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ِحيِ  ِن الره ْْحَ ِ الره  ِبْسِم اَّلله

 

اا ف  ْع ف ِ َ َم يَاهُُنُسُنه سابَ اا ْع ِ قََراَراِسم ِاَ يُق َأفِْتنَاا ِي سابَ ِ د  ِ َا الص  يُوُسُف َأُّيه

هسُاا ََ النهاااِ  لََج 
ع
هَجاا  ِ َأْاِنااُ  ا ِبَساااِسم ل ٍَ ااَر  ٍَ اا َوأَي ْوم ٍُ ْع ِ ُساااُتَ ِسم  ْم َوساابَ

ْ فَاَ ُاوُ  ِي ﴾64﴿يَْج َُموَ َم فََماا َحَصادذه ََ ًَبَأ ِن ْعَ  سابِ ََ سابَ او ُُ َا ْْ ََ ََ قَاا

 ََ اا ََاهُُنُو مه َّله قَِ ي م م ِ
ع
ْع ف ِااَداًبف ﴾67﴿ُساُتِِلِ ا ِ َ سابَ ُُثه يَاهُِي ِمان قَْجاِد َِلَ

 ََ ِصُنو ا ُُتْ مه َّله قَِ ي م م ِ
ع
ْمُُتْ لَسُنه ا ِ َ ﴾64﴿يَهُُنَْن َما قَده ُُثه يَهُِي ِمان قَْجاِد َِلَ

ََ عَامف  و  ﴾64﴿ِفيِه يَُغاُث النهاُ  َوِفيِه يَْجِِصُ

 
 َصَدق اَّلْله الَْجِظْي 

 (سواة يوسف)
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 ةمستخلص الدراس
 مداخل التخطيط التربوي لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ

 "دراسة مستقبلية"

 القادر المدهون صبري عبد: إعداد

تحقيى  الييى ا التفسفسىية لعسيكىة كلىر الشىيو فى   ى    إلى  هدفت الدراسة بشكٍل رئيس

اليىىىفه   فهس اسىىىتمداد اقت ىىىت تبيكىىىة الدراسىىىة   هىىىدا. اسىىىتمداد يىىىدامل التمتىىىيت التربىىى  

 بتحايىىل البيئىىة الدامايىىة  البيئىىة المسرعيىىة لعسيكىىة كلىىر الشىىيو .االستشىىراف    سىىا س السىىيفسري 

ال ىك،   بهىس ةىدا فقىست قى ا  كيىس ت اعى  تكسف  بكى  فقىست  العسيكة: ماصت الدراسة إل   ن  

البىىدائل اتسىىتراتيعية  ةىىدا تحىىديست    يسيهىىس يعي ةىىة يىىن اللىىرر   بسلتىىسل  ر ت الدراسىىة  ن  

ىىس لهىى ا التحايىىل هىى   ىىر  ي   امتيىىسر  اليتسحىىة  يىىسد العسيكىىة تبقا يىىن البىىدائل اتسىىتراتيعية ا تيىىة  س  ك 

إسىىتراتيعيست    إةىىسدا الهيكاىىة -إسىىتراتيعيست بفىىس  القىى ا   إسىىتراتيعية الفيىى   الت سىى : يعتيكىىة

: هفىىسع ةىدا سىىيفسري هست  هىى عسيكىىة كلىىر الشىيو تحقيى  الييىى ا التفسفسىية لل  .التف يى   التعديىىد

ىىىر ةىىىن اسىىىتيرارية اا  ىىىس  الراهفىىىة هىىى  : السىىىيفسري  االيتىىىداد  بِّ لاعسيكىىىة  السىىىيفسري   ي ك 

ا إصىىيحيا  ييثىىل بدايىىة اليسىىسر التحىى هىى  : اتصىىيح  س لتكييىى  س تىىدريعيا   يا    يلتىىر  تصىى را

ال   ييثل الص را اليرغ بىة ه   :    السيفسري  االبتكسر إيعسبيست الحس ر  دفكهس إل  اايسد

ف ىت الدراسىة الحسليىة   يك ن ةايهس فظسد التكايد بعسيكة كلىر الشىيو  اليثسلية الت  ييكن  ن   ب   قىد ت 

 .السيفسري  االبتكسر 

 ةاليي ا التفسفسي -الترب   التمتيتيدامل  :ت المفتاحيةالكلما
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Abstract 

Educational Planning Approaches to Achieve the Competitive Advantage 

in Kafr El-Sheikh University "A Future Study" 

By: Sabri Abdel-Kader El-Madhoun 

The study mainly aimed to achieve the competitive advantage of 

Kafr El-Sheikh University in light of the use of educational planning 

approaches. The nature and objectives of the study necessitated the use of 

the forward-looking approach and the scenario method. By analyzing the 

internal and external environment of Kafr El-Sheikh University, the study 

concluded that: The university suffers from some weaknesses, has several 

strengths, faces several challenges, and faces a set of opportunities. 

Therefore, the study saw that the strategic alternatives available to the 

university according to this analysis are a composite choice of all the 

following strategic alternatives: growth and expansion strategy, strength-

building strategies - restructuring, and diversification and renewal 

strategies. So, in order to achieve the competitive advantage of Kafr El-

Sheikh University, there are several scenarios: the extension scenario: 

which expresses the continuity of the current conditions of the university, 

the reform scenario: which represents the beginning of the 

transformational path, and it assumes a gradual reform vision to deepen 

the positives of the present and push them forward, and the innovative 

scenario: which represents the desired and ideal image that the education 

system at Kafr El-Sheikh University could be, and the current study 

adopted the innovative scenario. 

Key words:Educational Planning Approaches - Competitive Advantage 
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 ش كر وتقدير

تقى يد    يىدب بىسللهد  حبىسب بىسلتكريد  رفى  شى ن  فى   حسىنِ  الحيد  هلِل ال   ما  اتفسىسن  

ا ي    يس لىد يكىن يكاىد   قىسل لفبيى  الكىريد االِكاِد ف قسد بسلقاد    ُ : (ملسو هيلع هللا ىلص)يتن  ةا  اتفسسن ف ك  ََ اَّلله َْ َوَأنا

 ِ ََ فَّلَْلاُ  اَّلله ََ هَماَك َماا لَاْم ََُكان ََْجاَوُ ن َو ََ َوعَ  مااعَ َْيَك الِْكتَاَب َوالِْحْْكَا ِظً َُ   سى را الفسىس    الصىيا ﴾111﴿عَ َْياَك 

 السيد ةا  اليبك ث رحية لاكسليين  ال    تد هللا ب  الفكية   كيىل الىدين  سىيدفس يحيىد  ةاى  

س   بكد آل   ..الكراد ال ين اقتد ا بهدي  فكسف ا لاسيس  فع يا

لاحيىد  الثفىس    إ   حيد هللا  فحف  لك كبىة يىن ةايىس    عىي    حكيىس  باهىس   هىد  هىل 

ى ا بشىىر، ال راثىىة لءفبيىس   اقتبسىىت يىىن فىى ر ةايهىد يىىس افقشىىكت بى  ةىىن فلسىى  الظايىىست   صُّ م 

سممير عبدالحميمد . د.أسىكسدا :  اقتليت ةا  تري  البحىث تىريقهد  ف هتىديت بهىداهد   سىست ت 

  كايىة  سىتس   رئىيس قسىد  صى ل التربيىة   كيىل الكايىة السىسب  لشىئ ن التكاىيد  التىيسالق طب،

 ستس   ص ل التربية  ةييد كاية  ياسر مصطفى الجندي،. د.أالتربية عسيكة كلر الشيو   سكسدا 

 ة   الاعفة الدائية لترقية ااسست ا  ااسىست ا اليسىسةدين تمصىر  التربية عسيكة كلر الشيو 

دتهيس لتل ىاهيس بستشىرا، ةاى  هى ب الرسىسلة  لسىيس  ص ل التربيىة  التمتىيت التربى   السىسب  

 .التقديرالشكر  يف   سي  آيست

ا  ن   فت   بي يىىد يىىن الشىىكر  اتعىىيل  سىىعد هلل شىىكرا قىىي   لىى   سىىتس ين فس ىىاين  شىىر 

 الكييىد  سىتس   صى ل التربيىة  فتحي كامل زيادي، . د.أ:    هيسبتل اهيس بقب ل يفسقشة رسسلت 

 محممد إبمراهيم المنموفي،. د.أ رئىيس عسيكىة اليفيىس ااسىب    عسيكىة اليفيىس كاية التربيةااسب  ل

كلىر الشىيو  عسيكة    كيل كاية التربية لادراسست الكايس  البح ث ااسب   ستس   ص ل التربية  

 ة   الاعفة الدائية لترقية ااسست ا  ااسىست ا اليسىسةدين تمصىر  صى ل التربيىة  التمتىيت 

كيىىس  تقىىدد . فىى  ميىىر العىى ا فاسىىيسدتهيس يفىى  مىىسلر التقىىدير  ع اهيىىس هللا ةالتربىى   السىىسب   

إل  عيي   سست ت    ييئ  بقسد  صى ل التربيىة  بكايىة التربيىة عسيكىة  لتقديربمسلر الشكر  ا

 .كلر الشيو   عيي  الكسياين بسلقسد

مسلر    رحيهيس هللاوالدي ووالدتي،  اسكة ةا  ر ح   س ل هللا الكا  القدير رحيةا  كيس

كيس  تقدد بمسلر الشكر إل  شقيق  . ست  ياع  ي دا  رغدإل    عت    إل  شيكست حيالي دا 

.. الحبيبين سكد  ر س   بفسئهيس   شقيقت  الحبيبتين   بفىسئهن  لهىد يفى  مىسلر الحىس  التقىدير

 .هؤال  ين  كرتهد   يس ين  غلاتهد ةن غير قصد فهد  ح  الفسس بسلشكر
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ة  الكيسل  فسلكيسل هلل  حدب  فإن   فِّقت فين هللا   إن  ك  ف  الفهسية ال  د  كفت قد  فت قد   

 هللِ  الحيىد   دة افىس  نِ  ر   آِمى    الميىر   ردت   مت ت فين فلس    حسب   ف  اعتهدت   ماصىت  

 .ينالكسلي   رسِّ 

الباحث..                                  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 40 ....................................................................ا ية القرآفية 
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 00 .............................................يدمل إدارا الع دا الشسياة .0        

 00 .........................................................يدمل الح كية  .0        

 00 .............................................يدمل ال كس  اتستراتيع   .0

 11 .........................................................يدمل الشراكة  .0

 044 ............................................يدمل القيسدا اتستراتيعية . 0        

 040 ............................................................................تكقيس 
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الصف العنـــوان
 حة

  الدواعي والتحوالت المعاصرة للتخطيط التربوي: الثالث الفصل
 040 ............................................................................تيهيد 
 040 ..........................................        يبررات اام  بسلتمتيت الترب   :   الا 

 041 .....................حسعة التمتيت االقتصسد  إل  التمتيت الترب    .0        
س لت ظي، رؤ س ااي ال ال الستهيكهس  .2          041 ............اةتبسر التربية يشر ةا

س لايستعدات  .3          004 ..........................ديفسييكية التمتيت الترب   تبكا

 000 ....................................التكسيل بين يشكيت التربية  حا لهس  .0
س  000 .....................التح الت اليكسصرا  افككسسستهس ةا  التمتيت الترب   : ثسفيا

 006 .....................................التمتيت الترب    ةيقت  بسلك لية  .0        

 000 ........................التمتيت الترب    ةيقت  بسلتح الت اليعتيكية  .6        
 001 ........................التمتيت الترب    ةيقت  بسلتحديست التكاييية  .1        

 064 ..................................... تمتيت الترب    التح ل الرقي ال. 0        
س  066 .....................................الد اة  اليرتبتة بسلتمتيت الترب   : ثسلثا

 066 .......الستمداد يدامل التمتيت الترب   ( المسرعية)الد اة  الكسليية . 0        

 011 ........الستمداد يدامل التمتيت الترب   ( الداماية)الد اة  اليحاية . 6        

 001 ............................................................................ تكقيس

  اإلطار الفكري للميزة التنافسية بين الجامعات ومتطلبات تحقيقها: الفصل الرابع
 006 ............................................................................تيهيد 
 001 ...........................................اتتسر اليلسهيي  لايي ا التفسفسية :   الا 
س  000 .........................................التت ر التسريم  لايي ا التفسفسية : ثسفيا

 000 ..................................................فاسلة اليي ا التفسفسية . 0        

 000 .......................................ااسس الفظرية لايي ا التفسفسية . 6        
 004 ..................................................يصسدر اليي ا التفسفسية .1        

 001 ...............................................يحددات اليي ا التفسفسية . 0        

 000 ...............................................مصسئر اليي ا التفسفسية . 0        

 000 ...........................................إستراتيعيست اليي ا التفسفسية . 0        

 000 ........................ااشكسل اللكرية لايي ا التفسفسية بين العسيكست . 0        

 000 ................................................... بكسد اليي ا التفسفسية . 0        

 014 .........................................يؤشرات قيسس اليي ا التفسفسية . 1        

 010 ...............................يكسيير الحكد ةا  ع دا اليي ا التفسفسية . 04        

 016 ...........................يك قست تحقي  اليي ا التفسفسية ف  العسيكست . 00        

س  011 بك  الفيس ج العسيكية الكسليية ف  تحقي  اليي ا التفسفسية    ع  اتفسدا يفهس : ثسلثا

 011 .................................................بك  الفيس ج ااعفبية  .0        

 600 ...................................................بك  الفيس ج الكربية  .6        

 660 ...................................................بك  الفيس ج اليصرية . 1        
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الصف العنـــوان
 حة

  عىىى  اتفىىىسدا يىىىن الفيىىىس ج العسيكيىىىة الكسلييىىىة التىىى  تفس لتهىىىس الدراسىىىة فىىى           . 0        

 ........................................تحقي  اليي ا التفسفسية ف  العسيكست 
660 

س  660 .................................يتتابست تحقي  اليي ا التفسفسية لاعسيكست : رابكا

 661 ....................................اليتتابست اليتكاقة بسلتكايد  التدريس . 0        

 610 .......................اليتتابست اليتكاقة بسلبحث الكاي   الدراسست الكايس  .6        
 616 ..........................اليتتابست اليتكاقة بشئ ن البيئة  مدية اليعتي   .1        

 610 ...............................................اليتتابست اليتكاقة بستبدا   .0        
 611 ...........اليتتابست اليتكاقة بسام  بسليدامل اتدارية الحديثة بسلعسيكة  .0        

 600 .......................................اليتتابست اليتكاقة بسلي ارد البشرية  .0        
 601 اليتتابست اليتكاقة بسلي ارد الياي سة  غير الياي سة . 0        
 600 ............................................................................تكقيس 

  اإلجراءات العملية لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ: الفصل الخامس
 601 ............................................................................تيهيد 
 601 ................................................ف ب ا ةن يحسفظة كلر الشيو :   الا 

 601 .....................................................اليؤشرات العهرافية  .0        

 600 ...................................................اليؤشرات االقتصسدية  .6        

 600 ...................................................اليؤشرات االعتيسةية . 1        
 600 .......................................................اليؤشرات الصحية  .0        

 600 .........................اليشر ةست الق يية الكبرى بيحسفظة كلر الشيو. 0        

س  601 .......................................ف ب ا تسريمية ةن عسيكة كلر الشيو : ثسفيا

 604 ..................................................فش ا  ت سيس العسيكة  .0        
 601 ..........................................................الحرد العسيك   .6        

 601 ...................................................رسسلة  رؤية العسيكة  .1        

 600 ......الهسيست  ااهدا، اتستراتيعية الت  تحق  رسسلة العسيكة  رؤيتهس  .0        

 600 ............................................القيد الحسكية لكيل العسيكة . 0        

 600 ............................................اللاسلة  السيسسة التكاييية  .0        

ر  ةداد التيس بسلعسيكة ف  اللترا ين  .0          604 ..............د 6460-6400ت ت  ُّ

ىىِدين فىى  الدراسىىست الكايىىس بسلعسيكىىة فىى  اللتىىرا يىىن  .0         ي  ق  ر  ةىىداد التىىيس الي  ىى ُّ ت  ت 

 ..........................................................د 6400-6460
600 

ر  ةىداد  ة ىس  هيئىة التىدريس  الهيئىة اليكس فىة بسلعسيكىة فى  اللتىرا يىن  .1         ت ت  ُّ

 ..........................................................د 6400-6460
600 

 601 ..................................الدرعست الكايية الت  تيفحهس العسيكة .04       

 601 ....................ااترا،  صحسس اليصاحة ف  المتة اتستراتيعية  .00        

س . 06          600 .... اق  ترتيس عسيكة كلر الشيو  فقاس لق ائد تصفي، العسيكست ةسليي ا

 600 .............................................إفعس ات عسيكة كلر الشيو  .01        
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الصف العنـــوان
 حة

 600 ........................................التحديست الت  ت اع  العسيكة  .00        

س -6464)فى  اللتىرا ( SWOT)التحايل البيئ  لعسيكىة كلىر الشىيو بسسىتمداد  سىا س : ثسلثا

 ( ...........................................................د6460
601 

س  140 ......................اليتسحة  يسد عسيكة كلر الشيو البدائل اتستراتيعية : رابكا

 140 ( .......................................SO)إستراتيعية الفي   الت س   .0        

 140 ( ..............ST( )بفس  ي ايس تفسفسية)إستراتيعية التف ي   التعديد  .6        

 140 ( ........................WO)إةسدا الهيكاة  -إستراتيعيست بفس  الق ا  .1        

 140 ( ...............................WT)دفسةية  -إستراتيعيست افكيسشية  .0        

س  140 .........................ركسئ  عسيكة كلر الشيو لتحقي  اليي ا التفسفسية : مسيسا

 140 .........................الركسئ  اليتكاقة بسلبحث الكاي   الدراسست الكايس  .0        

 106 ......................................الركسئ  اليتكاقة بسلتكايد  التدريس  .6        
 101 .........................................الركسئ  اليتكاقة بمدية اليعتي   .1        
 160 ............................................................................تكقيس 

السيناريوهات المقترحة أمام جامعة كفر الشيخ لتحقيق الميزة : الفصل السادس
 التنافسية

 

 110 ............................................................................تيهيد 
 110 .........................الدراسست اليستقباية  فسةايتهس ف  التمتيت الترب   :   الا 

 110 ..............................................يسهية الدراسست اليستقباية  .0        

 106 ........................فكسلية الدراسست اليستقباية ف  التمتيت الترب    .6        

س  100 .................... سا س السيفسري هست ك حد  سسليس الدراسست اليستقباية : ثسفيا

 100 ......................... سا س السيفسري هست  سياة الستشرا، اليستقبل  .0        

 100 ................................ ف ا  السيفسري هست ف  اادبيست الترب ية . 6        

 100 ....................... سا س السيفسري هست  ةيقت  بسلتمتيت الترب    .1        

س ة لاتمتيت الترب   : ثسلثا ح  ت ر  ق   104 .......................................اليدامل الي 

 104 ............................................يدمل ع دا اليك فست  الكسئد  .0        

 101 .......................................... يدمل الح كية اتستراتيعية.6        

س ة سيفسري هست تحقي  اليي ا : رابكا ح  ت ر  ق  التفسفسية لعسيكة كلر الشيو ف      اليدامل الي 
 ................................................لاتمتيت الترب   

101 

 101 ( .................................العسيكة الفيتية)السيفسري  االيتداد   .0        

 100 ( ................................العسيكة اليمتاتة)السيفسري  اتصيح   .6        

( السىىيفسري  التفسفسىى ( )سىىيفسري  تحقيىى  الييىى ا التفسفسىىية)السىىيفسري  االبتكىىسر   .1        

.................................................................. 
100 

س ةالسيفسري  االبتكسر  التفسفس  لتيي  عسيكة كلر الشيو ف      اليدامل : مسيسا ح  ت ر  ق   الي 
 ................................................لاتمتيت الترب   

041 

 040السيفسري  االبتكسر  التفسفس  لتييى  عسيكىة كلىر الشىيو فى   ى   يىدمل عى دا  .0       
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الصف العنـــوان
 حة

 ......................................................اليك فست  الكسئد 

السيفسري  االبتكسر  التفسفس  لتيي  عسيكة كلر الشيو ف      يدمل الح كيىة  .6       

 ....................................................اتستراتيعية 
040 

 040 ............................................................................تكقيس 

  قائمة المصادر والمراجع

 004 .....................................................................اليصسدر :   الا 

 004 ................................................................الق اييس  .0       

 004 ...............................................القرارات  الي اثي  الد لية  .6       

س  004 ....................................................................اليراع  : ثسفيا

 004 ...................................................يراع  بسلاهة الكربية  .0       

 010 ....................................................يراع  باهست  عفبية  .6       

س  001 ...........................( اتفترفت)يراع  ةا  ي اق  الشبكة الكفكب تية : ثسلثا

 004 ..................................................................ييح  الدراسة 

 قائمة الجداول
 
 

 رقم الجدول الصفحة
ر ي  ح  162  0 .................د الكايست  اليكسهد بسلعسيكة  تسريو إفشسئهساةد ت ت  ُّ

ري  ح  172  6 .. د2222-2205ين   ةداد التيس بعسيكة كلر الشيو ف  اللترا ت ت  ُّ

172 
ىِدين فى  الدراسىىست الكايىسي  ىح  ي  ق  ر  ةىداد التىىيس الي  ى ُّ  -يسعسىىتير -دباى د )ت ت 
 ....................د 2222-2205بعسيكة كلر الشيو ف  اللترا ين ( دكت راا

1 

172 
ر  ةداد  ة س  هيئة ي  ح  التدريس  الهيئة اليكس فة بعسيكىة كلىر الشىيو ت ت  ُّ

 ................................................ د2222-2205ف  اللترا ين 
0 

 قائمة األشكال

 رقم الشكل الصفحة
 0 ............................................... ةفسصر التحايل البيئ ي  ح  122

 قائمة المالحق

 رقم الملحق الصفحة
 0 ...............مريتة ت  ح الي ق  الكسد لاحرد العسيك  لعسيكة كلر الشيو  221
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 

 مقدمة الدراسة 

 مشكلة الدراسة

 أهداف الدراسة

 أهمية الدراسة

 منهج الدراسة

 ةمصطلحات الدراس

 خطوات السير في الدراسة
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 لفصل األولا

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة الدراسة

ق والسدددرا  واملنافسددة منددده ورددود و سددان ع ددد  وردد   ر   وهدددو  ة اللسددابو لقددد سدداد ال يددداة اللشددُر

ق وصدددددرا  للفدددددوت بمذاعدددددة  و ،سدددددتحواا ع ددددد  قدددددأدي مدددددا  و اعددددد  املنافسدددددة بدددددين عر يدددددا  و ديدددددان و رندددددا   تسددددابو

د  هددأ  سدددباق التقدددي و سدددا ي  فقةددية املنافسدددة ومجتمعددا  ودوو ومسسسددا  و فدددراد  و صددبح   ن   ددد

دد   واختراعددد  لذددل مددا هدددو رديددد ينددداف  بدد   يدددر   ممددا  د  إقددد    
ي و سدددان ورو يه والسددرا  والريددرة  د  إقددد  تقدددو

ة  دددوة تنافسدددية  وإعتدددا  املعرفدددة هدددو محدددور التنددداف   التطدددور املعرودددك والتينولدددوتك  و صدددبح  القدددو  اللشدددُر

ددددا  اعدددد
ا
لوددددد ووبدددددا  وددددك املجتمعددددا   فقددددد  صددددبح  العددددالود  ومل طددددل التعلدددديأ والبحددددا الع 

و
  الجامعددددا  ُددددك  

 .(Muresan & Gogu, 2010, 35)محوًرا رئيًسا وك التنافسية العاملية 

أ بدعير  صعديد عسدر رديدد  يتعهدل فيد  
َ
َعدو التعليأ   دد مجدا   التنافسدية العامليدة  إا إنا العدال ويو

ددر  مردداير  شدددة للوا دد  وددك  شددذال  وتنُّيماتدد   و سددا ي لنقلددة املجتمدد  عوعيددة عحددو مجتمدد  رديددد ل ُّددي التريو

أ هددو السددباا ال ةدداري املتم ددل وددك التفددوا 
َ
و عمدداع عملدد  و دوا   فددراد  ومسسسددات     ددد سددما  هددها العددال

نتجدد  الشدعوق مدد  تينولوريدا وعلددوي ويقافد
و
ددك تعتمدد اليددوي ع د  مدا ت ة ومددا الدهي تحيمد  القددوة وعناصدرها  ُو

يدددرتبط  أدددا  و يقدددوي علوأدددا مددد  عمدددو ا تسدددادي عمددد ا وارتقددداي ارتمددداوك عسدددري  لدددهل  فددد نا اعتسدددار الشدددعوق 

