بالطريقة فات ا وباألسلو
لفع الطلبة لتيمل ،عبا متطلبا
والفراسة وضع

عضو هي ة التفري
تج الجامعا
الطال

،سالي

لغرو

برامج الفراسا

تقويم طلبة الفراسا
الطلبة .كما ام

السورية م وج ة غر طال

الطلبة ومعالجت ا

سذ وا خ اض روا المسؤولية

العليا ووعوبة توتيل الطلبة بي غرو

العمل

الفراسا

العليا

العليا م

(ط ار

بل بعض هي ا

التفري

و لة مراعاة

تا ج ا عل

لة إمكا ا

 )1110بفراسة مىكال

الماجستير والفكتوراه وات ق

المافية وطول المفة الزم ية تج اختيار موضو الفراسة وطول المفة الزم ية تج إ جاز

مخطط البي

ولي

بل تسجيل الموضو وبط اإلج ار ا

ه اا خطة تيفف موضوعا

لتعر ع اوي موضوعا
لفع المىر

م متطلبا
عال ة بي

الو

الفراسا

الفراسا

اإلفارية تيما يتعلل بتسجيل موضو الرسالة

البيو المقترا تسجيل ا لفرجتج الماجستير والفكتوراه وفوريا
العليا تج الخارج وطول المفة الزم ية تج إ جاز الرسالة ولي

الكاتج لمقابلة الطال

وتوجي م و لة الوسا ل البيثية واإل ال اليكومج  ،ل

العليا .كما ام هيرتز) (Hirtz , 2002بفراسة كا ،هم تا ج ا إل وجوف

مط القيافة السا ف تج مؤسسا

كما ،غ ر الفراسة  ،التيول م

الجوفة الىاملة .تج يي فر
عل

االتوال بي

طلبة

التعليم العالج و إمكا ية تطبيل ،فاة الجوفة الىاملة

مط يافي إل آخر لذ عال ة مباىرة مر إمكا ية تطبيل ،فاة

(،بو ف

 )1111تقويم ،فا األستاف الجامعج تج مجال اإلى ار

الرسا ل العلمية م وج ة غر طلبة الفراسا

العليا وتوول

تا ج الفراسة إل

ال سبج للفرجة الكلية لتقييم ،فا األستاف الجامعج تج مجال اإلى ار

( )%27كما ،با
،وضي

ال تا ج عفم وجوف ترول فا

عل

 ،الوز

الرسا ل العلمية بل

فاللة إيوا ية تعزع لمت ير الج

بي ما

ال تا ج وجوف ترول تعزع لمت ير التخوص تج المجالي العلمج وال ج وال رول لوال

المتخووي

تج ،وول التربية ،ما تج المجال اإل سا ج تال توجف ترول بي ما ،جرع تراي

( )Trice,2000فراسة هفت
غر الخريجي

و ف ،كف

وع ،عضا هي ة التفري

ت اول بيتج وجيم

إل تقويم برامج الفراسا

العليا تج جامعة " ور وستر " م وج ة

تا ج الفراسة عل رضا الخريجي ع
وتواول م مع م و ،عملية اإلى ار

وعية الخبرة التج يولوا علي ا

عل

( )Beattie and James ,2442فراسة توول

رسا ل م كا

ممتازة .كما

تا ج ا  ،طلبة الفراسا

العليا اىتكوا بة م لم يجفوا العلم الكاتج م مفرسي م كما  ،بعض ال يقومو بت سير الموافر
العلمية المتوترة للطلبة تج يي ،غ ر الفراسة ، ،عضا هي ة التفري

عبروا ع اتتقار طلبت م لم ا ار الكتابة و التيليل و جمر المعلوما
()817
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لطلبة الفراسا

العليا
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...

وتةسيساً عل

تكرة الفراسة اليالية والتج تتمثل تج التعر

ما جا ،عاله برز

إل

الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا في جامعات محافظات غزة
وسبل التغلب عليها كما يراها األساتذة أنفسهم.
التالج:

مشكلة الد ارسة :يمك تيفيف مىكلة الفراسة تج السؤال الر ي

ما الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا في جامعات محافظات غزة

و سبل التغلب عليها كما يراها األساتذة أنفسهم؟
أسئلة الدراسة:

األس لة ال رعية التالية:

وي بثل ع السؤال الر ي

 -2ما ،كثر الوعوبا
مياتغا

التج تواجذ األساتفة المىرتي عل طلبدة الف ارسدا

غزة؟

 -1هددل توجددف تددرول فا
طلبد ددة الف ارسد ددا

فاللددة إيوددا ية تددج الوددعوبا

العليد ددا تد ددج جامعد ددا

اإلسالمية)؟.

 -0هددل توجددف تددرول فا
طلبة الفراسا

علوم تطبيقية)؟.

 -7هددل توجددف تددرول فا

مياتغا

التددج تواجددذ األسدداتفة المىددرتي علد

غزة تعدزع لمت يدر التخودص (علدوم إ سدا ية

فاللددة إيوددا ية تددج الوددعوبا

العلي ددا ت ددج الجامع ددا

التددج تواجددذ األسدداتفة المىددرتي علد

غ د دزة تعد ددزع لمت يد ددر الجامعد ددة (األزهد ددر

فاللددة إيوددا ية تددج الوددعوبا

العليا تج جامعا

طلب ددة الف ارس ددا

مياتغد ددا

العليدا تدج جامعدا

التددج تواجددذ األسدداتفة المىددرتي علد

ال لس ددطي ية بمياتغ ددا

العلمية (،ستاف مساعف ،ستاف مىارا ،ستاف)؟.

غد دزة تع ددزع لمت ي ددر الفرج ددة

 -0ما سبل الت ل عل الوعوبا التج تواجذ األساتفة المىرتي م وج ة غرهم؟.
أهداف الدراسة:

تف

الفراسة لتيقيل ما يلج:

 -2التعر إل ،كثر الوعوبا
جامعا

 -2الكى

مياتغا

غزة .

التج تواجذ األساتفة المىرتي عل طلبدة الف ارسدا

عما إفا كا ه اا ترول فا

المىددرتي عل د طلبددة الف ارسددا

(األزهر اإلسالمية) .

فاللة إيوا ية تدج الودعوبا

العليددا تددج جامعددا

مياتغددا

التدج تواجدذ األسداتفة

غ دزة تعددزع لمت يددر الجامعددة
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 -3الكى

عما إفا كا ه اا ترول فا

المىرتي عل طلبة الفراسا

العليا تج جامعدا

(علوم إ سا ية علوم تطبيقية) .

 -4الكى

فاللة إيوا ية تدج الودعوبا

عما إفا كا ه اا ترول فا

المىد د رتي علد د طلب ددة الف ارس ددا

مياتغدا

غدزة تعدزع لمت يدر التخودص

فاللة إيوا ية تدج الودعوبا

العلي ددا ت ددج الجامع ددا

التدج تواجدذ األسداتفة

التدج تواجدذ األسداتفة

ال لس ددطي ية بمياتغ ددا

لمت ير الفرجة العلمية (،ستاف مساعف ،ستاف مىارا ،ستاف)؟.

 -5معرتة سبل الت ل

عل الوعوبا

التج تواجذ األساتفة المىرتي م وج ة غرهم .

أهمية الدراسة:

تكمد د ،همي ددة الف ارس ددة ت ددج ،همي ددة الموض ددو ال ددفي تت اول ددذ ييد د

تتمث ددل ،هميت ددا ال غري ددة

والتطبيقية تيما يلج:

فمن حيا األهمياة النظرياة تدال الف ارسدة الياليدة تلقدج الضدو علد الودعوبا

األساتفة المىرتي عل طلبة الفراسا

مما يعزز الفراسا

واألبيا

العليا تج جامعا

مياتغا

التدج ت اولد
ت اولد

طلبة الفراسا العليا تال ذ لم تج َدر ف ارسدا
الباي المتواضعة.

الودعوبا

التدج تواجدذ

غزة تج ضو بعض المت يد ار

ال سية والتربوية تج ميفا التربية وعلم ال

تعل الرغم م إج ار العفيف م الفراسا

غد دزة تع ددزع

تج المجتمر ال لسطي ج

التدج تواجدذ األسداتفة المىدرتي ،و

مت يد ار الف ارسدة الياليدة ميليداً يسد

معلومدا

أمااا ماان حي ا األهميااة التطبيقيااة تددتكم ،هميددة الف ارسددة الياليددة تددج إعددفاف ف ارسددا

تت دداول الوددعوبا

مياتغا

الوط

التددج تواجددذ األسدداتفة المىددرتي عل د طلبددة الف ارسددا

كما ف تس ر تا ج الفراسة اليالية ع

تا ج ف توغ

المختوددي تددج و ازرة التربيددة والتعلدديم والمختوددي تددج المؤسسددا

تطبيقية وتوجي ية لتيسي و تطوير وضر الفراسا

العليددا بالف ارسددة والبي د

الف ارسددا

تج ميفا التربية م

العليا وم غومدة اإلىد ار

تواجذ األساتفة المىرتي عل طلبة الفراسا

وا ر اإلى ار

عل الفراسا

العليا.

