
 

 

 

 

 

 

 االقتصادية ستراتيجي لعوامل القوةإتحليل 

واالجتماعية للمملكة العربية السعودية ومدى استجابتها 

 ٖٕٓٓلرؤية 

 

 ِإْعداد 

 آل سعودبن ثنيان ماجد بن ثامر 

 

 إشراف

 ُمَحّمَد َخالِد َحْربَة أ. د /

َم أؿمروضم٥م ب ٥مَُمَٗمدَّ  ايمٖمٙمسٖم٥م دىمتقراهاحلِمقل فَمعَم درصَم٥م  ٣متاؽْمتِْ٘مامًٓ ظمتَْمٙمَّ

 اإلؽْمؼِماسمٝمجٝم٥َّم ايمٔمٙمقمدم  

ياض
ِ
 الّر

 مٕٕٓٓ هـ /ٔٗٗٔ

 َجاِمَعة نايِف اْلعربيَّة للُعلوم األْمنِيَّة

ة الُعلوم اإلْستِراتيجيَّة  ُكليَّ

راسات اإلْستراتيجيَّةم قِسْ   الدِّ
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 جدول الكلمات المفتاحية

 الكلمات باللغة اإلنجليزية الكلمات باللغة العربية

 ايمتحٙمٝمؾ اإلؽمؼماسمٝمجل
Strategic analysis 

 ايمٗمقةاَمؾ قفم
Power factors 

 ايمٗمقة آومتِم٣مدي٥م
Economic power 

 آصمتامفمٝم٥م ايمٗمقة
Social power 

 0202رؤي٥م 
The 2030 Vision 
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 قائمة المحتويات

 رومؿ ايمِمٖمح٥م اظمقضقع

راؽم٥م زم٣ميمٙمٕم٥م ايمٔمرزمٝم٥م .  أ َمستخٙمص ايمد 

راؽم٥م زم٣ميمٙمٕم٥م اإلٞمجٙمٝمزي٥م   ب (Abstract )َمستخٙمص ايمد 

 ج اإلهــــــــــــــــــــداء .

 د ؾم٘مـــــــــر وسمٗمـــــدير.

 هـ .ايم٘مٙمامت اظمٖمت٣مضمٝم٥مصمدول 

 و وم٣مئٚم٥م اظمحتقي٣مت.

 ي اجلداول. وم٣مئٚم٥م

 ع إؾم٘م٣مل. وم٣مئٚم٥م

 ف اظمالضمؼ وم٣مئٚم٥م

راؽم٥م وأزمٔم٣مده٣م  1 ايمٖمِمؾ إول: َمُم٘مٙم٥م ايمد 

 0 اظمٗمدَم٥م.

راؽم٥م.  5 َمُم٘مٙم٥م ايمد 

راؽم٥م.   11 سمس٣مؤٓت ايمد 

راؽم٥م .  10 أهداف ايمد 

راؽم٥م .  10 أمهٝم٥م ايمد 

راؽم٥م .  11 ضمدود ايمد 

راؽم٥م وَمِمْمٙمح٣مت اظمٖم٣مهٝمؿ  12 ايمد 

 00 اخلٙمٖمٝم٥م ايمٛمٓمري٥م يمٙمدراؽم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣مين

 أوًٓ: اإلؿم٣مر ايمٛمٓمري.
00 
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 0202 ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٚمٙم٘م٥م رؤي٥م -1
00 

 اظمٚمٙم٘م٥م يمرؤي٥م ايمٗمقة رىم٣مئز -0
01 

 (.0202) رؤي٥م أهداف -0
01 

 .ايمٗمقى فمقاَمؾ -1
05 

 .0202 يمرؤي٥م اؽمتج٣مزمتٜم٣م وَمدى اظمٚمٙم٘م٥م دم آومتِم٣مدي٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ -2
05 