 . صبح  ةية ا تسادية بدايتأا وك املدرسة واملعمل يأ مرافق وعتا  والخدما 

دا لل ا مو    
ً
مسسسدا  ووك العقود املاضية  م  القرن العشُر   لأ ييد  تحقيدق امليدزة التنافسدية هددف

ا  كما لأ  سم  ب  بيئتأا م  بطي التريير و لة التحديا  الخاررية املفروضة علوأا  سلي 
ا
التعليمية عًُّرا ملا ات

ر ، تدددددراي والتقددددددير ل خددددددما  
و
دددددَوف

َ
د بقددددداي هددددده  املسسسدددددا  خاصدددددة ودددددك  دددددل ت  

تيددددد  هنددددداي مشدددددي   كبيدددددرة سأدددددده

ف املنافسددة ع دد  املددوارد التعليميددة وددك الدد  الو دد   التعليميددة ال ددد تقدددماا الجامعددا  لعددهاي  إقدد  راعددل ضددع

و د  ار   هميتأا وال ارة إلوأا مسخًرا لعقد الدوو  مل علوأا وك تحقيق ميزة تنافسية م  خد و التعلديأ  
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دددل ع ددد  العوائدددق 
و
باإلضدددافة للتريدددرا  والتطدددورا    يدددا  صدددبح  تنددداف   شددددة ل  سدددوو ع ددد  املدددوارد والترل

 .ومواراة التحديا  الخاررية ع   الجاعل  خرالداخلية م  راعل  

 سياسية  و ا تسادية  و 
ً

وملا  ان التناف  والسرا  وك مجتمعا  ا تساد املعرفة  وإْن  خه  شذا 

ا وددك التعلدديأ   صددبح لزاًمددا ع دد   ي مجتمدد  صسدد   إقدد  التنميددة 
ً
ددبا  ددا وس  ة  هددو وددك رددوهر  صددراًعا تعليمي  عسدديُر

دددز م خاصدددة الجامعدددا   وإيماًعدددا ( 6  6002عبدال ميدددد  )رارعدددة  عُّمتددد  التعليميدددة وإصددد  اا واملنافسدددة والتميو

دددددد  الجامعددددددا  التخطدددددديط التربددددددوي  وسدددددديلة رئيسددددددة لتحقيددددددق ميزسأددددددا 
ا
َبن

َ
بعهميددددددة التخطدددددديط وضددددددرورت م فقددددددد ت

 .التنافسية  ومنأا رامعة كفر الشيخ

ر  فيرة وعملية التخطيط التربوي وك  قبة الستينيا  ا  م  القرن العشُر  ضدم  سدياا لقد تطوا

ددر إليدد  ع دد   عدد  يتحمددل مسددئولية تنُّدديأ 
َ
نُّ ر التعليوددد  يددر املسددبوا   يددا  ددان يو التوسدد  ، تسددادي والتطددُو

التوسددددد  اليبيدددددر ودددددك الدددددنُّأ التعليميدددددة مددددد  خددددد و املنُّدددددور املدددددزدو  لديمقراطيدددددة التعلددددديأ مددددد  عا يدددددة  وتزوُدددددد 

دة 
َ
ل ها

َ
س
و
ة امل  ,El-Hout)ال دد يحتدا  إلوأدا و،سدتخداي  م دل للمدوارد مد  عا يدة  خدر  ، تسداد بدالقو  اللشدُر

  وم  يأ ف نا التخطيط التربوي يلناوو مشي   تتعلق بييفية توفير التعليأ ل جمي   ومشي   (47 ,1994

  تتعلدددق بييفيدددة املواتعدددة بدددين  اردددا  التنميدددة مددد  القدددو  العاملدددة ومدددا صعرضددد  التعلددديأ  وكيفيدددة الوصدددوو إقددد

َسة للتعليأ  سا
َ
خ

و
 (.06-00  6002محمود  )،ستخداي  م ل للموارد امل

ا  القددددددرن املا ددددددأد ي يددددددة مددددددداخل  ُددددددك مدددددددخل : وتسددددددتخدي عمليددددددة التخطدددددديط التربددددددوي مندددددده سددددددتينيا

ة  ومدددخل الطلددل ،رتمدداوك ع دد  التعلدديأ  ومدددخل معدددو العائددد مدد  التعلدديأ   املتطلبددا  مدد  القددو  اللشددُر

  
ه
ط

َ
خ

و
ط التربوي ع   فاأ الع  ة بين التنمية والنُّاي التعليود وك الدولة  وم  يأ تحقيق  هداف تساعد امل

 .(Sadlak, 1986, 397-398)املرتبطة  أه  الع  ة  ومنأا تحقيق امليزة التنافسية ل جامعا 

ا  السوا وخيار  مة مسداها  نا لليا
ا
َسل ة م  مو نطلق مدخل املتطلبا  م  القو  اللشُر ا   فدراد ُو

ا ع ددد  إ ددددا  التدددواتن بدددين  نَسدددب  بمفردهددا عدددارزة عددد  تدددعمين التدددواتن ودددك سدددوا العمدددلم ومدد  هندددا  دددان تركيدددز  مو

ها  ددددو ع 
النمددو ، تسددادي للدولددة وا تياراسأددا مددد  القددو  العاملددة مدد  راددة ويجدددأ املخررددا  التعليميددة ال ددد صو
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إ   نا التنبدددددسا  با  تياردددددا  مددددد  القدددددو    (009  0990سجواسدددددند   )النُّددددداي التعليودددددد مددددد  رادددددة  خدددددر  

ة  طبًقددددا لاددددها املدددددخل  تتجاهددددل إمذاعيددددة و دددد و بددددين  عددددوا  القددددو  العاملددددة املختلفددددة  و بددددين القددددو   اللشددددُر

العاملددة ور   املدداو والتقنيددة  وددك الو دد  الددهي تددنعي  فيدد  التريددرا  التينولوريددة ع دد  ترييددر التوتيدد  امل ددد  

 .أ املرتبط بذل مانة  ووك  عض ال ا    د يتأ اسلبداو املعدا  بالقو  العاملةو عوا  ومستو  التعلي

بينمددا صعتمددد مدددخل الطلددل ،رتمدداوك ع دد  التعلدديأ ع دد  يجددأ الطلددل الشددع د ع دد  التعلدديأ وتلبيددة 

ة  ددر للتعلدديأ مدد  خدد و هددها املدددخل باعتبددار  سددلعة ضدددروُر
َ
نُّ املطالددل التعليميددة ملختلددف شددرائح املجتمدد   وُو

ألفدددددراد املجتمددددد   يجدددددل توافرهدددددا ملقابلدددددة الطلدددددل الشدددددع د املتزايدددددد ع ددددد  التعلددددديأ مددددد   ردددددل عائدددددد  ، تسدددددادي 

إ   نا دعدددأ الطلدددل ع ددد  التعلددديأ  طبًقدددا لادددها املددددخل  يدددتأ ع ددد    (Klees, 1986, 561)و راكددد  ،رتمددداوك 

الو د  الدهي يجددل فيد  تحقيددق   سداق الخدمدة التعليميددة ممدا يدسدي إقدد  إهمداو كفدداية العمليدة التعليميدة وددك

 .رودة التعليأ

 مددا مددددخل معددددو العائددد مددد  التعلددديأ فوأدددتأ بوردد  خدددان بقيدددا  العائددد ، تسدددادي مددد  التعلددديأ  

ا  املختلفددددة للتعلدددديأ بتذلفددددة ال سددددوو ع دددد  هددددها التعلدددديأ   يددددا يقددددارن الفوائددددد املاليددددة املترتبددددة ع دددد  املسددددتُو

(WöBmann, 2003, 350)  ا إ   نا هددها املدد دخل يفتددر   نا معدددو العائددد ال دداقك سددوف يُّددل يابًتددا ومسدداوُ 

جين وددك املسددتقبل والتريددر فوأددا   ملعدددو العائددد املسددتقب ك وبالتدداقك   يتددعير بالتحسددينا  الييفيددة وددك إعددداد الخددُر

جين تجعددل  دداعون ال بددا  للعوائدد د وهددها افتددرا   يددر منطقددي ألنا التريددرا  وددك سددوا العمددل ووددك إعددداد الخددُر

ا  و ير  ابل للتنفيه وك   .الدوو   ا تسادياضمني 

إ   نا ،عتماد ع   تل  املداخل فقط  د يذون  ليل الفائدة و ير  داف  للعسدر ال داقك  و دد صعمدل 

ادة ،ضطراق وك  عض رواعل املجاو التربوي  طاملا  نا مجا   ،ضطراق   يمي  التحيأ فوأا م   ع   ُت

ل ع د   عد  قدأدي يميد  التنبدس بد  خ و منهجية عمل تفتر  يبا  مدخ   النُّاي وبيئت   وتنُّر إق  املستقب

ددة إقدد  ،عتمدداد ع دد   عددض املددداخل  خددر  للتخطدديط  ع دد   سددا  املا ددأد  وبندداًي ع دد  الدد  هندداي  ارددة ماسا

التربددوي تراودددك الُّدددروف البيئيددة البعيددددة عددد  ال بدددا  و،سددتقرار  تسدددتطي  رسدددأ م مددح املسدددتقبل والتنبدددس بددد  
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دددددف معددددد   و  دددددر والتييو مددددد  يدددددأ تعدددددر  الدراسدددددة لدددددبعض املدددددداخل  خدددددر  ال دددددد  دددددد تسددددداعد و،سدددددتعداد ألي تريو

 .املسسسة التعليمية ع   تحقيق متطلبا  الوصوو إق  تحقيق امليزة التنافسية

 مشذلة الدراسة

ة مدددد  مشددددي   عديدددددة تقلددددل مدددد  فعاليتأددددا  لددددها  صددددبح  تلدددد  الجامعددددا   تعددددا ي الجامعددددا  املسددددُر

دز  فذاعد  امليدزة  ا والتميو اليوي مطالبة بتحقيق النمو ولي  البقايم مما يتطلل منأدا البحدا عد  سدلوي التفدوو

العامليددة املعاصددرة ع دد  التنافسددية ُددك السددليل إقدد  الدد   واسلشددعاًرا للتحددديا  والفددرن ال ددد تفرضدداا البيئددة 

عددد الدددوقك ع دد  خططاددا  ر التعلدديأ العدداقك املسددري عحددو إضددفاي البو التعلدديأ العدداقك بمسددر  اتجادد  سياسددة تطددُو

ددد متطلبددا    
 ه
َ
ل ددز  ويسدداأ وددك بندداي مجتمدد  املعرفددة وُو ددادة والتميو لتحقيددق تعلدديأ رددام ك يندداف  ع دد  السددبق والُر

ة  )ة التنمية ،رتماعية والبيئية و، تسادي لود املسُر  (.02  6006وتارة التعليأ العاقك والبحا الع 

ة  إسددتراتيجية التنميددة "ووددك السددياا ااتدد   علندد  وتارة التخطدديط واملتا عددة ووصدد   وداري املسددُر

ي  6000دولددة وددك العددالأ بحلددوو ( 00)وال ددد هدددف  إقدد   ْن تذددون مسددر مدد   كبددر " 6000رؤُددة مسددر : املسددتدامة

ة إقدددددد   ائمددددددة  فةدددددل و ْن تنةدددددأ يدددددد رامعددددددة ع دددددد  مسددددددتو  العددددددالأ وفًقددددددا لتسددددددنيف ( 000)   رامعددددددا  مسددددددُر

ة  إسدددددتراتيجية التنميدددددة )ي 6060شدددددنرااي بحلدددددوو عددددداي  وتارة التخطددددديط واملتا عدددددة ووصددددد   وداري املسدددددُر

   إ   نا وددددك هدددده   هددددداف الطمو ددددة مبالرددددة شددددديدة  ددددد يسددددعل(90  6002  6000رؤُددددة مسددددر : املسددددتدامة

 .تحقيقاا وك   ل م  تسعة  عواي وك  ل  عض وررايا  ال د تنتهجاا الجامعا 

ة   يددددا  ر تسددددنيف الجامعددددا  ع دددد  مسددددتو  العددددالأ تواضدددد  مذاعددددة الجامعددددا  املسددددُر وتوضددددا تقدددداُر

ة عدددد  ترتيددددل  فةددددل  رامعددددة ع دددد  مسددددتو  العددددالأ  والددددهي يسدددددر مندددده عدددداي ( 000) ابدددد  الجامعددددا  املسددددُر

ف التسددنيف   دداديود ل جامعددا  العامليددة  إ   نا ي عدد  معاددد التعلدد6002 َسددوا يأ العدداقك  شددنرااي بالسددين بمو

ددة وددك رامعددة القدداهرة فقددط ردداي  وددك املركددز 
َ
ل
ا
َم  ة مو رامعددة ع دد  ( 000)ضددم   فةددل ( 200)الجامعددا  املسددُر

ة  فذاعددد  خدددار  6002ي  و6000مسدددتو  العدددالأ ودددك تسدددنيف عدددامي  التسدددنيف ي   مدددا بدددااك الجامعدددا  املسدددُر

(Graduate school of education, 2014)بينمددا ضددأ تسددنيف  (QS) ي  ربدد  رامعددا  6060البريطددا ي لعدداي
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ةم  يدددا  دددات  رامعدددة القددداهرة ع ددد  املركدددز  دددك ( 100-0000)  ت هدددا يددد   رامعدددا  ودددك الترتيدددل (060)مسدددُر ُو

ة  و سيوع : رامعا   .(www.topuniversities.com)عين شم   وسيندُر

در التنافسدية كما  ر عديددة  مد   همادا مدا  كدد  تقُر  شار  إق  ال  عتائج وتوصيا  لدراسدا  وتقداُر

وددددك ( 000)ي بحسدددوو مسددددر ع ددد  املركددددز 6001-6002العامليدددة السددددادر عددد  املنتددددد  ، تسدددادي بدددددافو  عدددداي 

ل مد  بدين  در   يدا يم دل هدها املحدور و ( 062)محور التعليأ العداقك والتددُر ا دًدا مد  اين دد دولدة شدملاا التقُر

ددا   أدا تنافسددية الددوو  )*(عشدرة ركيدزة
َ
ق

و
وهددها يتطلدل البحددا  (World Economic Forum, 2018, 94:96)ت

 .ع   سباق ال قيقية ملشذلة ضعف املذاعة التنافسية لجامعة كفر الشيخ

إقدد   نا طبيعددة مدددخ   النُّدداي   (Kivinen & Hedman, 2008, 391-408)و ددد  شددار  دراسددة 

زهدددا ومددد  يدددأ املذاعدددة التنافسدددية ل جامعدددة  وهدددها  الجدددام ك ُدددك املحددددد الدددرئي  لطبيعدددة مخرراتددد  ومسدددتو  تميو

دد ودك بيئتد  الداخليدة عقا  ,Stolz et al, 2010)كمدا  كدد  دراسدة . يددعو إقد  دراسدة الجامعدة كنُّداي دينداميذي مو

تنافسددددية ل جامعددددة وددددك ضددددوي السدددديا ا  السياسددددية وال قافيددددة  والتعليميددددة  هميددددة تفسددددير املذاعددددة ال( 507-528

 .املحيطة  أا  وهها يتطلل دراسة الجامعة كنُّاي ديناميذي مفتو  ع   بيئت  الخاررية

ط  و  ددددددد  فيدددددددري رديدددددددد يقددددددود  التخطددددددديط    العشدددددددوائية  و التخدددددددبو يفددددددر  هدددددددها ضدددددددرورة ورددددددود تورو

قددود  و  يمددان بةددرورة الترييددر  سددلل  وضددا  املتددعخرة ل جامعددة  والدد  بتعبئددة السدددفة  و تددرميأ الوا دد   ُو

ر  وتذدُو  رؤُدة تمتدز  فوأدا معطيدا  ال اضدر  وو سدا   عجزهدا  مد  الخيداو ودك  الجامعة كذل عحو التطدُو

ا 
ً
اسدتج ي  عدض  إقد  ال دد هددف  (2002)دراسةة اايةد   وهدها مدا  كدتد (02  6002عمدار  )صورة  كثر إشدرا 

وأددددددا وتررمتأددددددا إقدددددد  مجموعددددددة مدددددد  ورددددددرايا  واملمارسددددددا  معددددددايير   
َلنه

َ
ددددددز وددددددك التعلدددددديأ الجددددددام ك ال ددددددد إاا تددددددأ ت التميو

دددز  ورصدددد   عددداد  تمدددة التعلددديأ الجدددام ك ودددك (مسشدددرا   داي)   تقدددود  داي الجدددام ك ودددك  افدددة رواعبددد  إقددد  التميو

دد ددر مسددر  وتقددديأ رؤُددة مسددتقبلية مقتر ددة عدد  كيفيددة تحقيددق معددايير التميو ز وددك التعلدديأ الجددام ك إل دددا  التريو

ز وك  داي الجام ك  .النووك املعموو والتورو  للتميو

                                                 
)*(
ا (المؤسسررااا البنيررة التحتيررةا بيتررة االكتيرراد ال لررتا اليررحة  التعلرري )مجموعررة المتطلبرراا ايساسررية : مؤشررراا التنافسررية العالميررة 

ر ايسرواق الماليرةا محور التعلي  العالت  التدريبا محور كفاءة السوقا كفراءة سروق العمرل  العمراطا  طرو  )مجموعة محفزاا ال فاءة 

 (.ر بيتة ايعماطا محور االبت ارمدى  طو  )ر ا مجموعة عوامل االبت ار  التطو  (جيةا حج  السوقالجاهزية الت نولو
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امليدددددزة  ،(2002)دراسةةةةةة عيةةةةةدارو  وللو دددددوف ع ددددد  طبيعدددددة امليدددددزة التنافسدددددية ودددددك الجامعدددددا   تناولددددد 

دددَرا العمددل ،  فتراضدددية  التنافسددية وددك الجامعدددا   وإيةددا  رادددود  عددض الجامعدددا   رنليددة  شدددعن تشددييل ف 

وإلقاي الةوي ع   رادود وتارة التعلديأ العداقك ودك مجداو إدارة املعرفة و دد توصدل  الدراسدة إقد  إطدار متذامدل 

ة َرا العمل ،فتراضية كآلية إستراتيجية لتحقيق امليزة التنافسية ل جامعا  املسُر  . ياو إدارة ف 

 Bisariaدراسةةةةةةلتنافسدددددية  تناولددددد  وملعرفدددددة  سدددددباق ال دددددد تددددددعو املسسسدددددا  إقددددد  تحقيدددددق امليدددددزة ا

دددددف  عدددددوا    (2013)  سدددددباق ال دددددد تددددددعو مسسسدددددا  التعلددددديأ العددددداقك إقددددد  تحقيدددددق ميدددددزة تنافسدددددية بينأدددددا  وتعُر

ندد  الدراسددة  هميددة  ْن يذددون  املختلفددة للميددزة التنافسددية ال ددد مدد  املميدد   ْن تتحقددق وددك مجددا   التعلدديأ  وبيا

ذليدددا  والجامعددا  وتعييرهدددا هندداي تندداف  ودددك مجدداو التعلددديأ  وإ اددار مدددد   هميددة تحقيدددق ميددزة تنافسدددية وددك ال

ا للميدددزة التنافسدددية   وصدددفي 
ً

ع ددد  الجامعدددة والذليدددة والطلبدددة و وليددداي  مدددور واملجتمددد  كذدددل   يدددا  ددددم  تحلدددي 

وكيفيددددة تحقيقاددددا  وكيفيددددة ،سددددتفادة مدددد  ودارا  املورددددودة بالجامعددددة وددددك دعددددأ خسائسدددداا التنافسددددية ع دددد  

ة التعليمية  و د توصل  الدراسة إق   نا تحقيق امليزة التنافسية الطلبة  والايئة التدريسية  والبيئ: مستو  

ة  .هو  مر  اعو ي و خ اك يجل  ْن تلتزي ب  مسسسا  التعليأ وك منهج  ياسأا   اديمية ووداُر

تحليددل العوامددل ال ددد تددسير وددك تحقيددق امليددزة   Barusman (2013)دراسةةة ووددك هددها السددياا تناولدد  

وها  التنافسددددية املسددددتدا مة ملسسسددددا  التعلدددديأ العدددداقك الخاصددددة وددددك إعدوعيسدددديا  إضددددافة إقدددد  تحليددددل السددددديناُر

املسددددتقبلية  شددددعن ديناميييددددة البيئددددة الداخليددددة والخارريددددة ملسسسددددا  التعلدددديأ العدددداقك الخاصددددة و د توصدددددل  

ر إسدتراتيجياسأا مد  خد و الجمد   مينأدا تطدُو بدين العوامدل الدراسة إق   نا مسسسا  التعليأ العداقك الخاصدة يو

الرئيسددة الداخليددة والخارريددة  كمددا  نا اسددتدامة تنافسددية مسسسددا  التعلدديأ العدداقك الخاصددة تتددعير بالعوامددل 

ددل  وكددهل  بالعوامددل الخارريددة م ددل: الداخليددة م ددل سياسددة ال ذومددة : فعاليددة القيددادة وتددوافر  مددواو والتمُو

لينتجا  عمو عدد مسسسا  التعليأ العاقك الخاصة وتوافر ا ها
َ
س
و
 .ملحاضُر  امل

م   دراسةةةةة وللو ددددوف ع دددد  متطلبددددا  اسددددتدامة الخبددددرة التنافسددددية وددددك مسسسددددا  التعلدددديأ العدددداقك  دددددا

عرًضا لتل  املتطلبا  بالجامعة وس مية  رزة و د توصل  الدراسة إق  مجموعة م  النتائج ، (2002)علي
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ة بذل م  املتريدرا   نا متطلبا  استدامة الخبرة التنافسية ل جامعة تت: منأا تقيديأ مدوارد )عير بسورة روهُر

ددف املنُّوددد ددف (و دددرا  الجامعددة  التعلدديأ املنُّوددد  التحسددين املسددتمر  والتييو    يددا  ددان   ددو  هددو التييو

 %.22.10  و ضعف هو معرفة  درا  املنافسين بنسبة %22.02املنُّود بوتن  س د 

ي هيئددة التدددري  وددك مددد  تددوافر متطلبددا  ر   لددبعض  راي  عةددا،(2002)دراسةةة و ةة و ددد عرضدد  

دة لدر   املداو  املاو الفيري بجامعة بنأا لتحقيق امليزة التنافسدية لادا  والد  مد  خد و توضديح  سد  الفيُر

ر   و دددد توصدددلالفيدددري وامليدددزة التنافسدددية ومعرفدددة الع  دددة بينأمدددا   الدراسدددة إقددد  عددددة مقتر دددا  لتفعيدددل تطدددُو

امليدزة التنافسدية لجامعدة بنأدا  مد  هده  املقتر دا  مدا يتعلدق بدر   املداو اللشدري   ر   املاو الفيدري لتحقيدق

 .  ور   املاو املعلوماتي(خدمة املستفيدي )ور   املاو التنُّيود  ور   املاو الع  اتي 

ة ودددك تحقيدددق امليدددزة التنافسدددية ودددك الجامعدددة عرضددد   دراسةةةة املقادمةةةة وملعرفدددة دور اليفدددايا  اللشدددُر

ة وك تحقيقاا  و د توصل  إق ،(2002)   مستو  امليزة التنافسية ل جامعة وس مية  ودور اليفايا  اللشُر

ة وتحقيدددق امليددددزة التنافسدددية وددددك الجامعددددة  ر اليفدددايا  اللشددددُر
و
ددددَوف

َ
الدراسدددة إقدددد   نا هنددداي ع  ددددة ارتباطيدددة بددددين ت

ر وعدددداو   كمددددا  نا هندددداي ع  ددددة وسدددد مية  و نا  سددددبة تحقيددددق امليددددزة التنافسددددية وددددك الجامعددددة وسدددد مية   
ه
تددددوف مو

ر املعرفدددة والقددددرا  واملادددارا  املوردددودة ودددك الذدددادر اللشدددري ومدددد   ددددرة الجامعدددة ع ددد  
و
دددَوف

َ
ارتباطيدددة بدددين مدددد  ت

 .تحقيق ميزة تنافسية

ف إقد  كيفيدة تحقيدق املسسسدا  امليدزة التنافسدية ، Mahdi et al (2019)دراسةة كمدا هددف  التعدرو

ددددد  ع ددددد  مجموعدددددة مددددد  الذليدددددا  املسدددددتدامة مددددد  
َ
ق  

به
و
الدددددة  وط قدددددة فعا خددددد و اكلسددددداق املعرفدددددة واسدددددتخداماا بطُر

والجامعددا  الخاصددة باعتبارهددا اسددل مارا  لرردداو  عمدداو مدد  خدد و عمليددا  إدارة املعرفددة واملنُّددور القددائأ 