العليا تج جامعا

تددج
بدل

التربويددة لوضددر ب درامج
علي دا كمدا دف تسد م

تا ج الفراسة تج تبوير القا مي عل العملية التعليميدة التعلميدة لالطدال علد ،هدم الودعوبا
مياتغا

ميفا يددة

التدج

غزة التج ت يف تدج تيسدي

حدود الدراسة:

تتيفف الفراسة بما يلج:
 -2حد الموضوع :يقتور عل فراسة "الودعوبا
الف ارس ددا

 ،س م".
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العلي ددا ت ددج جامع ددا

مياتغ ددا

التدج تواجدذ األسداتفة المىدرتي علد طلبدة

غد دزة وس ددبل الت لد د

علي ددا كم ددا ي اره ددا األس دداتفة
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...

العليا.

 -1الحد البشري :يقتور عل األساتفة المىرتي عل طلبة الفراسا
 -0الحد المؤسساتي :جامعة األزهر و الجامعة اإلسالمية .
 -7الحد المكاني :مياتغا

غزة.

 -0الحد الزماني :تم تطبيل األفاة تج ال ول الفراسج الثا ج 1120 - 1127م.

األداة المستخدمة :
الباي :

استبا ة لتيفيف "الوعوبا

التج تواجذ األساتفة المىرتي عل طلبة الفراسا

مصطلحات الدراسة :

تىتمل الفراسة اليالية عل التعري ا
-،
-

العليا" إعدفاف

التالية:

تعريف الصعوبة :عبارة ع "،ي مو

مىكل وميير يقيقياً كا ،م اوط اعياً يتطل

يلذ إعمال ال كر"(ىيافة وال جار .)122 :1110

تعريف الصعوبة إجرائيا :عبارة ع عقبة ،و مو
طلبة الفراسا

بد (الوعوبا

العليا تج جامعا

التج تواجذ المىر

اإلفارة الوعوبا

مياتغا

التج تواجذ المىر

مىكل يواج ذ األساتفة المىرتو عل

غزة وييتاج إل تس يل وتفليل ل ا وتتمثل
الوعوبا

مر الطال

التج تواجذ المىر

مر

مر الم ا ىي ) وتقفر إج ار ياً بالفرجة الكلية التج

سييول علي ا ،تراف العي ة م خالل ،فاة الفراسة .
-

تعريف األساتذة المشرفين إجرائيا :هم ،عضا هي ة التفري
واإلس ددالمية ممد د يي ددل ل ددم اإلىد د ار

المعمول بذ تج الجامعتي .
-

تعريف طلبة الدراسات العليا إجرائياا :هدم الطدال
تددج جددامعتج األزهددر واإلسددالمية والددفي اعتمددف

وساروا تج كتابة الرسالة تي
ج-

علد د طلب ددة الف ارس ددا

إى ار

المىر .

والطالبدا

المثبتي تدج جدامعتج األزهدر

العلي ددا وت ددل ال غ ددام األساس ددج
المسدجلو لفرجدة الماجسدتير

خطددط رسددا ل م وتددم تيفيددف مىددر ل ددم

محافظااات غاازة  :جددز م د الس د ل السددايلج ال لسددطي ج تبل د مسددايت ا ( )020كيلددو مت د اًر
مربعد داً وم ددر ي ددام الس ددلطة الوط ي ددة ال لس ددطي ية ت ددم تقس دديم ط ددا غد دزة إفاريد داً إلد د خمد د
مياتغا

وهج  :مياتغة الىمال مياتغة غزة مياتغة الوسط

مياتغة رت (و ازرة التخطيط والتعاو الفولج .)27 :2442

مياتغة خا يدو
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الطريقة واإلجراءات
أول -منهج الدراسة:

م ،جل تيقيل ،هدفا

خالل ددذ وود د
الفراسا

الف ارسدة دام البايد

الغ دداهرة موض ددو الف ارس ددة " الو ددعوبا

العليا تدج جامعدا

مياتغدا

باسدتخفام المد ج الوود ج والدفي ييداول مد

غدزة وسدبل الت لد

الت ددج تواج ددذ األس دداتفة المى ددرتي علد د طلب ددة

علي دا كمدا ي ارهدا األسداتفة  ،سد م" وتيليدل

بيا ات ددا وبيددا العال ددة بددي مكو ات ددا وات ار التددج تطددرا يول ددا والعمليددا

تيفث ا وهو ،يف ،ىكال التيليل والت سير العلمج الم غم لوو
كمياً ع طريل جمر بيا ا

للفراسا

الف يقة.

ومعلوما

التددج تتضددم ا واتثددار التددج

غداهرة ،و مىدكلة ميدففة وتودويرها

مق ة ع الغاهرة ،و المىكلة وتو ي ا وتيليل دا واخضداع ا

ثانيا -مجتمع الدراسة :

يتكو مجتمر الف ارسدة مد جميدر األسداتفة المىدرتي علد طلبدة الف ارسدا

األزهر واإلسالمية بمياتغا

العليدا تدج جدامعتج

غزة للعام الفراسج  1120-1127والبال عففهم ( )111مىر .

ثالثا -عينة الدراسة :
تكو

عي ة الفراسة م ( )211مىرتاً م األساتفة المىرتي عل طلبة الفراسا

جد ددامعتج األزهد ددر واإلسد ددالمية بمياتغد ددا

عىوا ية والجفاول التالية توض فلا:

العليا تدج

غ د دزة للعد ددام الف ارسد ددج  1120-1127تد ددم ،خد ددفها بطريقد ددة

جدول رقم ( :)1يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجامعة
الجامعة

العدد

النسبة المئوية%

اإلسالمية

46

38.33

األزهر

74

61.67

المجمو

120

100.00

جدول رقم ( :) 2يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب التخصص األكاديمي
التخصص األكاديمي

العدد

النسبة المئوية%

علوم إ سا ية

70

58.33

علوم تطبيقية

50

41.67

المجمو

120

100.00

جدول رقم ( :)3يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرتبة األكاديمية

()811
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العدد

النسبة المئوية%

،ستاف مساعف

52

43.33

،ستاف مىارا

52

43.33
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...
،ستاف

16

13.33

المجمو

120

100.00

رابعا -أداة الدراسة :
،عف الباي

تددج جامعددا
األف

،فاة لمعرتة "الوعوبا

مياتغددا

الترب د د وي والف ارسد ددا

-

الىخوية فا

الر يسة التج ىملت ا االستبا ة .

وياغة ال ق ار التج تقر تي
إج ار التعفيال

عفف تق ار

مقيا

،عطي

كل مجال .

التج ،وو ب ا الميكمو م تعفيل ووياغة بعض ال ق ار

االستبا ة بعف وياغت ا ال ا ية ( )71تقرة موزعة عل ثالثة مجاال

و ف بل

وتل

ليكر الخماسج،( :واتل بىفة ،واتل ،واتل إل يف ما ال ،واتل ال ،واتل بىفة)
األو از التالية )2 1 0 7 0( :بفلا ت يور فرجا

( )111 71علم ًا بة

جمير تق ار
إل

،تراف عي ة الفراسة ما

االستبا ة موجبة كما ،ضا

يتكو م

( )21تقرة للتعر

ولقف كا

االستبا ة تج وورت ا ال ا ية مكو ة م ثالثة  ،سام كالتالج:

األساتفة  ،س م .

-

الطابر غيدر الرسدمج دام البايد

بب دا االسدتبا ة

التالية :

تيفيف المجاال

بي

علي ددا كمددا ي ارهددا األسدداتفة  ،س د م" .وبعددف االطددال عل د

السد ددابقة المتعلقد ددة بمىد ددكلة الف ارسد ددة واسد ددتطال ر،ي عي د ددة م د د األسد دداتفة

المتخووي ع طريل المقابال
وتل الخطوا

التج تواجذ األساتفة المىرتي عل طلبة الفراسا

غ دزة وسددبل الت ل د

العليا

سبل الت ل

عل

هفه الوعوبا

الباي

م

سؤاالً

وج ة غر

 -2القسم األول :ييتوي عل الخوا ص العامة لمجتمر وعي ة الفراسة.
 -1القسم الثاني :يتكو م ( )71تقرة موزعة علج ثالثة مجاال
المجال األول  :الوعوبا

تت اول الوعوبا

التج تواجذ المىر مر الطال

كالتالج:

( )22تقرة .

المجال الثاني  :الوعوبا

التج تواجذ المىر مر اإلفارة ( )20تقرة.

المجال الثال  :الوعوبا

التج تواجذ المىر مر الم ا ىي ( )22تقرة.

 -3القساام الثال ا  :س دؤال ع د سددبل الت ل د

( )21تقرة.