 ايمٛمٖمط. -أ
05 

 احل٨م. -ب
04 

 اظمٚمٙم٘م٥م. دم ايمٛمٖمْمٝم٥م نمغم آومتِم٣مدي٥م ايمٗمْم٣مفم٣مت -ج
05 

 ايمتحقيٙمٝم٥م ايمِمٛم٣مفم٣مت -د
10 

 ايمٛمٖمْمٝم٥م. نمغم ايمِمٛم٣مفمٝم٥م ايمِم٣مدرات دم ايمتْمقر -هـ
11 

 واخل٣مص. ايمٔم٣مم ايمٗمْم٣مفمكم َمـ ىمؾ زمكم آومتِم٣مدي٥م ايممماىم٥م -و
15 

 ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٚمٚمٙم٘م٥م اظمدهمقفم٣مت َمٝمزان -ل
16 

 .0202 يمرؤي٥م اؽمتج٣مزمتٜم٣م وَمدى آصمتامفمٝم٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ -3
42 

 ايمبممي٥م. اظمقارد -أ
42 

 ايمسٔمقدي. اظمجتٚمع جت٣مٞمس -ب
43 

 ايمديٛمل. ايمٛمسؼ -ج
44 
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 ايمتٔمٙمٝمؿ. -د
45 

 آومتِم٣مدي. إَمـ -هـ
46 

 آصمتامفمل. إَمـ -و
52 

 ايمدراؽم٣مت ايمس٣مزمٗم٥م: -شم٣مٞمٝم٣مً 
50 

 ايمتٔمٗمٝم٤م فمعم ايمدراؽم٣مت ايمس٣مزمٗم٥م.
62 

 60 اإلصمراءات اظمٛمٜمجٝم٥م يمٙمدراؽم٥م: ايمٖمِمؾ ايمث٣ميم٧م

 61 متٜمٝمد .

راؽم٥م.  61 َمٛمٜم٨م ايمد 

راؽم٥م.   جمتٚمع ايمد 
63 

راؽم٥م.  فمٝمٛم٥م ايمد 
63 

 وإدوات إؽم٣ميمٝم٤م
64 

راؽم٥م.  صدق أداة ايمد 
66 

 أؽم٣ميمٝم٤م اظمٔم٣مجل٥م اإلضمِم٣مئٝم٥م.
112 

راؽم٥م وَمٛم٣مومُم٥م ٞمت٣مئجٜم٣م  ايمٖمِمؾ ايمرازمع: فمرض وُتٙمٝمؾ زمٝم٣مٞم٣مت ايمد 
110 

راؽم٥م. أهمراد طمِم٣مئص: أوًٓ   ايمد 
110 

راؽم٥م. أؽمئٙم٥م ٞمت٣مئ٨م: شم٣مٞمٝم٣مً   116 ايمد 
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راؽم٥م وأهؿ ٞمت٣مئجٜم٣م وسمقصٝم٣مهت٣م: ايمٖمِمؾ اخل٣مَمس  طمالص٥م ايمد 
010 

راؽم٥م. -أوًٓ   طمالص٥م ايمد 
011 

راؽم٥م. -شم٣مٞمٝم٣مً   ٞمت٣مئ٨م ايمد 
012 

 ايمتقصٝم٣مت. -شم٣ميمث٣مً 
002 

 رازمٔم٣ًم: اظمٗمؼمضم٣مت.
001 

 000 اظمراصمع.

 011 اظمالضمؼ.
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 قائمة الجداول 

 ايمِمٖمح٥م رومؿ اجلدول

 06 ايمٛمٖمْمل اإلمج٣مرم اظمحقم ايمٛم٣مسم٨م يقضح( 1) رومؿ صمدول

 00 (0215 -0226) َمـ يمٙمٛمٖمط إؽمٚمٝم٥م إؽمٔم٣مر يقضح( 0) رومؿ صمدول

 01 م(0215 -0226) َمـ يمٙمٛمٖمط احلٗمٝمٗمٝم٥م إؽمٔم٣مر يقضح( 0) رومؿ صمدول

 06 ايمٛمٖمْمل نمغم اإلمج٣مرم اظمحقم ايمٛم٣مسم٨م يقضح( 1) رومؿ صمدول

 11 م0214-0212: ايمٛمٖمْمٝم٥م نمغم ايمِمٛم٣مفمٝم٥م ايمِم٣مدرات دم ايمتْمقر يقضح( 2) رومؿ صمدول