  الجامعددا  ع دد  املددوارد  وتوصددل  الدراسددة إقدد   نا ال سددوو ع دد   فةددل ميددزة تنافسددية مسددتدامة يتطلددل مدد

نأدا وتقاسدماا وصديا ة  هددافاا ودك  دل راعدل مد  رواعدل املنُّمدةم  ي  نا مدوارد  الخاصدة توليدد املعرفدة وتخُز

رها دائًما  . ي منُّمة يجل  ْن تشتمل ع   املعرفة ال د ينبغك ،هتماي  أا وتطُو
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ددد دددَي  رديددددة للتوسو دددز ودددك التعلددديأ الجدددام ك يقتيدددأد البحدددا عددد  ص  دددا وكيًفدددا إنا الوصدددوو للتميو   فيددد  كم 

ددددا  ي 
َ
ددددا وعامل يا  املفروضددددة إ ليمي   

را  العامليددددة والتحددددوو   املجتمعيددددة  والتحددددده طددددل  )ملواراددددة رملددددة التطددددوو القو

ر ( 6002)عبدددالّكه دراسددة    و ددد  وصدد (01  6009 يددر التخطدديط وسددتراتي ك لتطددُو بةددرورة ،عتمدداد ع دد  ف 

دددد املنافسدددة  منُّومدددة  داي الجدددام ك وتحقيدددق مذاعدددة تنافسدددية متقدمدددة   يدددا تزايدددد   هميدددة التخطددديط بتزايو

ا  متقدمة وك  ل مسدتقبل طا دا   ك  شدطتأا وودبين الدوو لتحقيق مستُو  
ه
دذ

َ
ش لودد  ممدا صو التعلديأ والبحدا الع 

ة وبالتاقك طا تأا وعتارية و، تسادية  .الدولة اللشُر

  تدد  بمجتمدد  املعرفددة  وهددها مددا عرضدد  يتطلددل الدد  الو ددوف ع دد  مفاددوي التخطدديط التربددوي  وع

 مفادوي وخسدائ  مجتمد  ،(2002)دراسةة اححةوت، ورخةرون ل 
ً
َدة  

َحدده  مفادوي التخطديط التربدوي ومو
ً
دَ ة  

َوضه مو

املعرفة ومعو ا  بنائ   وع  ت  بالتخطيط التربوي  وتوصل  الدراسة إق   نا الع  ة بين التعليأ والعمل  

ة رامدددة   يدا إنا  عدض املدسه   التعليميدة تددسدي إقد  العديدد مد  املاد   ممددا ودك  دل مجتمد  املعرفدة  ع  د

و بدددددين الو دددددائف واملاددددد   كمدددددا  نا التخطددددديط التربدددددوي الجيدددددد  ة  دددددادرة ع ددددد  التحدددددوو يقتيدددددأد وردددددود  دددددو   شدددددُر

ددر التينولددوتك الددهي سددوف يطددر  ع دددا  ْن يعخدده  عددين ،عتبددار التريو ة  بو  دد  سددوا ل  تيارددا  مدد  القددو  اللشددُر

ر وعتارية وبنية العمل وبنية العمالدة واملدسه   التعليميدة  و عد  ودك  دل مجتمد  املعرفدة   
ريه العمل  والهي سيو

دل معادا   ة وك التعليأ للييفية ال د يحسل  أا الفرد ع د  املعرفدة وكيفيدة إتقاعد   دوا  التعامو  صبح   ولُو

 .اًما واسليعاًبا وتو يًفا وإعتاًرامما يتطلل ترييًرا وك ع  ة الفرد باملعرفة إمل

ا  التخطديط التربدوي   - يًةا-كما يتطلل ال   ة ومستُو الو وف ع   الع  ة بين  هداف التربُو

ا  ،(2002)دراسة عيد،وهها ما تناولت   دة  وتحديدد مسدتُو ا   هدداف التربُو ال د سدع  إقد  تحديدد مسدتُو

ا   دة ومسدتُو ا   هدداف التربُو د مستُو التخطيط التربوي  واليشف ع  مد  ارتباع املد  والنطاا بتعدو

ا  التخطديط التربدوي   ف إقد   هميدة التذامدل واللسلسدل والتندا أ بدين مسدتُو التخطيط التربدوي   يًةدا التعدرو

ا  متدررددة تختلددف فوأددا و يفددة  ددل هدددف مدد  وتوصددل ددة تنددتُّأ وددك مسددتُو   الدراسددة إقدد   نا  هددداف التربُو

 يدددا عوعددد  ويجمددد  إ   عددد  يخددددي  عةددد   عًةدددا  كمدددا تختلدددف الجادددة املسدددئولة عددد  بنددداي الاددددف  و تحقيقددد  

ْقدددر  يه فقدددد صدددار بددداخت ف املسدددتو  الدددهي يوردددد فيددد   وملدددا  اعددد   هدددداف ُدددك منطلدددق التخطددديط وعمدددود  الف 
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ددددل  ا  متدررددددة  إ   نأددددا  يددددر منفسددددلة عدددد   عةدددداا بددددل يجددددل  ْن يددددربط بينأددددا التذامو للتخطدددديط التربددددوي مسددددتُو

ا 
ً
أ  وتم دددل تلددد  العناصدددر مجتمعدددة شدددروط

و
دددل والتندددا  ملتطلبدددا  عجدددا  عمليدددة  -ضدددم  شدددروع  خدددر  -واللسلسو

   نا منُّومدددة التخطددديط التربدددوي التخطددديط التربدددوي وفعاليتددد  ودددك النأدددو  بدددالوا    كمدددا توصدددل  الدراسدددة إقددد

  دددددرق إقدددددد  ال لقددددددا  املفقددددددودة منأددددددا إقدددددد  الددددددت تي   مددددددر الددددددهي صسددددددتدوك التوصددددددية بةددددددرورة مرارعددددددة منُّومددددددة 

ر      لاا إاا ما  راد القائمون ع    مر التعليأ اتخاا خطوا  عملية عحو تطُو
َوره

و
التخطيط التربوي والفير امل

 .بسورة فعلية

، لةةةةبع  (2002)مةةةةداخل الت طةةةةيي التربةةةةوي، عروةةةة  دراسةةةةة م مةةةةود وللوقةةةةوف علةةةةى طبيعةةةةة 

املةةةداخل املسةةةت دمة فةةةي الت طةةةيي التربةةةوي، وأهةةةم الت ةةةديات اححضةةةار ة املعاصةةةرة املةةة  رة فةةةي الت طةةةيي 

التربةةةةوي ومداخلةةةةح، واقترمةةةة  ميمةةةة  مةةةةدخل ت طةةةةيي تربةةةةوي فةةةةي وةةةةوء الت ةةةةديات اححضةةةةار ة املعاصةةةةرة، 

وعةةةة مةةةن املتطلبةةةات تحروةةةها الت ةةةديات احةارجيةةةة والداخليةةةة علةةةى وخلصةةة  الدراسةةةة َّلةةةى أنم هنةةةا  مجم

يمكن تلبيتها من خيل ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في الحرص التعليميةة، وت سةين  النظام التعليمي

ةةا وتةةو ير بيلةةة عمةةل َّلكترونيةةة، واعتمةةاد مبةةدأي التعلةةيم والةةتعلم مةةد  اححيةةاة، وترشةةيد  ةةا ونوعت التعلةةيم كم 

ةةن اسةةت دامها فةةي البةةرامة التعليميةةة، وتوصةةل  الدارسةةة َّلةةى القواعةةد املتضةةمنة فةةي النحقةةات ا ملاليةةة وْمس 

نظر ةةةةة الحوالةةةةةم  السةةةةةت دام الت طةةةةةيي التربةةةةةوي فةةةةةي مواجهةةةةة ديناميكيةةةةةة النظةةةةةام التعليمةةةةةي وبي تةةةةةح، كمةةةةةا 

 .توصل  َّلى اقتراح مدخل ديناميكي للت طيي التربوي في ووء الت ديات اححضار ة املعاصرة

، (2002)دراسةةة الْزبيةةر و ددوف ع دد  وا دد  التخطدديط التربددوي ملخررددا  التعلدديأ الجددام ك  تناولدد  ولل

اليشدددددف عدددددد  وا ددددد  التخطدددددديط التربدددددوي ملخررددددددا   ليدددددا  التربيددددددة السدددددوداعية مدددددد  ورادددددة عُّددددددر  عةددددداي هيئددددددة 

َضعف :  همااالتدري  وخبراي الجودة بذليا  التربية وك و ية الخرطوي  و د توصل  الدراسة إق  عدة عتائج 

دددة   ين وسدددوا العمدددل  عددددي إشدددراي القطدددا  الخدددان ودددك وْضددد  الخطدددط التربُو دددين التربدددُو ط   
ه
ط

َ
خ

و
التنسددديق بدددين امل

ين ورادا  سدوا  دين التربدُو ط   
ه
ط

َ
خ

و
ادة هجرة اليفايا  التدريسية  و وص  الدراسة بةرورة التنسيق بدين امل ُت

لود  .العمل  وتشجي   ساتهة ع   ،هتماي بالبحا الع 
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أ ع ددد  الجامعدددا    
َحدددته دددا ع ددد  منُّومدددة التعلددديأ ممدددا يو

ً
دددر  تدددعييًرا بالر

ا
وعليجدددة للمتريدددرا  العامليدددة ال دددد  ي

ددددددددف مدددددددد  تلدددددددد  املتريددددددددرا  املتم لددددددددة وددددددددك ال ددددددددورة العلميددددددددة  ة  ومنأددددددددا رامعددددددددة كفددددددددر الشدددددددديخ  ضددددددددرورة التييو املسددددددددُر

اطيدة   صدبح  م  قدة الجامعدا  والتينولورية  ويدورة ،تسدا   والتيدت   ، تسدادية  ويدورا  الديمقر 

ة إعداًدا يقوي ع   التخس  املعروك وامل د   لاه  املتريرا  وا دة م   برت و ائفاا وك إعداد القو  اللشُر

د بد  مخرراسأدا مد  معلومدا    
دَزوه

و
كما  صبح   درة الجامعة ورودة الجاد التعليود الهي تبهل  ييم  فيما ت

دددة ومادددارا  تلناسدددل مددد  املعدددايير الع ف التخسسدددا  وال دددد تفدددر  ع ددد  الجامعدددا  املرارعدددة الجهُر ددد ا
َ

امليدددة ودددك ش

ددددز وددددك املنددددتج التعليوددددد وتحقيددددق  والشدددداملة لسياسدددداسأا وإسددددتراتيجياسأا و هدددددافاا لةددددمان تحقيددددق السددددبق والتميو

ة تنافسيتأا م   يرها م  الجامعا   .املزايا التنافسية لاا مما يةم  استمراُر

َوَرة مشذلة الدراسة ال الية وك السساو الرئي  التاقكوم  يأ يمي  
ْ
 :َبل

 امليزة التنا سية حجامعة كحر الشيخ في ووء مداخل الت طيي التربوي؟ كيف يمكن ت قيق

 :وورابة ع  هها السساو تتطلل ورابة ع   سئلة الفرعية التالية

 ما ماهية التخطيط التربوي  وما  هأ مداخل ؟ .0

 استخداي مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ؟ما دواوك  .6

 ما ماهية امليزة التنافسية بين الجامعا  ومتطلباسأا؟ .0

مدددددا وردددددرايا  العمليدددددة  سدددددتخداي مدددددداخل التخطددددديط التربدددددوي لتحقيدددددق امليدددددزة التنافسدددددية لجامعدددددة كفدددددر  .2

 الشيخ؟

وها  املسددتقبلية لتحقيددق امليددز  .0 ة التنافسددية لجامعددة كفددر الشدديخ وددك ضددوي مددداخل التخطدديط مددا السدديناُر

 التربوي؟
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 أهداف الدراسة

هددددف  الدراسدددة  شدددذل  رئدددي  إقددد  توضددديح كيفيدددة تحقيدددق امليدددزة التنافسدددية لجامعدددة كفدددر الشددديخ ودددك 

ميد  تحقيدق هدها الاددف مد  خد و تحقيدق  هدداف الفرعيدة  ضوي استخداي مداخل التخطيط التربدوي  ُو

 :التالية

ةال .0 ف إق  مداخل التخطيط التربوي وك  دبيا  التربُو  .تعرو

ف إق  كيفية تحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ باستخداي مداخل التخطيط التربوي  .6  .التعرو

ف إق  متطلبا  تحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ .0  .التعرو

 .كفر الشيخ وك ضوي مداخل التخطيط التربوي تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخاررية لجامعة  .2

وها  مستقبلية لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشديخ ودك ضدوي مدداخل التخطديط  .0 ا ترا  سيناُر

 .التربوي 

 أهمية الدراسة

 :تتضا  همية الدراسة ال الية م  خ و النقاع التالية

وهدددددو تحقيدددددق امليدددددزة التنافسدددددية إل دددددد  تعدددددالج هددددده  الدراسدددددة موضدددددوًعا ع ددددد  درردددددة كبيدددددرة مددددد   هميدددددة   .0

ة   يدددددا فرضددددد  تسدددددنيفا  الجامعدددددا  ع ددددد   دددددل رامعدددددة صددددديا ة إسدددددتراتيجية لبنددددداي  الجامعدددددا  املسدددددُر

 .واستدامة ميزة تنافسية وك  طا  التعليأ العاقك

ط الةوي ع د   ةدية تحقيدق امليدزة التنافسدية لجامعدة كفدر الشديخ   .6  
ه
َسل

و
ة للدراسة  ونأا ت  همية النُُّر

 .بيعة مداخل التخطيط التربوي كآلية لتحقيق تل  امليزةوط

 هميدددة التطبيقيدددة للدراسدددة ودددك تحليدددل البيئدددة الداخليدددة والبيئدددة الخارريدددة لجامعدددة كفدددر الشددديخ وا ترا   .0

وها  لتحقيق امليزة التنافسية بالجامعة وك ضوي مداخل التخطيط التربوي   .عدة سيناُر

 ملددددا بددددد .2
ً

ددددك دراسددددا  تددددعتي هدددده  الدراسددددة اسددددتيما     البددددا  ون وددددك مجدددداو التخطدددديط التربددددوي وددددك مسددددر  ُو

ليس   ليلة ولينأا لأ تشمل  ل املجا    لهل  تعتبدر إضدافة إقد  رصديد دراسدا  التخطديط التربدوي ودك 
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ين والعدددداملين وددددك مجدددداو التخطدددديط التربددددوي  تخدددداا  التعلدددديأ املسددددري  وال ددددد ربمددددا تفيددددد املسددددئولين التربددددُو

ة ة القرارا  التربُو الة وك تحسين العملية التربُو    داة فعا
َ
 .ال تمة لتحقيق التنافسية  وَرْعل

توعية املسئولين ع  التعليأ العاقك وع  رامعدة كفدر الشديخ بآليدا  تحقيدق امليدزة التنافسدية باسدتخداي  .0

 .مداخل التخطيط التربوي 

 منهج الدراسة

 :ا تة  طبيعة الدراسة ال الية و هدافاا استخداي ما ي ك

 املنهج الاستشرافي .0

هدددو مدددنهج   صسددد   إقددد  التنبدددس باملسدددتقبل  و التخطددديط لددد   بدددل يقدددوي بددد رراي مجموعدددة مددد  التنبدددسا  

وها "املشروطة  ال د تفتر  الوا   تارة واملعموو تارة  خر  ماما  اع  طبيعة السور املعموو فوأا " السيناُر

ي املدددنهج (0  0991العيسدددوي  ولخدددرون  )دون  ْن تنتهدددد إقددد   دددرار بتحقيدددق  ي مددد  هددده  السدددور  خد  سدددتو
و
  و دا

وها  تحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  .،سلشراوك وك بناي سيناُر

 أسلوب السينار و .2

و  داة  ْسَتخَدَمة وك الدراسا  املستقبلية و كثرها شيوًعا  والسيناُر
و
و   د  ساليل امل صعتبر السيناُر

  وهدو َوْصدف لوضدد  (09  6000فليدة  والز ددي  )النُّددر عد  الوصدوو إقدد  هددف معدين للتنبدس باملسدتقبل   ردض 

مستقب ك ممي   ومحتمل  و مر وق في   م  توضيح مل مح املسار  و املسارا  ال د  يمي   ْن تسدي إق  هها 

دددَر   و صدددل  ْن 
َ
فت دددا مددد  الوضددد  الدددراه   و مددد  َوْضددد  ابتددددا ي مو

ً
تنتهدددد  دددل الوضددد  املسدددتقب ك  والددد  اعط  

وها    (.صور مستقبلية بديلة)الدراسا  املستقبلية إق  سيناُر

وها  تسددددتأدف تحديددددد   دددددا  املسددددتقبل  وتوروأدددد  وددددك مسددددارا  واتجاهددددا   وعمليددددة بندددداي السدددديناُر

دددق فوائدددد   
َحقه

و
وها  ت دددة للمسدددتقبل  فالسددديناُر

َ
ك ه
َحر 

و
ا  القدددرار ودددك اكلشددداف القدددو  امل دددنا مختلفدددةيمي   ْن تفيدددد صو

َتَعددددددد ما تدددددددوفير  ددددددددر مناسدددددددل مددددددد  املعلومدددددددا  املتعلقدددددددة بدددددددالخطط واملشدددددددروعا  مو ددددددديا دة للتخطددددددديط التربدددددددوي  س   
ده
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املسددددتقبلية للمنُّمددددة  وتحديددددد العوامددددل الفاعلددددة الخاصددددة بالبيئددددة الخارريددددة ال ددددد يميدددد   ْن تددددسير ع دددد  النمددددو 

ددف مدد  التريددرا   املتو عددة  وإتا ددة فددرن املسددتقب ك للمسسسددا  التعليميددة  وتحسددين فددرن رد الفعددل والتييو

ر  والفرن واملخاطر املترتبة ع   تنفيهها  .التفيير وبداوك  وتحديد إستراتيجيا  التطُو

 مسط  ا  الدراسة

 :تتحدد املسط  ا  وررائية الرئيسة للدراسة فيما ي ك

 Educational Planning Approachesمداخل التخطيط التربوي  .0

لمية  را الع 
و
مادا ُك الط دة وتحديدد مسدارها وتنفيدهها ومتا عتأدا وتقُو َبَعة عند َوْضد  الخطدة التربُو تا

و
امل

دة َحدا سَبًقا خ و فترة تمنية مو َدة مو َحدا
و
ة امل  .م   رل تحقيق  هداف التربُو

 Competitive Advantageامليزة التنافسية  .6

ددددز وا ددددقو لاددددا التميو  
َحقه

و
لسددددبق  تسدددد   الجامعددددة إقدددد  تنميتأددددا ُددددك خسددددائ  تمتلياددددا رامعددددة كفددددر الشدددديخ ت

زة وك رمي  مجا سأا وال دد   
ادية املتميه رها م  خ و مجموعة م   ليا  والوسائل ووستراتيجيا  الُر وتطُو

زها ع   يرها م  الجامعا   
 .تشج   عةاي هيئة التدري  والط ق ع   وبدا  وك مجا    خر  تميه

 خطوا  السير وك الدراسة

هداف الدراسة واسلناًدا إق  الدراسا  والبحو  وك مجاو التخطيط التربوي بالجامعا   تحقيًقا أل 

 :تسير الدراسة وفًقا ل خطوا  التالية

 .بناي وطار العاي للدراسة  وال  وك الفسل  وو  .0

تحديددددددد ماهيددددددة التخطدددددديط التربددددددوي و هميتددددددة و هدافدددددد  السياسددددددية و، تسددددددادية و،رتماعيددددددة  .6

 .ومداخل  التقليدية وال دي ة  وال  وك الفسل ال ا يوالتعليمية 

تقدددددديأ إطدددددار مفددددداهيود للتخطددددديط التربددددددوي ومدددددداخل تحليلددددد   ودواعيددددد  الداخليدددددة والخارريددددددة   .0

 .باإلضافة إق  التحديا  املعاصرة وا عذاساسأا علي   وال  وك الفسل ال الا
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خيدددددة تحليدددددل وطدددددار الفيدددددري للميدددددزة التنافسدددددية بدددددين الجامعدددددا   والو دددددو  .2 ف ع ددددد  ردددددهورها التاُر

وعددر   عددض النمدداا  الجامعيددة العامليددة وددك تحقيددق امليددزة التنافسددية ووفددادة منأددا  باإلضددافة 

 .إق  متطلبا  تحقيقاا  وال  وك الفسل الرا  

الو دددددوف ع ددددد  وردددددرايا  العمليدددددة لتحقيدددددق امليدددددزة التنافسدددددية لجامعدددددة كفدددددر الشددددديخ مددددد  خددددد و  .0

 .  وال  وك الفسل الخام SWOTالتحليل البيئد ل جامعة 

و ،بتذددداري  .2 وها  املسدددتقبلية واملدددداخل املقتر دددة للتخطددديط التربدددوي  والسددديناُر عدددر  السددديناُر

 .لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  وال  وك الفسل الساد 
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 نيالفصل الثا
 (المداخل -األهداف  -األهمية ) التخطيط التربوي

 

 تمهيد

 
ت

 الت طيي التربوي نشأة : أوال

ا  أهمية وأهداف الت طيي التربوي :  انيت

  همية التخطيط التربوي  .0

  هداف التخطيط التربوي  .6

ا
ت
 مداخل الت طيي التربوي في ألادبيات التربو ة          :  الث

 مدخل الطلل ،رتماوك ع   التعليأ .0

ة .6  مدخل املتطلبا  م  القو  اللشُر

 مدخل معدو العائد م  التعليأ .0

 إدارة الجودة الشاملةمدخل  .2

 مدخل ال وكمة .0

 مدخل اله اي وستراتي ك .2

 مدخل الشراكة .2

 مدخل القيادة وستراتيجية .1

 تعقيب
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 ف اللصل الثس
 (اليدامل -ااهدا،  -ااهيية ) التمتيت الترب  

 تمايد

َعددددو التخطددديط التربددددوي مددد   هددددأ مجدددا   التخطدددديط القدددومي و اعدددددة ارتذدددات    يددددا يقدددوي بلنميددددة  صو

ة ودددددك رواع أدددددا  ة وصدددددقل وصددددديا ة القددددددرا  واملادددددارا  واملعدددددارف و،تجاهدددددا  لليفدددددايا  اللشدددددُر القدددددو  اللشدددددُر

ي  لميدددة والعمليدددة والفنيددددة والسدددلوكية   يددددا  صدددبح العنسددددر اللشدددري هدددو الركيددددزة و سدددا  وددددك بنددداي التقدددددو الع 

ة الف.، تسدددادي و،رتمدددداوك ووددددك برعددددامج  يددددة تنميددددة مقسدددودة دددد  والقدددددرة اللشددددُر  
ه
دددددة ل ددددد  املسددددتقبل تمي ُر

و سان م  تخطيط هها املستقبل م   رل إعجات  هداف  املر وبة   و تلبية ا تيارات  املستقبلية املبترا   

ددددددي وردددددود  خم فادددددو  دددددديأ    َمددددداَر  ع ددددد  عحدددددو واسددددد  منددددده فجدددددر التددددداُر فدددددالتخطيط للمسدددددتقبل  شددددداع إ سدددددا ي يو

 (.69  6006الزعف ك  ) و سان  وإْن اختلف  صور  عما هو علي   ن

والتخطدددديط عمليدددددة مقسدددددودة سأددددددف إقدددد  إعدددددداد خطدددددة عمدددددل للمسددددتقبل مددددد   ردددددل تحقيدددددق  هدددددداف 

ة املمينة  كمدا صسد   التخطديط لبرابدة عد   محددة  وال  م  خ و تدبير ومذاعا  املادية واملالية واللشُر

د  ن عههل؟ وما املسادر  و امل:  سئلة  تية وارد ال د سنعتمد علوأا للوصوو إق  هناي؟  ي  عح ؟ و ي  عُر

وكيددف عسددل إقدد  هندداي؟ وم ددف يحددد  الدد ؟ وَمدد  املسددئوو عدد  الدد ؟ ومددا البياعددا  واملعلومددا  ال ددد سددنحتا  

ي  دو
َ
ق

َ
 ؟(92  6006  ك  )إلوأا لقيا  ما عتو   تحقيق  م   ت

العامليدددة ال اعيدددة كعنسدددر ومددد  تزايدددد ،هتمددداي بدددر   املددداو اللشدددري والتركيدددز ع ددد  تنميتددد   عدددد ال دددرق 

ددددف بطددددرا عدددددة مدددد   هماددددا عُّدددداي  نوا دددداو وددددك التنميددددة ، تسددددادية و،رتماعيددددة  الدددد  العنسددددر الددددهي يو ر وفعا  
ه
مددددسي