خامسا -صدق الستبانة:

ويقوف بوفل االستبا ة ، :تقي

عل د هددفه الوددعوبا

تق ار

م د وج ددة غددر األسدداتفة  ،س د م

االسدتبا ة مدا وضدع

لقياسدذ و دام البايد

بالتةكدف

م وفل االستبا ة بطريقتي :
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 -1صدق المحكمين :

ت ددم ع ددرض االس ددتبا ة ت ددج و ددورت ا األولي ددة علد د مجموع ددة مد د األس دداتفة الج ددامعيي مد د

المتخووي تج التربية وعلم ال
مم يعملو تج جامعا

مياتغا

مم ييدل ل دم اإلىد ار

غزة ييد

االستبا ة ومفع ا تما ال ق ار إل مجاال

علد الرسدا ل العلميدة وعدففهم ()20

داموا بالبدفا آ ار دم وماليغدات م يدول م اسدبة تقد ار

االستبا ة وكفلا وضوا ودياغات ا الل ويدة وتدج ضدو

تلا ات ار وات ال ( )21ميكمي عل ال قرة تم استبعاف بعض ال ق ار

وتعفيل بعض ا اتخر.

 -2صدق التساق الداخلي :

جرع التيقل م وفل االتسال الفاخلج بتطبيل االستبا ة عل عي ة استطالعية مكو ة مد

( )01مىددرتاً وتددم يسددا

معامددل ارتبدداط بيرسددو بددي كددل تق درة م د تق د ار االسددتبا ة والفرجددة الكليددة

لالستبا ة كما هو موض تج الجفول التالج:
جدول رقم ( :)4يوضح معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة
المجال

المجال

الصعوبات التي تواجه المشرف مع الطالب

1

*0.406

2

4

*0.387

5

*0.408

7

**0.486

8

**0.622

10

*0.460

11

*0.396

13

*0.365

14

**0.583

16

**0.543

17

**0.670

19

**0.465

20

**0.771

22

**0.619

23

*0.427

25

**0.642

26

**0.495

28

**0.566

29

**0.562

31

**0.715

32

**0.744

34

**0.533

35

**0.791

36

**0.534

37

**0.728

38

**0.644

39

*0.446

40

**0.550

الصعوبات التي تواجه المشرف مع اإلدارة

م

معامل الرتباط
**0.555

3
6

**0.479

9

**0.486

12

**0.533

15

**0.694

18

**0.754

21

**0.753

24

**0.738

27

*0.375

30

**0.724

33

**0.816

الصعوبات التي تواجه المشرف مع المناقشين

م

معامل الرتباط

المجال

م

معامل الرتباط
**0.520

ر الجفولية ع ف فرجة يرية ( )12وع ف مستوع فاللة ( 1.720 = )1.12وع ف مستوع فاللة
(1.022 = )1.10
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...

يتض م جفول ر م ( ، )4معامال
مستوع فاللة ( )1.12 1.10مما يطم

االرتباط بي ال ق ار
الباي

والمجمو الكلج لالستبا ة فالة ع ف

إل تطبيق ا عل عي ة الفراسة.

وللتيقل م وفل االتسدال الدفاخلج للمجدال دام البايد

فرجة كل مجال م مجاال

والجفول التالج يوض فلا.

االستبا ة والمجاال

بيسدا

معدامال

االرتبداط بدي

األخرع وكفلا كل مجال بالفرجة الكلية لالسدتبا ة

جدول رقم ( :)5يوضح مصفوفة معامالت ارتباط كل مجال من مجالت الستبانة والمجالت األخرى
لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلية
الدرجة

الصعوبات

الصعوبات

الصعوبات

الكلية

مع الطالب

مع اإلدارة

مع المناقشين

الصعوبات التي تواجه المشرف مع الطالب

0.891

1

الصعوبات التي تواجه المشرف مع اإلدارة

0.947

0.762

1

الصعوبات التي تواجه المشرف مع المناقشين

0.900

0.658

0.831

المجالت

1

ر الجفولية ع ف فرجة يرية ( )12وع ف مستوع فاللة ( 1.022 = )1.12وع ف مستوع فاللة

(1.720 = )1.10

يتضد د مد د ج ددفول ر ددم ( ، )5جمي ددر المج دداال

تد درتبط يبعضد د ا ال ددبعض وبالفرج ددة الكلي ددة

لالستبا ة ارتباطاً فا فاللة إيوا ية ع ف مستوع فاللة ( )1.12وهفا يؤكف  ،االسدتبا ة تتمتدر بفرجدة
عالية م الثبا

واالتسال الفاخلج.

سادسا :ثبات الستبانة:
،ج ددرع البايد د

خطد دوا

التةك ددف مد د ثب ددا

اإلس ددتبا ة وفل ددا بع ددف تطبيق ددا علد د ،تد دراف العي ددة

االستطالعية بطريقتي وهما التجز ة ال و ية ومعامل ،ل ا كرو باخ.
 -1طريقة التجزئة النصفية:
تم استخفام فرجا

العي ة االستطالعية ليسا

ثبدا

وتددم تعددفيل الطددول باسددتخفام معافلددة سددبيرما ب دراو للمجدداال
للمجدداال

ترفيددة عددفف ال ق د ار

وكددا معامددل الثبددا

االسدتبا ة بطريقدة التجز دة ال ود ية
زوجيددة عددفف ال قد ار

ومعافلددة جتمددا

الكلددج ( )0.779وهددفا يددفل عل د  ،االسددتبا ة

تتمتر بفرجة عالية م الثبا .
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 -2طريقة ألفا كرونباخ:
اسددتخفم الباي د

معامدل الثبدا
الباي

االسددتبا ة يي د

الكلددج ( )1.400وهدفا يدفل علد  ،االسدتبا ة تتمتددر بفرجدة عاليدة مد الثبدا

تطمد

إل تطبيق ا عل عي ة الفراسة.

نتائج الدراسة:
،فوا

طريقددة ،ل ددا كرو بدداخ وفلددا إليجدداف معامددل ثبددا

يوددل

يبي الباي

تساؤال

تج هفا الجز عرض ت ويلج لل تا ج التج تم التوول إلي ا م خالل تطبيل
تا ج م خالل اإلجابة عل

الفراسة باإلضاتة إل ت سير وم ا ىة ما تم التوول إليذ م

الفراسة وسيكو الميا المعتمف تج الفراسة عل ال يو التالج:
جدول ( :)6يحدد المحك المعتمد في الدراسة

طول الخلية(معيار الفرجة)

الوز ال سبج المقابل لذ

فرجة التواتر(المواتقة)

الوز

م 2.21 -2.11

من % 36 - %22

ضعيفة جدا

1

،كبر م 1.21 -2.21

أكبر من % 22 - %36

ضعيفة

2

،كبر م 0.71 – 1.21

أكبر من % 66 - %22

متوسطة

3

،كبر م 7.11 – 0.71

أكبر من %68 – 66%

كبيرة

8

،كبر م 0 – 7.11

أكبر من %122 – 68%

كبيرة جدا

2

(أبو صالح )82-81 :2221 ،
ولت سير تا ج الفراسة واليكم عل مستوع االستجابة اعتمف الباي
اليسابية عل مستوع المجاال
التواتر يس

لألفاة ككل ومستوع ال ق ار

ترتي

المتوسطا
فرجة

تج كل مجال و ف يفف الباي

الميا المعتمف تج الفراسة.

اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة:

ي ص السؤال األول عل  :ما أكثر الصاعوبات التاي تواجاه األسااتذة المشارفين علاى طلباة الدراساات
العليا في جامعات محافظات غزة؟

ولإلجابددة عد هددفا السدؤال ددام البايد

باسددتخفام التكد ار ار

والمتوسددطا

وال سد

الم ويددة

والجفاول التالية توض فلا:
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...
جدول رقم ( :)7يوضح التك اررات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي للدرجة الكلية
لالستبانة ولكل مجال من مجالتها وكذلك ترتيبها في الستبانة
م

