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ABSTRACT: 
    The Curriculum does not arise from nothing ... but there are many foundations 
or determinants that affect them, that gain the utmost importance when Designing 
,Evaluating &Organizing the Curriculum and it’s a multi-overlapping determinants, 
and the fact that today's world is passing through a stage of scientific development 
and massive technological advances, this stage is Known by the scientific and 
technological Revolution, which added to the human civilization huge toll of 
knowledge in many areas, that increasing in quantity and quality day after day, and 
while the educational or academic institutions is a social institutions created by the 
community for the continuation and preparation of individuals to carry out their 
responsibilities in it, and also are considered a tributary which supplies the 
community with different scientific persons that advance the reality for the better, 
many efforts have been made in the research and studies in the field of evaluation 
and the quality of the Curriculum in academic institutions, given the escalating 
emphasis on the concept of Reliability and Quality in the educational 
institutions in general and higher education in particular, such as universities and 
research centers. And in considering the  above statements , the research seeks to  
diagnose or explore the weaknesses in the quality of the curriculum in one of the 
engineering colleges departments after being selected the University of AL-Nahrain, 
where was the workplace of the researcher and after his contribution in the 
preparation and study of the self-Assessment reports in one of its  scientific 
Department, that was the  Architectural Department ,so it has emerged the need 
for exploring the weaknesses in the curriculum after doing the self-Assessment 
reports according to CRITERIA of (ABET)  for Reliability . The research has selects 
some academic years that was (2011-2012) and (2013-2014) to review the self-
Assessment reports pertaining to curriculum, which has been adopted and available 
in Department Documentation section which has been possible for the researcher to 
make use of them. The research concluded that the Curriculum for those years had 
suffered from a certain weakness in some factors that have been drawn from the case 
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study process, which we can summarize it in the lack of availability of textbooks and 
references that allocated to support and enhance the vocabulary of subjects, in 
addition to the educational potential and laboratories were not suitable.. as well as 
the limited availability of lecture halls and its supplementary educational equipment 
which impacted directly on the quality of the implementation of the Curriculum ,the 
research has proceeds  a set of recommendations, including the need to pay 
attention in addition to avoiding the weaknesses diagnosed towards maintaining the 
quality of the performance and implementation of the Curriculum on one hand, it 
has recommended the need to activate the lecture methods appropriate to vocabulary 
for different subjects, to maintain quality performance and implementation of the 
Curriculum to deal with the diagnosed weaknesses on the other. 
 

 تشخيص وتقويم عوامل الضعف في جودة المنھاج التعليمي لقسم ھندسة العمارة
  جامعة النھرين –

 
  الخالصة :

المنھاج التعليمي الينشأ من فراغ...بل ھنالك العديد من االسس أو المحددات التي تؤثر عليه,       
وتنال االھمية القصوى عند تصميم المنھاج وتقويمه وتنظيمه وھي متعددة ومتداخلة , وكون ان عالم 

بمرحلة من التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الھائل حيث أطلق على ھذه المرحلة ما  يمر اليوم
يعرف بالثورة العلمية والتكنولوجية التي أضافت الى الحضارة البشرية حصيلة ضخمة من المعرفة 

مية أو في مجاالت كثيرة , وتتزايد ھذه الحصيلة كما وكيفا يوما بعد يوم , وبأعتبار ان المؤسسة التعلي
االكاديمية ھي مؤسسة اجتماعية اوجدھا المجتمع ألستمراره واعداد االفراد للقيام بمسؤولياتھم فيه , 
وھي الرافد الذي يمد المجتمع بالكوادر العلمية المختلفة التي من شانھا النھوض بالواقع الى االفضل 

مناھج التعليمية في المؤسسات فقد بذلت مجھودات كثيرة في بحوث ودراسات في مجال تقويم وجودة ال
مؤسسات التعليمية عموما الاالكاديمية بالنظر الى تصاعد التاكيد على مفھوم االعتمادية والجودة في 

والتعليم العالي على وجه الخصوص كالجامعات والمراكز البحثية . , وبناءا على ما تقدم فقد سعى 
لمنھاج التعليمي في واحدة من أقسام كليات أستكشاف عوامل الضعف في جودة اتشخيص والبحث الى 

في اعداد ودراسة تقارير التقويم الذاتي وھو قسم  أحد أقسام ھندسة العمارة الھندسة بعد أن تم أختيار 
فقد ظھرت الحاجة الى محاولة أستكشاف مواطن الضعف في  جامعة النھرين.– ھندسة العمارة

معايير ( االيبت) لالعتمادية ,وقد تم أختيار االعوام الدراسية المنھاج الدراسي بعد اجراء التقويم وفقا ل
) لمراجعة تقارير التقويم الذاتي التي تخص المنھاج الدراسي الذي 2014- 2013) و( 2012- 2011(

أعتمد خاللھا بالنظر الى توفرھا في وثائق القسم وقد امكن للباحث من االستعانة بھا. وقد توصل 
لتلك االعوام قد عانى من عوامل ضعف معينة تم استخالصھا عن الدراسة البحث الى أن المنھاج 

العملية والتي تلخصت بقلة توفر الكتب المنھجية او المراجع المخصصة لدعم وتعزيز مفردات المواد 
الدراسية,اضافة الى ان االمكانات التعليمية والمختبرات لم تكن مناسبة .. وكذلك قلة توفر قاعات 

لمجھزة بشكل مناسب بالمعدات التكميلية التعليمية والتي أثرت بشكل مباشر على جودة المحاضرات ا
تنفيذ المنھاج الدراسي.وقد قدم البحث مجموعة من التوصيات من بينھا باألضافة الى ضرورة االھتمام 

جھة  بتالفي نقاط الضعف المشخصة باتجاه  المحافظة على جودة أداء وتنفيذ المنھاج الدراسي ھذا من
, فقد اوصى البحث بضرورة  تفعيل طرائق التدريس المناسبة للمواد الدراسية المختلفة للمحافظة على 

 جودة أداء وتنفيذ المنھاج لمعادلة الضعف المشخص من جھة أخرى.
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  مشكلة البحث : 
ھندسة مل الضعف المؤثرة في جودة المنھاج التعليمي لقسم اعو عنواضح  معرفي صوروجود ق "   

   جامعة انھرين.–العمارة 
 

  ھدف البحث :
يشخص ويستكششف عوامل الضعف المؤثرة في يسعى البحث الى تاسيس اطار نظري مفاھيمي 

  جامعة انھرين.–جودة المنھاج التعليمي لقسم ھندسة العمارة 
 

    - آلية انجاز ھدف البحث تتضمنت : 
  أوال / ( الجانب النظري) 

 .التعليمي ودراسة العوامل المؤثرة في تطوره دراسة المقصود بالمنھاج  )1
 وما تتضمنه من خطوات وعوامل . عمليات تقويم المنھاج التعليميدراسة  )2

  ثانيا / ( الجانب العملي )
العوامل التي سيقيم عن طريقھا المنھاج بحسب بناء اطار نظري مفاھيمي يتم فيه تثبيت  .1

 ).*معايير ( االيبت
 جامعة النھرين. –في قسم ھندسة العمارة  االستفادة من تقارير التقويم الذاتي وأستبياناتھا .2
أستخالص القلة الحيوية من العوامل ذات التأثير االكبر في التقليل من جودة المنھاج  .3

 ) االحصائية . **,باستخدام طريقة (باريتو
 وضع النتائج واالستنتاجات والتوصيات بالنتيجة. .4

  البحث : فرضية 
في قسم ھندسة  مل التي لھا التاثير االكبر في اضعاف المنھاج الدراسياھناك قلة حيوية من العو" 

لمنھاج لجودة اجامعة النھرين ويمكن تشخيصھا من خالل التقارير السنوية للتقويم الذاتي –العمارة 
  التعليمي في ذلك القسم. 

ABET 
The Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) is the 
body that periodically reviews every engineering program (departments and 
interdisciplinary course programs) in the United States and determines 
whether they meet certain standards. Prior to a review of a program, the 
faculty assembles key information about the program’s educational goals, 
course offerings, faculty qualifications, and student products (homework, 
tests, reports, etc.) into a self-study. (Felder& Brent,2004). 
 

 :Pareto Diagramمخطط باريتو 
تھدف طريقة مخطط باريتو  إلى معرفة المسببات التي تسھم بأكبر قدر في مشكلة الجودة في      

المشروع  او الموضوع قيد الدراسة والتركيز عليھا وبالتالي حصر ھذه المسببات وتنفيذ بعض 
% من 80اإلجراءات التصحيحية الالزمة.ان طريقة االستخدام ترتكز فكرة "باريتو" على قاعدة أّن 

من األسباب الممكنة لحدوثھا. بمعنى أنه غالباً ما يكون ھناك عدٌد محدود من  20%مشكلة ھو نتيجة ال
األسباب ذات تأثيرات كبيرة على مشكلة الجودة، لذا فإن ھذه الوسيلة تستخدم للتعرف على المشكالت 

  التي ينبغي التركيز عليھا ومعرفة أسبابھا على أن تكون خالل مدة زمنية محددة.
وتعتمد ھذه الوسيلة على استخدام األعمدة الرئيسة حيث يمكن تصنيف البيانات على ھيئة فئات 
متدرجة في ترتيب تنازلي من اليسار إلى اليمين مع األخذ في الحسبان أن تكون األعمدة األكثر طوالً 
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 Trivialفھة على اليسار والكثرة التا Vital Fewعلى الجانب األيسر بمعنى أخر أن القلة الحيوية 
Many  على اليمين في الرسم البياني مما يساعد على ظھور صورة واضحة عن األسباب القليلة ذات

 ).304,ص1997(بن سعيد , التأثير األكبر التي يجب أخذھا في الحسبان أوالً.
 