نف عنأا لتحقيدق التنميدة  وسداد  التعليأ   ار اتجا  عالود عحو اعتبار التخطيط التربوي عملية  ساسية     

ا  م  القرن املا أد ي ي ة مداخل للتخطيط التربوي تنوع   هدافاا بين املنُّور ، تسادي خ و الستينيا

 .و،رتماوك
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ت

 نشأة الت طيي التربوي : أوال

ة  فقددددد وضدددد  و سددددان البددددهور  وقدددد  ملفاددددوي التخطدددديط   شددددع  فيددددرة التخطدددديط مدددد   اددددور اللشددددُر

مدددداوك للمواتعددددة بددددين بمعندددا  العدددداي عندددددما  دددداوو إصدددددار  عددددض  راراتدددد  ع دددد  املسددددتو  الفددددردي  و املسددددتو  الج

ة  ار  وك  دبيا   ال ارا  و ساعية املتزايدة واملوارد وومذاعا  املحدودة  كما  نا للتخطيط رهوًرا تربُو

 
َ

ددف ص  خ الفيددر التربددوي القددديأ  يددا وو بععدد  مددد ي بطبعدد    ي   صسددتطي  إ   ْن صعدديد (  رسددطو)فلسددفة وتدداُر

ددْن  (  ف طددون )كتددَل " الجماورُددة"عيددة  ووددك كتدداق وددك شددبية مدد  الع  ددا  والتنُّيمددا  ،رتما عدد  كيفيددة صو

ددددا يناسددددل املجتمدددد   ددددا تربوُ 
ً
ط

ا
 ددددادة لسددددد ا تيارددددا  مدينددددة  يينددددا اليوعاعيددددة وددددك املجددددا    افددددة  كمددددا وضدددد  مخط

 ييندددددد  وتذلدددددأ بوضدددددو  عددددد   هدددددداف التربيدددددة وعددددد  املرا دددددل ال دددددد يمدددددر  أدددددا منددددده مرا لددددد   وقددددد  إقددددد   ْن يتخدددددر  

 
ً
ُّادر ،هتمداي بدالتخطيط  فيلسوف    والطبقة ال د ينتود إلوأا تبًعا ملسدتوا  التعليودد  ُو

َد دور  ل متخره ا  و دا

د  للتربيدة مد  
َ
ط

ا
ط

َ
 يًةا وك ال ةارا   خر  م دل ال ةدارة السدينية و يرهدا مد  ال ةدارا  القديمدة ال دد خ

 (.Coombs, 1970, 22) رل تحقيق  هدافاا الوطنية 

خ تلدد  ال ددد  دداي  أددا سدديدعا يوسددف عليدد  السدد ي وددك تفسددير ولعددل  وو تجربدد ة للتخطدديط تنا لاددا التدداُر

د الشددة  فادو بوصدلة تحديدد ،تجدا  املر دوق  دن  د الرخداي وس  دن   لدأ فرعدون مسدر  وتوتيعد  للمحسدوو بدين س 

 إقد   هدداف املطلوبد
ً

ة  ولقدد تطدور واملرسوي إلعجا   عماو ووعجاتا   وهدو الددليل عحدو املسدتقبل  وصدو 

ددة لنُّدداي  John Tukey"()رددون تددو ي"التخطدديط التربددوي وددك القددرن السدداد  عشددر عندددما ا تددر   ددا تربُو
ً
خطط

 دددومي ودددك التعلددديأ ودددك املددددار  والذليدددا  لذدددي تتحقدددق وتتذامدددل الندددواجك املاديدددة والرو يدددة ل  يددداة ودددك مجتمعددد  

ك  )وسيتلندي   (.9-1  6000البُو

ومدددددد  الدددددد  يميدددددد  القدددددددوو إنا عمليددددددة التخطدددددديط  دددددددد بددددددد   بسددددددورة بدائيدددددددة و وليددددددة  فقددددددد مارسدددددددتأا 

املجتمعا  القديمة منه بداية ال ياة و ساعية كنشاع وعمل دون  واعد وعُّأ تحيأ هه  العملية بحيدأ 

دا  و واعدد  نا هه  املجتمعا  لأ تي   د وصدل   عدد ملر لدة النضدج ودك املعدارف والعلدوي ال دد تحيمادا عُّ ُر

                                                 
()
 .عالِ  رياضياا أمري ت 
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  كمددا صعتبددر التخطدديط مدد  العلدددوي 
ً

ددا متذددام  و سدد  علميددة  فاملعددارف تبددد  فيددرة ومدد  يددأ تذدددون  سددًقا معرفي 

ا وافًرا مد  التحليدل والد  ملدا لد  مد  تدعيير 
ً
ال دي ة وك العسر ال ديا  فقد  َُّي بدراسا   وافية عال   سط

لدددددأ  ددددددديا إ   عددددد  كنشدددددداع وعمليدددددة مارسددددددتأا الجماعددددددا   ودددددك التنميددددددة بسدددددورة  ساسددددددية  وبدددددالر أ مدددددد   عدددددد  ع 

ة مندددده القدددددي وبعشددددذاو و عمدددداع بدائيددددة مختلفددددة  بحسددددل مقتةدددديا  الوا دددد  والُّددددروف  واملجتمعددددا  اللشددددُر

دددددل  ملوارادددددة الذدددددوار  والتحدددددديا  تحددددد   طددددداي التددددددبير والتو ددددد   ورميعادددددا ممارسدددددا  تدددددتأ ودددددك املسدددددتقبل لتجنو

 (.62-60  6002ي  لد)املخاطر ومواراة املشي   والسعوبا  

 Kristianكريسدددددددددليان شدددددددددونأايدر)ولدددددددددأ يُّادددددددددر املفادددددددددوي ال دددددددددديا للتخطددددددددديط إ   عدددددددددد  ْن  شدددددددددر 

SchÖnheider)() ي  إ   نا اللفدددددددت لدددددددأ ييلسدددددددل شدددددددارت  0900 وو بحدددددددا ودددددددك التخطددددددديط ، تسدددددددادي عددددددداي

اددددر التخطدددديط ي  لددددها  0961الواسددددعة إ   عددددد  ْن  خدددده ،تحدددداد السددددوفي د بمددددنهج التخطدددديط الشددددامل عدددداي 

ي وددك 0902التعليوددد متددعخًرا عدد  التخطدديط ، تسددادي  وتمدد   وو محاولددة للتخطدديط للتعلدديأ الشددامل عدداي 

ذددا ال تينيددة  ولقددد  امدد  اليو سددذو بجاددود ضددخمة وددك مجدداو  ذددا تحقيًقددا لتوصددية وتراي التربيددة لدددوو  مُر  مُر

ق عقد املستمرا  ال د تسكد  همي ة التخطيط وتحا الدوو ع   اسدتخدام   شر التخطيط التعليود ع  طُر

كددددعداة لتحقيددددق التنميددددة الشدددداملة  يددددأ  اددددر  العديددددد مدددد  الخطددددط التعليميددددة وددددك البلدددددان الناميددددة  يددددا بددددد  

ة ليندد  ا تسددر ع دد  صدديا ة 0920التخطدديط وددك البلدددان العربيددة مندده عدداي  ي وددك صددور خطددط خمسددية وعشددُر

ر بسددددناعة  سددداليل امل
َ
دددهك واتيددددة لبلو ادددا  وترتددددل ع ددد  الدددد   ادددور  تمددددة ولدددأ يتحقددددق  هدددداف دون اهتمدددداي يو

ددد مقتسددًرا ع دد  راعددل وا ددد مدد   الادددف مندد    عددد تلدد  ال قبددة طددر  تطددور ملفاددوي التخطدديط التربددوي فلددأ َصعو

ق ع   التعليأ وك  طبا ة  بل  صبح صعند بالتربية املستمرة وبالتربية ما  بل املدرسة ،بتدائية ُو العملية التربُو

ات  ومرا لدددددد  و شددددددذال  النُّاميددددددة و يددددددر النُّاميددددددة  ويشددددددمل رميدددددد  فئددددددا  املجتمدددددد  التربددددددوي  مختلددددددف  مسددددددتُو

  0999الطيدل  )باإلضافة إق  اهتمام  باملناهج وطرائق التدري  وإعداد املعلمين والوسدائ لتعليمية و يرهدا 

00.) 

                                                 
()
 .عالِ  اكتياد نر يجت 
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عددَرف إ   عددد ال ددرق العامليددة ال اعيددة  عددد عجددا  عمددوا  التخطدديط  والتخطدديط بمعنددا  ال ددديا لددأ صو

دددا ودددك  لمي  ا وع  دددا وسياسدددي  ا وارتماعي  دددا  ،تحددداد السدددوفي د  والدددهي اتضددد   عتائجددد  وفعاليتددد  ا تسدددادي  الدددهي تلنا

بعددددد الدددد  شددددعر  الو يددددا  املتحدددددة ال ددددرق العامليددددة ال اعيددددة و ددددان مدددد  عتائجدددد  ارتيدددداد  وو إ سددددان الفةدددداي  و 

ذددي ددة وددك خطددر"و تأددا لييتددل كتاًبددا  سددما   ()بددالعجز  مدداي ،تحدداد السددوفي د سددابًقا ممددا دفدد  الددرئي   مُر ما
و
  "

ذددا  و صددبح التخطدديط الر سددماقك يفددوا التخطدديط وسددتراتي ك  يددأ  وبعدددها اعلشددر التخطدديط و خدده  بدد   مُر

 (:01  0912عبدالدائأ  )وراي  النشعة  التاقك  تواق   اور  وك  ل بلدان العالأ 

دددا عدداي  بالاندددد  و دددد " Bombayبومبددداي "ي ودددك مديندددة 0906وددك لسددديا  عُّمددد  اليو سدددذو مدددستمًرا إ ليمي 

دددَد  0901دار املدددستمر  دددوو التعلددديأ املجدددا ي ولزامدددي ودددك لسددديا الجنوبيدددة وبددد د البحدددر الادددادي  وودددك عددداي  ق 
ي عو

 ددوو إصدد   التعلدديأ وددك لسدديا الجنوبيددة والشددر ية   يددا تددأ بحددا " New Delhi عيددودلهد" لقددة دراسددية وددك 

َر عقدد ارتماعدا   خدر  لليو سدذو  همادا مدستمر  درا
َ
ي

َ
 عض املشي   املتعلقة بتخطيط التربية وإدارسأدا  و دد ت

 .ي  وتأ منا شة موضوعا  مامة وك التخطيط التربوي 0920بباكستان عاي " Karachiكراتشأد "

ُذددددا ال تينيددددة   اعدددد  املحاولددددة  وقدددد  للتخطدددديط التربددددوي الشددددامل وددددك ،رتمددددا  ال ددددا ي لددددوتراي ووددددك  مر 

ددددَق عليدددد   طل 
و
ي  فقددددد دعدددد  منُّمددددة اليو سددددذو إقدددد  إ امددددة مددددستمر 0902وددددك مددددار  عدددداي " ارتمددددا  ليمددددا"التربيددددة و 

ددف عدددة توروأددا   ددان  هماددا موضددو  ال" Limaليمددا "إ ليوددد وددك  َبنا
َ
تعلدديأ ،بتدددا ي   يدددا عاصددمة بيددرو  و ددد ت

ددددد مشدددرو  العشدددر سددددنوا    
ددد  وددددك التعلددديأ ،بتددددا ي وددددك ( ي0902-0922)دعددد  املنُّمدددة إقددد  تبنه والخدددان بالتوسو

ذا ال تينية  وهها املشرو    رت  اليو سذو وك ارتماعاا التاس  م  ارتماعا  املنُّمة  . مُر

و اهتماي الايئة العامة لليو سذو عاي ووك الوط  العربي  راي ،هتماي بالتخطيط التربوي م  خ 

ددة وددك الددب د العربيددة  0901 ي   يددا  وصدد  الدددورة العاشددرة لليو سددذو بةددرورة إرددراي مرددا ل  ارددا  التربُو

ددًرا  شددار  فيدد  إقدد   م  تقُر فدد  إقدد  املشددي   املورددودة و دددا   لجنددة ينائيددة تار  الددب د العربيددة وتعرا
َ
ل  
ه
ددذ

و
و ددد ش

دددد  مدددد  خلددددل  مدددا  ضدددداف  التعلدددديأ مدددد  ت ددد   كوددددده كبيددددر وددددك هدددده  الدددب د  و شددددار  إقدددد  مددددا صشددددذو منددد  هددددها التوسو وسو

                                                 
( )

ا هو سياست  ممثل أمري ت شغل منيب الرئيس ايربعين للوالياا المتحدة Ronald Wilson Reaganر نالد  يلسون ريجان 

 .م0989إلى  0980ايمري ية فت الفترة من 
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بدددين مرا دددل التعلددديأ وبدددين فروعددد   وبدددين تعلددديأ البندددا  والبندددين  وبدددين التعلددديأ النُّدددري )وافتقددداد بدددين رنباتددد  

دددد  اليوددددد والييفددددي ددددف واملدينددددة  وبددددين التوسو ُدددد(والفنددددد  وبددددين التعلدددديأ وددددك الُر ر إقدددد  بيددددان  هميدددددة   واعتهددددف التقر

دد  تربددوي متددواتن  يددأ توالدد  الجاددود  التخطديط مدد   رددل مواراددة هددها الخلددل وددك النمددو ومدد   رددل تحقيددق توسو

دددة ودددك الدددوط  العربدددي  عدددد الددد   عقدددد املدددستمرا  والنددددوا  ع ددد  مسدددتو  وتراي التربيدددة ووتراي ، تسددداد  التربُو

ي و يددرهأ  و صدددبح التخطددديط التربددوي ودددك الدددب د العربيدددة ضددر  ورة مامدددة لتنُّددديأ شددئون التربيدددة وتحقيدددق التقددددو

 .، تسادي و،رتماوك

 وك ال جنة الوطنية الفر سية لليو سذو بالتعاون 
ً

ووك  وروبا  راي ،هتماي بالتخطيط التربوي مم  

َمدددد   لقدددة دوليددددة  دددوو تنميددددة التخطددديط التربددددوي وع  تدددد  0909مددد  منُّمددددة اليو سدددذو وددددك عددداي   
ه
ُّ

و
ي   يددددا ع

أ ارتمددددا  مددددد  بالتن ا وعددددال  ددددا وا تسددددادي  ميددددة ، تسددددادية و،رتماعيددددة  و ددددد  ةددددر هدددده  ال لقدددددة ي يددددون عربي 

َمددد  منُّمددددة التعدددداون ، تسدددادي والتنميددددة وددددك واشددددنط  0920مختلدددف  عحدددداي العددددالأ  وودددك  كتددددوبر عدددداي 
ا
ي عُّ

 دة املشددرو  الشدداير الددهي سياسددا  النمددو ، تسددادي و،سددل مار وددك التعلدديأ   ددان منطلًقددا لددو : مددستمًرا  ددوو 

 باسددأ
َ

ددر ف املشددرو  و ليوددد لدددوو البحددر املتوسددط  والددهي اسددتأدف الددربط بددين  ارددا  التربيددة و ارددا  : عو

و وس فيا : القو  العاملة وك س  دوو ُك  .  وتركيا  واليوعان  وإسباعيا  والبرتراو(سابًقا)إيطاليا  ُو

دددَد  وو مدددستمر ودددك مديندددة  ق 
قيدددا  عو ي  و دددد عدددا د هدددها املدددستمر  هميدددة 0920عددداي "  دصددد   بابدددا"وودددك إفُر

التخطدديط التربدددوي ودددك التنميدددة ،رتماعيدددة و، تسدددادية  كمددا وضددد  عددددة توصددديا  تتعلدددق باملرا دددل املختلفدددة 

د  ودك مرا دل التعلديأ املختلفدة و دد شدارك  ودك  لعملية التخطيط وبخلق  رازة للتخطديط ووضد  خطدة للتوسو

في هدددها املدددستمر دوو عرب َعددددو  هدددأ وعجاتاتدددال د تحققددد  ودددك مجددداو التخطددديط التربدددُو قيدددة  و دددان صو يدددة ودوو إفُر

 .ال  الو  
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ا  أهمية وأهداف الت طيي التربوي :  انيت

دددددددة ييلسدددددددل  للتخطددددددديط  هميدددددددة كبيدددددددرة ودددددددك عجدددددددا   ي عمدددددددل يقدددددددوي بددددددد  و سدددددددان  وودددددددك العمليدددددددة التربُو

إقددد  عجدددا  العمليدددة التعلميدددة والتعليميدددة برمتأدددا   التخطددديط  هميدددة خاصدددة   يدددا إن التخطددديط الندددا ا يقدددود

تضا ال  فيما ي ك  :ُو

 أهمية الت طيي التربوي  .0

دددددا لددددد  مددددد  دور  كبيدددددر ودددددك تحديدددددد مذاعدددددة النُّددددداي التربدددددوي ودددددك  لقدددددد فدددددر  التخطددددديط التربدددددوي عفسددددد   مل 

مي  إبرات  همية التخطيط التربوي فيما ي ك  ة الشاملة  ُو  (:26  6002عبدالّك  )وستراتيجية التنمُو

ة  وتشددددخي  الوا دددد   - ددددة واملاديددددة واللشددددُر ف إقدددد  إمذاعددددا  املجتمدددد  املعنُو لدددد  دور إيجددددابي وددددك التعددددرو

 .بمجا ت  املختلفةم ،رتماعية و، تسادية وال قافية

رة ودددك البددددرامج والوسدددائل والتدددددابير ووردددرايا   واختيدددار مددددا هدددو   سددددل  -  
ه
تدددوف

و
،ختيدددار بدددين البدددددائل امل

تا ةلتحقيق متط
و
ة امل  .لبا  تنمية املجتم   وما يناسل ومذاعا  واملوارد املادية واللشُر

ددة املعاصددرة  واسددتدراي مذددام   - تميددين النُّدداي التربددوي مدد  مسددايرة التطددورا  و،تجاهددا  التربُو

دددددة املرسدددددومة و مددددداو املعقدددددودة ع ددددد   دددددق  هدددددداف التربُو  
الخلدددددل ال دددددد و عددددد  ودددددك املا دددددأدم ممدددددا يحقه

 .تحقيق تنمية شاملة ومتذاملة ومتواتعة التعليأ وك

تأا ل ارا  املجتم  - ة والتعليمية وترتي أا طبًقا ألولُو ة التربُو  .تحديد  هداف التنمُو

ة وتعليمية وك لراو تمنية محددة -  .تررمة  هداف إق  خطط ومشروعا  وبرامج تربُو

ل  م  إب -  
ه
ذ

َ
ش ادة وعتا  والدخل القومي ومعدو النمو ملا صو  .رات للدور ،سل ماري للنُّاي التربوي ُت

ة  ألع  بدون  - ر  عُّمة التربُو ل التخطيط التربوي وك  ليات  ورزئيات  الوسيلة الرئيسة لتطُو  
ه
صشذ

تخطددديط   يميددد  تحديدددد مسدددتقبل النُّددداي التربدددوي  وبالتددداقك تحديدددد الفدددروا ويجابيدددة بدددين وا ددد  

 .ن علي  وك املستقبلالنُّاي التربوي واملستو  الهي ينبغك  ْن يذو 
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تحقيددددق الرؤُددددة الشدددداملة ملختلددددف متطلبددددا  التنميددددة  مدددد  خدددد و ( 610  0996الشدددديبا ي  )و ضدددداف 

التنسدديق الددهي يقددوي بدد  املخططددون مدد  مختلددف الجاددا  و راددزة العاملددة سددواي وددك املجدداو التعليوددد  و  يددر  

 .م  املجا  

ددا  و  عنسددًرا تائددًدا  بددل إنا مسددتو  ممددا سددبق يميدد  القددوو إنا التخطدديط التربددوي لددي    ياعوُ 
ً

مجددا 

او البعيد ع  ،رتجالية و عية والقرارا   لود الفعا د بمد   درسأا ع   التخطيط الع  ة م  النمو يتحدا ما
و
 ل  

رة  
تطوه

و
ل الدوو امل

ْ
 عة  ال د   سأتأ باملستقبل  فتفشل وك تنميتأا  وتلتعد ع  َرك

 .املزارية امللسره

 هداف الت طيي التربوي أ .2

لميدددددة  ل التخطددددديط التربدددددوي عُّدددددرة مسدددددتقبلية للنُّددددداي التربدددددوي مبنيدددددة ع ددددد  معطيدددددا  وبياعدددددا  ع   
ه
صشدددددذ

لمية هادفة  وم   هأ  هداف ال د صس   التخطيط التربوي  مستو اة م  الوا    ولها فاو صعتبر ضرورة ع 

 :لتحقيقاا ما ي ك

 :والاقتصاديةالربي بين التربية والتنمية الاجتماعية  -

ددددا  ألنأددددا  داة تذددددُو  و سددددان صددددا   التنميددددة بذددددل مجا سأددددا   لقددددد  صددددبح  التربيددددة اسددددل ماًرا  قيقي 

ما   عدد    مجدداو للتنميددة بدددون تربيددة  ومدد  هنددا يددعتي التخطدديط التربددوي كددرابط 
ا
وهيددها  صددبح وددك  يددأ املسددل

ي التربددوي يبنددد تسددورات  وخططدد  املسددتقبلية مفسدد ك بددين التربيددة والتنميددة ،رتماعيددة و، تسددادية  فالنُّددا

بنددداًي ع ددد  ال اردددا  ،رتماعيدددة و، تسدددادية  فددد اا  اعددد  املعطيدددا  ،رتماعيدددة و، تسدددادية منطلًقدددا لبنددداي 

ا رئيًسددا لتحقيددق التنميددة بمفاوماددا الشددامل 
ً
ددة  فدد نا هدده   خيددرة تعتبددر شددرط   6002عبدددالّك  )الخطددة التربُو

01.) 