مجموع

المجال

الستجابات

الصعوبات التي تواجه المشرف مع

1

الطالب
الصعوبات التي تواجه المشرف مع

2

اإلدارة

الصعوبات التي تواجه المشرف مع

3

المناقشين

الدرجة الكلية

الف ارسددا

يول

المتوسط

5946

49.55

8.52

61.94

1

4156

34.63

8.49

53.28

3

متوسطة

3672

30.60

8.26

55.64

2

متوسطة

57.40 23.27 114.80 13776

مياتغددا

تلي ا الوعوبا

التدج تواجدذ األسداتفة المىدرتي علد طلبددة
التددج تواجددذ المىددر مددر الطال د

غ دزة هددج الوددعوبا

التج تواجذ المىر مر اإلفارة يول

بفرجة متوسطة .ويعزو الباي

المىرتي عل طلبة الفراسا

مر الطالد

علد د وز س ددبج ( )%02.71ييد د

ال تيجدة السدابقة إلد ، ،كثدر الودعوبا
مياتغا

العليا تج جامعا

التعلمية والعملية اإلىراتية وكو  ،الوعوبا
تج لة التزام الطال

المىر

التخوددص األكددافيمج لددة متابعددة الطال د
فرة الطال

التدج تواجدذ األسداتفة

غزة هج الوعوبا

التج تواجدذ المىدر

يعتبدر ميدور العمليدة التعليميدة

التدج تواجدذ المىدر مدر الطالد

التج تواجذ المىر مر اإلفارة ،و مر الم ا ىي

بتوجي ا

وعفم التزام الطال

ييد

،كبدر يجمداً و،كثدر

تبدرز هدفه الودعوبا

بالمواعيف الميففة وضع

الم تغمددة مددر المىددر

ضددع

مقددفرة الطال د

الطال

تج

البيثيددة

تج ت سير تا ج الف ارسدة وهدفا مدا ،كفتدذ ف ارسدة بيتدج وجديم

(Beattie 2442

هفه ال تيجة م فراسة بيتج وجيم

(Beattie 2442

 )and James ,يي

اىتك بعض ،عضا هي ة التفري

الكتابة والتيليل وجمر المعلوما  .كما ا ترب

 )and James ,التددج ،كددف

مفرسي م و، ،عضا هي ة تفري

 ،طلبددة الف ارسددا
طلبة الفراسا

التيليددل و جمددر المعلومددا  .وكددفلا ا ترب د

م اتتقار طلبة الفراسا

العليا لم ا ار

العليددا اىددتكوا بددة م لددم يجددفوا العلددم الكدداتج م د

العليا عبروا ع اتتقدار طلبدت م لم دا ار الكتابدة و

م د ف ارسددة(عسددا

و الفرفسدداوي  )1121التددج ،كددف
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التج تواجدذ

عل المرتبة الثالثة بوز سبج ()%00.12

ويودول ا المرتبدة األولد بفرجدة متوسدطة إلد  ،الطالد

وعوبة م الوعوبا

إف

عل المرتبة الثا ية بوز سدبج ( )%00.27وبفرجدة متوسدطة ثدم

وبفرج ددة متوس ددطة ،م ددا الفرج ددة الكلي ددة لالس ددتبا ة تق ددف يو ددل

ضع

متوسطة

عل المرتبة األول بوز سبج ( )%22.47وبفرجة متوسطة تالها الوعوبا

المىر مر الم ا ىي إف يول

جا

المعياري النسبي

الموافقة
متوسطة

يتضد مد جدفول ر دم (، ، )2كثدر الوددعوبا

العليددا تددج جامعددا

النحراف الوزن

الترتيب

درجة
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مجيئ مجال األفوار اإلىراتية الخاص بتكوي الطال
سددبج ( .)%22.2تددج يددي

تا ج ا عل رضا الخريجي ع

عمليددة اإلىد ار

علد رسددا ل م كا د

الفرفساوي  )1121التج ،كف
الجامعا
الف ارسدا

اختل د

وم اراتذ العلمية جا تج المرتبة األخيدرة بدوز

هددفه ال تيجددة مددر ف ارسددة ت دراي

وعية الخبرة التدج يودلوا علي دا وعد ،عضدا هي دة التدفري
ممتددازة وكددفلا اختل د

هددفه ال تيجددة مددر ف ارسددة ف ارسددة(عسددا

 ،الفرجة الكلية لتقدفير ،تدراف العي دة لقيدام ،عضدا هي دة التدفري

ال لسطي ية ألفوارهم اإلىراتية عل الرسا ل العلمية كا
ولمزيدف مد

ال تدا ج المتعلقدة بفرجدة الودعوبا

العليدا تددج الجامعدا

الموضية لمجاال

الوعوبا

( )Trice,2000التددج ،كددف

ال لسددطي ية بمياتغدا
عل ال يو التالج:

(.)%21.2

و،

و

تدج

التدج تواجدذ األسداتفة المىدرتي علد طلبدة

غدزة ددام البايد

بالعدفاف الجددفاول اتتيددة

المجال األول -الصعوبات التي تواجه المشرف مع الطالب:

جدول رقم ( :)6يوضح التك اررات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال األول وكذلك ترتيبها (ن =)122

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

الفقرة
قلة التزام الطالب بتوجيهات
المشرف
قلة التزام الطالب بالموعد
المحدد مع المشرف
ضعف الطالب في التخصص
األكاديمي
شعور الطالب أن المشرف
ضده
تذمر الطالب من توجيهات
المشرف
غياب الطالب عن المشرف
فترات طويلة
قلة متابعة الطالب المنتظمة مع
المشرف
ضعف فهم الطالب لموضوع
رسالته
ضعف قدرة الطالب في تفسير
نتائج الدراسة
قلة قدرة الطالب السير في
كتابة الرسالة
اعتماد الطالب على المشرف
في كتابة الرسالة

()817
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درجة

مجموع
الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

398

3.317

0.926

66.33

4

متوسطة

368

3.067

0.950

61.33

12

متوسطة

400

3.333

0.911

66.67

2

متوسطة

274

2.283

0.936

45.67

16

ضعيفة

352

2.933

1.051

58.67

13

متوسطة

398

3.317

1.108

66.33

5

متوسطة

384

3.200

1.066

64.00

7

متوسطة

338

2.817

0.996

56.33

14

متوسطة

400

3.333

0.911

66.67

3

متوسطة

382

3.183

0.944

63.67

9

متوسطة

370

3.083

1.026

61.67

11

متوسطة

الموافقة
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...
درجة

م

الفقرة

مجموع
الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

12

قلة تصحيح الطالب األخطاء
التي يوضحها
المشرف

320

2.667

1.048

53.33

15

متوسطة

13

ضعف مقدرة الطالب البحثية

384

3.200

1.017

64.00

8

متوسطة

374

3.117

1.217

62.33

10

متوسطة

404

3.367

1.270

67.33

1

متوسطة

392

3.267

1.051

65.33

6

متوسطة

5946

49.550

8.524

61.94

14
15
16

ضعف الطالب في اللغة
العربية
ضعف الطالب في اللغة
االنجليزية
ضعف تعاون الطالب مع
المشرف
الدرجة الكلية للمجال

الموافقة

متوسطة

يتض م جفول ر م (، ، )2عل تقرتي تج هفا المجال كا تا:
 -ال قرة ( )20والتج و

سبج فره ( )%67.33جا

بر امج الف ارسا

الطال

عل "ضع

تج الل ة اال جليزية" ايتل

بفرجة متوسطة .ويعزو الباي

العليا واالكت ا بما لفيذ م

وعوبة يقيقية لفع المىرتي والطلبة  ،س م تج البي

الفراسا

هفه ال تيجة مر فراسة ( ال ير

وعيس

العليا تج الل ة اإل جليزية" يي

جا

ال تيجة مر فراسة(العاجز واللوا 1122
باال جليزية تكاف تكو ضعي ة " يي
و
 -ال قرة ( )0والتج ّ

عل "ضع

جا
الطال

لقبول الطلبة تج االلتيال ببر امج الفراسا
الفراسا
ات ق

،

تج الل ة اال جليزية مما يىكل

ف ار

واإلطال تج الموافر والمراجر األج بية.

 ) 1122التج ،غ ر

"ضع

) التج ،وضي

،

طلبة الفراسا

هفه

العليا "ل ت م

بوز سبج (، ) % 72.2ي ل ت م وية.
تج التخوص األكافيمج" ايتل

المرتبة الثا ية بوز

فلا إل  ،عمافة الفراسا

العليا تىترط

العليا اليوول عل تقفير جيف كيف ،ف

وهو تقفير

تكو ال تيجة متوسطة كما ،

الكثير م

الطلبة يلتيقو بةيف برامج

العليا الفي ال يمثل استم ار ار لتخووذ تج البكالوريو .
هفه ال تيجة إل يف ما مر فراسة (العاجز واللوا  ) 1122التج ،وضي

العليا يواج و "وعوبة تج ت م بعض المقر ار

الفراسية" يي

جا

 ،طلبة الفراسا

بوز سبج ( .) % 21.2كما
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مستوع طلبة

بوز سبج (  .) % 21.10تج يي اختل

سبج فره ( )%66.67وبفرجة متوسطة .ويعزو الباي

متوسط مما سب

فلا إل عفم اىتراط بول الطلبة تج

العليا يوول م عل إتقا الل ة اإل جليزية ،و يوول م عل ى افة (التوتل) بل

االلتيال ببر امج الفراسا

ات ق

المرتبة األول بوز
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هفه ال تيجة إل

ات ق

تا ج ا ع

رسا ل م

،

يف ما مر الفراسة التج ،جراها عابفي

طلبة الفراسا

العليا يعا و م

( )Abiddin,2007التج كى

بعض المىكال

عل

تيما يتعلل باإلى ار

المجال الثاني -الصعوبات التي تواجه المشرف مع اإلدارة:
جدول رقم ( :)9يوضح التك اررات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الثاني وكذلك ترتيبها (ن =)122
م