  مفھوم المنھاج التعليمي : 
  المعنى اللغوي : -ا  

  نھج : طريق نھٌج : بين واضح , وھو النھج .
  وأنھج الطريق : وضح واستبان وصار نھجا واضحا بينا.

  والنھاج : الطريق الواضح. واستنھج الطريق : صار نھجا.
ونھجت الطريق : أبنته واوضحته,يقال : أعمل على ما نھجته لك. ونھجت الطريق: سلكته وفالن 

 ) .425,ص1993( ابن منظور, يستنھج سبيل فالن , اي يسلك مسلكه
وھي كلمة مشتقة من جذر التيني , وتعني   (Curriculum )االنكليزية الدالة على المنھج اما الكلمة  

مضمار لسباق, ھناك كلمة تستعمل مرادفة لكلمة المنھاج واحيانا بدال عنھا, وھي كلمة المقرر وتقابل 
م الدراسي وتعني كمية المعرفة التي تطلب من المتعلمين دراستھا وتعلمھا خالل العا (Syllabus)كلمة

), اما مفھوم المنھاج فھو اوسع من ذلك اذ يشمل المعرفة والتي   23,ص 1993 , وآخرون ( مرعي
تسمى المحتوى التعليمي , واالنشطة التعليمية التي توصل اليھا, واالھداف المرجوة من تعلم المحتوى 

 ,الحيلةالمحيطة بھما ( مرعي و بيئةل, والتقويم للتأكد من تحقيق االھداف فضال عن المعلم والمتعلم, وا
  ). 24,ص 2004

  المعنى االصطالحي التربوي : - ب
اما تعريف المنھج تربويا فقد أختلف المربون في تعريفاتھم تأثيرا بالفلسفات واالسس المعتمدة في    

االنطالق, وتبعا لألبحاث والدراسات في مجال علم النفس التربوي, والمجاالت التربوية االخرى , 
وتبعا للتطورات العلمية التي لحقت بالعلمية  التعليمية عموما والمنھاج خصوصا فيرى فريق من 

  أن :  )21,ص1999(جيلبرت, التربويين
  

  مفھوم المنھاج التعليمي في معناه التقليدي .
  أشلرت الدراسات الى ان المنھاج التعليمي في معناه التقليدي يعني:

  المقررات الدراسية التي تقابل الكلمة االنكليزية(Syllabus)  الموضوعة بشكل مواد
 دراسية يطلب من المتعلمون دراستھا في مرحلة دراسية معينة.

  المواد الدراسية التي تتناول مجموع المعلومات والحقائق والمفاھيم واالفكار والتي يدرسھا
على مدار السنوات الدراسية في المراحل التعليمية  المتعلمون في أي مجال من مجاالت المعرفة

 المختلفة.
  ما يقرر من معرفة يتم تدريسھا لتزويد المتعلمين بالمعلومات داخل الفصل الدراسي أستعدادا

 لتجاوز االمتحانات.
  المفردات او الموصالت المعرفية التي تقدم في مجال دراسي معين والتي يدرسھا جميع

 جال , مثل مادة االنشاءات , تاريخ العمارة ... وغيرھا.الطلبة في ذلك الم
  المعرفة المنظمة المستقاة من الكتب المنھجية المقررة من السلطات التعليمية كي يدرسھا

أو نقل االستاذ للمعارف التي يتضمنھا الكتاب المنھجي الى الطلبة في المراحل التعليمية المتدرجة.
 االمتجانات.الدارسين لضمان نجاحھم في 

  تنظيم لمفردات دراسية, يتم من خاللھا اكساب الدارسين او الطلبة  مجموعة من المعلومات
 والخبرات التي تمكنه من اداء مھام عمل معين مثل : منھاج الجامعة , أو منھاج التعليم المھني والفني.
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  العوامل المؤثرة في تطور مفھوم المنھاج التعليمي. 
رت العديد من العوامل في االنتقال من المفھوم التقليدي الى المفھوم الحديث للمنھاج في أث              

  أھدافه وتصميمه وتطوره لعل من أبرزھا : 
  في اطار الثورة المعلوماتية وتكنولوجية المعلومات التي فرضت نفسھا على المؤسسات

التعليميةبمبادئھا ومفاھيمھا وقيمھا,قد تسھم في حل مسألة الانعزال بين مجاالت المعرفة بما يمكن من 
يفرض تحقيق التكامل المعرفي في تنظيم محتوى المنھاج الدراسي, كما ان التراكم المعرفي الھائل 

االختيار او االنتقاء من المعرفة بما يخدم قضايا المجتمع وحاجاته ومشكالته بشتى صورھا وبما يالئم 
 قدرات المتعلم واستعداداته وحاجاته . 

  ظھور العولمة كظاھرة انسانية تفرض استحقاقاتھا في االبعاد االقتصادية والجتماعية
 .والثقافية واالعالمية في المجتمعات 

  البحوث والدراسات  التربوية والنفسية التي أظھرت قصورا جوھريا في المنھاج نتائج
 .التقليدي

 .التغيير في النظريات  االجتماعية والتربوية 
  تغيير النظرة الى التراث فلم يعد غاية المعرفة , مما أدى الى تركيز االنتباه على كيفية تعلم

 المتعلم وليس على ماذا يعرف؟ 
 لى النظام التعليمي في ظل النظام العالمي الجديد وارتباطه بسوق العملتغيير النظرة ا. 
  تغيير الفلسفات االجتماعية لتراعي ظروف المجتمعات وحاجاتھا مما يستوجب أستجابة

 .المناھج التعليمية لصيحات االخذ بمبادئھا في بنيتھا الداخلية 
 فراد او الجماعات مع بعضھا في ظل التغيير التفاعلي الذي يقوم على تفاعل العناصر أو اال

 ). 4,ص1998( الحارثي , .ثورة االتصاالت
 

   المفھوم الحديث للمنھاج التعليمي :
أعطى التربويون العديد من التعريفات المعاصرة للمنھاج التعليمي تتمشى مع مجموعة المؤثرات     

  البعض منھا في االتي : سيتم عرض السابقة الذكر, 
 &Stenhouseالمنھاج التعليمي والمشار اليه في ( (Ralph Tyler ). يعرف رالف تايلور 1

Lawrence , 1978:43   على أنه مجموعة الخبرات التعليمية التي تخطط لھا المؤسسة التعليمية (
  من أجل بلوغ أھداف تربوية محددة .

 )لعريضة التي من المتوقع تحقيقھا . المنھاج على أنه المرامي ا انفيعرف (Partt& David ) . أما2
Partt& David ,1980:65 )  

ليمية التي تخطط للمنھاج فيتلخص بأنه مجموعة الخبرات التع (Laural & Tanner ). أما تعريف 3
  Laural & Tanner ,1980:27 ) (يمية بتوجيه من الكادر التدريسي .لعلھا المؤسسة الت

للمنھاج التعليمي فينص على أنه جميع أنواع االنشطة التي يقوم  )وآخرون فرحان. أما تعريف (4
المتعلمون بھا, أو جميع الخبرات التي يمرون فيھا تحت اشراف المؤسسة التعليمية وبتوجيه منھا سواء 

  )  24,ص 1999(فرحان وآخرون  اكان ذلك داخل أبنية تلك المؤسسة أو خارجھا .
المنھاج على أنه : مجموعة الخبرات التربوية,الثقافية  فيعرفأما (الدمرداش وكامل) فيعرفان . 5

واالجتماعية والرياضية والفنية  التي تھيؤھا المؤسسة التعليمية للمتعلمين بقصد مساعدتھم على النمو 
  )35,ص1998(الدمرداش وكامل , الشامل في جميع النواحي, وتعديل سلوكھم طبقا ألھدافھا التربوية.

فيعرف المنھاج على انه خطة تربوية لتقديم مجموعة من الفرص التعليمية لتحقيق  )فالوقي(. أما 6
 غايات عريضة ومحددة ذات عالقة بموجوعة محددة ومعروفة من االفراد بمركز تعليمي محدد .

  )116,ص1994(فالوقي,
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لتي اللقاني) المنھاج على أنه جميع الخبرات ( االنشطة  أو الممارسات) المخططة ا(. وعرف 7
توفرھا المؤسسة التعليمية لمساعدة المتعلمين على تحقيق النتاجات التعليمية المرجوة الى أفضل ما 

  )27,ص1995(اللقاني, تستطيعه قدراتھم.
على أنه مجموعة الخبرات ذات االھداف التربوبة  التيتھيؤھا المؤسسة (فالوقي) . كما عرفه 8

 اعدتھم على النمو الشامل وعلى التعديل في سلوكھم.التعليمية للمتعلمين تحت اشرافھا بقصد مس
  )64,ص1997(فالوقي,

) فيعرفان المنھاج على أنه مخطط تربوي يتضمن عناصر 18,ص 2001, سعادة وابراھيم (. اما 9
مكونة من أھداف ومحتوى وخبرات تعليمية وتدريس وتقويم ,مشتقة من اسس فلسفية وأجتماعية 

بالمتعلم ومجتمعه, ومطبقة في مواقف تعليمية داخل المؤسسة التعليمية ونفسية ومعرفية, مرتبط 
وخارجھا وتحت أشراف منھا, بقصد االسھام في تحقيق النمو  المتكامل لشخصية المتعلم بجوانبھا 

  العقلية والوجدانية والجسمية, وتقويم مدى تحقق ذلك كله لدى المتعلم.
عبارة عن مجموعة  المنھاج التعليميالسابقة أن  اريفونستنتج من التع  التعريف االجرائي / -

التعليمية والمصممة في اطار التخطيط المسبق لبلوغ أھداف تربوية وتعليمية بقصد مساعدة الخبرات 
المتعلمين على النمو الشامل في جميع نواحي الشخصية بتھيئة المؤسسات التعليمية واالكاديمية في 

  نشطة وأساليب التدريس والتقويم.اطار االھداف والمحتوى , واال
  وبذلك فالمنھاج التعليمي يعد نظاما من مجموعة عناصر أساسية ھي :  

المحتوى  واالنشطة  والتقويم , وھي تشكل وحدة متماسكة ذات عالقات متبادلة في سبيل  واالھداف 
لموازنة بين ) يوضح ا1, والجدول رقم ()20,ص 2001(سعادة وابراھيم ,  تحقيق أھداف مرجوة.