 :لت طيطي لد  املسلولين عن التعليما ادة الوعي ا -

مدد   هدددداف الرئيسدددة للتخطددديط التربدددوي  شدددر يقافدددة التخطددديط ودددك الدددب د وبدددين عامدددة الشدددعل ع ددد  

ف إقدد  مفاددوي وخسددائ  وماهيددة و هددداف ومبددادا وشددروع التخطدديط التربددوي الجيددد  وبندداي  السددواي  والتعددرو
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بددة ع دد  عمليددا  ال تخطدديط التربددوي املختلفددة والقددادرة ع دد  اسددتخداي املددنهج الذددوادر التخطيطيددة الفنيددة املدرا

لوددددد والفنددددد التخطيطددددي مدددد   رددددل تخطدددديط تربدددددوي  فةددددل وددددك عطدددداا املددددوارد وومذاعددددا  املتا ددددة  وتبسدددددير  الع 

دددرة عددد  الوا ددد  ليتليندددوا   
واضددد ك السياسدددا  التعليميدددة باملشدددي   التعليميدددة القائمدددة ودددك صدددورة واضددد ة ومعبه

عد   هدده  املشدي    وتنميددة رو  العمدل الجمدداوك والتعداو ي املشددتري بدين العدداملين  فةدل الطدرا والخطددط ل

ودددددك مجددددداو التخطددددديط التربدددددوي  والتنسددددديق بدددددين رادددددود مختلدددددف  رادددددزة والجادددددا  العاملدددددة ودددددك مجددددداو التعلددددديأ 

رادددة والتخطددديط لددد   ووسدددااي ودددك تعبئدددة الجادددود واملدددوارد وومذاعدددا  املتا دددة  افدددة ودددك املجتمددد  مددد   ردددل موا

ف 
و
ل  ومحفوظ  )التخل  (. 029  0992الرُر

 :الاست دام ألامثل للموارد البشر ة واملادية -

دددة مددد   دددا للتخطددديط التربدددويم والددد  عُّدددًرا ملدددا ينبغدددك  ْن تتةدددمن  الخطدددة التربُو ا روهرُ 
ً
َعددددو هدددها هددددف صو

ا م  الخلل 
ً
ة طبًقا ل ارا   ل  طا   وهها اعط   َ ت وك الوا   والتو عا  توتي   م ل للموارد اللشُر

َ
 

و
امل

ددك تسدد   إقدد   َسددة لتنفيددهها  ُو سا
َ
خ

و
ددة املددوارد املاديددة امل د الخطددة التربُو  

َحددده
و
املسددتقبلية للمددوارد الجديدددة  كمددا ت

دددك ودددك عفددد  الو ددد  تتجندددل  ددد  مددد  تنفيددده الخطدددة دون  يدددة معو دددا  ماديدددة  ُو  
ه
َمي توتيددد  هددده  املدددوارد  شدددذل  يو

 (.01  6002عبدالّك  )ط وك تو يف هه  املوارد الخلل باإلفراع  و التفُر

 :تغيير البيلة التعليمية في الوطن العربي َّلى بنية تعليمية أ ضل -

صسددددددد   التخطددددددديط التربدددددددوي إقددددددد  تحقيدددددددق التدددددددواتن املطلدددددددوق بدددددددين مختلدددددددف مرا دددددددل التعلددددددديأ و عواعددددددد  

يددة 
ْ
ن َمددد وتخسسددات  ووددك  عددداد املقبددولين وددك التعلدديأ ال دداعوي والعدداقك  وإيجدداد ب 

و
تعليميددة تددزوو فوأددا ال ددوارز وت

فوأدا الجسددور بددين مختلددف  عددوا  التعلدديأ ومختلددف التخسسددا    ددف داخددل النددو  الوا ددد مدد  التعلدديأ  بنيددة 

ددف فوأددا تعكيددد  كثددر للتعلدديأ الفنددد وامل ددد الددهي لدد  ارتبدداع مباشددر بالتنميددة ، تسددادية و،رتماعيددة  بنيددة 
َ
عط صو

ل  ومحفوظ  )ل اليود والجاعل الييفي يتحقق فوأا التواتن بين الجاع  (.029  0992الرُر
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 :ت قيق الاستيعاب الكامل ملن هم في سن التعليم إلالزامي -

إنا تحديدددد مددددة التعلددديأ ولزامدددي هدددو  دددرار تتخددده  السدددلطا  السياسدددية ودددك البلدددد  وتبًعدددا لادددها القدددرار 

ين ملزمددددون بتحديددددد  طددددين التربددددُو  
ه
ورددددرايا  والتدددددابير العمليددددة لييفيددددة تحقيقدددد   لددددهل  السياسددددأد فدددد نا املخط

ددون مدد  املعطيددا  السددذاعية ملعرفددة عدددد املعنيددين بددالتعليأ ولزامددي ع دد  مددد  تمنددد  طددون التربُو  
ه
خط

و
ينطلددق امل

دأ  ة والايا ل التعليمية اليفيلة باستقباو رميد  َمد  هو محددم ليحددوا  عد ال  ، تيارا  املادية واللشُر

ا رئيًسددا صسدد   وددك سدد  الت
ً
علدديأ ولزامددي  و أددها تذددون عمليددا  اسددليعاق هددها اليددأ الاائددل مدد  املتعلمددين هدددف

ددة  ددل الوسددائل اليفيلددة بتحقيددق هددها الادددف  دددا  ْن تتةددم  الخطددة التربُو التخطدديط التربددوي لتحقيقدد   و  بو

 (.01  6002عبدالّك  )

 :ة للتعليم أ ضل است دام ممكنتقليل نحقات التعليم واست دام املوارد املالية املتام -

يأددددف التخطددديط التربدددوي إقددد  القةددداي ع ددد  رميددد  مُّددداهر الاددددر ووسدددراف ودددك وعفددداا ع ددد  التعلددديأ 

دددادة إعتاريدددة وتخدددرو   عدددداد  كبدددر  وبنوعيدددة  وتخفددديض  لفدددة التعلددديأ بمدددا   يةدددر بنوعيتددد   مددد  العمدددل ع ددد  ُت

ل  ومحفوظ  ) فةل  بنف  القدر م   مواو   (.029  0992الرُر

 :ت قيق التوسع املطلوب في التعليم الثانوي والتعليم احجامعي -

إاا  ان ،هتماي بالتعليأ ولزامي يفرض  وارل توفير مقعد دراسأد لذل َم  هو وك س  التمدر   

فددد نا ،هتمددداي بدددالتعليأ ال ددداعوي والتعلددديأ الجدددام ك تفرضددد   اردددة املجتمددد  إقددد  متعلمدددين ع ددد  مسدددتو  عددداو   

الددددة وال اسددددمة وددددك كفيددد لميدددة مدددد  شددددعنأا املسددداهمة الفعا ج كفددددايا  ع  ل بتحقيددددق مسددددتو  تعليودددد مرتفدددد  وتخددددُر

ين مددددددد  التعلدددددديأ  فددددددد نا . تحقيددددددق التنميددددددة املنشدددددددودة وباعتبددددددار الطلددددددل ،رتمددددددداوك املتزايددددددد ع ددددددد  هددددددهي  املسددددددتُو

فرة  بنددداًي ع ددد  القددددرا  التخطددديط التربدددوي يأددددف إقددد  تحقيدددق تذدددافس الفدددرن والتوتيددد  العدددادو للمقاعدددد املتدددو 

دة متةدمنة للتو عدا  ال دد سديذون علوأدا التعلديأ وددك . و اردا  املجتمد  فينبغدك  ينئده   ْن تذدون الخطدة التربُو

دد  النددووك  ة اليفيلدة بتددوفير   سدد  الُّدروف املمينددة للتوسو َدة للمدوارد املاديددة واللشددُر  
َحددده ين  ومو هدهي  املسددتُو

ين   (.09  6002ّك  عبدال)واليود وك ههي  املستُو
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 :السعي ن و السيطرة على املستقبل -

تنبدددع  أدددا ليقددددي لادددا  صسددد   التخطددديط التربدددوي منددده البدايدددة إقددد  طدددر  مشدددي   السدددنوا  القادمدددة ُو

ددددده مدددددا ينبغدددددك ملواراتأددددا  فددددد اا  اعدددد   عدددددداد الطددددد ق سددددتزداد بمقددددددار معددددين ودددددك السدددددنوا   ع  ال لددددوو ال تمدددددة وليو

ددده لادده  املقبلددةم عليجددة لتزايددد السددذا ع 
و
دددا  ْن   ن واملواليددد  وعليجددة لتزايددد الطلددل ،رتمدداوك ع دد  التعلدديأ  فدد  بو

ادة املتو عة ما تحتا  إلي  م  معلمين و بنية وتجايزا  و ير ال   ل  ومحفوظ  )الُز  (.020  0992الرُر

 :الارتحاع بمستو  التعليم -

عددَرف با سددتأ ي  و  ي املجتمعددا    صو ا تندداي وبددداعا  التينولوريددة املختلفددة  وإعمددا إنا مسشددر تقدددو

ددددددا  ددددددل تعليمي  ها
َ
ر التينولوريددددددا   صعنددددددد شدددددديًئا إاا  ددددددان و سددددددان  يددددددر مس

و
ددددددَوف

َ
باملسددددددتو  التعليوددددددد لَّفددددددراد  إا إنا ت

إنا مواكبددة التطددورا  ال اصددلة ع دد  املسددتو  العددالود تتطلددل إعطدداي  هميددة . لتو يفاددا ع دد  الوردد  املطلددوق

ا وعوًعا شذل   ك ة عوعين مد  رفد  املسدتو  التعليودد. بر للتعليأ كم  نبغك  ْن تتةم  الخطة التربُو   ددهما : ُو

 فقددي  وهددو صعنددد رفدد  املسددتو  التعليوددد الجمدداهيري العدداي  متدددرًرا مدد  محددو  ميددة إاا  اعدد  منلشددرة  شددذل  

دا  وهدو يمد  عوعيدة التعلديأ     مدا  خدر ...كبير إق  املستو  التعليود ،بتدا ي فاملتوسدط وهيدها فيعتبدر عمودي 

ر املنددددددداهج واسدددددددتخداي الوسدددددددائل التعليميدددددددة ال دي دددددددة  ورفددددددد  مسدددددددتو  املعلمدددددددين و سددددددداتهة  مددددددد  خددددددد و تطدددددددُو

ُر    
ه
سط

و
 (.09  6002عبدالّك  )وامل

َجد م،هةا،  -
َ
َبة ملمارسة الوظائف وألاعمال املوجةودة ومةا ْسسةت َدرم

ْ
ع د   ْن َّعداد القو  البشر ة امل

راو  وك ال  ما ي ك  ل  ومحفوظ  )يو  (:020  0992الرُر

 عة ل البطالة املقنا ة املطلوبةم  ي وعداد لنُّاي العمالة وتجنو  .تقدير القو  اللشُر

 اسأا بين  يادية ومتوسطة ل تل  القو  وتحديد مستُو  .كيفية تربية وتدُر

 ماا ا  
ملسسسددا  السددناعية والزراعيددة ضددرورة إيجدداد الخبددرة العمليددة وددك املدددار  إا لددأ تيدد  تقددده

 .وك املجتم 

 ة ل الفند والعم ك إق  راعل الدراسة النُُّر ل وخاصة التدُر  .عدي إ فاو مشي   التدُر
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 ادة إعتارية التعليأ  .تحديد النمو اليود والييفي للتعليأم  ي ُت

 ا يتفق وا تيارا  خطة التنمية  .توتي  الخدمة التعليمية توتيًعا رررافي 

 :الصلة بين التعليم النظامي والتعليم احجماهيري تو يق  -

 وددك التعلدديأ الرسددود الددهي يذددون وشددراف املباشددر فيدد  للدولددة  فدد نا 
ً

 
ا
َمدد  إاا  ددان التعلدديأ النُّددامي مو

قَسدددد بددد  الددد  التعلددديأ الدددهي تمارسدددة املسسسدددا   يدددر الرسدددمية  الجمعيدددا  واليشدددافة  التعلددديأ الجمددداهيري يو

ُدددة عُّدددرة شددداملة للتعلددديأ بذدددل  عواعددد   ف نأدددا تسددد   إقددد  توييدددق و . و يرهدددا مددد  املسسسدددا  باعتبدددار الخطدددة التربو

دة اليبددر  للمجتمد   عبدددالّك  )السدلة بدين هددهي  التعليمدين وتحديددد دور  دل منأمددا ودك تحقيدق  هددداف التربُو

6002  09.) 

ل  ومحفوظ  )م  م  ُّة ما ي ك ت قيق الومدة والتماسك القوي،  -  (:020  0992الرُر

  نا الو ددة القوميددة   تتدعتف عليجددة للمعرفددة و ددها  بددل تتدعتف كددهل  عليجددة للتدعيير وددك مشدداعر 

 .النا  وإيجاد الو دة بين مشاعرهأ

   نا للو دددددة القوميددددة وسددددائلاا املختلفددددة  وال ددددد تتفدددداو  بددددين ورددددود مدددددار  للمتفددددو ين و خددددر 

ن و خدر  للةدعاف  مددار  عامدة ل جمي   بمعنف  ْن تذون املعرفة ل جميد م مددار  للمتفدو ي

 .ومدار  خاصة

 و دة وشراف ع   التعليأ سواي   ان عاًما ل جمي   ي خاًصا لفئا   عينأا. 

   ةدم دة العمدل للمدرسدين  ُو دة الدر ي  و ُر  ْن يتأ ال   ل  وك رو ديمقراطي سليأ يلديح  ُر

 .س مة وررايا  وتنفيهها

   ادة الووك التخطيطي لد  املسئولين ع  :التعليأُت

صسددتمد هددها الادددف  هميتدد  مدد   هميددة التخطدديط التربددوي وددك  ددد ااتدد   الدد  ألن املجتمدد  الددهي   

يأدددددددتأ بدددددددالتخطيط مجتمددددددد  يذددددددداد   صعنيددددددد  مسدددددددتقبل   وع ددددددد  ر   فئدددددددا  املجتمددددددد  يدددددددعتي املسدددددددئولون بمختلدددددددف 

اسأأ  خاصة املسئولين ع  التربية والتعليأ يط للمسدتقبل ينبغدك  ْن فعمليدة وصد   التربدوي والتخطد. مستُو
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تذدددون  عيددددة  ددددل البعدددد عدددد  ،رتجاليدددة والقددددرارا  الُّرفيدددة املزاريددددة  بدددل ينبغددددك  ْن تذدددون  ائمددددة ع ددد   سدددد  

ل خطًرا ع   تنمية املجتمد  ودك املجدا     
ه
نأا م  ارتناق وخفا ا  ال د تشذ  

ه
عد عُّر يَمي لمية متينة  وع    و ع 

مددَنح لاددها  خيددر املذاعددة ال ئقددة بدد   فع دد   دددر مددا يذددون املسددئوو واع.  افدة
و
ًيددا بعهميددة التخطدديط  ع دد   دددر مددا ت

ة للقيدداي بدد  ع دد   كمددل وردد   رَصددد لدد   ددل الوسددائل والشددروع الةددروُر
و
سدَند تبًعددا لددهل  أل دددر اليفددايا   وت فيو

 (.20  6002عبدالّك  )

 :ت قيق ألاهداف السياسية -

دعتي إنا السياسة التعليمية الرسمية وك  دل مجتمد  ت ذدون بالةدرورة مد  السياسدة العامدة للدولدة  ُو

التخطدديط وددك هدددها املجدداو كعنسددر رابدددط بددين السياسددة العامدددة والسياسددة التعليميددة  فيتةدددم   ددل مددا يمددد  

َبل الدولة  وضوعة م    
و
 (.20  6002عبدالّك  )دور النُّاي التربوي وك تحقيق  هداف امل

 :ا ادة َّنتاجية التعليم -

دددددادة إعتا ريدددددة التعلددددديأ  عددددددد املتخدددددررين منددددد  وكفددددداياسأأ  فدددددالتعليأ باعتبدددددار   طددددداَ  إعتدددددا  تدددددرتبط ُت

ادة وعتا  وك التعليأ تعند  يًةدا  د ملساراسأا  كما  نا ُت  
 ي للتنمية ومحده

ا يرتبط باإل سان فاو محره إستراتيجي 

ق املدرسيين  ال  ألن  ل تلميه راسل هو علي إضاوك ع    النُّاي التعليود  كما ال د م  الرسوق واللسرو

 ق صعتبر عبًئا ع   املجتم  يتطلل رعاية خاصةم   ف   يذون عرضة ل عحراف
ووك التقليل م  .  نا  ل ملسره

ق فائدددة كبيددرة للمجتمدد  مدد  النا يددة ، تسددادية بمددا يم لدد  مدد  ا تسدداد وددك النفقددا   ومدد   الرسددوق واللسددرو

ومددد  مرا دددل متقدمدددة ودددك موارادددة  فدددا  و،عحرافدددا  بمختلدددف النا يدددة ،رتماعيدددة بمدددا يحققددد  مددد  تنميدددة 

 (.20  6002عبدالّك  ) شذالاا 

ا
ً
ة: يال   مداخل التخطيط التربوي وك  دبيا  التربُو

دف  إررا دي ملسدط ا  تعر  الدراسة وك البداية لتعُرف املددخل والتخطديط   دف يدتأ التوصدل لتعُر

 .التخطيط التربوي 
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 Approachاملدخل  -

ددددا لو : لروُ  ل مفددددرد والجمدددد  مددددداخ 
َ
ل يو َ ددددت  نا َمددددْدخ

َ
ددددة لذلمددددة َمددددْدخ : مسدددددر ميوددددد: مدددد  الد لددددة اللرُو

قددددة محمودهددددا   َّي  سدددد  الطُر
َ
ددددْدخ

َ
قدددداو فدددد ن َ َسدددد و امل دخددددل  دخددددل إقدددد   دخددددل بددددد  دخددددل ع دددد   دخددددل وددددك  ُو

قددداو إنا مدددد  : وكدددهل  هددددو َ َسددد و املددددههل ودددك  مددددور   وودددك  ددددديا ال سدددد   ددداو النفددداا اخددددت ف املدددددخل  ددددان يو

قة وسوي السيرة : واملخر م  او  (.0020  0921اب  منُّور  ) راد باخت ف املدخل واملخر  سوي الطُر

  لمدددة 
و

ف َعدددرا
و
سدددَتخَدي للوصدددوو إقددد  هددددف  واملددددخل العلودددد هدددو  فةدددل : "بعنأدددا Approachوت دددق صو طُر

 
ً
قدة  فةدل للتعامدل مد   شدياي مد   ردل : إقد  Approach  كمدا تشدير  لمدة (Manser, 2001, 43)عدادة الطُر

 (.Procter, 1995, 58)تحقيق هدف محدد 

دددروا   سددد  : بنددداًي ع ددد  املعندددف اللردددوي لذلمدددة املدددداخل فددد نا املعندددف ،صدددط جك لادددا هدددو: اصدددط ً ا
و
الط

 .املستخَدمة للتعامل م   شياي لتحقيق  هداف املبترا 

 Planningالت طيي  -

شَتق م  العقيدة وس مية  إا يقوو هللا عز ورللعل امل َيةا : فاوي  وو للمسلمين ع  التخطيط صو

ب  
َ
ةةَح خ

م
نم الل ةةَح   َّ 

م
ةةوا الل

ْ
ق

م
ةةد    َوات

َ
غ  ل 

 
َم  ةةدم

َ
ةةا ق ةةس  مم

 
ح

َ
ةةر  ن

ْ
نظ

َ
ت
 
ةةَح َول

م
ةةوا الل

ْ
ق

م
ةةوا ات

ْ
يَن رَمن  َ ةة

م
َهةةا ال يُّ

َ
 أ

َ
ةةون

ْ
َمل ع 

َ
َمةةا ت  ب 

  ﴾01يةةر 

يددددأ الورددددوق  فددددالن(سددددورة ال شددددر) قددددوو تعدددداق . ُّر للرددددد بددددالتخطيط هددددو  ددددل  مدددد  ديننددددا يعخدددده   ياًعددددا  و : ُو

ةة
َ
م  َورخ

ْ
ك ةةح  َوَعةْدوم

م
ةةح  َعةْدوم الل  ب 

َ
ْبةون ه 

ر 
ْ
ةةل  ت ي 

َ
ة

 
ِ  اح َبةا ةةن ّر  ة  َوم 

ةوم
ْ
ةةن ق م ّم 

ْ
ت ع 

َ
ط

َ
ةت ةةا اس  ْهةم مم

َ
وا ل ةدُّ ع 

َ
 َوأ

َ
ةةم  ال ه  ةن ْدوه  ر  َن م 

ْمْهةة
َ
ل ةةْح َسع 

م
ْهْم الل

َ
ْمةةوه

َ
ل ع 

َ
 ت

َ
ْمةةون

َ
ل
 
ظ

ْ
 ت

َ
م  ال

ْ
نةةت

َ
م  َوأ

ْ
ك ةةي 

َ
ل  َّ 

م
ةةح  ْيةةَوف

م
يل  الل ةةي َسةةب  ء  ف    

َ
ةةن ٍةةم ةةوا م 

ْ
ق نح 

ْ
سددورة )  ﴾00م    َوَمةةا ت

  وردددوق وعدددداد يذدددون بدددالتخطيط للمسدددتقبل بقدددوة  مناسدددبة  فدددالتخطيط ودددك ال يددداة وسددد مية  مدددر ( عفددداو

َدر  : قوو تعاق مطلوق و يمة مامة  فالتقدير هو  سا   ل قأدي وك ال ياة  ُو
َ
ق اْه ب 

َ
ن

 
ق

َ
ل
َ
ء  خ   

َ
لم ٍم

ْ
ا ك

م
ن  َّ24﴾ 

 (.سورة القمر)

ا قة  مسط ا التخطيط معخوا م  الجدهر اللردوي : لروُ  ق واليتابة واللسطير والتأهيل والطُر الطُر

 :   و دددد ورد ودددك معجدددأ لسدددان العدددرق  عددددة معدددان منأدددا"خدددط وخطدددط"
و
دددط

َ
 ودددك الشددددأدي  : الخ

و
يلة ْسدددَتط 

و
 امل

و
قدددة  الطُر



 

  

    11                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

قداو ادا: وُو
ا
ل
و
 الدب َد  

و
ْيدا

َ
دأا الر ددْأ َصعو

َ
 ودك  ر   ي طرائدقو ل

و
طدوع

و
 . اليدَّ خ

و
ددط

َ
دق: والخ داو. الطُر

َ
ق  : يو

ا
ددط

َ
الدَزْي الد  الخ

دددددْأ عندددددد  شددددديًئا ل 
ْ
ُّ

َ
ددددددا. و  ت

ا
ط

َ
ددددد  خ

و
ط

و
 الشددددددأدَي يخ

ا
دددددط

َ
دددددأو  ي كتددددددل  وخ

َ
ل
َ
 الق

ا
ددددددط

َ
 . كتبددددد  بقلددددددأ  و  يدددددر : وخ

و
دددددديط ط 

ْ
خ : والتا

يرو  التأدده ْسددط 
ا
ر  : يل  تقدددوو الل  

ه
دددط دد    ي سو ددْ  عليددد  اعوبو

َ
ط  

ه
ط

و
لددهل  فدددالتخطيط (. 062  0921ابدد  منُّدددور  )خ

قَسدددددد ودددددك اليتابدددددة  و الرسدددددأ  : صعندددددد تعكيددددددلفيرة مدددددا بالرسدددددأ  و اليتابدددددة  ورعلادددددا تددددددو د لدددددة تامدددددة ع ددددد  مدددددا يو

رة كتاب
ا
َسط قة مو  ورسًماولهافالتخطيط وك اللرة هو عبارة ع  خطة مرسومة ومحددة بد ة وطُر

ً
 .ة

دددا  وهدددو : اصدددط ً ا لمي  التخطددديط بمفاومددد  العددداي صعندددد املوايمدددة بدددين مدددا هدددو مطلدددوق ومدددا هدددو متدددا  ع 

دتأ تحقيدق هده   هدداف  ة لتحقيق  هدداف معيندة ُو تعبئة وتنسيق وتوري  املوارد والطا ا  والقو  اللشُر

ا  عمليدة مقسدودة  تخداا  درارا  بالنسدبة وهو (. 092-090  6000الز  د  ودودي   )بع ل تذلفة ممينة عملي 

ملسدددتقبل  فدددراد واملنُّمددداتلنطوي ع ددد  تحديدددد الرايدددا  و هدددداف ورسدددأ وسدددتراتيجيا  ال ددد يحة وتحديدددد 

لدهل  فددالتخطيط هدو العمليددة (. Aggarwal, 2003, 9)البدرامج لتحقيدق  هددداف وتخسدي  املددوارد املطلوبدة 

ننا م  تحديد  هدافنا  وطرا   
ه
الوصوو إلوأا  وم  يقوي  أا  وم ف و ي م  ي تحديد  هداف  ووض   ال د تمي

 .وستراتيجيا   ووض  الخطط وررائية

 Educational Planningالت طيي التربوي  -

َعدراف التخطدديط التربدوي  عمليددة تتةدم  تحديددد مجموعددة : بععد  -طبًقددا للموسدوعة الدوليددة للتعلدديأ-صو

ر التعليأ  ع د   ْن يدتأ الد  ع د  مرا دل معيندة وخد و فتدرة  م  وررايا  والقرارا  املنهجية بالنسبة لتطُو

ة  طة  ْن يددددتأ اسددددل مار رميدددد  ومذاعددددا  املتا ددددة واملتو عددددة  سددددواي   اعدددد  ماديددددة  و  شددددُر تمنيددددة محددددددة  شددددُر

(Prakash, 1994, 4485.) 