1

2

3
4

5

6
7
8
9
10

الفقرة
تعييني مشرفا ً على
الطالب بدون تنسيق
مسبق مع
رئيس القسم أو مناقشة
ذلك في اجتماع مجلس
القسم
طريقة توزيع
اإلشراف في القسم ال
تعتمد على
التخصص الدقيق
للمشرف
يترك لي اإلشراف
على الطلبة الضعاف
مشاركة مشرف آخر
معي على الرسالة من
نفس
التخصص يبدد الجهد
تغييري عن اإلشراف
أثناء السير مع الطالب
الذي
أخبرت باإلشراف
عليه
رفض لجنة المناقشة
التي يقدمها المشرف
تأخير أتعاب اإلشراف
المالية
أتعاب اإلشراف المالية
غير مجزية
قلة التزام الوحدات
اإلدارية بالنظام
األساسي للدراسات
العليا
تأخير اجتماع
الوحدات اإلدارية

()811
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مجموع
الدرجات

الترتيب

درجة
الموافقة

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

ضعيفة

254

2.117

1.132

42.33

13

370

3.083

1.192

61.67

3

متوسطة

288

2.400

1.056

48.00

11

ضعيفة

306

2.550

1.122

51.00

8

ضعيفة

256

2.133

1.092

42.67

12

ضعيفة

294

2.450

1.076

49.00

9

ضعيفة

380

3.167

1.386

63.33

2

متوسطة

384

3.200

1.112

64.00

1

متوسطة

348

2.900

1.016

58.00

5

متوسطة

368

3.067

1.019

61.33

4

متوسطة
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...
م

مجموع
الدرجات

الفقرة

11
12
13

المختصة العتماد
تشكيل لجنة المناقشة
تدخل العميد في
اإلشراف بما ليس من
صالحياته
التحيز ضد المشرف
من قبل القسم أو
العمادة
تعيين لجنة مناقشة
بدون علم المشرف
الدرجة الكلية للمجال

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

درجة
الموافقة

310

2.583

1.300

51.67

7

ضعيفة

316

2.633

1.115

52.67

6

ضعيفة

292

2.433

1.235

48.67

10

ضعيفة

4156

34.633

8.493

53.28

متوسطة

يتض م جفول ر م (، ، )4عل تقرتي تج هفا المجال كا تا:
ود
 -ال قدرة ( )2والتددج ّ

علد ،" :تعددا

س ددبج ددفره ( )%64.00وج ددا

اإلى د ار

المىرتي يىعرو بعفم الرضا عد األتعدا

عمافة الفراسا

،تعا

العليا ام

فره ( )%63.33وجا

علد الرسدالة ييد

إ

برتر رسوم الساعة المعتمدفة تدج بر دامج الماجسدتير ولدم يقابل دا زيدافة تدج

علد " :تددةخير ،تعددا

اإلىد ار

بفرجة متوسطة .ويعزو الباي

المىددر ،تعابددذ مباى درة بعددف م ا ىددة الطال د

ال سج و،كفتذ الفراسا

ه ددفه ال تيج ددة إلد د  ،األس دداتفة

التدج يتقاضدو ا مقابدل اإلىد ار

األساتفة المىرتي عل الرسا ل العلمية.

ود
 -ال قدرة ( )2والتددج ّ

الماليددة غيددر مجزيددة" ايتلد

بفرج ددة متوس ددطة .ويع ددزو البايد د

المرتبددة األولد بددوز

الماليددة" ايتلد

المرتبددة الثا يددة بددوز سددبج

ال تيجة السابقة إل ،همية  ،يةخف األسدتاف

ويوددولذ عل د الفرجددة العلميددة وهددفا المطل د

والبيو ال سية والتربوية.

لددذ بعددفه

المجال الثال  -الصعوبات التي تواجه المشرف مع المناقشين:

جدول رقم ( :)12يوضح التك اررات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
المجال الثال وكذلك ترتيبها (ن =)122

م
1
2
3

الفقرة
قلة التزام المناقشين بقراءة
الرسالة في الوقت المحدد
قلة اتفاق المناقشين والمشرف
على تقدير موحد للرسالة
عند الحكم عليها بعد مناقشتها
اختالف مدارس البحث العلمي
والمنهجية بين المشرف
والمناقشين

درجة

مجموع
الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

328

2.733

1.035

54.67

9

334

2.783

1.070

55.67

5

374

3.117

0.989

62.33

1

متوسطة
متوسطة
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الموافقة
متوسطة
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م
4
5
6
7
8
9
10
11

الفقرة

مجموع
الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

338

2.817

1.123

56.33

4

332

2.767

1.121

55.33

6

310

2.583

1.074

51.67

11

340

2.833

1.118

56.67

2

340

2.833

1.072

56.67

3

332

2.767

0.923

55.33

7

314

2.617

1.055

52.33

10

330

2.750

1.197

55.00

8

3672

30.600

8.261

55.64

كثرة شطحات المناقشين
البعيدة عن صلب المناقشة
اختيار المشرف األول
المناقشين للمصلحة الشخصية
نقد األستاذ المناقش الرسالة
بطريقة فظة
استعراض األستاذ المناقش
قدراته العلمية على الطالب
إسقاط األستاذ المناقش ضعفه
األكاديمي على المناقشة
فيقلل من جودة الرسالة
فهم المناقش الخطأ للهدف من
المناقشة
قلة احترام األستاذ المناقش
لمكانة زميله المشرف
األكاديمية
انتداب بعض المناقشين ممن
ليسوا من ذوي االختصاص
الدقيق الخاص بالرسالة
الدرجة الكلية للمجال

درجة
الموافقة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
ضعيفة
متوسطة

متوسطة

يتض م جفول ر م (، ، )21عل تقرتي تج هفا المجال كا تا:
و
 -ال قرة ( )0والتج ّ

والم ا ىي " ايتل
الباي

المرتبة األول

عل " :اختال
بوز

مفار

سبج فره ( )%62.33وجا

هفه ال تيجة إل تعفف م اهل المعرتة واختال

م جية البي

البي

العلمج والم جية بي

مفارس ا يي

العلمج م الجامعة التج تخرج م ا سوا اً كا

ول فا جف  ،ه اا ترو ا تج تعفف واختال

مفار

البي

المىر

بفرجة متوسطة .ويعزو
إ األستاف المىر

يعك

عربية ،م ،ج بية ىر ية ،م غربية
العلمج والم جية تج اإلى ار

بي

المىرتي والم ا ىي
ود
 -ال ق درة ( )2والتددج ّ

عل د " :اسددتعراض األسددتاف الم ددا ت ف ارتددذ العلميددة عل د الطال د " ايتل د

المرتبة الثا ية بوز سبج فره ( )%56.67جا

بفرجة متوسطة .ويعدزو البايد

هدفه ال تيجدة إلد

 ،ه دداا بعددض الم ا ىددي وبخاوددة الجددفف م د م ييبددو  ،يعرض دوا ددفرات م العلميددة ،مددام زمال ددم

وطالب ددم لتةكي ددف فوات ددم واغ ددار ددفرات م األكافيمي ددة والبيثي ددة والت ددج ال تغ ددر خ ددالل تفريسد د م ت ددج
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?? ?????? ???????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???? ???????? ??????:

الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...

المسددا ا

ازفف

العلميددة وه ددا يسددجل الباي د

تواضعاً).
اختل

فعددوة للتواضددر اسددتجابة للقددول المى د ور (كلمددا ازفف

هفه ال تيجة إل يف ما مر فراسة (عطوا
العليا بكليا

مستوع جوفة الرسا ل العلمية لطلبة الفراسا

 ) 1122التج ،كف
التربية تج الجامعا

علم داً

تا ج ا إل ،
ال لسطي ية جا

بوز سبج (.) % 21.20
اإلجابة عن السؤال الثاني:

ي د ص الس دؤال الثددا ج م د ،س د لة الف ارسددة عل د " :هاال توجااد فااروق ذات دللااة إحصااائية فااي

الصعوبات التي تواجه األساتذة المشارفين علاى طلباة الدراساات العلياا فاي جامعاات محافظاات غازة
تعزى لمتغير الجامعة( :األزهر ،اإلسالمية)؟.