 المفھوم الحديث للمنھاج والمفھوم التقليدي من خالل االبعاد العديدة في عمليتي التعليم والتعلم.
 

) يوضح الموازنة بين المفھوم الحديث للمنھاج والمفھوم التقليدي من خالل االبعاد العديدة 1جدول(
  في عمليتي التعليم والتعلم.

  الحديثالمنھاج   المنھاج التقليدي  التسلسل
يركز على المجال المعرفي المنظم في مواد   1

  دراسية ذات فواصل منيعة.
يركز على التكامل واالندماج بين مختلف المعارف في المحتوى 

  التعليمي.

يعتمد الكتاب المنھجي بوصفه مصدرا رئيسيا   2
  للحصول على المعرفة .

المعلومات,والكتاب تنوع مصادر المعلومات لتشمل تكنولوجية 
  والمكتبة والبيئة الفعلية للمتعلم وسواھا.

يؤكد توليد المعرفة واالبتكارات وحل المشكالت من خالل البحث   يؤكد نمطية المعرفة .  3
  العلمي .

يركز على الجانب المعرفي على حساب   4
  المتعلم.

له يعد المتعلم محور العملية التعليمية واالھتمام بالطابع الشخصي 
.  

مواكبة ومتوافقة تماما مع متطلبات الحياة العملية للفرد والمجتمع   منعزل عن المتطلبات الفعلية للفرد والمجتمع .  5
.  

التأكيد على دور التدريسي الناقل   6
للمعرفة,فالمعرفة غاية المنھاج وھي قيمة عليا  

  لذاتھا .

الباحث,الناقد,الموجه, المتعددة فھو تدريسي التاكيد على أدوار ال
المساعد, المرشد,المخطط. فالمعرفة ھنا وسيلة مساعدة على نمو 

  المتعلم  بشكل متكامل.

التأكيد على االختبارات التحصيلية التي    7
  تراعي المحتوى التعليمي في الكتاب المقرر.

  الوسائل التقويمية متنوعة لقياس جميع جوانب التعلم.

مرن يخضع للتطوير والتغيير والتبديل بما يالئم مواكبة عصر    التعديل.ثابت ال يقبل    8
  الثورة المعلوماتية واالتصالية .

لقد تم توضيح خصائص المناھج المتنوعة ال بھدف المفاضلة بينھا بل بھدف عرض الخصائص    
لتعليمي عموما والتي من الممكن تفعيل الواحدة دون االخرى في المنھاج لغرض رفع جودة المنھاج ا

  وحسب اولويات الحالة موضوع الدراسة .
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  تقويم المنھاج التعليمي . 
جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية التربوية ومقوما حديثا تشكل عملية تقويم المنھاج التعليمي    

أساسيا من مقوماتھا , وھي عملية معقدة مستمرة تواكب تلك العملية لمعرفة مدى ما يتحقق من اھدافھا 
  على تقويم المحتوى التعليمي المتمثل بالمادة التعليمية. يتم التركيزوسوف 

 
  أبعاد عملية تقويم المنھاج التعليمي :

التقويم بصفته عملية من عمليات المنھاج يتناول, تقويم التصميم والتنفيذ والتطوير وتقويم اثار    
  المنھاج أو نتاجاته .

  )34,ص2004( مرعي والحيلة , الى عملية تقويم المنھاج باآلتي : )مرعي والحيلة (ولقد أثار 
طويره وتوجيه عناصره واسسه نحو ھي عملية تحديد قيمة المنھاج لتوجيه مسيرة تصميمه وتنفيذه وت  

  القدرة على تحقيق االھداف المرجوة في ضوء معايير محددة سلفا .
  وتأخذ عملية تقويم المنھاج عدة أبعاد أساسية تتمثل في :

: ويتمثل بدراسة الشيء المراد تقويمه بجمع المعلومات والبيانات التي  الجانب الوصفي .1
ر من ادوات وأساليب القياس والتقويم ثم تحليل تلك المعلومات يحتاج اليھا المقوم بواحدة أو اكث

والبيانات مما يمكن تفسيرھا لألستدالل واالستنتاج في صورة تتضح بھا البدائل والمتغيرات تمھيدا 
ألصدار أحكام ومتابعة التطوير, وقد يكون الوصف بشكل قياسات وذلك باالعتماد على وصف الشيء 

 نوعا .
: ھنالك اساليب أخرى في تقويم المنھاج التعليمي وذلك بتجريب المنھاج ي الجانب التجريب .2

الجديد على مجموعتين من المتعلمين أحداھما ضابطة واالخرى تجريبية ومن ثم مقارنة نتائج 
التجريب في كال المجموعتين وفق معايير موضوعة لھذا الغرض, وترصد من خالل التجريب جميع 

ليم والتعلم,اذ ان التقويم الشامل للمنھاج يتطلب التعرف على تلك العوامل   العوامل في عمليتي التع
وتقدير أثرھا بالنسبة لمدى فاعلية المنھاج في تحقيق أھدافه. وفي ذلك يمكن تجريب تصميمات جديدة 
للمنھاج قد تكون مستمدة من دول اخرى من العالم ومالحظة العمل على تعديلھا وفق ظروفنا ونظامنا 

عليمي ومراعاة التفاوت بين الفلسفات والھيئات واالمكانيات في كل دولة واخذھا بنظر االعتبار  الت
 وفي ضوء النتائج ,ومنھا نتائج نمو المتعلمين وامكانيات التنفيذ يمكن الحكم على صالحيتھا.

تم :  ويتمثل بأصدار أحكام على أساس المقارنة بين خصائص الشيء الذي جانب الحكم  .3
اليه بالقياس, بين معايير ومستويات سبق تحديدھا... ويتضح من ذلك ان الحاجة الى التقويم  لالتوص

 ان التقويم بھذا المعنىالذي في النية تنفيذه وأساسية في أصدار حكم على مدى نجاح المنھاج التعليمي 
 منھاج .االداة العلمية التي يستند اليھا في اتخاذ القرار بشان اجراءات تطوير ال يغتبر

 
  شروط تقويم المنھاج التعليمي :                        
ان العملية التقويمية شأنھا شأن أي عملية نقدية تحليلية تحتاج لمجموعة من يشير (جيلبرت)       

 الشروط التي يجب توافرھا بھذه العملية, وتذكر أدبيات االختصاص العديد من الشروط من اھمھا :
  )39,ص1999(جيلبرت,

خضوع التقويم لخطة شاملة يتم فيھا تحديد أھداف التقويم واوليات العمل وتحديد الوسائل  .1
 واالدوات والخطوات التنفيذية لتجنب العشوائية ومضيعة الجھود والوقت واالمكانيات.

وتصحيح  أن يواكب التقويم العملية التعليمية التربوية منذ البداية وذلك لتصويب االجراءات .2
لتعلمية بل يصاحبھا ويستمر معھا المسارات اول باول , اذ ال ينفصل التقويم عن المواقف التعليمية ا

 جزء ال يتجزأ منھا ..ك
 أن يكون التقويم أقتصاديا يراعي النفقات والجھود والوقت االمكانيات . .3
 لية التقويم .ن المناسبة لعماكأن يكون التقويم انسانيا يراعي اختيار االوقات واالم .4
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أن تھتم عملية التقويم باختيار الغايات والوسائل المناسبة للمواقف وأنماط السلوك والجوانب  .5
 المراد تقويمھا .

أن يشمل التقويم جميع العناصر المكونة للمناھج والعوامل والمتغيرات التي تؤثر فيه  .6
 والمجاالت التي يرتكز عليھا . 

7.  
  كتاب المنھجي ( المادة العلمية):تقويم المحتوى التعليمي في ال

يقصد بالمحتوى التعليمي جملة الحقائق والمعلومات والمفاھيم والمباديء والتصميمات والمھارات    
  ية  واالتجاھات والقيم التي تتضمنھا المادة التعليمية في الكتاب المنھجي :لاالدائية والعق

خالل الدراسات التقييمية التي تنشا في بعض االحيان عادة ما تتم عملية تقويم المحتوى التعليمي من 
من مجال تجريب المنھاج او من خالل دراسات وصفية وتحليلية تعتمد على االستبيانات والمقابالت 
وجداول المالحظة  والمداخل االخرى لتقويم طبيعة الموضوعات والمعارف في مجال من مجاالت 

  الدراسة المقررة .
لى ان تقويم المنھاج الدراسي ال يتم من خالل دراسة واحدة بل يحتاج الى سلسلة ا( الحارثي) ويشير 

ان , من الدراسات توزع على مراحل البرنامج التعليمي المختلفة في أثناء عمليتي التخطيط والتنفيذ 
 ليالعا والتعليم ,عملية تقويم المنھاج يشارك فيھا على صعيد الوطن العربي لجان من وزارات التربية

  ) 13,ص1998( الحارثي , ل فيھا :ثيتم
 . اداريون من مختلف االصعدة التربوية 
 .المشرفون التربويون 
 تدريسيونال. 