 26 (.0215 -0226) َمـ اظمدهمقفم٣مت َمٝمزان يقضح( 3)رومؿ صمدول

 32 (0215 -0226) َمـ ايمتج٣مري اظمٝمزان يقضح( 4) رومؿ صمدول

 30 (0125 -0226) َمـ ايمِم٣مدرات يقضح( 5) رومؿ صمدول

 32 (0215 -0226) َمـ ايمقاردات يقضح( 6) رومؿ صمدول

 34 (م0215 -0226) َمـ وايمتحقيالت اخلدَم٣مت يقضح( 12) رومؿ صمدول

 36 (0215 -0226) َمـ اجل٣مري احلس٣مب َمٝمزان( 11) رومؿ صمدول

 42 (.0215-0226) َمـ اظم٣مرم احلس٣مب يقضح( 10) رومؿ صمدول

 40 (.0215-0226) َمـ ايمرأؽمامرم احلس٣مب( 10) رومؿ صمدول

 41 (0215 -1666) َمـ ايمٌمف ؽمٔمر َمتقؽمط يقضح( 11) رومؿ صمدول

 122 آومتِم٣مدي٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ حمقر شمب٣مت حلس٣مب ىمروٞمب٣مخ ايمٖم٣م َمٔم٣مَمؾ يقضح ( 12) رومؿ صمدول
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 ايمِمٖمح٥م رومؿ اجلدول

 ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٚمٚمٙم٘م٥م

 آومتِم٣مدي٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ حمقر يمٔمب٣مرات ايمس٘مقَمؼمي ايمتحٙمٝمؾ يقضح (13) رومؿ صمدول

 02= ن ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٚمٚمٙم٘م٥م
122 

 ( 14) رومؿ صمدول

 ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٚمٚمٙم٘م٥م آصمتامفمٝم٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ حمقر شمب٣مت حلس٣مب ىمروٞمب٣مخ ايمٖم٣م َمٔم٣مَمؾ يقضح

 ايمسٔمقدي٥م

121 

 يمٙمٚمٚمٙم٘م٥م آصمتامفمٝم٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ حمقر يمٔمب٣مرات ايمس٘مقَمؼمي ايمتحٙمٝمؾ يقضح (15) رومؿ صمدول

 02= ن  ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م
120 

 ايمٗمقة فمقاَمؾ اؽمتج٣مزم٥م َمدى حمقر شمب٣مت حلس٣مب ىمروٞمب٣مخ ايمٖم٣م َمٔم٣مَمؾ يقضح ( 16) رومؿ صمدول

 0202 يمرؤي٥م آومتِم٣مدي٥م
120 

 ايمٗمقة فمقاَمؾ اؽمتج٣مزم٥م َمدى حمقر يمٔمب٣مرات ايمس٘مقَمؼمي ايمتحٙمٝمؾ يقضح (02) رومؿ صمدول

 02= ن  ايمسٔمقدي٥م 0202 يمرؤي٥م آومتِم٣مدي٥م
120 

 ايمٗمقة فمقاَمؾ اؽمتج٣مزم٥م َمدى حمقر شمب٣مت حلس٣مب ىمروٞمب٣مخ ايمٖم٣م َمٔم٣مَمؾ يقضح ( 01) رومؿ صمدول

 0202 يمرؤي٥م آصمتامفمٝم٥م
121 

 ايمٗمقة فمقاَمؾ اؽمتج٣مزم٥م َمدى حمقر يمٔمب٣مرات ايمس٘مقَمؼمي ايمتحٙمٝمؾ يقضح (00) رومؿ صمدول