باستخفام ،سلو ""T. test

وللتيقل م وية هفا السؤال ام الباي

جدول رقم ( :)11يوضح المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" على استبانة "الصعوبات
التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا" تعزى لمتغير الجامعة (األزهر ،اإلسالمية)
المجاالت

الجامعة

العدد

المتوسط

االنحراف
المعياري

قيمة قيمة
"ت" الداللة

مستوى
الداللة

الصعوبات التي تواجه
المشرف مع الطالب

األزهر

74

50.16

9.140

0.320 0.998

اإلسالمية

46

48.565

7.417

غير دالة
إحصائياً

األزهر

74

36.703

8.269

اإلسالمية

46

31.304

7.840

دالة
0.001 3.546
عند .0.0

األزهر

74

31.622

8.703

0.086 1.733

اإلسالمية
األزهر
اإلسالمية

46
74
46

28.957
118.486
108.870

7.288
24.458
20.100

غير دالة
إحصائياً

دالة
0.027 2.237
عند .0.0

الصعوبات التي تواجه
المشرف مع اإلدارة
الصعوبات التي تواجه
المشرف مع المناقشين
الدرجة الكلية

يمة " " الجفولية ع ف مستوع فاللة ( )1.10تساوي  2.42وع ف مستوع فاللة ()1.12
يتض د د م د د جد ددفول ر د ددم (، )22
الوعوبا

التج تواجذ المىر مر الطال

تساوي 1.02

يمد ددة " " الميسد ددوبة  ،د ددل م د د

والم ا ىي

إيوا ية تي ما تعزع لمت ير الجامعة .ويعزو الباي
الجامعددة اإلسددالمية بددف،

تةخددف خط دوا

يمد ددة " " الجفوليد ددة تد ددج

وهفا يفل عل  ،ذ ال توجدف تدرول فا

فاللدة

هدفه ال تيجدة إلد  ،جامعدة األزهدر يال دا يدال

جددافة يددو تجويددف العمددل اإلى دراتج وتددل ىددروط هي ددة الجددوفة

ال لسطي ية واالست افة م التجار العربية والعالمية.
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كما يتض ،

يمة " " الميسوبة ،كبر م

يمة " " الجفولية تج الوعوبا

المىر مر اإلفارة والفرجة الكلية لالستبا ة وهفا يفل عل وجوف ترول فا

تعزع لمت ير الجامعة( :األزهر اإلسالمية) وكا

التج تواجذ

فاللة إيوا ية تي ما

ال رول لوال جامعة األزهر .ويعزو الباي

هفه ال تيجة إل كو الجامعة اإلسالمية ،سبل تج ال ىةة والخبرة واإلفارة م جامعة األزهر.
اإلجابة عن السؤال الثال :
ي د ص الس دؤال الثال د

م د ،س د لة الف ارسددة عل د  :هااال توجاااد فاااروق ذات دللاااة إحصاااائية فاااي

الصعوبات التي تواجه األساتذة المشارفين علاى طلباة الدراساات العلياا فاي جامعاات محافظاات غازة

تعزى لمتغير التخصص( :علوم إنسانية ،علوم تطبيقية)؟.

باستخفام ،سلو ""T. test

ولإلجابة ع هفا السؤال ام الباي

جدول رقم ( :)12يوضح المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لستبانة الصعوبات التي

تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات تعزى لمتغير التخصص (علوم إنسانية ،علوم تطبيقية)
المجاالت
الصعوبات التي تواجه
المشرف مع الطالب
الصعوبات التي تواجه
المشرف مع اإلدارة
الصعوبات التي تواجه
المشرف مع المناقشين
الدرجة الكلية لالستبانة

التخصص

العدد

االنحراف
المتوسط
المعياري

علوم إنسانية

70

51.57

9.169

علوم تطبيقية

50

46.72

6.636

علوم إنسانية

70

37.00

9.467

علوم تطبيقية

50

31.32

5.456

علوم إنسانية

70

33.54

8.438

علوم تطبيقية

50

26.48

5.980

علوم إنسانية

70

25.551 122.14

علوم تطبيقية

50

14.544 104.52

قيمة
"ت"

قيمة
الداللة

مستوى
الداللة

3.190

دالة
0.002
عند .0.0

3.812

دالة
0.000
عند .0.0

5.075

دالة
0.000
عند .0.0

4.392

دالة
0.000
عند .0.0

يمة " " الجفولية ع ف مستوع فاللة ( )1.10تساوي  2.42وع ف مستوع فاللة ()1.12
يتض م جفول ر دم (، )21
المجدداال

تساوي 1.02

يمدة " " الميسدوبة ،كبدر مد

يمدة " " الجفوليدة تدج جميدر

والفرجددة الكليددة لالسددتبا ة وهددفا يددفل عل د وجددوف تددرول فا

فاللددة إيوددا ية تي مددا تعددزع

لمت ير التخوص وكا

ال رول لوال العلوم اإل سا ية .ويعدزو البايد

فلدا إلد  ،اعدفاف الطلبدة

المقبددولي تددج بر ددامج العلددوم اإل سددا ية ،كبددر بكثيددر م د العلددوم التطبيقيددة وىددروط القبددول تددج الكليددا
العلميددة ،عل د م د الكليددا
وو د ية تختل د

ع د م جيددة و تددا ج وت سددير البي د

التجريبج الفي يست ف إل
()811
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اإل سددا ية كمددا  ،م جيددة و تددا ج وت سددير البي د
غريا

ومعافال

تددج الكليددا

تددج العلددوم اإل سددا ية

العلميددة والتددج تعتمددف عل د الم د ج

و،ر ام خالتاً للعلوم اإل سا ية.
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الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...

الإلجابة عن السؤال الرابع:
يد ص السدؤال ال اربددر مد ،س د لة الف ارسددة عل د  :هاال توجااد فااروق ذات دللااة إحصااائية فااي

الصعوبات التي تواجه األساتذة المشارفين علاى طلباة الدراساات العلياا فاي جامعاات محافظاات غازة
تعزى لمتغير الدرجة العلمية( :أستاذ مساعد ،أستاذ مشارك ،أستاذ)؟.
ولإلجابة ع هفا السؤال ام الباي

باستخفام تيليل التباي األيافي One Way A nova

جدول رقم ( :)13يبين تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في استبانة الصعوبات التي تواجه األساتذة
المشرفين على طلبة الدراسات تعزى لمتغير الدرجة العلمية
المجاالت

مصدر التباين

الصعوبات التي تواجه
المشرف
مع الطالب

بين المجموعات

مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات
493.773 2
987.546

داخل المجموعات

117 7658.154

المجموع الكلي

119 8645.700

بين المجموعات

365.703 2
731.405
دالة
0.005 5.449
عند
67.115 117 7852.462
.0.0
119 8583.867

الصعوبات التي تواجه
المشرف
مع اإلدارة
الصعوبات التي تواجه
المشرف
مع المناقشين

داخل المجموعات
المجموع الكلي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع الكلي
بين المجموعات

الدرجة الكلية

داخل المجموعات
المجموع الكلي

يمة " " الجفولية ع ف فرجا

دالة
0.001 7.544
عند
65.454
.0.0

430.669 2
861.338
دالة
0.001 6.941
عند
62.047 117 7259.462
.0.0
119 8120.800
 0.001 7.853 3814.985 2 7629.969دالة
عند
485.822 117 56841.231
.0.0
119 64471.200

يرية ( )222 1وع ف مستوع فاللة ( 0.12= )a1.10وع ف

مستوع فاللة (7.20=)a1.12

يتض م جفول ر م (، )20

مستوع فاللة ( )α1.10تج جمير المجاال
ترول فا

قيمة قيمة مستوى
“ف" الداللة الداللة

يمة " " الميسوبة ،كبر م

يمة " " الجفولية ع ف

والفرجة الكلية لالستبا ة وهفا يفل عل

فاللة إيوا ية تعزع لمت ير الفرجة العلمية.

ولمعرتة اتجاه ال رول ام الباي

باستخفام اختبار ىي يذ البعفي والجفاول التالية توض فلا:
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جدول رقم ( :)18يوضح اختبار شيفيه في الصعوبات التي تواجه المشرف مع الطالب تعزى لمتغير الدرجة
العلمية
أستاذ مساعد
52.808
0
*5.500
*6.558

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد 52.808
أستاذ مشارك 47.308
أستاذ 46.250

أستاذ مشارك
47.308

أستاذ
46.250

0
1.058

0

*فالة ع ف 1.12

يتض م جفول ر م ( )27وجوف ترول بي األستاف المساعف واألستاف المىارا لوال

األستاف المساعف وبي
الفرجا

ترول تج

األستاف المساعف واألستاف لوال األستاف المساعف ولم يتض

العلمية األخرع.

جدول رقم ( : )12يوضح اختبار شيفيه في الصعوبات التي تواجه المشرف مع اإلدارة تعزى لمتغير
الدرجة العلمية

الدرجة العلمية
أستاذ مساعد 37.269
أستاذ مشارك 33.269
أستاذ 30.500

أستاذ مساعد
37.269
0
*4.000
*6.769

أستاذ مشارك
33.269
0
2.769

أستاذ
30.500

0

*فالة ع ف 1.12

يتض م جفول ر م ( )20وجوف ترول بي األستاف المساعف واألستاف المىارا لوال األستاف

المساعف وبي األستاف المساعف واألستاف لوال األستاف المساعف ولم يتض ترول تج الفرجا
العلمية األخرع.
جدول رقم ( :)16يوضح اختبار شيفيه في الصعوبات التي تواجه المشرف مع المناقشين تعزى لمتغير
الدرجة العلمية
الدرجة العلمية
أستاذ مساعد 33.654
أستاذ مشارك 28.423
أستاذ 27.750

أستاذ مساعد
33.654
0
*5.231
*5.904

أستاذ مشارك
28.423
0
0.673

أستاذ
27.750

0

*فالة ع ف 1.12

()711
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?? ?????? ???????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???? ???????? ??????:

الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...