 تخص أما بصورة قياسات تعتمد على دراسات عمليةتكون عملية التقويم  الى ان) ابراھيمويشير ( 
,وأما بطريقة الوصف النوعي التعليميةلتلك المؤسسات )  Sefl Assessment( التقويم الذاتي قياسات

(  بال قياس) ,ومن المنطقي االعتماد على القياس لتوفير اساس صلبا لعملية التقويم والتطوير.أي ( 
  ) 43,ص1980ابراھيم ,

  وينبغي أن تتم عملية التقويم في ضوء معايير ومحكات محددة في ذھن المقوم تتضح من خالل: 
 السئلة تعكس نوع المعيار المعتمد ومنھا : بحثه عن اجابة مجموعة من ا  

  ؟ طلبةحركي لل–والوجداني والنفس  والمعرفي س: ھل المادة التعليمية تتواءم ومجاالت التعلم االدائي
  س: ماذا نقوم ؟

  س: ھل كانت المادة التعليمية قابلة للتنفيذ في اطار الزمن المخصص لھا ؟
  على مدى قريب ؟س: ھل االھداف التعليمية قابلة للتحقق 

ان االجابة على ھذه االسئلة تبحث فيما يظھره المتعلم من سلوك في المجال االدراكي والوجداني     
  حركي(المھاري), وبذلك يكون معيار التقويم يتم بداللة نواتج التعلم .–واالجتماعي والنفس 

  وھنالك طريقة ثانية في تصنيف نواتج التعلم منھا:  
 المقصود ( وھي نواتج واضحة في محتويات المنھاج الرسمي والواقعي ). نواتج في السلوك .1
 نواتج في السلوك غير المقصود ( المنھاج الخفي ). .2

وھنالك تصنيف لنواتج التعلم يراعي المدى الزمني لتأثر المنھاج في سلوك التعليم وقد تكون ھنالك 
  نواتج قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى.

  المقوم عن اجابة االسئلة االتيةاما في حالة بحث : 
  س: ھل تتوافر مادة تعليمية كافية؟

  س: ھل المحتوى ھو أفضل ما يمكن اختياره؟
  س: ھل راعى تنظيم المادة التعليمية االساس المنطقي والسيكولوجي للمتعلمين؟

  س: ھل عرضت المادة التعليمية بلغة سليمة؟
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  المادة التعليمية؟س:ھل تتوفر عنصر الحداثة والدقة في 
  س: ھل تمثل المادة التعليمية مصدرا للمشكالت الشخصية أو االجتماعية؟

ان االجاية على ھذه االسئلة تھتم بفحص مدى مالءمة المنھاج لخصائص وسمات مرغوبة متفق عليھا 
  , وبذلك يكون معيار التقويم يتم بداللة السمات المرغوبة أو المعيار المرغوب .

 البحث عن اجابة لألسئلة التالية : اما في حال  
  س: ھل يتم القيام بعملية التدريس بصورة صحيحة؟

  س: ما مدى مشاركة المتعلمون في االنشطة التعليمية التعلمية؟
  س: ما مدى مساھمة المتعلمون في البحث والدراسة ألثراء محتوى المنھاج التعليمي؟

  في ضوء االھداف المنشودة؟  س: ھل أن طرائق التدريس المختارة تم اختيارھا
  س: ماذا كانت أستجابات المتعلمين لعملية التدريس؟

  س: ھل تعاون المتعلمون في تنفيذ االنشطة الجماعية ؟
  س: ما واقع أستخدام الوسائل التعليمية في التدريس؟

  ھل وفرت المادة التعليمية فرص العمل الجماعي للمتعلمين؟
  كافية ؟ھل تتوفر ھناك مصادر للتعلم  

ان االجابة عن ھذه االسئلة تتعلق بعمليات التعليم والتعلم  المستخدمة في النظام التعليمي وتشمل ھذه 
المعايير اجراءات التدريس والتقويم ومساھمة المتعلمين في االنشطة التعليمية التعلمية, ومدى 

  ومدى توفر مصادر التعلم... وسواھا من العمليات.  أساتذتھماصلھم مع زمالئھم ومع وت
  

ينبغي أن تكون مدروسة ومخطط لھا ألستخالص  وعموما أن عملية تقويم المحتوى التعليمي    
بيانات موضوعية وصادقة وذلك بتوظيف الطرق المناسبة لجكع البيانات والمعلومات ومعالجتھا 

يم ھنا ليست عملية أجتھادية أو مي...اذ أن عملية التقوألصدار أحكام صحيحة تتعلق بالمحتوى التعلي
  تراضات انطباعية بل ھي دراسة عملية منظمة .اف

  ) . 1والموضحة بالشكل رقم (التعليمي  لمحتوىومن الممكن ايجاز خطوات تقويم ا
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .  ) 45,ص1980) يوضح خطوات تقويم المحتوى التعليمي.المصدر/ ( ابراھيم ,1الشكل (
 
  

تحديد البيانات 
والمعلومات 
المطلوبة

التفسير 
واالستدالل 
 واالستنتاج

البيانات جمع 
 والمعلومات

أستخدام االدوات أو 
الطرائق التقويمية 

 المناسبة

مصادر البيانات تحديد 
والمعلومات المتعلقة 

بعملية التقويم

مجال تحديد 
 التقويم

معيار تحديد 
 التقويم

تجزئة مجال التقويم الى 
 اسئلة أو مواضيع بحثية

أحكام المناھجاصدار تطوير
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  جوانب عملبة تقويم المحتوى التعليمي للمنھاج:
- 36,ص 2001(سعادة وابراھيم ,  ان عملية تقويم المحتوى التعليمي تشمل العديد من النواحي أھمھا

40 ( :  
 االھداف التعليمية التعلمية:تقويم  -أ 

وھنا يتم التعرف على االھداف التربوية والتعليمية المنشودة من المحتوى التعليمي كله المتمثل بالكتاب 
المنھجي , وكذلك على االھداف التعليمية الخاصة بكل موضوع من موضوعاته أو كل وحدة من 

ةن المحتوى التعليمي , ومدى ما تحقق منھا مكوناته , والتوصل الى الحكم على مدى تالئمھا مع مضم
في ضوء الدراسة التحليلية العملية المسبقة لألھداف مقارنة بما افرزته دراسة واقع العملية التعليمية 
التعلمية بما يكون منطلقا في توجيه االھتمام مجددا ألختيار المحتوى التعليمي, وخاصة في معالجة 

  ي سوف يكون تطوير المنھاج التعليمي أمرا ميسورا .نقاط الضعف وسد النقص, وبالتال
   عملية أختيار المحتوى التعليمي:تقويم   - ب

خطوات مجتمعة والتي تمر بھا عملية تصميم المنھاج وھي ية التقويم ھنا تنصب على عدة لان عم    
بداللةاالھداف, ويتم تحديد االھداف وصياغتھا واختيار المحتوى التعليمي وتنظيمه وعرضه وتنفيذه 

  التقويم ھنا ربما بعد تجريب المنھاج او مراجعته في ضوء االسس التي صمم عليھا.
  :) 45,ص1991(عميرة , النواحي اآلتية ينصب تقويم المحتوى التعليمي للمنھاج على  
 مدى المطابقة بين االھداف التربوية والتعليمية ومحتوى المنھاج. .1
 ص المتعلمين في قدراتھم وميولھم واھتماماتھم ومشكالتھم.مدى توافق المحتوى لخصائ .2
مدى استجابة المحتوى التعليمي ألحتياجات المتعلمين الثقافية والمعلوماتية واالقتصادية  .3

 واالجتماعية والتكنولوجية ليتمكنوا من النمو والتواصل مع مجاالت الحياة المستجدة.
 مع والمشكالت التي يعاني منھا بشريا وماديا.مدى أرتباط المحتوى التعليمي بأھداف المجت .4
مدى مراعاة المحتوى التعليمي في المنھاج للتنوع المعرفي من حقائق ومفاھيم ومباديء  .5

 وتصميمات واجراءات واتجاھات.
مدى توفر المحتوى الھادف ذو المعنى بالنسبة للمتعلمين , والذي يمكن أستخدامه أو توظيفه  .6

حياة االخرى كمتطلبات ضرورية تساعدھم على زيادة الفھم والمعنى ومن ثم أو تطبيقه في مجاالت ال
 التطبيق.

التعليمي االخرى  مدى العالقة االرتباطية لمحتوى المنھاج التعليمي بمحتوى المنھاج .7
الذي يتوسع  *كتب المنھجية وفق مبدأ التكامل والترابط ضمن تصميم المنھاج الحلزونيوالواردة في ال

 رأسيا وأفقيا على المتعلم.
واقعية المحتوى التعليمي وامكانية تحقيقه وتوظيفه ومناسبته لطموحات المتعلمين والمجتمع  .8

 ومراعاته ألمكانية  المؤسسات التعليمية والبيئة المحلية بصورة عامة.
في الفترة مدى مراعاة مواصفات المحتوى التعليمي في البعد الكمي وامكانية التحقيق  .9

 الزمنية الالزمة لألنجاز خالل السنة االكاديمية.
مدى مراعاة مواصفات المنھاج التعليمي في البعد النوعي للمعرفة الفاعلة التي تمكن  .10

المتعلمين من التعايش مع المستجدات العلمية والثقافية والمعلوماتية والتكنولوجية, وتوظيفھا لصالح 
 الفرد والمجتمع.