 02= ن  ايمسٔمقدي٥م 0202 يمرؤي٥م آصمتامفمٝم٥م
121 

 122 آومتِم٣مدي٥م ايمتحدي٣مت حمقر شمب٣مت حلس٣مب ىمروٞمب٣مخ ايمٖم٣م َمٔم٣مَمؾ يقضح ( 00) رومؿ صمدول
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 ايمِمٖمح٥م رومؿ اجلدول

 0202 رؤي٥م يمتحٗمؼ ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٚمٙم٘م٥م سمقاصمف ايمتل وآصمتامفمٝم٥م

 آومتِم٣مدي٥م ايمتحدي٣مت حمقر يمٔمب٣مرات ايمس٘مقَمؼمي ايمتحٙمٝمؾ يقضح (01) رومؿ صمدول

 02= ن ايمسٔمقدي٥م 0202 رؤي٥م يمتحٗمؼ ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٚمٙم٘م٥م سمقاصمف ايمتل وآصمتامفمٝم٥م
123 

 اظمٗمؼمح ايمتِمقرآؽمؼماسمٝمجل حمقر شمب٣مت حلس٣مب ىمروٞمب٣مخ ايمٖم٣م َمٔم٣مَمؾ يقضح ( 02) رومؿ صمدول

 اظمٚمٙم٘م٥م دم ايمُم٣مَمؾ يمألَمـ سمٔمزيزاً  وآصمتامفمٝم٥م آومتِم٣مدي٥م وايمٔمٗمب٣مت ايمتحدي٣مت هذه ظمقاصمٜم٥م

 ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م

124 

 اظمٗمؼمح آؽمؼماسمٝمجل ايمتِمقر حمقر يمٔمب٣مرات ايمس٘مقَمؼمي ايمتحٙمٝمؾ يقضح (03) رومؿ صمدول

 اظمٚمٙم٘م٥م دم ايمُم٣مَمؾ يمألَمـ سمٔمزيزاً  وآصمتامفمٝم٥م آومتِم٣مدي٥م وايمٔمٗمب٣مت ايمتحدي٣مت هذه ظمقاصمٜم٥م

 02= ن  ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م

124 

 126 آؽمتب٣مٞم٥م سمِمحٝمح ؿمريٗم٥م يقضح( 04) رومؿ صمدول

راؽم٥م أهمراد سمقزيع( 05) صمدول  110 ايمٔمٚمؾ َم٘م٣من ظمتٕمغم وهمٗم٣مً  ايمد 

راؽم٥م أهمراد سمقزيع (06) صمدول  111 اجلٛمس ظمتٕمغم وهمٗم٣مً  ايمد 

راؽم٥م أهمراد سمقزيع (02) صمدول  111 آصمتامفمٝم٥م احل٣ميم٥م ظمتٕمغم وهمٗم٣مً  ايمد 

راؽم٥م أهمراد سمقزيع (01) صمدول  112 ايمٔمٚمــــر ظمتٕمغم وهمٗم٣مً  ايمد 

راؽم٥م أهمراد سمقزيع( 00) صمدول  113 ايمتٔمٙمٝمــٚمـل اظمستقى ظمتٕمغم وهمٗم٣مً  ايمد 

راؽم٥م أهمراد سمقزيع (00) صمدول  114 ايمٔمٚمؾ دم اخلػمة ؽمٛمقات فمدد ظمتٕمغم وهمٗم٣مً  ايمد 
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 ايمِمٖمح٥م رومؿ اجلدول

راؽم٥م أهمراد سمقزيع (01) صمدول  115 ايمٔمٚمؾ جم٣مل دم ايمتدريبٝم٥م ايمدورات يمٔمدد وهمٗم٣مً  ايمد 

راؽم٥م أهمراد اؽمتج٣مزم٣مت (02) رومؿ صمدول  آومتِم٣مدي٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ) حمقر فمب٣مرات فمعم ايمد 