يتض م جفول ر م ( )22وجوف ترول بي األستاف المساعف واألستاف المىارا لوال
األستاف المساعف وبي
الفرجا

األستاف المساعف واألستاف لوال األستاف المساعف ولم تتض

ترول تج

العلمية األخرع.

جدول رقم ( :)17يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية لالستبانة تعزى لمتغير الدرجة العلمية
الدرجة العلمية

أستاذ مساعد

أستاذ مشارك

أستاذ

123.769

109.000

104.500

أستاذ مساعد 123.769

0

أستاذ مشارك109.000

*14.769

0

أستاذ 104.500

*19.269

4.500

0

*فالة ع ف 1.12

يتض م جفول ر م ( )22وجوف ترول بي األستاف المساعف واألستاف المىارا لوال

األستاف المساعف وبي

الفرجا

األستاف المساعف واألستاف لوال األستاف المساعف ولم يتض

العلمية األخرع .ويعزو الباي

مجال االى ار

ترول تج

ال تيجة السابقة إل  ،األستاف المساعف ال يمتلا الخبرة تج

التج يمتلك ا زمالؤه األساتفة واألساتفة المىاركو

كما  ،تجربتذ البيثية ال زال

بفايت ا وكم الت فية الراجعة التج ييول علي ا تج تقييم ،بياثذ ما زال

ليلة

تج

اإلجابة عن السؤال الخامس:

ي ص السؤال الخام

عل  :ما سبل التغلب على الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على

طلبة الدراسات العليا في جامعات محافظات غزة كما يراها األساتذة أنفسهم ؟.
ولإلجابددة ع د هددفا الس دؤال ددام الباي د

والجفاول التالية توض فلا:

در ار
باسددتخفام التكد ا

والمتوسددطا

وال س د

الم ويددة

جدول رقم ( :)16يوضح التك اررات والمتوسطات والنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات
مجال سبل التغلب على الصعوبات موضوع الدراسة وكذلك ترتيبها (ن =)122
م
1
2

3

الفقرة
تفعيل سياسة قبول الطلبة للدراسات العليا
وفق أسس ومعايير الجودة الشاملة
التزام جميع الوحدات اإلدارية بالقوانين
واألنظمة واللوائح المعمول بها في عمادة
الدراسات العليا وخاصة عند تعيين المشرفين
والمناقشين 0
توفير مكتبة ورقية متخصصة للدراسات
العليا تشمل على كل ما هو جديد من كتب
ودوريات محلية ودولية متخصصة لكل فرع

مجموع
الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

504

4.200

0.913

84.00

10

514

4.283

0.881

85.67

7

510

4.250

0.946

85.00

9
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الوزن
النسبي

الترتيب
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الفقرة

م
من فروع الدراسات العليا
عقد دورات وبرامج متخصصة لطلبة
الدراسات العليا في اللغة االنجليزية من أجل
4
تحسين قدراتهم لمواكبة التطورات العلمية
والعالمية 0
ضرورة تفعيل اهتمام عمادة الدراسات العليا
 5بالتقارير الدورية المقدمة من المشرف عن
سير والتزام الطالب في إعداد الرسالة
يترك لألستاذ المشرف حرية اختيار المناقش
الداخلي والخارجي بناء على األنظمة
6
األكاديمية المعمول بها في عمادة الدراسات
العليا 0
التعامل بمسؤولية وموضوعية من قبل القسم
 7والعمادة عند اختيار المشرفين والمناقشين
بما يخص التخصص الدقيق 0
ضرورة مراعاة تقديم الرتبة العلمية والتخصص الدقيق
 8وأعضاء القسم على غيرهم عند إسناد اإلشراف وتعيين
المناقشين 0
ضرورة إيجاد لجنة متخصصة في عمادة
 9الدراسات العليا تعنى بمشكالت اإلشراف
وتعمل على تذليلها 0
ضرورة توسيع رقعة البحث العلمي وذلك بتوفير
مكتبة الكترونية تشترك مع الجامعات المحلية
10
والعربية واألجنبية من أجل االستفادة في العملية
البحثية 0
ضرورة التزام الطالب بتوجيهات المشرف
البحثية من خالل توجيه طالب الدراسات العليا
11
دوما ً من قبل مدرسيهم في المحاضرات
والسيمينارات الخاصة بهم 0
تحسين المقابل المالي لألساتذة المشرفين
والمناقشين لرسائل الدراسات العليا
12
واإلسراع في صرفها من قبل اإلدارة المالية
0
الدرجة الكلية للمجال

مجموع
الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

520

4.333

0.947

86.67

4

522

4.350

0.706

87.00

3

498

4.150

0.837

83.00

12

516

4.300

0.805

86.00

6

500

4.167

0.901

83.33

11

512

4.267

0.877

85.33

8

556

4.633

0.579

92.67

1

552

4.600

0.586

92.00

2

520

4.333

0.792

86.67

5

6224

51.867

6.670

86.44

يتض م جدول رقم ( : )16أن أعلى الفقرات في سبل التغلب علي الصعوبات كانت:

علد "ضدرورة توسدير ر عدة البيد العلمدج وفلدا بتدوتير مكتبدة الكترو يدة تىدترا

و
 ال قرة ( )21والتج ّمر الجامعا الميلية والعربية واألج بية م ،جدل االسدت افة تدج العمليدة البيثيدة" ايتلد
سبج فره ( )%92.67وجا

()717
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بفرجة كبيرة جفاً.

المرتبدة األولد بدوز
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?? ?????? ???????? ???? ??? ???????? ???????? ????? ???? ???????? ??????:

الصعوبات التي تواجه األساتذة المشرفين على طلبة الدراسات العليا...

عل د "ضددرورة التد دزام الطال د بتوجي ددا المىددر البيثيددة مد د خددالل توجي ددذ

ود د
 -ال ق درة ( )22والتددج ّ

طددال الف ارسددا العليددا لددفلا فوم داً م د بددل مفرسددي م تددج المياض د ار والسدديمي ا ار الخاوددة ب ددم" ايتلد د
المرتبة الثا ج بوز سبج فره ( )%92.00وجا
و
 ال قرة ( )0والتج ّم د المىددر ع د سددير والت دزام الطال د

بفرجة كبيرة جفاً.

عل "ضرورة ت عيل اهتمام عمافة الفراسا

بفرجة كبيرة جفاً.

( )%87.00وجا

توصيات الدراسة:

تج ضو ما تقفم م

تددج إعددفاف الرسددالة " ايتل د

تا ج الفراسة يووج الباي

العليا بالتقارير الفوريدة المقفمدة

المرتبددة الثا يددة بددوز سددبج ددفره

بما يلج :

بول ومقابلة م ،جل ترز الطلبة فوي

 -2إخضا الطلبة المتقفمي لبر امج الماجستير المتيا

المسددتوع العلمددج المتميددز ألجددل بددول م ضددم البر ددامج وعددفم بددول  ،ار ددذ م د الطلب دة فوي

المستوع العلمج المتف ج.

 -1إل دزام الطلبددة بيضددور جميددر المياض د ار
بف

متطلبا

تيقيل االست افة القووع لفع الطالد
العلمج.

البي

 -0ت غيم ورت عمل يول م ا ار البي

فو اسددتث ا  .التددج تعقددف لمقددر ار الددفبلوم العددالج
مد توجي دا

عضدو هي دة التدفري

العلمج يىارا تي ا طلبة الف ارسدا

العليدا ييد

لكل وايف م ذ م مة يطري ا لل قات خالل الورىة.

 -7توسدير ر عددة البيد

العلمددج مد خددالل تدوتير مكتبددة الكترو يددة تىددترا مددر الجامعددا

والعربية واألج بية م ،جل االست افة تج العملية البيثية.

 -0ضددرورة الت دزام الطال د

بتوجي ددا

المىددر البيثيددة م د خددالل توجيددذ طددال

لفلا فوماً م

بل مفرسي م تج المياض ار

والتزام الطال

تج إعفاف الرسالة.

 -2ضرورة ت عيل اهتمام عمافة الفراسا

والسيمي ا ار

الخاوة ب م.

ى افة (التوتل) بل االلتيال ببر امج الفراسا

العليا.

 -2رتر مستوع بول الطلبة لاللتيال ببر امج الفراسا
يت اس

اإلى د ار

ألتعاب م المالية.

العليددا

العليددا و يوددول م عل د

الماليددة التددج يتقاضدداها األسدداتفة المىددرتو عل د الرسددا ل العلميددة بمددا
بل الفراسا

العليا.

الماليددة الت يفيددة بمددا ليسددر م د تقاضددج المىددرتو عل د الرسددا ل العلمي ددة
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الميليددة

العليا باليوول عل تقفير جيف جفاً.