المحتوى التعليمي للحداثة والتجديد لتعزيز التواصل مع المستحدثات  مدى أستجابة .11
 والمستجدات على مختلف االصعدة.

  
 تقويم عملية تنظيم المحتوى التعليمي: -ج

ان عملية تقويم تنظيم المحتوى التعليمي للمنھاج ينصب على نواحي أسلوب البناء والترتيب            
  :)  47,ص1991وھي بحسب (عميرة ,
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مدى مراعاة تنظيم المحتوى التعليمي االساس السيكولوجي في ضوء خصائص المتعلمين  .1
وأحتياجاتھم ومتطلباتھم التعلمية والمھنية وقدراتھم الجسدية والعقلية وخلفيتھم التعليمية واالجتماعية 

 ومستوى دافعيتھم.
والموضوعية أما مدى مراعاة تنظيم المحتوى التعليمي االساس الھرمي في تدرج االفكار  .2

بالطريقة االستقرائية من العناصر الجزئية الى الكلية, واما التدرج من الصورة الكلية وصوال الى 
العناصر الجزئية أي من الكل الى الجزء, وفق مفھوم النظرية الجشطاليتية وفق الطريقة القياسية أو 

 االستنتاجية لتدرج البنية المعرفية.
التعلم ونظرياته وخصائص الفرد المتعلم من حيث السھولة مراعاة التنظيم لمباديء  .3

 والصعوبة, واالھتمام, وااللفة, والمنطق العقلي , والتطور العقلي, والجسماني,والتعلم الوظيفي.
مدى مراعاة التنظيم في بعده الكمي والنوعي لمفھوم التنظيم الحلزوني الذي يتوسع أفقيا  .4

 أحتياجات المتعلمين في ضوء النمو العقلي والجسدي.ويتعمق رأسيا بالشكل الذي يشبع 
 
 تقويم عرض المحتوى التعليمي: - د

ان عملية تقويم المحتويات التعليمية تنصب حول سياق عرض المادة في الكتاب المنھجي وھي         
  ) :  51,ص1998(الحارثي ,

 مدى توخي الدقة والموضوعية والوضوح في عرض المادة التعليمية. .1
اعناء المحتوى التعليمي بالمثيرات واالنشطة المتنوعة المختارة التي توفر فرص  مدى .2

 االختيار للمتعلمين بما يتالءم مع امكانياتھم وظروفھم النفسية واالنفعالية والعقلية.
مدى مراعاة التوازن في عرض المعارف المنظمة داخل الكتاب المنھجي التي تاتي عن  .3

 عارف التي تأتي عن طريق مصادر التعلم االخرى.طريق الخبرات الحسية والم
مدى مراعاة االساس السيكولوجي في عرض المعلومات والمعارف من حيث التنوع ,  .4

 والتشويق ,واالثارة ,طبيعة مدركات المتعلمين , الدافعية , التغذية الراجعة .
اساليب التفكير طبيعة عرض المعلومات والمعارف , ومدى مراعاة تدريب المتعلمين على  .5

 العلمي  و االستداللي والناقد.
)  يمثل بعض نواحي عملية تقويم المنھاج  71,ص1995ان ما تقدم في اعاله بحسب اشارة ( اللقاني ,

التعليمي, والتي تساعد على زيادة فاعلية المنھاج ونجاحه في تحقيق االھداف المرجوة منه, وبدونھا ال 
ة التربوية وتطويرھا في مؤسسات التعليم االكاديمية منھا على وجه يمكن تحسين العلمية التعليمي

الخصوص .وعليه فان التقويم ليس ھدفا في ذاته , بل ھو وسيلة لبلوغ االھداف المرجوة وأداة لتطوير 
  المناھج التعليمية يجب أن ننتبه ھنا الى تعدد مجاالت التقويم في المناھج, وتشمل : 

 تمثل في (أھداف , محتوى , أنشطة , تقويم ).تقويم عناصر المنھاج وت 
 .( التصميم , التنفيذ , التطوير , تقويم التقويم ) تقويم عمليات المنھاج وتتمثل في  
  
, الى ان فكرة المنھاج الحلزوني تعمل على تكرار المفاھيم (Walton): يشير  المنھاج الحلزوني*

ولكن يتم التطرق لھا بشكل اكثر عمقا وأتساعا كلما والموضوعات الدراسية في كل المراحل الدراسية 
  P:46) (Walton,1997.  تقدمت المرحلة الدراسية

  تقويم العوامل المؤثرة في المنھاج وتشمل ( عمل المؤسسة االكاديمية او التعليمية , عمل
 التدريسي , البيئة الدراسية , خصائص المتعلمون , ...وسواھا ).

  والتعلم وتشمل ( طرائق التدريس , أساليب التقويم , استخدام االنشطة , تقويم عمليات التعليم
 أستخدام الوسائل التعلمية , مدى مشاركة المتعلمين في التعليم والتعلم , نمو المتعلمون .. وسواھا ).

وبحكم ھنالك العديد من المكونات والعوامل والعمليات التي تخضع للتقويم , اال اننا أكتفينا اذن     
المساحة المخصصة للبحث فقد تم تحديد التركيز على تقويم المحتوى التعليمي والذي على أساسه تمت 
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لتقويم الشامل للمنھاج يتطلب  الدراسة العملية ,اذ أن ا فقرة االستفادة من االستبيان الذي أجري في
حقيق أھدافه, ألتخاذ أحكام التعرف على جميع تلك الجوانب وتقدير أثرھا بالنسبة لمدى فاعليته في ت

بضرورة التطوير في دعم وتعزيز النواحي االيجابية ومعالجة النواحي السلبية ومحاولة أجتيازھا 
  . التقويمخالل مراحل 

  
 الدراسة العملية :  

 (Self Assessement)أھتمت الدراسة العملية بمعالجة نتائج أستبيان  تقرير التقويم الذاتي     
) 2012-2011للعامين الدراسيين (  جامعة النھرين–في قسم ھندسة العمارة  الدراسي المعتمد للمنھج
المنجز باألعتماد على معايير (االيبت) لتقييم جودة المنھاج  ) 2014– 2013 و (

من خالل االجابة   كافة طلبة المراحل الدراسية االستبيان شملحيث  , ) Curriculumالدراسي(
على مجموعة أستفسارات حول مناھج المفردات الدراسية التي خضعوا لھا اثناء عمليات التدريس 

 حيث شمل االستبيان آراء كافة طلبة القسم لكافة المراحل الدراسية, والجداول لذلك العام الدراسي , 
يان الذي سيعتمد في الدراسة العملية توضح نتائج االستب) 3) و (2بالرقم ( االشكالو) 3) و (2بالرقم (

على المنھج المعتمد في ذلك العام باتجاه تحليله واكتشاف المعايير التي اسست التاثيرات االكثر سلبية 
في تناول مفردات المواد الدراسية المعتمدة لكافة المراحل  الدراسي بھدف تجاوزھا لرفع اداءه

  الدراسية . 
 

  البيانات:االجراء االحصائي لمعالجة 
تم أعتماد طريقة مخطط (باريتو) االحصائية لمعالجة بيانات االستبيان بھدف أستخالص المواطن      

التي تقلل من مستوى جودة المنھج أو االكثر مساھمة في زيادة  سلبية المنھج الدراسي وتتلخص 
 طريقة (باريتو)  بالتالي :

  : Pareto Diagramمخطط باريتو 
مخطط باريتو ھو :التوصل إلى معرفة المسببات التي تسھم بأكبر قدر في مشكلة الجودة الھدف / من 

في المشروع والتركيز عليھا وبالتالي حصر ھذه المسببات وتنفيذ بعض اإلجراءات التصحيحية 
 - % من مالحظات الطلبة االكبر تأثير20الالزمة. حيث تسعى ھذه الطريقة الى أكتشاف او معرفة الـ 

اي  –وتوضيح أھمھا كي يتم التركيز عليھا  - ساھمت في تقليل جودة المنھاج الدراسي المعتمد والتي
محاولة تالفيھا مستقبال ، اذا كان المطلوب رفع جودة المنھاج او رفع اداء المنھج التعليمي  المعتمد في 

  جامعة النھرين.–قسم ھندسة العمارة 
من  20%% من المشكلة ھو نتيجة 80قاعدة أّن  ترتكز فكرة "باريتو" على/طريقة االستخدام

األسباب الممكنة لحدوثھا. بمعنى أنه غالباً ما يكون ھناك عدٌد محدود من األسباب ذات تأثيرات كبيرة 
على مشكلة الجودة، لذا فإن ھذه الوسيلة تستخدم للتعرف على المشكالت التي ينبغي التركيز عليھا 

يجب بمعنى أنه ) , 304,ص1997ل مدة زمنية محددة. ( بن سعيد ,ومعرفة أسبابھا على أن تكون خال
من القلة الحيوية من األسباب من أجل الحصول علي تحسينات في اإلنتاج أو  20%التركيز على 

 من المشكالت العارضة. 80%التخلص من ما ال يقل عن 
  

  : أستعراض الجداول والرسوم البيانية
- 2011لقد تم  أستعراض الجداول والرسوم البيانية ألستبيان التقويم الذاتي للعامين الدراسيين (      

, بھدف أستخالص المعلومات جامعة النھرين  –) في قسم ھندسة العمارة 2014-2013) و(2012
  .عنه والتوضيح للقاريء أساس البيانات التي سيتم معالجتھا الحقا

University of nahrain / College of Engineering  
Architecture Engineering Department  
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Students Opinion Questionnaire about Curriculum  
Academic Year 2011- 2012               Code No. & Curriculum Name: Year: - 
Students opinion:  
 

في الدراسية كافة عن أداء مناھج مفرداتھم الدراسية.يوضح نتيجة استبيان طلبة المراحل ) 2جدول رقم (
 تقرير التقويم الذاتي للعام  الدراسي 2011 – 2012 بحسب معايير االيبت

Score 1 2 3 4 5 
No
. 