 ف  بعع 
دا  وتذداليف  استخداي البسيرة وك تحديد سياسة:  ما موسوعة  امو  التعليأ فتعره و ولُو

النُّاي التعليود م   خه وك ،عتبار الوا   السياسدأد و، تسدادي و،رتمداوك وإمذاعيدة عمدو النُّداي و اردة 

 (.Mehndiratt, 1997, 238-239)املجتم  والط ق 
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 فدد  منُّمددة اليو سددذو بععدد 
َعره

و
ددة تقددوي ع دد  املطابقددة بددين : وت معالجددة عقليددة وعمليددة للمشددي   التربُو

هدددددداف واملدددددوارد املتا دددددة  وتجدددددري ضدددددم  مةدددددامين الفعاليدددددا  البديلدددددة و،ختيدددددار الدددددواوك بينأدددددا  يدددددأ تحديدددددد   

ر  فةددددل للوسدددددائل لتحقيددددق  هدددددداف   هددددداف النوعيددددة ال دددددد يجددددل الوصدددددوو إلوأددددا ودددددك فتددددرا  محددددددة وتطدددددُو

ا   (.IIEP-UNESCO, 2007, 167)املختارة تحقيًقا عمواري 

دددف التخطددديط ال ميددد  تعُر دددا بععددد ُو دددا تقدددوي ع ددد  دراسدددا  : تربدددوي إررائي  دة تمني  عمليدددة منُّمدددة ومحددددا

خية  ة رسًما يراوك املعايير ، تسادية و،رتماعية والتاُر تحليلية يتأ فوأا رسأ السياسا  التعليمية والتربُو

ددددددس با تيارددددددا  النُّدددددداي التربدددددد را   افددددددة  بحيددددددا يميندددددد  التنبو  
ه
راوددددددك املددددددسي وي ومشددددددي ت  والسياسددددددية و يرهددددددا  ُو

 .املتو عة وإعداد ال لوو املناسبة ملواراتأا

ة فيما ي ك مي  بلورة مداخل التخطيط التربوي وك  دبيا  التربُو - :ُو

  Social Demand Approachمدخل الطلب الاجتماعي على التعليم .0

َعدو  هداف ،رتماعية وال قافية للمجتم   سا  ال اكأ لتخطيط التعليأ وفًقا
و
لاها املددخل   ت

ددددها شدددرائح املجتمددد  املختلفدددة ألبنا أدددا  وتدددوفير فدددرن النمدددو  لدددها فادددو يأدددتأ بتدددوفير الر بدددا  التعليميدددة ال دددد تُر

ًما هددو الددهي  لوددد وال قدداوك وتنميددة مادداراسأأ و دددراسأأ إقدد    بددأف مددا تسددمح بدد    يددا إنا املجتمدد   كثددر تقدددو الع 

 .ل قافةيليح ألفراد   دًرا  كبر م  التعليأ  وا

 :احجَور التار  ية ملدخل الطلب الاجتماعي على التعليم -أ

طدددة تةدددم   قدددوا  دددل فدددرد ودددك  ي  دددا  مددد  القدددرن العشدددُر   بخُر ددد املجتمددد  الددددوقك  ودددك  ربعينيا تعاا

مذان وتمانم فُّار وع ن العالود ل قدوا و سدان الدهي صددا   عليد  الجمعيدة العموميدة لَّمدأ املتحددة  

دد  املددادة  والددهي  كددد وعدد ن )مندد  ع دد  مددا ي ددك ( 62) نا التعلدديأ  ددق  ساسددأد مدد   قددوا و سددان   يددا عسا

 (:2  0921العالود ل قوا و سان  
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جددل  ْن يذددون التعلدديأ وددك مرا لدد   وقدد  و ساسددية ع دد    ددل  - لذددل صددخ  ال ددق وددك التعلدديأ  ُو

نبغدددددك ددددددا  ُو قددددددك إلزامي  ددددددأ التعلدددددديأ الفنددددددد وامل ددددددد  و ْن يذددددددون  باملجدددددان  و ْن يذددددددون التعلدددددديأ  وا َعما  ْن صو

 .القبوو بالتعليأ العاقك ع    دي املساواة التامة ل جمي  وع    سا  اليفاية

 .لآلباي ال ق  وو وك اختيار عو  تربية  و دهأ -

دددددز ا تدددددراي و سددددددان  -   وإقددددد  تعُز
ً

يجدددددل  ْن سأددددددف التربيدددددة إقددددد  إعمدددددداي صخسدددددية و سدددددان إعمددددداًي  ددددددام 

ددددددا   ساسددددددية  وتنميددددددة التفدددددداهأ واللسددددددامح والسدددددددا ة بددددددين رميدددددد  الشددددددعوق والجماعددددددا   وال ُر

ادة مجاود  مأ املتحدة ل فت الس ي ة  و الدينية  وإق  ُت  .العنسُر

ولدددأ ييدددد  هدددها وعدددد ن هدددو املسددددلَند الو يدددد الددددهي صددددر عدددد   مدددأ املتحدددددة واملنُّمدددا  التا عددددة لاددددا 

أ  بل  ان  وو  لقدة ودك سلسدلة مد  وع عدا  و،تفا يدا  والتوصديا  السدادرة للتعكيد ع   ال ق وك التعلي

دَر العامدل  ب 
عنأا  و د ا تل ال دق ودك التعلديأ مذاعدة كبدر  مد  اهتمامدا  املنُّمدا  الدوليدة منده تعسيسداا واعتو

وضدددددد   ساسددددددأد لتحقيددددددق التنميددددددة والترييددددددر ،رتمدددددداوكم لددددددهل  لددددددأ تتو ددددددف املنُّمددددددة عدددددد  إصدددددددار وع عددددددا  و 

التوصيا  للتعكيد ع   هها ال ق م  راة  واعتماد  ليا  ووررايا  التفسديلية والعمليدة لتحقيقد  ع د  

 . فةل ور  م  راة   خر  

ا  مددد  القدددرن املا دددأد   نا التعلددديأ هدددو املسدددئوو  و كدددد ، تسددداديون الرربيدددون  ودددك بدايدددة الخمسدددينيا

قة ه
لة واملحق  ة املسها دد  طاًعدا  يدر إعتداتك ل  تسداد  بينمدا  ع  توفير القو  اللشُر ألهداف وعتا   و ع  لأ َصعو

ددون  نا التعلدديأ  ددق إ سددا ي ضددروري لذددل طفددل  و نا لدد    راًضددا عليلددة  يددر ماديددة  كمددا  نا معُّددأ  ر   التربُو

ي   فاآلبدداي و بنددا(Coombs, 1970, 23) بدداي و طفددالاأ يددرون التعلدديأ   سدد  الطددرا ل يدداة وعمددل  فةددل 

عطي وك النأاية عائًدا  كثر مما  لديأأ  ناعة تامة بعنا  ،سل مار وك التعليأ هو  فةل  عوا  ،سل مار الهي سيو

ادة الطلل املجتم ك ع   التعليأ  تعبيًرا ع  ر بة   باي وك منح  بنا أأ فرًصا  فةل  َق علي م لاها  اع  ُت عف 
و
 

ا   ع   م  التعليأ م   رل وض   فة  .ل وك املجتم ومستُو
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موارادددددة ا تياردددددا  ، تسددددداد : لقدددددد بدددددرت ،هتمددددداي العدددددالود ب  يدددددة  هدددددداف للدددددنُّأ التعليميدددددة  ُدددددك

ة  تحقيددق العدالددة واملسدداواة وددك الفددرن التعليميددة  وتُددادة كفدداية وفعاليددة الددنُّأ  القددومي مدد  القددو  اللشددُر

دددة اليبدددر  عندددد دددة للتنميدددة  التعليميدددة  ولقدددف الاددددف  وو مددد  هددده   هدددداف  ولُو املسدددئولين ألهميتددد  ال يُو

ر الشددعوق مدد  محتلوأددا وتحقيددق اسددتق لاا القدددومي  القوميددة للددب د   مددا الادددف ال ددا ي فقددد بددرت عليجدددة لتحددرو

عليجددددة لتعدددداقك السدددديحا  وددددك املجتمعددددا  الرربيددددة  - يًةددددا-ور بتأددددا وددددك رفدددد  مسددددتو  معيشددددة  بنا أددددا  كمددددا ردددداي 

ما  عدددد خرورادددا مددد  ال دددرق العامليدددة ال اعيدددة  ومدددا تددد  بةدددرورة تحقيدددق تذدددافس الفدددرن التعل ددديا يميدددة ألبنا أدددا  س 

الدد  مدد  إعددادة بندداي كيانأددا السياسددأد و،رتمدداوك و، تسددادي  كمددا  نا تحقيددق تذددافس الفددرن التعليميددة وددك 

ا م  مطالل ديمقراطيتأأ ال د يفخرون  أا   (.62  0991مرسأد  )هه  الب د  ان مطلًبا م   

 ددددرق العامليددددة ال اعيددددة  وعليجددددة لنمددددو الديمقراطيددددة   صددددبح تذددددافس الفددددرن بددددين رميدددد   فددددراد  عددددد ال

ًحا وددك دسدداتيرها ددا صددُر س 
َ
 واضددً ا لتطبيددق مبددادا العدالددة . الشددعل ع

ً
وإاا  ددان تذددافس الفددرن وددك التعلدديأ مجددا 

دددق الو يدددد لتحقيدددق مبدددد  ال عدالدددة واملسددداواة بدددين ،رتماعيدددة  فددد نا الطلدددل ،رتمددداوك ع ددد  التعلددديأ هدددو الطُر

 عددد  الدد  فقددد  صدددبح التعلدديأ  ساًسدددا لبندداي املواطنددة السدددال ة وددك املجتمدد  خاصدددة وددك مرا لددد  
ً

 فددراد  فةدد 

 (.Farrell, 1997, 277-313) وق  ال د تختلف م  بلد إق  لخر م   يا املد  الزمند 

ا   تاد عددددددد امللتحقدددددين بدددددالتعليأ ودددددك رميددددد   عحددددد اي العدددددالأ  و دددددان الدددددداف  وودددددك منتسدددددف الخمسدددددينيا

دددادة الطلددل املجتم دددك عليددد  والددهي فددداا ك يدددًرا  دددرة  عُّمدددة التعليميدددة ع دد  تلبيدددة الددد  الطلدددل  الددرئي  هدددو ُت

(Coombs, 1970, 23 .) ا وددك   ساسددي 
ً

ددادة السددذاعية السددريعة  عددد ال ددرق  العامليددة ال اعيددة عددام  عَتَبددر الُز
و
كمددا ت

 مدددد
ً
ددددادة الطلددددل ع دددد  التعلدددديأ  خاصددددة   ،عخفددددا  السددددري  وددددك معددددد   الوفيددددا  بددددين  طفدددداو   يددددا صددددار ُت

ه التعليأ رزًيا كبيًرا م  املجمو  العاي للسذان
   

 .مجمو  السذان وك سه

ا    يندداي راددود إعددادة الايذلددة   عددد  الدددوو  وروبيددة بددرامج رديدددة كجددزي مدد  هدده   ووددك السددتينيا

دددد  الطلددددل الشددددع د ع
و
ددددا بمدددددخل الطلددددل الايذلددددة  م ددددل محدددداو   تو 

ً
 دددد  التعلدددديأ  و صددددبح هددددها املدددددخل معروف



 

  

    18                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

وبدهل   ادر مددخل الطلدل ،رتمداوك ع د  التعلديأ (. Easton, 1988, 375-376)،رتمداوك للتخطديط التربدوي 

را  املجتمعية وك تل  الفترة  .لتلبية املطالل ع   التعليأ عليجة للتريو

 :ماهية مدخل الطلب الاجتماعي على التعليم -ب

َعراف مدخل الطلل ،رتماوك ع   التعليأ بعع  مجمو  الطلل املجتم ك ع   التعليأم  ي مجمو  صو 

مطالددددددل  فددددددراد ع دددددد  التعلدددددديأ وددددددك مذددددددان وتمددددددان مددددددا وددددددك  ددددددل  ددددددروف ا تسددددددادية وسياسددددددية ويقافيددددددة سددددددائدة 

(Adhikari, 2009, 20)لتعلديأ مد    وهدو صعندد إسدقاطا  املطالدل الفرديدة للتعلديأ بحيدا تدتمي  مسسسدا  ا

ف عفساا وفًقا لتل  التو عا  بسرف النُّر ع  متطلبا  السوا م  العمالة   
(. Smith, 1982, 140) ْن تييه

ة  ة للمجتم  الدديمقراطي مد   ردل تحسدين القددرا  اللشدُر والطلل ،رتماوك ع   التعليأ هو  ارة ضروُر

ة لجميدد   مدد  خدد و التعلدديأ الرسددود و يددر الرسددود  كمددا صعنددد الطلددل املنل ددق مدد  مبددد  إعطدداي فددرن ملسدداُو

 (.Kraft, 1970, 499) فراد ل  سوو ع   التعليأ الهي يوافق  دراسأأ وإمذاعاسأأ ور باسأأ 

رتبط الطلل ،رتماوك ع   التعليأ باإلررايا  الرسمية م ل التعليأ ولزامي  واملجاعيدة  واملدنح  ُو

كمدددددا تشدددددجع  . وا دددددف ويجابيدددددة لآلبددددداي عحدددددو التعلددددديأ  و يرهددددداالدراسدددددية  والتوسددددد  ودددددك املرافدددددق التعليميدددددة  وامل

ددددرا  ،رتماعيددددة وال قافيدددددة  القددددواعين بالدولددددة  و،تحددددادا  النقابيددددة والجماعدددددا  السياسدددديةم اسددددتجابة للتريو

والسياسددددددية و، تسددددددادية  ويشددددددير مدددددددخل الطلددددددل ،رتمدددددداوك للتخطدددددديط التربددددددوي إقدددددد  إعددددددادة هيذلددددددة النُّدددددداي 

 ,Vanderstraeten, 1997)املطالدددل التعليميدددة لجميددد   فدددراد املجتمددد  الدددرا بين ودددك التعلددديأ  التعليودددد لتلبيدددة

327.) 

دددددد مددددددخل الطلدددددل   
ي يمينأدددددا تبنه  

ممدددددا سدددددبق يميددددد  القدددددوو إنا الددددددوو اا  ، تسددددداد السدددددناوك املتقدددددده

ع ددد  تلبيدددة  ،رتمدداوك ع ددد  التعلدديأ  كثدددر مدد  الددددوو اا  الدددخل املدددنخفضم  يددا تذدددون الدددوو الرنيدددة  ددادرة

ط  وددك هده  الددوو بددين ر بدا   فدراد الدراسددية  ل كبيدر وتدرابو
و
ر بدا  رميد   فدراد الدراسددية  كمدا يوردد تددداخ

ًما سلسدددد   لخلددددق روابددددط بددددين  هددددداف  ة ال ددددد يحتاراددددا ، تسدددداد  بينمددددا الدددددوو   ددددل تقدددددو والقددددو  اللشددددُر

با  ،سل مار التعليود عليجة للموا
ا
 .رد املحدودة فوأا، تسادية ومتطل
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 :منطلقات مدخل الطلب الاجتماعي على التعليم -ج

 (:Kraft et al, 1991, 308)ملدخل الطلل ،رتماوك ع   التعليأ عدة منطلقا   ُك

ه ما -
 .تُّل تذلفة الو دة للتعليأ يابتة إق   د 

ر السلطا  التعليمية  ماك  وك املدار  لجمي   طفاو وك س  التعليأ -  
ه
 .توف

 .يرتيز ع   ،تجاها  السذاعية و هداف ،رتماعية القومية -

 .صستخدي تحليل اتجا  الزم  وك تحديد الطلل املجتم ك ع   التعليأ -

سَتخَدي لتعميأ التعليأ ،بتدا ي وتوفير التعليأ ل جمي  -  .صو

 (. ماك  املتا ة)صستمر الطلل املجتم ك ع   التعليأ ولو  ان يفوا العر   -

 :ءات مدخل الطلب الاجتماعي على التعليمَّجرا -د

لتحديدددد اتجدددا  عمدددو عُّددداي التعلددديأ ودددك املسدددتقبل باسدددتخداي مددددخل الطلدددل ،رتمددداوك ع ددد  التعلددديأ  

 :يجل

ا للتوقعات السكانية -
ت
 :التنب  بأعداد التيميَ املقبولين بمرامل التعليم امل تلحة طبق

لدددد  مدددد  ا ددددط التربددددوي عنددددد تعامو  
ه
لبياعددددا  السددددذاعية ع دددد  السددددذان وددددك سدددد  التعلدددديأ يتركددددز اهتمدددداي املخط

فين  سل العمر والجدن  خد و سدنوا  الخطدة  وتتم دل تلد   تحديًدا  و عدد السذان وك س  املدرسة مسنا

عين تبًعدددا للعمدددر والجدددن   ومعدددد   املواليدددد والوفيدددا  والهجدددرة ال دددد : البياعدددا  ودددك إرمددداقك يجدددأ السدددذان مدددوتا

 (.606-600  بتسرف 6006  ك  )ملستقبل تسير ع   يجأ السذان وك ا

 :ت ديد ألاهداف التعليمية امل تلحة في السنوات املستقبلية -

ددددددددا  بلعمليدددددددة  دددددددة ال دددددددد يتلناهدددددددا املجتمددددددد   و بو د  هدددددددداف التعليميدددددددة ودددددددك ضدددددددوي الفلسدددددددفة التربُو تحددددددددا

بالسياسددة ، تسددادية التخطدديط  ْن يتضددا وددك  اهددان واضددعوأا  سدد  اليبددر  للسياسددة التعليميددة وع  تأددا 

ددددا  ْن يعخددده ودددك ،عتبارالعوامدددل القوميدددة والدينيدددة والسياسدددية  و،رتماعيدددة للدددب د  وتحديدددد هددده   هدددداف  بو
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دل عميدق ودك  وضدا  الدب د  وودك  اضدرها ومسدتقبلاا   و، تسادية وال قافيدة  كمدا يذدون تحديددها عليجدة تعمو

 (.09  0991 مرسأد )ووك النُّاي التربوي املناسل لاا 

قوي املدخل ،رتمداوك  ال قداوك بتحديدد  هدداف التعليميدة   يدا يركدز ع د  ا تياردا  التنميدة  -ُو

املعلندددددة و يدددددر املعلندددددة لَّفدددددراد والجماعدددددا  والطبقدددددا  ،رتماعيدددددة واملنددددداطق املحرومدددددة  والقةددددداي ع ددددد   يددددداق 

  بدددأف  دددد متدددا  مددد  التعلددديأ : املددددخل هدددواملسددداواة ودددك الدولدددة  و ال دددد منأدددا  واملبدددد  الدددهي يقدددوي عليددد  هدددها 

 (.UNESCO, 1992, 8)أل بأف عدد متا  م   فراد 

 :ت ديد مستو  املشاركة اححالية في التعليم -

 (:09  6002محمود  )يتطلل هها توافر بياعا  ع  

  دي  وك  ل مستو  تعليود وك سنة  سا  .عدد املقيا

  دي  وك  ل صف وك سنة  سا  .عدد املقيا

  ق وك  ل صف وك سنة  سا  .معد   اللسرو

  ق وك  ل صف وك سنة  سا  .معد   الرسوو

  دينفي  ل صف وك سنة  سا  .معد   النجا  م  عدد املقيا

 :ت ديد معدالت القيد باملدار  -

ة الت ميدده ودك املر لددة التعليميدة   ددف نأايتأدا   يددا تشدير إقدد   ()توضدا معددد   القيدد مددد  اسدتمراُر

ددددددة إقدددددد  يجددددددأ السددددددذان املقابددددددل لسدددددد  هدددددده  املر لددددددة  دددددددي  وددددددك مر لددددددة معينددددددة كنسددددددبة مئُو عدددددددد الت ميدددددده املقيا

(UNESCO, 2010, 53.) 

 

                                                 
( )

 : نقس  معدالا القيد إلى

= معدط القيد اإلجمرالت  -
(

العردد ال لرت للسر ان فرت ÷ عردد التمميرا المقيردين فرت مرحلرة  عليميرة معينرة 
-UNESCO, 2010, 50) 022×  (العمرر المقابرل لهرال المرحلرة

51.) 

= )معدط القيد اليافت  -
ين فرتعدد التمميا المقيرد

السرن الرسرمت 
العردد ال لرت للسر ان فرت ÷ للمرحلرة التعليميرة  

 ,Châu) 022×  (العمرر المقابرل لهرال المرحلرة

2003, 53.) 
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 :رليات مدخل الطلب الاجتماعي على التعليم -هة

كتورد  عض  ليا  املرتبطة بمدخ  :ل الطلل ،رتماوك ع   التعليأ  ُو

 :احةر طة املدرسية -

دددددددة ديناميييدددددددة ملدددددددا يجدددددددل  ْن تذدددددددون عليددددددد  الخدمدددددددة  طدددددددة املدرسدددددددية عُّدددددددرة مسدددددددتقبلية ورُؤ تعتبدددددددر الخُر

  تخداا  درارا   شدعن إصد    و توسدي  النُّداي التعليودد  مد   خده ودك ،عتبدار 
ً

التعليمية وك املسدتقبل تسداي 

دددة ال دددد تدددسير مختلددف العوامدددل السدددذاعية والجررافيدددة و،رتماعيدددة و، تسددادية والسياسدددية والت دددة ووداُر ربُو

تفاعددل معادددا وهدددو (060  6002عدددامر  )ع دد  العمدددل املدرسددأد  دددرتبط  أدددا ُو أو هددده  العوامددل  ُو  
دددَتمه   وهنددداي  مددر يو

ا  ا وإ ليمي   (.621  6006  ك  )معرفة  هأ ،عتبارا  املذاعية إل شاي املدار  وتوتيعاا محلي 

طة املدرسية الوا   التعليود     الخُر
ه
بمختلف   عاد  م  ط ق ومعلمدين و بنيدة وتسداي   وتشخ

د ، تياردددددا  املسددددددتقبلية مددددد  التعلدددددديأ وددددددك  ددددددود ومذاعددددددا  املتا ددددددة    
ددددددة  وتحددددددده وتجايدددددزا  لذددددددل مديندددددة و ُر

د بدرردددة . والتخطدديط ملقابلدددة هددده  ، تياردددا   
ر موا ددد  بنددداي املددددار   ولينأدددا تحدددده  

طدددة املدرسدددية   تقددره والخُر

كثددددر م يمددددة وال ددددد يجددددل بندددداي املدددددار  فوأددددا  والع ددددور ع دددد  املوا دددد  امل ئمددددة ُددددك و يفددددة يجددددل  كبددددر املوا دددد   

 (.Karalay, 2005, 60)ممارستأا باللشاور م  السلطا  التعليمية وسذان املنطقة 

طددة املدرسددية  ونأددا تقنيددة تخطدديط للترلددل ع دد  ا تماليددة عدددي املسدداواة وددك إتا ددة  سددَتخَدي الخُر
و
وت

سدَتخَدي لتخطديط اللساي   
و
دة ال دد ت التعليمية لذل الت ميه  فهد عبارة عد  مجموعدة مد  وردرايا  وداُر

توتيددددد  املددددددار  بمدددددا يدددددت يي مددددد  توتيددددد  السدددددذان املسدددددتحقين ل خدمدددددة التعليميدددددة بمدددددا صسدددددال تحقيدددددق  هدددددداف 

طددة املدرسددية  ونأددا تينيدد  ليسدد  مجددرد وسدديلة لتحديددد موا دد  ا ملدددار  ال اليددة السياسددة التعليميددة  والخُر

طدددة  إنأدددا عمليدددة ديناميييدددة لتخطددديط مدددا يجدددل  ْن تذدددون عليددد  الخدمدددة التعليميدددة ودددك   و املسدددتقبلية ع ددد  خُر

ددد الر بددا  و هددداف املجتمعيددة   
ددط التربددوي (.696  0919ال ددو   )املسددتقبل لذددي تل ه  

ه
وبددهل  صسددتطي  املخط

ر املسسسدة التعليميد دك تلد  املنطقدة الجررافيدة اتخاا  رارا  واضد ة إل شداي  و تطدُو ة ودك منطقدة الجدهق  ُو

ق  هداف الخطة  التعليمية  
َحقه

و
 .ال د تخدماا تل  املسسسة التعليمية وتحسل منأا ع   الت ميه بحيا ت
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 :تنظيم العرض والطلب على املعلمين -

ا  هو عملية تخطيط العر  م  املعلمين وك املستقبل لتلبية الطلل علوأأم فعندما تذون ال ذوم

ملتزمددددة بتدددددوفير التعلددددديأ ل جميدددد  كحدددددق إ سدددددا ي  ساسدددددأد يذددددون مددددد  الددددد تي القيدددداي بتقدددددديرا  ل  تياردددددا  مددددد  

 :  ويستلزي ال  تحديد(Dove, 1986, 118)املعلمين املحتمل تواردها وك املدار  

 الطلب على املعلمين: 

دددر النليجدددة النأائيدددة لعددددد  مددد  العوامدددل ال دددد تدددسير ودددك و يفدددة التددددري َعب ه
و
  عددد  الطلدددل ع ددد  املعلمدددين  ت

عدددد الت ميدده املقبددولين وددك املدددار  ال ذوميددة  سياسددا  املددنهج التعليوددد  النسدددبة : وتتم ددل تلدد  العوامددل وددك

  للمعلمدددين ودددك مختلدددف 
َ
ددددف

و
دددل  و ردددور ال دددد يجدددل  ْن ت بدددين الت ميددده واملعلمدددين  القددددرة ال ذوميدددة ع ددد  التمُو

 عدد  الدد   يجددل  ْن يو 
ً

ا   فةدد  د الطلددل طبًقددا ل خسددائ  املطلوبددة للمعلمددين وخاصددة مددسه سأأ املسددتُو َحدددا

لميدة  والخبدرة) وعندد تحديدد الطلدل  يميد  مقارعتد  (. Boe et al, 1992, 24)  والجدن  (تددُر أأ  الدرردة الع 

ق  املعلوما  املتوفرة  .بالعر   م  املعلمين ع  طُر

 العرض من املعلمين: 

َعراف عر  معلود املدار   ع لين املتدا ين مد   دل املسدادر والدهي  لدديأأ ر بدة ودك صو دد  فدراد املدسها

لين املورددددودي  وددددك مناصددددل تعليميددددة  ددددل الُّددددروف السددددائدة  ويشددددتمل العددددر  ع دددد   فددددراد املددددسها العمددددل وددددك   

ي ملختلددف املناصدل املتا ددة  والعوامددل الرئيسددة ال ددد ددق التقدددو دددون ،لتحدداا باملاندة عدد  طُر   اليدة  وممدد  يُر

تحدد  فراد املناسبين لعملية التدري  تتم ل وك مد  توافر املناصل التعليمية وع  تأا بتوفير املناصل وك 