ورتر رسوم الساعة المعتمفة تج بر امج الماجستير م

 -21اتخدداف االج د ار ا

الف ارسددا

يسد ف

العليا بالتقدارير الفوريدة المقفمدة مد المىدر عد سدير

 -2اىددتراط إتقددا الل ددة اإل جليزيددة لقبددول الطلبددة تددج بر ددامج الف ارسددا

 -4زيددافة ،تعددا

بمدا يخدص
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 -22وضددر م جيددة بي د

رسا ل طلبة الفراسا

علمددج مويددفة ومر ددة ي ت ج ددا األسدداتفة المىددرتي خددالل إى درات م عل د
العليا يت ال يتىت

يىرتو علي م.

الطلبة بي توج دا

 -21الفعوة لعال ة فات ة بي األساتفة المىرتي وطلبة الفراسا
والموضوعية والبعف ع استعراض القف ار

متباي دة بدي المىدرتي الدفي

العليا تقوم عل االيترام المتبدافل

وا ت اج الموضوعية مر التواضر.

 -20اإليع دداز ب ددت مكتب ددة الجامع ددة ل تد درتي وطد دوال األي ددام الف ارس ددية واتاي ددة ال رو ددة ،م ددام طلب ددة
العليا باالست افة القووع م خفمات ا.

الفراسا

المراجع:

أول -المراجع العربية

ميموف خليل (" .)1111تقويم ،فا األستاف الجامعج تج مجال اإلى ار

، -2بو ف

العلمية م وج ة غر طلبة الفراسا

العليا" مجلة الق ار ة والمعرتة :كلية التربية جامعة عي

ىم  .العفف (، .)22كتوبر ص ( .)07-22

، -1بو ىقير ميمف سليما (" .)1112مفع تقفير طلبة الفراسا
وسلبيا

بايجابيا

اال تر

عل الرسا ل

العليا تج الجامعة اإلسالمية ب زة

واتجاهات م يو استخفامذ" .مجلة الق ار ة والمعرتة :توفر ع

الجمعية المورية للق ار ة والمعرتة كلية التربية .جامعة عي ىم  .العفف ( .)02يو يو ص

(.)120-172

، -0بو وا

هي ة التفري

جع ر وو ج توتيل (" .)1112مىكال
تج الجامعا

ال لسطي ية م

م ىورة .جامعة ال جاا الوط ية.

االتوال بي طلبة الفراسا

العليا و،عضا

وج ة غر الطلبة  ،س م" .رسالة ماجستير غير

 -7اليولج عليا عبف اهلل )" .( 2004توور مقترا لتيسي جوفة التعليم الجامعج ال لسطي ج" .ور ة
عمل ،عف

جامعة القف

 -0فويكا

لمؤتمر ال وعية تج التعليم الجامعج ال لسطي ج :بر امج التربية وفا رة ضبط ال وعية
الم توية .رام اهلل .تج ال ترة الوا عة م  5-3تموز.

خالف عبف الجليل (" .)1114فور الفراسا

المستفامة تج تلسطي " .مؤتمر استىرال مستقبل الفراسا

ال جاا الوط ية ابل

 -2فيا

العليا والبي

تلسطي .

العلمج تج تيقيل الت مية

العليا تج تلسطي  22 :يوليو .جامعة

س يل رزل (" .)1112فراسة تقويمية لفور المىر األكافيمج تج اإلى ار

مىارير تخرج الطلبة بجامعة القف

والمتابعة عل

الم توية"http://www.qou.edu/arabic/magazine .

 /openEdu/issued2_3/research3.htmتاريخ السي .1127/0/24 :

 -2ىيافة يس وال جار زي
اللب ا ية القاهرة.
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(" .)1110معجم الموطليا

التربوية وال سية" .الفار المورية
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 -2ىط اوي

(" .)1112المىكال

واتل موس

العليا تج جامعة اليرموا تج مجال اإلى ار

وطالبا

اإلفارية التج يواج ا طال

الفراسا

عل رسا ل م الجامعية" .مجلة جامعة ،م القرع للعلوم

التربوية واالجتماعية واإل سا ية :المجلف الثام عىر العفف الثا ج .جمافي اتخرة 27124هد
المملكة العربية السعوفية.

ج ي ا (" .)1110مىكال

 -4ط ار

العليا تج الجامعا

الفراسا

السورية م وج ة غر طال

الماجستير والفكتوراه" .مجلة جامعة فمىل :المجلف  24العفف األول سوريا.
تؤاف علج و اللوا عوام يس (" .)1122المىكال

 -21العاجز

بالجامعة اإلسالمية و سبل الت ل

الجامعة اإلسالمية غزة تلسطي

علي ا" .مؤتمر البي

 21وتمبر كتا

األكافيمية لطلبة الفراسا

العلمج "م اهيمذ ،خال ياتذ توغي ذ":

األول ،ص ( .)247 -222

 -22العبافي هاىم توزي ( .)1112إفارة التعليم الجامعج م وم يفي
مؤسسة الورال لل ىر والتوزير األرف .

 -21عبف اليسي

ت ار

(" .)1112الوعوبا

الع ار ية" .مجلة جامعة ال جاا لألبيا
. )222

 -20عسا

التج تواجذ ،ساتفة الف ارسا

تج ال كر االفاري المعاور
العليا وطلبت ا بالجامعا

والعلوم اإل سا ية :مجلف  11العففف ( )0ص (-272

ميموف عبف المجيف والفرفساوي هيا ميمف (" .)1121تقييم فور المىر األكافيمج عل

الرسا ل العلمية تج الجامعا

ال لسطي ية" .مجلة جامعة األزهر ب زة سلسلة العلوم اإل سا ية:

المجلف ( )27العفف ( .)2ص (.)077-022

 -27عطوا

،سعف يسي (" .)1122مستوع جوفة الرسا ل العلمية لطلبة الفراسا

التربية تج الجامعا

ال لسطي ية" .مؤتمر البي

اإلسالمية غزة تلسطي

 -20عطوا
كليا

،سعف وال لي

التربية بالجامعا

اإلسالمية غزة تلسطي
 -22ىوا

العليا

 21وتمبر كتا

العلمج "م اهيمذ ،خال ياتذ توغي ذ" :الجامعة

األول ،ص ( .)227 -204

جمال (" .)1122ك ايا
ال لسطي ية مؤتمر البي
 21وتمبر كتا

العليا بكليا

البي

العلمج لفع طلبة الفراسا

العليا تج

العلمج "م اهيمذ ،خال ياتذ توغي ذ" :الجامعة

األول ،ص ( .)121 -100

لمؤتمر ال وعية تج

يعقو ( " .)1117وعية التعليم العالج ال لسطي ج" ور ة علمية اعف

التعليم الجامعج ال لسطي ج الفي عقفه بر امج التربية وفا رة ضبط ال وعية تج جامعة القف

الم توية تج مفي ة رام اهلل تج ال ترة الوا عة http://www.qou.edu/arabic/ 1117/2/0-0

session1/ya3kob.htm

السي

 -22ال ير

.1120/21/10

qulityDepartment/qulityConfernce/pepars/

تريف عبف الريم و عيس

يازم زكج (" .)1122المىكال

التج تواجذ طلبة الفراسا

العليا بكلية التربية تج جامعة األزهر ب زة و سبل اليف م ا" .مؤتمر البي
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،خال ياتذ توغي ذ" الجامعة اإلسالمية غزة تلسطي
.)110

 21وتمبر كتا

 -22ال باهبة عبفاهلل عيف (" .)1112فراسة تقييم طلبة الفراسا
جامعة البلقا التطبيقية مجلة اتياف الجامعا

(.)272-220

العليا ألفا ،عضا هي ة التفري

متخووة توفرها جمعية المكتبا

. )02

تج

العربية :العفف ( .)02كا و ،ول -سبتمبر ص

 -24الورفي زكج يسي وعليوي ميمف عوفة (" :)2440الوعوبا
تج مجال الخفمة المكتبية :فراسة يالة لمكتبا

األول ،ص ( -240

التج تواجذ طلبة الفراسا

العليا

جامعة البورة" مجلة رسالة المكتبة :مجلة تولية

األرف ية المجلف ( )12العفف ( .)7كا و ،ول ص (-02

 -11و ازرة التخطيط والتعاو الفولج ال لسطي ية ( .)2442اإلوفار األول السلطة الوط ية غزة
تلسطي .

 -12مور وال (" .)1121ك ا ة ،عضا هي ة التفري

و،ثرها عل جوفة التعليم العالج -فراسة يالة

كلية العلوم اال توافية وعلوم التسيير مفكرة مقفمة ضم

متطلبا

يل ى افة الماجستير

تخوص إفارة الموارف البىرية سم علوم التسيير جامعة م توري تس طي ة الج از ر
 -11يو

عبف الرزال والعمري بسام (" :)2447اتجاها

طلبة الفراسا

يو االتوال األكافيمج مر ،عضا ال ي ة التفريسية" مجلة فراسا

الجامعة األرف ية عما

األرف

العليا تج الجامعة األرف ية

(السلسلة :،العلوم اإل سا ية):

المجلف ( ، )12ىباط العفف األول .ص (.)022-004
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