Question 
Strongly 

Agree 
Agree 

I 
Don’t 

Disag
ree 

I Don’t 
Agree At 

1 Overall, this Curriculum subject is good 300 216 9 23 12 

2 Lecture time is sufficient to cover the 
contents of the article. 

134 231 35 75 32 

3 The content of article commensurate with 
the objective of Curriculum. 

137 254 42 57 12 

4 Subject content is anointer dependent 
information. 

136 250 47 44 18 

5 Text books and references are available and 
meaningful. 

83 216 75 91 48 

6 Available of References helpful for 
stimulate and thinking. 

106 239 90 67 16 

7 The book is free of grammatical errors 
Printing. 

74 188 192 43 19 

8 Contents of the book are of outdated 
information. 

63 161 201 77 20 

9 The book contains a variety of examples 
and exercises. 

64 196 168 55 21 

10 The evaluation of the subject system is 
appropriate (test method). 

93 262 77 49 19 

11 Exams reflect the content of the subject. 121 255 51 53 9 

12 Number of exams is exhaustive of the 
content subject. 

126 263 41 57 14 

13 Examinations and assignments helped to 
absorb the subject. 

110 287 35 51 19 

14 Examinations and exercises are in line with 
the objectives of the subject. 

116 293 34 32 24 

15 Examinations and exercises help to think of 
more conservation. 

120 297 22 42 26 

16 Number of exams and the their recurrence 114 273 35 42 30 

17 The case of equipped lecture hall 113 269 25 76 30 

18 Capabilities and laboratories are 
appropriate and effective. 

100 246 22 74 45 



   تشخيص وتقويم عوامل الضعف في جودة المنھاج          2015،.9العدد  A)،الجزء ( 33مجلة الھندسة والتكنولوجيا، المجلد
  جامعة النھرين – التعليمي لقسم ھندسة العمارة                                                                                      

 

223 
 

               

 
 

) في 2012- 2011) يوضح الرسم الكرافيكي البياني لمعالجة نتائج االستبيان (2الشكل رقم ( 
 )Aljumaily, Al-Ukaily ,2011() اعاله . المصدر /2الجدول رقم (

,2014,P:.  
 
 
University of nahrain / College of Engineering  
Architecture Engineering Department  
Students Opinion Questionnaire about Curriculum  
Academic Year 2013- 2014               Code No. & Curriculum Name: Year: 
- Students opinion: 
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استبيان طلبة المراحل الدراسية كافة عن أداء مناھج مفرداتھم يوضح نتيجة ) 3جدول رقم (
 الدراسية.في تقرير التقويم الذاتي للعام  الدراسي 2013 - 2014 بحسب معايير االيبت/

Score 1 2 3 4 5 

No. Question 
Strongly 
Agree 

Agree 
I Don’t 
Know 

Disagree 
I Don’t 
Agree At All 

1 
Overall, this Curriculum subject is good and 
useful 

69 79 13 4 5 

2 
Lecture time is sufficient to cover the contents 
of the article 

59 80 16 11 4 

3 
The content of article commensurate with the 
objective of Curriculum 

54 77 21 14 4 

4 
Subject content is anointer dependent 
information 

58 81 16 10 5 

5 
Text books and references are available and 
meaningful 

45 64 39 17 5 

6 
available of References helpful for stimulate and 
thinking 

51 65 41 8 5 

7 The book is free of grammatical errors Printing 35 67 56 7 4 

8 Contents of the book are of outdated information 33 49 61 17 10 

9 
The book contains a variety of examples and 
exercises 

44 58 47 17 4 

10 
The evaluation of the subject system is 
appropriate (test method) 

44 89 21 9 7 

11 Exams reflect the content of the subject 55 88 12 11 4 

12 
Number of exams be exhaustive of the content 
subject 

54 83 17 10 6 

13 
Examinations and assignments helped to absorb 
the subject 

62 77 12 11 4 

14 
Examinations and exercises are in line with the 
objectives of the subject 

56 85 11 12 6 

15 
Examinations and exercises help to think of 
more conservation 

52 80 17 11 10 

16 
Number of exams and the their recurrence are 
appropriate 

50 69 16 24 11 

17 The case of equipped lecture hall  satisfactory 45 70 15 27 13 

18 
Capabilities and laboratories are appropriate and 
effective 

41 63 22 27 17 
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) في 2014- 2013) يوضح الرسم الكرافيكي البياني لمعالجة نتائج االستبيان (3الشكل رقم ( 

  .:Aljumaily,Hassan ,2014,P) 9(. المصدر / أعاله) 3الجدول رقم (
  

  للعامين الدراسيين موضوع الدراسة والتحليل في البحث "تحليل نتائج التقويم الذاتي 
) فيما يخص مجاالت اخفاقات المنھج بناءا على  2012 –  2011أوال : تحليل نتائج العام الدراسي (

  نتائج استبيان التقويم الذاتي:
  

University of nahrain / College of Engineering  
Architecture Engineering Department  
Students Opinion Questionnaire about Curriculum  
Academic Year 2011- 2012                Code No. & Curriculum Name: Year: 
- Students opinion:  
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في يوضح نتيجة استبيان طلبة المراحل الدراسية كافة عن أداء مناھج مفرداتھم الدراسية.) 4جدول رقم (
الباحث مضافا له عمود تحليل البحث. المصدر (  2012 – 2011تقرير التقويم الذاتي للعام  الدراسي 
 ) .Aljumaily, Al-Ukaily ,2011( بتصرف / عن

Score 1 2 3 4 5 تحليل البحث 

No
. 

Question 
Strongly 
Agree 

Agree 
I Don’t 
Know 

Disagree 
I Don’t 
Agree At 
All 

مجموع عدد 
تكرار  مرات

) 4الحقول (
) ذات 5و(

التأثيرات 
 السلبية

ترتيب عدد 
مرات تكرار 
االسئلة أو 
المآخذ التي 
تؤيد سلبية 
 المنھج

1 
Overall, this Curriculum 
subject is good and useful. 

300 216 9 23 12 
 

35 
 

15 

2 
Lecture time is sufficient to 
cover the contents of the 
article. 

134 231 35 75 32 
105 4 

3 
The content of article 
commensurate with the 
objective of Curriculum. 

137 254 42 57 12 
 

69 
 

11 

4 
Subject content is anointer 
dependent information. 

136 250 47 44 18 
 

62 
 

13 

5 
Text books and references 
are available and 
meaningful. 

83 216 75 91 48 
 

139 
 

1 

6 
available of References 
helpful for stimulate and 
thinking. 

106 239 90 67 16 
 

83 
 

6 

7 
The book is free of 
grammatical errors Printing. 

74 188 192 43 19 
 

62 
 

13 

8 
Contents of the book are of 
outdated information. 

63 161 201 77 20 
 

97 
 

5 

9 
The book contains a variety 
of examples and exercises. 

64 196 168 55 21 
 

76 
 

7 

10 
The evaluation of the subject 
system is appropriate (test 
method). 

93 262 77 49 19 
 

68 
 

12 

11 
Exams reflect the content of 
the subject. 

121 255 51 53 9 
 

62 
 

13 

12 
Number of exams be 
exhaustive of the content 
subject. 

126 263 41 57 14 
 

71 
 

9 

13 
Examinations and 
assignments helped to 
absorb the subject. 

110 287 35 51 19 
 

70 
 

10 

14 
Examinations and exercises 
are in line with the 
objectives of the subject. 

116 293 34 32 24 
 

56 
 

14 

15 
Examinations and exercises 
help to think of more 
conservation. 

120 297 22 42 26 
 

68 
 

12 

16 
Number of exams and the 
their recurrence are 
appropriate. 

114 273 35 42 30 
 

72 
 

8 

17 
The case of equipped lecture 
hall  satisfactory. 

113 269 25 76 30 
106 3 

18 
Capabilities and laboratories 
are appropriate and 
effective. 

100 246 22 74 45 
119 2 
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 ),2012-2011ألستبيان ( ) أعاله 4) يبين آلية معالجة المعلومات الخاصة بالجدول رقم (5الجدول رقم (
) يوضح تكرارات 4عن الجدول رقم ( -كما أشرنا – وھو مستخلص ,بحسب طريقة ( باريتو) االحصائية

 المنھج الخاص بالمفردات الدراسيةلمعالجة و عدم االتفاق المطلق) لعمودي(عدم االتفاق  المآخذ السلبية
  .المصدر / الباحث .لذلك العام الدراسي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  التراكمي

عدد مرات 
تكرار (عدم 
االتفاق ) أو 
(عدم االتفاق 

  المطلق)

 )االسئلة أو المعايير التي القت عدم اتفاق
Disagree)   أو عدم أتفاق مطلق I Don’t) 

Agree (  بالنظر الى عدم تحققھا بحسب اشارة
) ومرتبة من 4نين في الجدول رقم (يالطلبة المستب

  االكثر تكرارا نزوال الى االقل .