 (ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٚمٚمٙم٘م٥م
116 

راؽم٥م أهمراد اؽمتج٣مزم٣مت (03) رومؿ صمدول  آصمتامفمٝم٥م ايمٗمقة فمقاَمؾ) حمقر فمب٣مرات فمعم ايمد 

 (ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م يمٙمٚمٚمٙم٘م٥م
102 

راؽم٥م أهمراد اؽمتج٣مزم٣مت (04) رومؿ صمدول  ايمٗمقة فمقاَمؾ اؽمتج٣مزم٥م َمدى) حمقر فمب٣مرات فمعم ايمد 

 (0202 يمرؤي٥م آومتِم٣مدي٥م
101 

راؽم٥م أهمراد اؽمتج٣مزم٣مت (05) رومؿ صمدول  ايمٗمقة فمقاَمؾ اؽمتج٣مزم٥م َمدى) حمقر فمب٣مرات فمعم ايمد 

 (0202 يمرؤي٥م آصمتامفمٝم٥م
103 

راؽم٥م أهمراد اؽمتج٣مزم٣مت (06) رومؿ صمدول  آومتِم٣مدي٥م ايمتحدي٣مت) حمقر فمب٣مرات فمعم ايمد 

 (0202 رؤي٥م يمتحٗمؼ ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م اظمٚمٙم٘م٥م سمقاصمف ايمتل وآصمتامفمٝم٥م
110 

راؽم٥م أهمراد اؽمتج٣مزم٣مت (12) رومؿ صمدول  اظمٗمؼمح آؽمؼماسمٝمجل ايمتِمقر) حمقر فمب٣مرات فمعم ايمد 

 اظمٚمٙم٘م٥م دم ايمُم٣مَمؾ يمألَمـ سمٔمزيزاً  وآصمتامفمٝم٥م آومتِم٣مدي٥م وايمٔمٗمب٣مت ايمتحدي٣مت هذه ظمقاصمٜم٥م

 (ايمسٔمقدي٥م ايمٔمرزمٝم٥م

15 

 124 ايمٔمٚمؾ َم٘م٣من ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م( ؽمٚمغمٞمقف-ىمقظمجروف)  اطمتب٣مر (11) صمدول

راؽم٥م  Levene's Test اطمتب٣مر يمٝمٖمكم (10صمدول ) يمتقضٝمح َمدى جت٣مٞمس جمٚمقفم٣مت ايمد 

 زم٣ميمٛمسب٥م ظمتٕمغم َم٘م٣من ايمٔمٚمؾ

125 
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 ايمِمٖمح٥م رومؿ اجلدول

 Mann-Whitney Test ايمالزم٣مراَمؼمي وسمٛمل ََم٣من زم٣مطمتب٣مر اخل٣مص٥م ايمٛمت٣مئ٨م (10) صمدول

راؽم٥م أهمراد اصم٣مزم٣مت دم ايمٖمروق فمعم يمٙمتٔمرف اظمُستٗمٙمتكم يمٙمٔمٝم ٛمتكم  َمتٕمغم اطمتالف إلم سمٔمزى ايمتل ايمد 

 ايمٔمٚمؾ َم٘م٣من

126 

 131 اجلٛمس ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م( ؽمٚمغمٞمقف-ىمقظمجروف)  اطمتب٣مر (11) صمدول

راؽم٥م جمٚمقفم٣مت جت٣مٞمس َمدى يمتقضٝمح Levene'sTest يمٝمٖمكم اطمتب٣مر (12) صمدول  زم٣ميمٛمسب٥م ايمد 

 اجلٛمس ظمتٕمغم
132 

 Mann-Whitney Test ايمالزم٣مراَمؼمي وسمٛمل ََم٣من زم٣مطمتب٣مر اخل٣مص٥م ايمٛمت٣مئ٨م (13) صمدول