املاددد   خدددر   ورواتدددل املعلمدددين وع  تأدددا بالرواتدددل ودددك املاددد  التنافسدددية  و دددروف العمدددل ال اليدددة ودددك التعلددديأ 

 (.Boe et al, 1992, 24-25)وع  تأا بالُّروف وك املا   خر  
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تو ف العر  م  املعلمين ع    مُر   هما  :ُو

 امل زون من املعلمين: 

هدددو عددددد املعلمدددين املسدددتمُر  ودددك التددددري  ودددك املددددار  ال ذوميدددة مددد  عددداي  إقددد  العددداي التددداقك  وعدددددد 

 (.Boe et al, 1992, 26)املعلمين املنةمين  ل عاي إق  التدري  وك تل  املدار  

 تد قات املعلمين: 

َعدددددو 
و
ددددا للو ددددوف ع دددد  مسددددتو   ت معرفددددة تدددددفقا  املعلمددددين إقدددد  داخددددل وخددددار  مانددددة التدددددري   مددددًرا مام 

العددر  مددنأأم  يددا يختددار العديددد مدد  املعلمددين القددائمين بالتدددري  التقدددي للو ددائف التدريسددية وددك مدددار  

اددداي التعليميدددة و دددد يدددتأ تذليدددف  عدددض املدددو فين بامل.  خدددر   وودددك مجدددا    خدددر  للمدددواد التعليميدددة   و  لوأمدددا

املختلفددة داخددل مدرسددة   و اعتدددا أأ إقدد  مدرسددة مختلفددة وددك إطددار عفدد  ودارة التعليميددةم ولددهل  فدد نا تدددفق 

فين بماداي  و 
ا
ل مسدًرا رئيًسا للمعلمين العاملين  و املذل  

ه
املعلمين املمارسين داخل النُّاي التعليود العاي صشذ

ف إقد  العدر  مد  ا دل ودك املعلمدين مناصل  خر   والتعدرو
ا
ملعلمدين يتطلدل معرفدة اسدت زاف املعلمدين الدهي يتم 

 (.Mulkeen, 2009, 33)الهي  يتر ون مناص أأ التدريسية لسلل  و  رف ما 

 التواان بين العرض والطلب من املعلمين: 

يقدارن املخططدون العدر  مدد  املعلمدين بالطلدل علددوأأ  أددف تحديدد الفددائض  و العجدز ودك عددددهأ  

ددددا دور املخططددددين وددددك إعددددادة توريدددد   هددددداف التعليميددددة بحيددددا تقابددددل ، تيارددددا  التعليميددددة وهنددددا ي ُّاددددر رلي 

 (.29-21  6002محمود  )املتو عة م  التعليأ للوصوو إق  التواتن بين العر  والطلل م  املعلمين 

 :التنب  بالقيد الطيبي -

ل تقدددديرا   عدددداد الطددد ق املسدددتقبلية عقطدددة البدايدددة 
ا
دددذ

َ
ش

و
ة ل خطدددة التعليميدددة  ألنأدددا تدددوفر ت الةدددروُر

 سا  لتحديد املتطلبا  املستقبلية م  املدرسين واملبدا ي والتذداليف والتجايدزا  التعليميدة املختلفدة  كمدا 
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ددددة  ا  وميددددة معيندددة  وربمدددا تُّادددر  اردددة مو   ا
ً
تفيدددد التقدددديرا  املسدددتقبلية ودددك تحديددددد القيدددود ال دددد تعدددوا  هدددداف

 (.022  0992ال و   )و تريير سياسا  التنمية ال الية لتعديل هه   هداف  

ددة  وددك إطددار مدددخل الطلددل ،رتمدداوك ع دد  التعلدديأ  تقددوي  ممددا سددبق يميدد  القددوو إنا الخطددط التربُو

ذددون التخطدديط التربددوي هددو وطددار  بتددوفير  مدداك  التعليميددة لتلبيددة املطالددل التعليميددة لذددل  بندداي املجتمدد   ُو

سبًقا وك ضوي ا تيارا  املستقبل وإمذاعا  ال اضر  وتحقيق العاي لتحقيق  ه دة مو داف التعليمية املحدا

تا ة  إ   ن هها املدخل هو   رق ل ستخداي ملرا ل التعليأ  بل الجام ك
و
 .،ستخداي  م ل للموارد امل

 Manpower Requirements Approach()مدخل املتطلبات من القو  البشر ة .2

راود التنمية ، تسادية و،رتماعية ألي مجتم    يتو ف ع   مدا يمليد  هدها املجتمد  إنا عجا  

ةم تل  املدوارد ال دد يميد  تنميتأدا  بسدفة  ما ع   عوعية ما يملي  م  موارد  شُر م  موارد طبيعية فقط  وإعا

ة تستطي   لاا إق   و   شُر  ْن تسداأ بيفداية ودك  ساسية  م  خ و النُّاي التعليود الهي صساعد ع   تحُو

تخطددديط وتنفيددده بدددرامج التنميدددة املختلفدددة للمجتمددد   هدددها باإلضدددافة إقددد   نا إعتاريدددة النُّددداي ، تسدددادي ع ددد  

ل تستلزي رف  املستو  التعليود للقو  العاملة الخاصة ب    (.02  0919ال و   )املد  الطُو

 :احجَور التار  ية ملدخل املتطلبات من القو  البشر ة -أ

ددددددَدي املجتمعددددددا  و سدددددداعيةم فددددددعي مُّاددددددر مدددددد  مُّدددددداهر  ة مشددددددذلة  ديمددددددة    إنا إعددددددداد القددددددو  اللشددددددُر

خ و سدداعية هددو . ال ةددارة و سدداعية يحتددا  إقدد  العنسددر اللشددري  د ألي مجتمدد  طددواو تدداُر و ددان الادددف املحدددا

بدددد  ع دددد  ماددددارا  ،سددددتمرار ع دددد   يددددد ال يدددداة  و ددددان  إعددددداد ريددددل رديددددد ل  يدددداة العمليددددة فيدددد  مدددد  خدددد و تدُر

ل يددتأ داخددل  سددرة  و داخددل الجماعددة ال ددد تشددتمل ع دد  فئددة معينددة مدد  املانيددين   ,Sharma, 2004)التدددُر

130-131.) 

                                                 
()

يستخدم االكتياديون فت دراسا ه  ميطلح المتطلباا من القوى البشرية  يَعنُون بالك مقدار ما يتوافر من العماط فت مجاالا معينة 

ينطلقون من كانون العرض  الطلب  ير ن أنَّ ما يتوافر من العماط فت فترة معينة يتبع انخفاض ايجور أ   ه  . ضمن شر ط معينة

 يعنت ميطلح االحتياجاا من القوى البشرية الش ل الاي . ار فاعها إلى أْن يحدث التوازن بين العرض  الطلب من القوى البشرية

على كطاعاا النشاط االكتيادي المختلفة  على المهن المختلفة إذا أُريد بلوغ أهداف ينبغت أْن يأخال حج  القوى البشرية   وزيعها 

د هال االحتياجاا فت التخطيط ليس كانون العرض  الطلب  ال نظام ايجورا  إنما جملة  الاي يحد  . اجتماعية  اكتيادية معينة

ًء عليه فإنَّ المتطلباا من القوى البشرية  تعلق بتحقيق التوازن ايهداف االجتماعية  االكتيادية التت يحا ط التخطيط بلوغهاا  بنا

 (.63-62ا 0989الحواا )بين العرض  الطلب من القوى البشريةا أما االحتياجاا فتتعلق بجانب الطلب من القوى البشرية فقط 
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ومشدددددذلة القدددددو  العاملدددددة لدددددأ تُّارع ددددد  عطددددداا واسددددد    دددددف اعدددددد   ال دددددورة السدددددناعية وبددددددي  ر دددددا  

فقدددد ترتددل ع دد  ال ددورة السددناعية إ شددداي . التسددني  وددك  واخددر القددرن ال ددام  عشدددر و وائددل القددرن التاسدد  عشددر

دف إقد  املددن ة مد  الُر ق القدو  اللشدُر
و
 م  وعتا  ال روك السرير  وتدف

ً
. املسا   ووعتا   قك الضخأ بد 

ولأ يي  املستو  التعليود املطلوق للقو  العاملدة مرتفًعدام ألن مسدتو  املادارة املطلدوق لرالبيدة العداملين ودك 

ًةاالسناعة  ينئه  ا لهل   ان الطلل ع د  التعلديأ ضدعيًفا  وا تسدر التعلديأ ال داعوي والعداقك ع د  . ن منخف 

ي ألبنداي الطبقدا  العاملدة  ددا
َ
ق   0996عوفدل  ) بناي السفوة والسيطرة ال اكمة  بينما  ان التعلديأ ،بتددا ي يو

060-062.) 

 ودك بدايدة القدرن العشدُر 
ً
ر  ر ا  التسني   خاصة   إقد  عمدو هائدل ودك   شدطة  طداوك كما  دا  تطوو

السدناعة والخدددما  مد   يددا  يمدة وعتددا  ويجدأ العمالددة  كمدا  دا  إقدد  ترييدر وددك التركيدل الددو يفي لجميدد  

ا  . القطاعا  ، تسادية فالسناعة ال دي ة تحتا  إق   و  عاملة ع   دررة عالية م  التعليأ وك املستُو

ي
و
دق النشدعة ودك مجداو العمدل وال دد  دد والتخسسا  املختلفةم فدالخبرة امل دق الورايدة  و عد  طُر َسدَبة عد  طُر

َ
ل

أ صدناوك طبيعتد  التريدر والتطدور و هدأ صدفات  
َ
دد صدال ة لعدال عو

َ
تس ا ودك مجتمد  تراودك  و مجتمد   رودك لدأ ت

دددادة و بددداو ع ددد  (.20-20  6001فاودددد  )التخسددد  والتندددو   تددد ق  ُت هددده  الترييدددرا  الو يفيدددة بددددورها  دددد  دا

ددة ومددا  عدددها  لددي  هددها فحسددل  بددل عملدد  ع دد  ضددرورة  ْن يذددون تعليًمددا ا  وددك املرا ددل ال اعُو
ً
لتعلدديأ خاصددة

د  عوا  والتخسسا   
َتَعده  .مو

ووك بداية القرن العشُر  تزايد عدد املسسسا  ، تسادية املتطدورة ودك الددوو السدناعية  ولدهل  

ا اهتمدد  هددده  الدددوو بتزوُدددد تلددد  املسسسددا  بدددالقو  ال بدددة بمختلدددف التخسسددا  واملسدددتُو َدرا
و
وودددك . عاملددة امل

ا  م  القرن العشدُر    عدد ال درق العامليدة ال اعيدة  مدر  الددوو السدناعية بمر لدة إعدادة هيذلدة  الخمسينيا

َعددددددددو عائًقدددددددا لتحقيدددددددق التنميددددددددة  ا تسدددددددادها  ووردددددددد  عقًسدددددددا شدددددددديًدا وددددددددك القدددددددو  العاملدددددددة املتخسسدددددددة  ممددددددددا صو

 مدددر الدددهي رعدددل ، تسددداديين الردددربيين يأتمدددون بييفيدددة تدددوفير القدددو  (. Coombs, 1970, 22)، تسدددادية 

ون التخطيط التربوي كجزي م  التخطيط ، تسادي   (.Chalam, 2006, 3)العاملة  مما رعلاأ َيَتَلنو
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ا  مددد  القدددرن املا دددأد  ادددر  الخطدددة التعليميدددة ودددك  وروبدددا اسدددتجابة  ا  والسدددتينيا وخددد و الخمسدددينيا

ددر ل   ارددة إقدد  هيذلددة ، تسدداد خاصددة  عددد ال ددرق العامليددة ال اعيددة  وال ددراي ، تسددادي و،رتمدداوك  والتريو

ددة ر   املدداو اللشددري ال ددد ر    نا التعلدديأ هددو اسددل مار للنمددو ، تسددادي  الددديمورراوك السددذا ي  و اددور عُُّر

ًم (.Farrell, 1997, 284)الدوطند  ا  و اعد  ا تياردا  الددوو   ددل تقددو ا مد  القددو  العاملدة خد و الخمسددينيا

مد  القددرن العشددُر   كبددر و كثددر طلًبددام ألن التنميددة الشدداملة  أددا وارادد  عقبددا  عدددة  هماددا ،فتقددار إقدد  القددو  

ة املتخسسددة  كمددا  نا الددنُّأ التعليميددة  أددا  اعدد  عددارزة عدد  تلبيددة تلدد  ، تيارددا  ع دد  الددر أ مدد   اللشددُر

 د  الدد  بدددور  إقدد  ،هتمدداي بتعلدديأ  فددراد  كثددر طلًبددا مدد  (. Bray, 2011, 6-7)ا الجاددود املبهولددة لتوسدديعا

راد تحقيقاا
و
 .القو  العاملة لتحقيق النمو ، تسادي  والتوس  وك التعليأ لتحقيق  هداف ،رتماعية امل

ا  م  القرن املا أد  الرا بدة ودك النمدو   ان اهتماي  البيدة الددوو ( العقد  وو للتنمية)ووك الستينيا

 رئيًسددددا وددددك 
ً

ة تشددددذل عددددام  متجًاددددا عحددددو تنميددددة الندددداتج القددددومي ورمدددداقك  و  ددددر ، تسدددداديون بددددعنا القددددو  اللشددددُر

ة متوسدددددطة وعاليدددددة املسددددددتو    التنميدددددة ، تسدددددادية  و كددددددد  الخطدددددط القوميدددددة ال ارددددددة إقددددد  القدددددو  اللشددددددُر

بة وال ارة إق   ياي املدار  ومسسسا  التعليأ العاقك ب  ة املدرا  ,Spaulding, 1977)عداد تل  القو  اللشُر

خ  صبح  التنمية القومية ُك الراية  سدوف لذدل  مد  السياسدا  العامليدة والقوميدة (56   وألوو مرة وك التاُر

ا  و ددان هددها هددو السددياا 
ً
أ  خاصددة وددك الدددوو ال ددد  سددل  ع دد  اسددتق لاا  دددي 

َ
ف بقددا  العددال دد ا

َ
والبددرامج وددك ش

أ  ومددد  هندددا  صدددبح  الع  دددة بدددين التعلددديأ الدددهي اع
َ
ددد  التعليودددد ودددك معُّدددأ  عحددداي العدددال طلدددق مددد  خ لددد  التوسو

دد   
ا   وتدأ  ع د  املسدتو  العدالود  تبنه ا  والستينيا والعمل املنطلق الرئي  للتوسو  التعليود خ و الخمسينيا

 (:Sharma, 2004, 132)  ُك إستراتيجية التوسو  التعليود الخطي وال د تيم  وك ي ية افتراضا 

 .تيييف النُّأ التعليمية الرسمية إلعتا   عوا  م  القو  العاملة ال تمة -

دة ال دد توفرهدا عُّمادا  -
َ
ل ها

َ
س
و
الدوو اا  ، تسدادا  املتناميدة سدتُّل ودك  اردة إقد  القدو  العاملدة امل

 .التعليمية
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دك عدادة خُر - ادة املطردة لعدر  القدو  العاملدة املتعلمدة  ُو جدو التعلديأ ال داعوي والعداقك  عامدل الُز

 .ضروري للنمو ، تسادي القومي

ر التعلدديأ ودك البلدددان املتقدمددة والناميددة ع دد   هده  ،فتراضددا  ال  يددة  يددر   شدذل   اسددأ ع دد  تطددُو

مدددا الردددر  مددد  التعلددديأ؟  مدددا كدددأ وعدددو  :  دددد  سدددواي  إ   نأدددا  خفقددد  ودددك ورابدددة عددد  ي يدددة  سدددئلة مامدددة  ُدددك

ددددد  ومسدددددتو  ال تعلددددديأ املطلدددددوق؟  ومدددددا الطدددددرا  كثدددددر كفددددداية وفعاليدددددة لتدددددوفير هدددددها التعلددددديأ املطلدددددوق؟  والتوسو

العشددددوا ي وددددك النُّددددداي التعليوددددد  دون إرابدددددا  واضدددد ة  شدددددذل  معقددددوو عددددد  هدددده   سئلة سددددديسدي  تًمددددا إقددددد  

ة ا  م  القدرن العشدُر   دد  هدها ب. اخت    م  و ة وك عر  القو  اللشُر الفعدل   يدا و بل الستينيا

جين  كثدددر مددد  عددددد الفنيدددين اوي املسدددتو  املتوسدددط  وعددددد  ورددد   عدددض البلددددان  نا عددددد املاندسدددين الخدددُر

 طبدددداي  كثددددر مدددد  عدددددد املمرضددددا  و يددددر الدددد م واعتهددددف ال دددداو بقيدددداي املانيددددين اوي اليفددددايا  العاليددددة بععمدددداو 

 (.Sharma, 2004, 132-133)العمالة املتوسطة 

دددددادة الخلدددددل ودددددك القددددو  العاملدددددة واضدددددطرابا  سدددددوا العمدددددل لقددددد  ضددددداف التعلددددديأ   رديددددًدا ودددددك ُت
ً

عدددددام 

ا  عددددددة  ومدددددا ترتدددددل ع ددددد  الددددد  مددددد  عتدددددائج  همادددددا  دددددادة والنقسدددددان ودددددك تخسسدددددا  ومسدددددتُو وتعر  ددددد  بدددددين الُز

استخداي املسه   العليا وك و ائف كتابية  سيطة واعخفا   رورهأ وم  يأ اعخفا  إعتاريتأأ ووعتا  

ع. العاي َز  هها إق  عدي التطابق بين هيذل التعليأ وهيذل ، تساد  و يًةا إق  ،خدت ف ودك سدرعة النمدو ويو

جين  كثددر مدد   دددرة ، تسدداد ع دد  اسددليعا أأ    0996عوفددل  )وددك كدد  القطدداعينم بمعنددف  نا التعلدديأ ينددتج خددُر

ة   مددد  هندددا  ادددر  ال اردددة إقددد  العمدددل ع ددد  تخطددديط التعلددديأ وفًقدددا للمتط(026-020 لبدددا  مددد  القدددو  اللشدددُر

َبة َدرا
و
ة وامل

َ
ل ها

َ
س
و
 .امل

 :ماهية مدخل املتطلبات من القو  البشر ة -ب

 مد  مدداخل التخطديط التربدوي  هدو ا عذدا  
ً

ة   وعد  مددخ  إنا مدخل املتطلبا  م  القو  اللشدُر

ركز هه ة املتو عة إق  العر  م  املخررا  التعليمية  ُو ا املددخل ع د  الدربط ل  تيارا  م  القو  اللشُر

بدددين التعلددديأ و، تياردددا  مددد  القدددو  العاملدددة ودددك العديدددد مددد  القطاعدددا    يدددا يتطلدددل ، تسددداد مختلدددف 
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دددددتأ  خددددده بدددددالتخطيط  ة  والتعلددددديأ بددددددور  يدددددوفر هددددده  القدددددو  ال تمدددددة للتنميدددددة ، تسدددددادية  ُو القدددددو  اللشدددددُر

 (.Dash, 2004, 46-47)التربوي تلبية   تيارا  ، تساد م  هه  القو  

ة إعطدداي تقددير تقُر دد عد  الطلدل والعدر  مد  القددو   حداوو مددخل املتطلبدا  مد  القدو  اللشدُر ُو

دددة واملتعلمدددة ل  تسددداد ودددك  طاعدددا  وعتدددا  املختلفدددة  ويشدددير مسدددط ا ، تياردددا  مددد  القدددو  
َ
ل ها

َ
س
و
ة امل اللشدددُر

ة املطلوبدددددددة ودددددددك و ددددددد  م ة إقددددددد  العددددددددد ورمددددددداقك مددددددد  القدددددددو  اللشدددددددُر د بذدددددددل  طدددددددا  مددددددد  القطاعدددددددا  اللشدددددددُر حددددددددا

ة   (.Hawna, 2006, 8)، تسادية املختلفة لتلبية  ارة الب د التنمُو

  القيددددد الط بددددي املسددددتقب ك وددددك مر ل ددددد  التعلدددديأ ال دددداعوي والعدددداقك مدددد  
َ
سددددَتخل ووفًقددددا لاددددها املدددددخل صو

تقدددير ، تياردددا  املسدددتقبلية مددد  القدددو  العاملدددة ودددك  طاعددا  ، تسددداد املختلفدددة   يدددا يدددتأ تحديدددد النمدددو 

سَتأَدف وك الناتج القدومي ورمداقك لذدل  طدا  خد و فتدرة تمنيدة محدددة  يد
و
و تو عدا  النمدو القطداوك امل َحدوا

و
أ ت

ق افتراضا   قيقية خاصة باتجاها  وعتارية   إق  إسقاطا  التو يف  سل املا  وك  ل  طا  ع  طُر

دددددق مسدددددفوفة املادددد   التعلددددديأ  طبًقدددددا / وإقدددد  التو عدددددا  مدددد  يجدددددأ العمالدددددة  سددددل املسدددددتو  التعليودددددد عدددد  طُر

  
ه
در ، تياردا  التعليميدة لذدل ماندة خد و للبياعا  الفعلية لسنة  سا   و افتراضدا  املخط طدين لييفيدة تريو

 (.Ololube et al, 2013, 240)الفترة املحددة 

اسأأ التعليميددددددة  ة املختلفددددددة وفًقددددددا ملسددددددتُو ددددددط التربددددددوي بتسددددددنيف فئددددددا  القددددددو  اللشددددددُر  
ه
قددددددوي املخط ُو

دة وددددك املسددددتقبل  وطبًقددددا  لاددددها التسددددنيف يددددتأ تحديددددد لقطاعددددا  ، تسدددداد املختلفددددة خدددد و فتددددرة تمنيددددة محدددددا

تطلددل التخطدديط التربددوي تحديددًدا لجدداع د  دة  ُو اتجاهددا  تنميددة القطددا  التعليوددد خدد و الفتددرة الزمنيددة املحدددا

ذددون الادددف مدد  التخطدديط التربددوي هددو  العددر  والطلددل الخددان بالعمالددة  والو ددوف ع دد  الفجددوة بينأمددا  ُو

ج مد  هده  الفجدوة  وهدها تعكيددد    بالتددُر
و
ع د   نا التخطديط التربدوي   دق لتخطديط القدو  العاملددة  الدتخل

ويعتبددددر سددددوي تخطدددديط القددددو  العاملددددة مدددد   سددددباق ،ضددددطراق وددددك  سدددداليل تخطدددديط التعلدددديأ  وتنحسددددر هدددده  

در العداي للنمدو ، تسدادي   
ه

سش
و
 ساليل وك تحديد ، تيارا  مد  العمالدة بسدورة تفسديلية با عتمداد ع د  امل

 (.021-022  0990عبدالجليل  )
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ة مقوما  عدة  ُك  تةم  مدخل املتطلبا  م  القو  اللشُر  (:Devi, 1996, 67)ُو

ة وك الو   ال اضر -  .تقدير ا تيارا  القطا  م  القو  اللشُر

ة خ و فترة تمنية تتراو  بين  -  .عاًما 60-00إسقاع هه  ، تيارا  م  القو  اللشُر

لة لاه  ،  - ةتحديد املسه   التعليمية املقاب   . تيارا  م  القو  اللشُر

تقدددددير الترييددددرا  وددددك املسسسددددا  التعليميددددة خدددد و الفتددددرة الزمنيددددة املحددددددة ع دددد   سددددا  ،فتددددرا   -

الدددددددوا  ك الخددددددددان بمعددددددددد   القبددددددددوو و،عتقدددددددداو ومعدددددددد   الرسددددددددوق وكددددددددهل  املرافددددددددق التعليميددددددددة 

 .السائدة

ة مدد  املددداخل  كثدد َعدددو مدددخل املتطلبددا  مدد  القددو  اللشددُر ر  هميددة وددك تخطدديط التعلدديأ ال دداعوي ويو

دددْأ سدددتذون ال اردددة إقددد  املاندسدددين خددد و عشدددر سدددنوا   هندددا   يأدددتأ 
َ
والعددداقك  فع ددد  سدددليل امل ددداو  لتحديدددد ك

ط التربوي بمعرفة العدد الي ك م  خُر ك مر لة التعلديأ  ساسدأد الد تي لتلبيدة ا تياردا  ، تسداد   
ه
املخط

ما يأم  ة  وإعا ة وما  عدها تبًعا ل  تيارا  م  القو   م  القو  اللشُر كيف يمي  تيييف املر لتين ال اعُو

ة وك املستقبل   (.Jones, 1990, 18)اللشُر

لين  ها
َ
دس

و
ة يقوي ع   توفير عددد مد   فدراد امل با  م  القو  اللشُر

ا
تطل

و
مما سبق يتضا  نا مدخل امل

بوارباسأددا بيفداية  وفعاليددة وعجا ادا وددك تعديددة   لشدرل و ددائف مناسدبة وددك و د   مناسددل لةدمان  يدداي املسسسدة