تسلسل المعايير  من 
تكرارا  الى   االعلى

االدنى تكرارا بحسب 
  نتائج االستبيان

ترقيم مجرد لعدد 
االسئلة او 
المعايير التي تم 
  االستبيان عنھا

10% 139 139  

-Text books and references are 
available and meaningful. 

ھل ان ھناك كتب منھجية او مراجع متوفرة لدعم 
  وتعزيز مفردات المنھج الدراسي ؟

1 1 

18% 258 119  

-Capabilities and laboratories are 
appropriate and effective. 
ھل ان االمكانات التعليمية والمختبرات ھي مناسبة 

 وذات تاثير على سير العملية التعليمية ؟

2  2 

26% 364 106 

-The case of equipped lecture hall  
satisfactory. 

اعطاء الحصة ھل ان غرفة التدريس أو مكان 
 مجھزة بشكل مناسب؟

3  3 

33% 469 105  

-Lecture time is sufficient to cover the 
contents of the article. 
ھل ان وقت المحاضرة كافي لتغطية موضوع 

 المحاضرة ؟

4 4 

40% 566 97  

-Contents of the book are of outdated 
information. 

بتلك المفردة ھل ان محتويات الكتاب الخاص 
 الدراسية في ذلك المنھج ھي قديمة ؟

5 5 

46% 649 83  

-available of References helpful for 
stimulate and thinking. 

ھل ان المراجع المعتمدة ھي مساعدة على تحفيز -
 الطالب فكريا ؟

6 6 

51% 725 76 

-The book contains a variety of 
examples and exercises. 

ھل ان الكتاب المنھجي الخاص بتلك المفردة 
الدراسية في ذلك المنھج يحوي تنوعا من االمثلة 

 والتمارين ؟

7 7 

56% 797 72  

-Number of exams and the their 
recurrence are appropriate. 
ما ھو عدد االمتحانات التي تمت اعادتھا وھل كانت 

 االعادة مناسبة ؟

8 8 

61% 868 71 

-Number of exams be exhaustive of the 
content subject. 
ھل ان عدد االمتحانات كانت شاملة لمحتويات 

 موضوع الدراسة او  المفردة الدراسية ؟

9 9 

66% 938 70  

-Examinations and assignments helped 
to absorb the subject. 
ھل ان االمتحانات والواجبات قد ساعدت في تشبع 

 الطالب بموضوعات تلك المفردة الدراسية؟

10 10 
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71% 1007 69 

-The content of article commensurate 
with the objective of Curriculum. 
ھل ان محتوى المحاضرة يتماشى مع الھدف 
التربوي او المعرفي للمنھج الخاص بتلك المفردة 

 الدراسية ؟

11 11 

76% 1075 68  

-Examinations and exercises help to 
think of more conservation. 
ھل ان االمتحانات والتمارين تساعد الطالب على 

 التفكير وفتح المزيد من الحوار البناء ؟

12 12 

80% 1143 68 

-The evaluation of the subject system 
is appropriate (test method). 

لموضوع تلك ھل تم اعتماد طريقة تقييم مناسبة  -
 المادة.

12 13 

85% 1205 62 

-Subject content is anointer dependent 
information. 
ھل ان محتوى موضوع المفردة الدراسية يعطى 

 بمعلومات مستقلة ومختصة به ؟

13 14 

89% 1267 62 

-The book is free of grammatical errors 
Printing. 

المفردة الدراسية بضمن ھل ان الكتاب التابع لتلك 
 المنھج, خال من االخطاء المطبعية القواعدية ؟

13 15 

94% 1329 62  

-Exams reflect the content of the 
subject. 
ھل ان االمتحانات المنجزة في تلك المفردة 
الدراسية في ذلك المنھج تعكس محتوى الموضوع 

 قيد الدراسة والتعليم ؟

13 16 

98% 1385 56  

-Examinations and exercises are in line 
with the objectives of the subject. 
ھل ان االمتحانات والتمارين التي اجريت خالل 
اعطاء تلك المفردة الدراسية كانت تصب في 
االھداف التربوية او المعرفية المحددة لتلك المفردة 

 الدراسية ؟

14 17 

100% 1420 35  
-Overall, this Curriculum subject is 

good and useful. 
 ھل ان موضوع المنھج بشكل عام ھو جيد مفيد ؟

15 18 
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) السابق, الذي يوضح نسبة 5) يبين الرسم البياني المعالج للبيانات في الجدول رقم (4الشكل رقم (

) و التي أشرت وجود خلل في المنھاج الخاص  %26و %10 المعايير االكثر اھمية ( ما بين 
  ), المصدر / الباحث .2012-  2011بالعام الدراسي (

  
) فيما يخص مجاالت اخفاقات المنھج بناءا على  2014 –  2013ثانيا : تحليل نتائج العام الدراسي (

  نتائج استبيان التقويم الذاتي:
  
  
  

University of nahrain / College of Engineering  
Architecture Engineering Department  
Students Opinion Questionnaire about Curriculum  
Academic Year 2013- 2014                Code No. & Curriculum Name: Year: 
- Students opinion:  
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الدراسية كافة عن أداء مناھج مفرداتھم  يوضح نتيجة استبيان طلبة المراحل) 6جدول رقم (
, مضافا له عمود تحليل البحث, 2014 – 2013تقرير التقويم الذاتي للعام الدراسي  والمثبت فيالدراسية.

  .:Aljumaily,Hassan ,2014,P) 9(الباحث بتصرف عن  / المصدر/
 

Score 1 2 3 4 5 
 تحليل البحث

No. Question 
Strongly 
Agree 

Agree 
I Don’t 
Know 

Disagre
e 

I Don’t 
Agree 
At All 

مجموع عدد مرات 
) 4تكرار الحقول (

) ذات التأثيرات 5و(
 السلبية

ترتيب عدد 
مرات تكرار 

االسئلة أو 
المآخذ التي تؤيد 

 سلبية المنھج

1 
Overall, this Curriculum subject 
is good and useful 

69 79 13 4 5 
9 12 

2 
Lecture time is sufficient to 
cover the contents of the article 

59 80 16 11 4 
15 9 

3 
The content of article 
commensurate with the objective 
of Curriculum 

54 77 21 14 4 
18 7 

4 
Subject content is anointer 
dependent information 

58 81 16 10 5 
15 9 

5 
Text books and references are 
available and meaningful 

45 64 39 17 5 
22 5 

6 
available of References helpful 
for stimulate and thinking 

51 65 41 8 5 
13 10 

7 
The book is free of grammatical 
errors Printing 

35 67 56 7 4 
11 11 

8 
Contents of the book are of 
outdated information 

33 49 61 17 10 
27 4 

9 
The book contains a variety of 
examples and exercises 

44 58 47 17 4 
21 6 

10 
The evaluation of the subject 
system is appropriate (test 
method) 

44 89 21 9 7 
16 8 

11 
Exams reflect the content of the 
subject 

55 88 12 11 4 
15 9 

12 
Number of exams be exhaustive 
of the content subject 

54 83 17 10 6 
16 8 

13 
Examinations and assignments 
helped to absorb the subject 

62 77 12 11 4 
15 9 

14 
Examinations and exercises are 
in line with the objectives of the 
subject 

56 85 11 12 6 
18 7 

15 
Examinations and exercises help 
to think of more conservation 

52 80 17 11 10 
21 6 

16 
Number of exams and the their 
recurrence are appropriate 

50 69 16 24 11 
35 3 

17 
The case of equipped lecture hall  
satisfactory 

45 70 15 27 13 
40 2 

18 
Capabilities and laboratories are 
appropriate and effective 

41 63 22 27 17 
44 1 
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بحسب طريقة  ),2014- 2013ألستبيان () أعاله  6) يبين آلية معالجة المعلومات الخاصة بالجدول رقم (7الجدول رقم (
) يوضح تكرارات المآخذ السلبية لعمودي(عدم 6عن الجدول رقم (  - كما أشرنا –( باريتو) االحصائية , وھو مستخلص

  االتفاق و عدم االتفاق المطلق) لمعالجة المنھج الخاص بالمفردات الدراسية لذلك العام الدراسي.المصدر / الباحث.

  التكرار التراكمي  النسبة المئوية

مرات تكرار  عدد
(عدم االتفاق ) أو 
(عدم االتفاق 

  المطلق)

 )االسئلة أو المعايير التي القت عدم اتفاق
Disagree)   أو عدم أتفاق مطلق I 

Don’t) Agree (  بالنظر الى عدم تحققھا
بحسب اشارة الطلبة المستبينين في الجدول 

) ومرتبة من االكثر تكرارا نزوال الى 6رقم (
  االقل . 

 تسلسل
المعايير  من 

االعلى 
تكرارا الى 
االدنى تكرارا 
بحسب نتائج 

  االستبيان

ترقيم مجرد 
لعدد االسئلة 
او المعايير 
التي تم 

االستبيان 
  عنھا

12% 44 44  

-Capabilities and laboratories are 
appropriate and effective. 