راؽم٥م أهمراد اصم٣مزم٣مت دم ايمٖمروق فمعم يمٙمتٔمرف اظمُستٗمٙمتكم يمٙمٔمٝم ٛمتكم  َمتٕمغم اطمتالف إلم سمٔمزى ايمتل ايمد 

 اجلٛمس

133 

 136 آصمتامفمٝم٥م احل٣ميم٥م ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م( ؽمٚمغمٞمقف-ىمقظمجروف)  اطمتب٣مر (14) صمدول

راؽم٥م جمٚمقفم٣مت جت٣مٞمس َمدى يمتقضٝمح Levene'sTest يمٝمٖمكم اطمتب٣مر (15) صمدول  زم٣ميمٛمسب٥م ايمد 

 آصمتامفمٝم٥م احل٣ميم٥م ظمتٕمغم
141 

 فمعم يمٙمتٔمرف Kruskal-WallisTest– وايمٝمس اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل ٞمت٣مئ٨م (16) صمدول

راؽم٥م أهمراد اصم٣مزم٣مت دم ايمٖمروق  آصمتامفمٝم٥م احل٣ميم٥م َمتٕمغم اطمتالف إلم سمٔمزى ايمتل ايمد 
140 

 144 ايمٔمٚمــر ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م( ؽمٚمغمٞمقف-ىمقظمجروف)  اطمتب٣مر (22) صمدول

راؽم٥م جمٚمقفم٣مت جت٣مٞمس َمدى يمتقضٝمح Levene'sTest يمٝمٖمكم اطمتب٣مر (21) صمدول  زم٣ميمٛمسب٥م ايمد 

 ايمٔمٚمــر ظمتٕمغم
146 



 - س  -
 

 ايمِمٖمح٥م رومؿ اجلدول

 فمعم يمٙمتٔمرف Kruskal-WallisTest– وايمٝمس اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل ٞمت٣مئ٨م (20) صمدول

راؽم٥م أهمراد اصم٣مزم٣مت دم ايمٖمروق  ايمٔمٚمــر َمتٕمغم اطمتالف إلم سمٔمزى ايمتل ايمد 
152 

 152 ايمتٔمٙمٝمٚمل اظمستقى ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م( ؽمٚمغمٞمقف-ىمقظمجروف)  اطمتب٣مر (20) صمدول

راؽم٥م جمٚمقفم٣مت جت٣مٞمس َمدى يمتقضٝمح Levene'sTest  يمٝمٖمكم اطمتب٣مر (21) صمدول  ايمد 

 ايمتٔمٙمٝمٚمل اظمستقى ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م
154 

 فمعم يمٙمتٔمرف Kruskal-WallisTest– وايمٝمس اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل ٞمت٣مئ٨م (22) صمدول

راؽم٥م أهمراد اصم٣مزم٣مت دم ايمٖمروق  ايمتٔمٙمٝمٚمل اظمستقى َمتٕمغم اطمتالف إلم سمٔمزى ايمتل ايمد 
155 

 161 ايمٔمٚمؾ دم اخلػمة ؽمٛمقات فمدد ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م( ؽمٚمغمٞمقف-ىمقظمجروف)  اطمتب٣مر (23) صمدول

راؽم٥م جمٚمقفم٣مت جت٣مٞمس َمدى يمتقضٝمح Levene'sTest يمٝمٖمكم اطمتب٣مر (24) صمدول  زم٣ميمٛمسب٥م ايمد 

 ايمٔمٚمؾ دم اخلػمة ؽمٛمقات فمدد ظمتٕمغم
164 

 فمعم يمٙمتٔمرف Kruskal-WallisTest– وايمٝمس اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل ٞمت٣مئ٨م (25) صمدول

راؽم٥م أهمراد اصم٣مزم٣مت دم ايمٖمروق  ايمٔمٚمؾ دم اخلػمة ؽمٛمقات فمدد َمتٕمغم اطمتالف إلم سمٔمزى ايمتل ايمد 
165 

 021 ايمٔمٚمؾ دم ايمتدريبٝم٥م ايمدورات فمدد ظمتٕمغم زم٣ميمٛمسب٥م( ؽمٚمغمٞمقف-ىمقظمجروف)  اطمتب٣مر (26) صمدول

راؽم٥م جمٚمقفم٣مت جت٣مٞمس َمدى يمتقضٝمح Levene'sTest يمٝمٖمكم اطمتب٣مر (32) صمدول  زم٣ميمٛمسب٥م ايمد 

 ايمٔمٚمؾ دم ايمتدريبٝم٥م ايمدورات فمدد ظمتٕمغم
023 

 فمعم يمٙمتٔمرف Kruskal-WallisTest– وايمٝمس اطمتب٣مرىمروؽم٘م٣مل ٞمت٣مئ٨م (31) صمدول

راؽم٥م أهمراد اصم٣مزم٣مت دم ايمٖمروق  دم ايمتدريبٝم٥م ايمدورات فمدد َمتٕمغم اطمتالف إلم سمٔمزى ايمتل ايمد 

 ايمٔمٚمؾ

024 
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 قائمة األشكال

 ايمِمٖمح٥م رومؿ ايمُم٘مؾ

 01 ايمٛمٖمْمل اإلمج٣مرم اظمحقم ايمٛم٣مسم٨م يقضح( 1) رومؿ ؾم٘مؾ

 00 (0215 -0226) َمـ يمٙمٛمٖمط إؽمٚمٝم٥م إؽمٔم٣مر يقضح( 0) رومؿ ؾم٘مؾ

 03 (0215 -0226) َمـ يمٙمٛمٖمط احلٗمٝمٗمٝم٥م إؽمٔم٣مر يقضح( 0) رومؿ ؾم٘مؾ

 11 ايمٛمٖمْمل اإلمج٣مرم اظمحقم ايمٛم٣مسم٨م يقضح( 1) رومؿ ؾم٘مؾ

 -1641( ايمث٣مزمت٥م زم٣مٕؽمٔم٣مر) ايمتحقيٙمٝم٥م يمٙمِمٛم٣مفم٣مت اإلمج٣مرم اظمحقم ايمٛم٣مسم٨م يقضح( 2) رومؿ ؾم٘مؾ

 .م0215
10 

 31 (0215 -0226) َمـ ايمتج٣مري اظمٝمزان( 3) رومؿ ؾم٘مؾ

 30 (0125 -0226) َمـ ايمِم٣مدرات( 4) رومؿ ؾم٘مؾ

 33 (0215 -0226) َمـ ايمقاردات يقضح( 5) رومؿ ؾم٘مؾ

 34 (م0215 -0226) َمـ وايمتحقيالت اخلدَم٣مت يقضح( 6) رومؿ ؾم٘مؾ

 36 (0215 -0226) َمـ اجل٣مري احلس٣مب َمٝمزان( 12) رومؿ ؾم٘مؾ

 41 (.0215-0226) َمـ اظم٣مرم احلس٣مب يقضح( 11) رومؿ ؾم٘مؾ

 41 (.0215-0226) َمـ اظم٣مرم احلس٣مب يقضح( 11) رومؿ ؾم٘مؾ

 40 (.0215-0226) َمـ ايمرأؽمامرم احلس٣مب( 10) رومؿ ؾم٘مؾ

 41 (0215 -1666) َمـ ايمٌمف ؽمٔمر َمتقؽمط يقضح( 10) رومؿ ؾم٘مؾ

 



 - ف  -
 

 قائمة المالحق

 ايمِمٖمح٥م اظمقضقع م

 010 اظمح٘مٚمكم وم٣مئٚم٥م (1) رومؿ اظمٙمحؼ 1

 010 ايمٛمٜم٣مئٝم٥م ايمِمقرة دم آؽمتب٣مٞم٥م (0) رومؿ َمٙمحؼ 0