ھل ان االمكانات التعليمية والمختبرات ھي 
على سير العملية التعليمية  مناسبة وذات تاثير

  ؟

1 1 

23% 84 40  

-The case of equipped lecture hall  
satisfactory. 

ھل ان غرفة التدريس أو مكان اعطاء الحصة 
  مجھزة بشكل مناسب؟

2  2 

32% 120 35  

-Number of exams and the their 
recurrence are appropriate. 

اعادتھا وھل ما ھو عدد االمتحانات التي تمت 
  كانت االعادة مناسبة ؟

3  3 

40% 147 27  

-Contents of the book are of 
outdated information. 

ھل ان محتويات الكتاب الخاص بتلك المفردة 
 الدراسية في ذلك المنھج ھي قديمة ؟

4 4 

45% 169 22  

-Text books and references are 
available and meaningful. 

ھناك كتب منھجية او مراجع متوفرة ھل ان 
 لدعم وتعزيز مفردات المنھج الدراسي ؟

5 5 

51% 190 21  

-The book contains a variety of 
examples and exercises. 

ھل ان الكتاب المنھجي الخاص بتلك المفردة 
الدراسية في ذلك المنھج يحوي تنوعا من 

 االمثلة والتمارين ؟

6 6 

57% 211 21 

- Examinations and exercises help 
to think of more conservation. 

ھل ان االمتحانات والتمارين تساعد الطالب 
 على التفكير وفتح المزيد من الحوار البناء ؟

6 7 

62% 229 18  

-The content of article 
commensurate with the objective 

of Curriculum. 
ماشى مع الھدف ھل ان محتوى المحاضرة يت

التربوي او المعرفي للمنھج الخاص بتلك 
 المفردة الدراسية ؟

7 8 

66% 247 18 

-Examinations and exercises are in 
line with the objectives of the 

subject. 
ھل ان االمتحانات والتمارين التي اجريت 
خالل اعطاء تلك المفردة الدراسية كانت 

التربوية او المعرفية تصب في االھداف 
 المحددة لتلك المفردة الدراسية ؟

7 9 
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71% 263 16  

-The evaluation of the subject 
system is appropriate (test method. 

ھل تم اعتماد طريقة تقييم مناسبة لموضوع  -
 تلك المادة.

8 10 

71% 279 16 

-Number of exams be exhaustive 
of the content subject. 

ھل ان عدد االمتحانات كانت شاملة لمحتويات 
 موضوع الدراسة او  المفردة الدراسية ؟

8 11 

89% 294 15  

-Lecture time is sufficient to cover 
the contents of the article. 

ھل ان وقت المحاضرة كافي لتغطية موضوع 
 المحاضرة ؟

9 12 

89% 309 15 

- Subject content is anointer 
dependent information. 

ھل ان محتوى موضوع المفردة الدراسية 
  يعطى بمعلومات مستقلة ومختصة به ؟

 

9 13 

89% 324 15 

-Exams reflect the content of the 
subject. 

ھل ان االمتحانات المنجزة في تلك المفردة 
محتوى  الدراسية في ذلك المنھج تعكس

  الموضوع قيد الدراسة والتعليم ؟
 

9 14 

89% 339 15 

-Examinations and assignments 
helped to absorb the subject. 

ھل ان االمتحانات والواجبات قد ساعدت في 
تشبع الطالب بموضوعات تلك المفردة 

  الدراسية؟

9 15 

94% 352 13  

-available of References helpful 
for stimulate and thinking. 

ھل ان المراجع المعتمدة ھي مساعدة على -
 تحفيز الطالب فكريا ؟

10 16 

98% 363 11  

-The book is free of grammatical 
errors Printing. 

ھل ان الكتاب التابع لتلك المفردة الدراسية 
بضمن المنھج, خال من االخطاء المطبعية 

  القواعدية ؟

11 17 

100% 372 9  

- Overall, this Curriculum subject 
is good and useful. 

ھل ان موضوع المنھج بشكل عام ھو جيد -
 مفيد ؟

12 18 
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) السابق, الذي يوضح نسبة المعايير 7) يبين الرسم البياني المعالج للبيانات في الجدول رقم (5الشكل رقم (
 2013و التي أشرت وجود خلل في المنھاج الخاص بالعام الدراسي ( ) %23و  %12( ما بين  االكثر اھمية

  المصدر / الباحث . ,)2014-
  

 نتائج البجث :
االخفاق الحاصل في المنھج للعام يتضح أن  ما) التابع لھ4) والشكل رقم (5( ) و4( رقم ينمن الجدول
أو تردي  تحقق بسبب االخفاق الحاصل بثالثة عوامل)  وكما حدد الطلبة قد 2012-2011الدراسي (

 وھي : اتمام تحقيقھا
عدم توفر الكتب المنھجية او المراجع المخصصة لدعم وتعزيز مفردات المواد الدراسية   - أ

فردات المنھج الدراسي بشكل ,وكنتيجة فقد حال ھذا االمر دون أن يتمكن الطلبة من استيعاب م
  .مناسب

مية والمختبرات لم تكن مناسبة وقد كانت ذات أثر سلبي على سير العملية أن االمكانات التعلي  -  ب
التعليمية وبالنتيجة لم يتمكن الطلبة من االستفادة من المنھج المخصص للمفردات الدراسية بشكل 

 مناسب.
ان غرف التدريس او مكان اعطاء الحصص الدراسية لم يكن مجھزا بشكل مناسب االمر    -  ت

 وصول او أنجاز المنھج الدراسي بشكل صحيح الى الطلبة .الذي أدى الى تدني 
) , حيث أحتلت صدارة %26) و(%10النسب االحصائية للعوامل المؤشرة في أعاله تنقلت مابين (   

 القلة الحيوية ذات التأثير االكبر في تردي اتمام الھدف من وضع المنھاج الدراسي لذلك العام .
يتضح أن االخفاق الحاصل في المنھج للعام  ) التابع لھما5والشكل رقم () 7) و(6من الجدولين رقم (

أو تردي اتمام  يناملتحقق بسبب االخفاق الحاصل بع )  وكما حدد الطلبة قد2014-2013الدراسي (
 تحقيقھا وھي :

أن االمكانات التعليمية والمختبرات لم تكن مناسبة وقد كانت ذات أثر سلبي على سير العملية   - أ
عليمية وبالنتيجة لم يتمكن الطلبة من االستفادة من المنھج المخصص للمفردات الدراسية بشكل الت

 مناسب.
ان غرف التدريس او مكان اعطاء الحصص الدراسية لم يكن مجھزا بشكل مناسب االمر   -  ب

 . الذي أدى الى تدني وصول او أنجاز المنھج الدراسي بشكل صحيح الى الطلبة

12%
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) , حيث أحتلت %23) و(%12للعوامل المؤشرة في أعاله تنقلت مابين (النسب االحصائية   -  ت
 صدارة القلة الحيوية ذات التأثير االكبر في تردي اتمام الھدف من وضع المنھاج الدراسي لذلك العام .

ان العوامل المشخصة اعاله تمثل القلة الحيوية بحسب طريقة ( باريتو ) االحصائية, تلك العوامل      
ساھمت وبشكل مؤثر وفاعل في تردي العمل بالمنھاج الدراسي او حصول تلكأ في استيعاب التي 

الطلبة لمفردات المنھاج الدراسي ولعموم المواد في كافة المراحل الدراسية للعامين الدراسيين 
  ).2014-2013) و(2012- 2011(
  

  : االستنتاجات
نت سببا في تلكا أتمام الغرض من وضع المنھج بالنظر الى التشابه الواضح بين العوامل التي كا    

الدراسي للعامين الدراسيين موضوع البحث وذلك حسب أشارة الطلبة , وبالرغم من تغير عينة 
) فقد تم تأشير 2014و 2011الدراسة او الطلبة المبحوثة آرائھم على مدى ثالثة اعوام دراسية بين (

ي ساھمت في حصول التلكأ في المنھاج الدراسي فقد اوضح نفس القلة الحيوية الفاعلة من العوامل الت
البحث في متنه ان ما أشار اليه الطلبة من ضرورة توفر قاعات التدريس المناسبة ,اضافة الى 
االمكانات التعليمية االخرى والمختبرات , وعدم توفر ما يفي بالحاجة من الكتب المنھجية والمراجع 

المناھج الدراسية ية تعتبر من المستلزمات االساسية ألتمام انجاز الخاصة بمفردات المواد الدراس
,وبالتالي كان له أثر كبير في التقليل من جودة تنفيذ المنھاج الدراسي لتلك االعوام المصممة والذي 

التقليل من جودة فعالية التعلم والتعليم والتي ينبغي ان تتحقق في عموم المؤسسات االكاديمية في أحسن 
  .صورة

  
 :  التوصيات

يوصي البحث اضافة الى محاولة تالفي تلك العوامل التي ساھمت في الحيلولة دون اتمام اھداف    
المنھاج الدراسي  والتقليل من مستوى جودة تحققه أو انجازه  , يوصي البحث بمراجعة طبيعة الحقائق 

لدراسية ولكافة المراحل للوقوف على او المفاھيم او االجراءات او القوانين المرتبطة بطبيعة المواد ا
آليات او طرائق التدريس المناسبة لھا وبالتالي تفعيل الغرض من تصميم محتوى المنھاج الدراسي 
لكل مفردة دراسية في كافة المراحل الدراسية واعداد المستلزمات الضرورية لزيادة جودة تحقق 

  العالي االكاديمية بشكل عام .عمليتي التعليم والتعلم في حدود المؤسسات التعليم 
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