ة حد   التواتن بين العر  والطلل م  القو  اللشُر  .دورها ،رتماوك و، تسادي   مر الهي يو

 :منطلقات مدخل املتطلبات من القو  البشر ة -ج

ة عدة منطلقا   ُك  (:Godfrey, 1994, 4527)ملدخل املتطلبا  م  القو  اللشُر

جةإنا ال - نت 
و
ة امل ل هو املسئوو ع  إعداد القو  اللشُر  .تعليأ النُّامي والتدُر

ة لتلبيدددة ، تياردددا  املسدددتقبلية مددد  القدددو   - ا  العليدددا واملتوسدددطة مددد  التعلددديأ ضدددروُر إنا املسدددتُو

ة ل  تسادا  املتنامية  .اللشُر
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بلية للقدو  العاملدة يميد  تحديدد البنيدة املسدتق. يسدي التعليأ إق  ارتفدا  معددو النمدو ، تسدادي -

 و الطلددددل النأددددا ي علوأددددا مدددد  عمددددو الندددداتج القددددومي الي ددددك املتو دددد   كمددددا يميدددد  تعددددديل عُّدددداي التعلدددديأ 

ة  .إل دا  الترييرا  ال تمة وك العر  م  القو  اللشُر

إنا الع  ة بين املسه   التعليمية ومختلف الفئا  املانية يابتة  كما  نا إمذاعية ،سدلبداو بدين  -

 .()فئا  الو يفية للقو  العاملة  خر  لبعتا  ُك صفرال

 :َّجراءات مدخل املتطلبات من القو  البشر ة -د

إنا تخطدديط التعلدديأ طبًقددا   تيارددا  خطددط التنميددة ، تسددادية و،رتماعيددة مدد  القددو  العاملددة 

 :وررايا   تيةيتةم  عدة عمليا  وخطوا  متفاعلة ومتداخلة فيما بينأا  يمي  تحديدها وك 

 :التنب  باتجاهات النمو الاقتصادي -

خددد و سدددنوا  الخطدددة  وودددك ضدددوي اتجاهدددا  عمدددو ، تسددداد القدددومي ودددك القطاعدددا  وفدددرو  السدددناعة 

املختلفدددة خددد و السدددنوا  املاضدددية  يدددتأ تقددددير النمدددو ، تسدددادي ورصدددد تورااتددد   وكدددهل  تحديدددد اتجاهدددا  

القطاعدددددددا  و  شددددددددطة املختلفددددددددة  ويسدددددددداعد ورددددددددود خطددددددددط للتنميددددددددة  النمدددددددو وددددددددك الايذددددددددل الددددددددو يفي وامل ددددددددد وددددددددك

، تسادية و،رتماعية متوسطة املد   بدررة كبيرة  ع   إعداد هه  التقديرا   لي  عند عمل إسقاع 

ه وك ،عتبار عام ن مامان  هما 
َ
سخ  (:062  6001فاود  )النمو ، تسادي يجل  ْن يو

 رتماعيددددددة  كمةدددددداعفة الدددددددخل القددددددومي  ددددددل عشددددددر  هددددددداف خطددددددط التنميددددددة ، تسددددددادية و،

 .سنوا 

 ادة وك عدد السذان  ل عاي خ و فترة الخطة  .معدو الُز

 

 

                                                 
()

ين  ناسبه مهنة معينةا  ال  وجد احتمالية التغيير المؤهما التعليمية ال  ناسب العديد من المهنا  كل مؤهل  عليمت مع: يعنت هاا أنَّ  

محمودا )بين مهنة  مهنة أخرى ليس لها نفس المؤهل التعليمتا كما ال  وجد احتمالية التغيير بين القوى العاملة  المعداا مثًم 

(.09ا 2201
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 :دراسة واقع سوق العمل -

يددددتأ تشددددخي  وا دددد  سددددوا العمددددل ال دددداقك و يددددر خطددددط التنميددددة ، تسددددادية و،رتماعيددددة عليدددد  مدددد  

 (:002-000  6002ع ك  )خ و خطوتين  ساسيتين  هما 

  لَ ْسر ا  الو يفية وهيذلاا وعُّاي التعليأ والتدُر  .القو  العاملة ال الية ودراسة املستُو

  د  ودك يجدأ دراسة  ير خطط التنمية املستقبلية ع   سوا العمدل مد   يدا ا تمدا   التوسو

ادددة لقطدددا   عينددد   و  ومدددا يحتارددد  مددد    مجموعدددة  طاعدددا ووعتدددا  وتُدددادة ،سدددل مارا  املورا

 . و  عاملة وك تخسسا  معينة لتلبية ا تيارا  هه  الخطط املستقبلية

 :التنب  باالمتياجات من القو  العاملة -

ة إقدد  تددوفير ، تيارددا  مدد  القددو  العاملددة طبًقددا للمادد   يأدددف مدددخل املتطلبددا  مدد  القددو  اللشددُر

دددتأ الددد لادددا إقددد   هدددداف تعليميدددة  ُو ا  املادددارة  وتحُو   مددد  خددد و تخطددديط الطلدددل ع ددد   دددوة العمدددل  ومسدددتُو

دد الطلدل الي دك ع د  القدو   ة لتحقيدق  هدداف خطدة التنميدة بحيدا   يُز وتقديرها لشدرل الو دائف الةدروُر

العاملددة عدد  العددر  الي ددك الددهي يليحدد  النُّدداي التعليوددد  و، تيارددا  مدد  القددو  العاملددة ي يددة  عددوا   ُددك 

(UNESCO, 1992, 20:) 

 ددف هددده  ، تياردددا  عددد  ا تيارددا  عار  ا
َ
ل لدددة يجدددل  ْن تتدددوافر وددك  عدددواي القليلدددة القادمدددةم فتو

ل التجديدي ل التحُو ك والتدُر ق التدُر  .طُر

 ا تيارا  متوسطة يجل  ْن تتوافر وك تم  خطة خمسية وا دة  و خطتين. 

   عاًما 60-00ا تيارا   عيدة املد  يجل  ْن تتوافر وك فترة م. 

 قو  البشر ةتقدير العرض من ال -

بدة خد و سدنوا   ة املدرا    ْن تخرر  املسسسدا  التعليميدة مد  القدو  اللشدُر
ا
َتَو  يتطلل التنبس بما يو

 بين والراسدبين والوفيدا  باإلضدافة 
د   فدوا  التعليميدة عبدر  رادزة التعلديأ مد  دراسدة يجدأ امللسدره الخطة تلبو
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لسدددددنة ماضدددددية  و متوسدددددط  عدددددداد املقبدددددولين لسدددددنوا  ألعدددددداد املقبدددددولين ع ددددد   سدددددا  يبدددددا   عدددددداد املقبدددددولين 

فدددر  هددددها يبددددا   ا  و عددددوا  التعلدددديأ  ُو ماضدددية  يددددأ تقددددير  عددددداد املتو عددددة كمخرردددا  وددددك مختلددددف مسدددتُو

هيذدددل عُّددداي التعلددديأ طدددواو سدددنوا  الخطدددة  إ   نا هنددداي عوامدددل  خدددر  يدددسير ودددك مقددددار العدددر  مددد  القدددو  

ة وددددك مختلددددف الفئددددا  الو يفيددددةم  فالتركيددددل الددددو يفي للقدددو  العاملددددة لددددي  تركيًبددددا رامددددًدا  وك يددددر مدددد  اللشدددُر

ددددَزة ل عتقدددداو مدددد  فئددددة   
َحفه

و
دددده وددددك ،عتبددددار العوامددددل امل

َ
سخ ددددرون ماددددنأأ ألسددددباق ك يددددرة  وهنددددا يجددددل  ْن يو  

 فددددراد صريه

ا إنا و يفية معينة إق  فئة  خر   م ل  رور وطبيعدة العمدل والُّدروف ،رتماعيدة املحيطدة و يدر الد   كمد

ل  يناي العمل  ق التدُر  (.000  6001فاود  )ك يًرا م   فراد يرتقون وك السلأ الو يفي ع  طُر

ة طبًقا ل خطوا   تية  مي  تقدير العر  م  القو  اللشُر  (:006  6006 نيمة  )ُو

  تقدددير معددددو و ددد و اللشدددري لقدددوة العمدددل الندداتج مددد  الوفددداة وو الدددة إقددد  املعدددا   و الهجدددرة

 .و ير ال  خ و سنوا  الخطةم لتقدير يجأ املعرو  ال قيقي لقوة العمل

   ددة ال ددد تددددخل  و تخددر  مددد دددادة السددذاعية  والعدددد املتو ددد  وددك الفئدددا  العمُر تقدددير معدددو الُز

 .سوا العمل وك  ل سنة م  سنوا  الخطة

 يدددددد دراسدددددة  دددددوة العمدددددل ال اليدددددة فيسدددددوا العمدددددل مددددد   يدددددا العددددددد  والتسدددددنيف امل ددددددم لتحد

 .الفائض  و العجز املورود وك سوا العمل  الًيا وع  ت  باملطلوق م   وة العمل

   ف إقددددد  مدددددد ل امل دددددد  للتعددددرو تقيدددديأ ومذاعدددددا  ال اليددددة للمسسسدددددا  التعليميددددة ومراكدددددز التدددددُر

ة عددًدا  تعييرها وك املعرو  م  القو  العاملة و درسأا ع   الوفاي بالطلل ع   القدو  اللشدُر

 .وتخسًسا

 :املقارنة بين العرض والطلب من القو  البشر ة -

ة خ و سنوا  الخطة  تتأ مواتعدة الطلدل بدالعر    عد تحديد العر  والطلل م  القو  اللشُر

حَتَمل  دو   تي   (:000-006  6006 نيمة  )ع   مستو  النشاع واملانة  و د يو
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 ادة العر  ع  الطلل يدتأ اتخداا القدرارا  ورسدأ  وتعند  دو  البطالدة  وودك هده  ال الدة: ُت

 .السياسا  ال د سوف تحد م  البطالة

  دادة الطلدل عد  العدر دادة تذلفددة العمالدة  رتفدا   ردور  و  سدتخداي عمالدة  يددر : ُت وتعندد ُت

 .وطنية

 الة عادرة ال دو  ألنأا تعند التو يف الي ك للقو  العاملة: التواتن بين العر  والطلل . 

ال اقك واملستقب ك م  القو  العاملة بالتو عا  م  ، تيارا  املستقبلية وتشير مقارعة املعرو  

للقدو  العاملددة لتحديددد العجدز وددك املسددتقبل  و الفددائض ودك العددر  مدد  القددو  العاملدة إقدد  ا تيارددا  التعلدديأ 

ل وفًقا للقطا  واملانة و ية و دا  تحليلية  خر م مما صشير إق  عو  ويجدأ التعلديأ والتدد ل الد تي والتدُر ُر

 (.Herschbach, 2009, 943)إتا ت  خ و سنوا  الخطة 

 :رسم خطة التعليم والتدر ب -

ل إلعددادة توريدد   هددداف التعليميددة  ة يددتأ التدددخو ملقابلددة ، تيارددا  املسددتقبلية مدد  القددو  اللشددُر

ا  الو يفيدة  ة اا  املسدتُو دتأ َوْضد  ع    سا  املواتعة بين العدر  والطلدل مد  القدو  اللشدُر املختلفدة  ُو

 :خطة التعليأ كما ي ك

 تحديد  عداد الط ق املطلوق  يدهأ وك النُّاي التعليود خ و سنوا  الخطة: 

جين عند نأاية مر لدة تعليميدة معيندة ودك سدنة مدا ع د  عددد املقبدولين ودك السدنة  تتو ف  عداد الخُر

َسددل الرسددوق واللسددروق وإعددادة ا لقيددد خدد و سددنوا  الدراسددةم لددهل  فمدد  الدد تي  وقدد  لادده  املر لددة وع دد    

دددف والوفددداة 
و
اتخددداا فدددرو  معيندددة  أدددها الخسدددون   يدددا يجدددل افتدددرا   سدددبة للاددددر عليجدددة الرسدددوق والتخل

 (.022-020  0999الطيل  )والهجرة وتري املدرسة خ و سنوا  الدراسة 

 جين املطلوبين م  النُّاي التعليود خ و سنوا  الخ  :طةتحديد  عداد الخُر
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جين مدد  مسددتو  تعليوددد معددين  وددك الرالددل    صسدداوي عدددد الددداخلين سددوا العمددلم  إنا عدددد الخددُر

( الخاررون ع   دوة العمدل)ألن  عةاأ  د يواصل دراست  وك مستو   ع    ومنأأ م    يدخل  وة العمل 

ك  )ر أ عدي مواصلت  للدراسة   (.02-00  6000البُو

 ن خ و سنوا  الخطةتحديد  عداد املدرسين املطلوبي: 

َعدو تقدير  عداد املدرسين عملية  ساسية وك التخطيط التربوي   يا إنا  هداف املوضوعة ألية  صو

ددددة   يميدددد   ْن تتحقددددق بدددددون ورددددود 
َ
ل ها

َ
س
و
ة امل خطددددة للتوسدددد  التعليوددددد ملواراددددة ، تيارددددا  مدددد  القددددو  اللشددددُر

جل إرراي هها الت ا  التعلديأ  كمدا يجدل املدرسين وك مختلف التخسسا   ُو قدير لذل مستو  م  مستُو

ر هه  ، تيارا  م  املدرسين بالنسبة للتعليأ ال اعوي والعاقك طبًقا للتخس   دا
َ
ق

و
 ,UNESCO, 1992) ْن ت

29-30.) 

 (:60  6002محمود  )وعند تحديد ، تيارا  م  املدرسين خ و الخطة يجل مراعاة ما ي ك 

 درسدين لب د و محدل هدس ي الدهي  تر دوا الخدمدة عليجدة الوفداة  و تحديد  سدبة معيندة مد  امل

 .و الة إق  املعا   و الهجرة  و  ير ال 

 تقدير النق  وك  عداد املدرسين وك التخسسا  املختلفة. 

   تحديددددد  سددددبة معينددددة مدددد  املدرسددددين لب دددد و محددددل هددددس ي الددددهي  يتر ددددون مانددددة التدددددري  إقدددد

ة وك التعليأ  .و ائف إداُر

 ين وددددك التخسسددددا  املختلفددددة للعمددددل ع دددد  إ  لاددددأ بددددعفراد تقدددد ل 
ها
َ
ددددس

و
دير  عددددداد املدرسددددين  يددددر امل

ين للقياي بالتدري  وك هه  التخسسا  خ و سنوا  الخطة ل 
ها
َ
س  .مو

 :رليات مدخل املتطلبات من القو  البشر ة -هة

 للتخطدددديط 
ً

ة مدددددخ  َعدددددو التنبددددس با  تيارددددا  مدددد  القددددو  اللشددددُر التربددددوي  إعمددددا تقنيددددة يميدددد   ْن   صو

ددد  النُّدداي التعليوددد إقدد  تددوفير هدده  ، تيارددا  لبلدددو   َورا  عندددما يو
ً
سددَتخَدي وددك سددياا هددها التخطدديط  خاصددة

و
ت



 

  

    65                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

سددددَتخَدي التقنيددددا  (20  0919ال ددددو   ) هدددداف ارتماعيددددة وا تسددددادية معينددددة 
و
  وللتنبدددس بتلدددد  ، تيارددددا  ت

 : تية

 :أسلوب املقارنة الدولية -

ر   سلوق املقارعة الدوليدة  نا رميد  البلددان تلبد  عفد  طدرا التنميدة بدنف  الايذدل الدو يفي يفت

فيد هها ،فترا  وك استج ي النمدوا  الندا ا لبلدد مدا وم يمتد  للبلدد  للقو  العاملة والتوتي  التعليود  ُو

ا  التع دددَراد التخطددديط لددد   خاصدددة عنددددما تذدددون الُّدددروف وومذاعدددا  واملسدددتُو
و
ليميدددة والايا دددل ، تسدددادية امل

دددوفر هدددها  سدددلوق مسشدددرا   كثدددر  يمدددة للبلددددان الناميدددة   يدددا إنا  واملسدددميا  الو يفيدددة بينأمدددا ملشدددا أة  ُو

تطلل  ا وك فترة تمنية مختلفة  ُو َعدو عمواًرا تلبع  البلدان   ل عمو  ًما صو توتي  العمالة وك البلدان  كثر تقدو

قددوي هددها  سددلوق ع دد  (.Yadav, 2006, 37)جا سددة  ربمددا   تذددون مورددودة  ن هددها اسددتخداي معددايير مت ُو

دراسة الايذل الو يفي للقو  العاملة وك مختلف  طاعا  ، تساد و سل عمو العمالدة ودك هده  القطاعدا  

  سل فئا  الايذل الدو يفي ودك عددد مد  الددوو  رنليدة املختلفدة ودك عموهدا ، تسدادي  وع د   سدا  هده 

 -الدراسددة يميدد  
ً

اعتبددار الايذددل الددو يفي للقددوة العاملددة وددك الو دد  ال اضددر لبلددد مددا وددك  طددا  ا تسددادي  -مدد  

 (.Richter, 1989, 37)معين عمواًرا ملا سيذون علي  ال او وك بلد لخر وك عف  القطا  

ا للم هل الدراسم  -
ت
 :أسلوب تقدير الامتياجات من القو  البشر ة طبق

ي هدددددها    خد  سدددددتو
و
ة طبًقدددددا للمسهدددددل 0920سدددددلوق ودددددك عددددداي ا ي للتنبدددددس با  تياردددددا  مددددد  القدددددو  اللشدددددُر

  مددددد  دوو البحدددددر  بددددديض املتوسدددددط  ُدددددك
إسدددددباعيا  البرترددددداو  : الدراسدددددأد كعسدددددا  للتخطددددديط التربدددددوي ودددددك سددددد ه

و وس فيا   (.Williams, 1987, 335)اليوعان  إيطاليا  تركيا  ُو

 (:Hinchliffe, 1987, 320)ويسير هها  سلوق وك عدة خطوا   ُك 

  التقديرا  الذلية للمسه   التعليميدة بمختلدف املا  وودك  دل عدو  مد   عدوا  التعلديأ  بحيدا

ة إق  هه  املسه   ل ، تيارا  م  القو  اللشُر  .يمي  تحُو
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   تقدددير التوتيدد  ورمدداقك للمانيددين  وهنددا يددتأ  سدداق املجمددو  امل ددد طبًقددا للقطددا  للوصددوو إقدد

 .ملين وك  ل مانة وك هيذل ، تسادعدد العا

 سَتأَدف
و
 .تقدير الناتج ، تسادي الي ك وك العاي امل

  دادة  سدلل الوفداة والتقاعدد ر وك هده  الُز ادة وك القو  العاملة طبًقا للتعليأ  والتريو تقدير الُز

 .والهجرة وتريير املانة و يرها

  سدددَتأَد
و
ف  وتسدددنيف القددو  العاملدددة طبًقدددا لذدددل تقدددير النددداتج ، تسدددادي القطددداوك وددك العددداي امل

 . طا   و صناعة

  تقدددير إعتاريدددة القدددو  العاملدددة طبًقدددا لذدددل  طدددا   وتقسددديأ وعتدددا  طبًقدددا ملخرردددا   دددل و ددددة

 .يسدي إق  تقدير للقو  العاملة املطلوبة ي مر الهم  و دا  القو  العاملة  

   ات  املختلفةتقدير توتي  املا  ع    ل  طا   وع  ة ال  بععوا  .التعليأ ومستُو

 :أسلوب رأي أصحاب ألاعمال -

ة تقدددوي ع ددد  املعلومدددا  التفسددديلية  يفتدددر  هدددها  سدددلوق  نا الشدددر ا  لدددديأا خطدددط للقدددو  اللشدددُر

الخاصة بآلية عمل سوا العمل  صشدير هدها إقد   نا هده   ليدة تتطلدل معرفدة باملتطلبدا  مد  القدو  العاملدة 

َعددددددو طدددددر   سدددددئلة ع ددددد    ددددد اق  عمددددداو مددددد  راعدددددل صدددددا ل العمدددددل عددددد   دددددق دراسدددددا  سدددددوا العمدددددل  ويو طُر

 بخسون كأه القو  العاملدة ال دد يحتدارون إلوأدا ودك القطداعين العداي والخدان ودك الو د  ال اضدر واملسدتقبل

ة  وبدددهل  يددددتأ تحديدددد كدددأه القددددو  العاملدددة ال تمددددة   سدددلوق   سدددط للتنبددددس با  تياردددا  مددد  القددددو  اللشدددُر

 بين مددد  هددده  اليميدددة  يدددتأ التنبدددس بالطلدددل للعددداي 
سدددَتأَدف  وبعدددد تقددددير عددددد املتقاعددددي  واملتدددوفين وامللسدددره

و
امل

سدددَتأَدف  وتشدددير هددده  التنبدددسا  إقددد  الد لدددة ع ددد  العدددرو  مددد  الو دددائف 
و
الفع دددك مددد  القدددو  العاملدددة للعددداي امل

سَتأَدف وفًقا للما  املطلوبة وك سوا العمل 
و
 (.Chalam, 2006, 34-35)املتو عة وك العاي امل
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 :أسلوب مد الاتجاه -

يفتدددر  هدددها  سدددلوق  نا يجدددأ القدددو  العاملدددة ودددك املسدددتقبل هدددو امتدددداد ل جدددأ القدددو  العاملدددة ودددك 

نطلدق  تطلدل بياعدا  تمنيدة ملسلسدلة عد   دل عامدل  طبًقدا للقطدا  واملاندة واملدسه   الدراسدية  ُو املا أد  ُو

مة  مفادهددددا 
ا
َسددددل  نا املسددددتقبل سدددديذون مشددددا ًأا للما ددددأد تماًمددددا  و نا  شددددياي سددددوف تتريددددر هددددها  سددددلوق مدددد  مو

بنف  الطرا ال د ترير   أدا ودك املا دأدم ممدا صعندد  نا اتجاهدا  املسدتقبل يميد  تحديددها ودك ضدوي اتجاهدا  

ددددددر عدددددد  اتجاهددددددا  املا ددددددأد إقدددددد  امل  
َعبه

و
 مددددددد الخددددددط  و املنحنددددددف امل

ا
سددددددتقبل  املا ددددددأد  فددددددالتنبس باملسددددددتقبل مددددددا هددددددو إ 

دددة بدددين  دددك ال ددد تمتددد ألريدداو عديدددة وتنشدددع مدد  التفدداع   املتداخلددة واملعقا دددةم ُو َعقا و،تجاهددا   ددد تذددون مو

ددددك ال ددددد تمتددددد لفتددددرة تمنيددددة  سدددديرة وتعتمددددد ع دددد  املعلومددددا  ال دي ددددة  عوامددددل متعددددددة  و ددددد تذددددون  سدددديطةم ُو

 (.Yadav, 2006, 36)املتوفرة واملتا ة 

 :أسلوب نسب الكثا ة -

ة املختلفدددة   يميدددد   ْن تحددددل إ دددداها محددددل  خددددر  ي فتدددر  هددددها  سددددلوق  نا  عدددوا  القددددو  اللشددددُر

 املمرضدددا  محدددل  طبددداي)
ً

ة  كمدددا يةددد  افتراًضدددا (مددد     و ْن ر   املددداو   يميددد   ْن يحدددل محدددل القدددو  اللشدددُر

َسدل الي  تركدز  سدلوق    افدة  دوو النسدبة بدين  عدوا  معيًنا فيما يتعلق بالنسبة بين مانة ما وعدد السذان  ُو

ة وبارومتر سذا ي معين  م دل القدوة العاملدة الذليدة  و السدذان ودك عمدر املدرسدة  ومد  الد  ع د   القو  اللشُر

َسل املددر  : سليل امل او الت ميده  وتنبدسا  الطلدل ع د  / اعتماد تنبسا  الطلل ع   املدرسين املبنية ع     

َسددل الطبيددل عدددد السددذان  وع دد  تنبددسا  سددذاعية متحدددة مدد  املعددايير الخاصددة بالايئددة / طبدداي املبنيددة ع دد    

 (.20  0919ال و   )التدريسية 

ا عنددد إعددداد الخطددة وفًقددا لَّهددداف  َعدددو محددوًرا  ساسددي  ة صو ددس با  تيارددا  مدد  القددو  اللشددُر إنا التنبو

دددددك ليسددددد   هدددددداف الو يددددددة للتخطددددديط التربدددددوي  وإع مدددددا توردددددد  هدددددداف ارتماعيدددددة ، تسدددددادية للتعلددددديأ  ُو

دداا الددبعضم فمقابلددة ا تيارددا  الددب د مدد   ر وددك  عة   
ه
ويقافيدة ع دد  عفدد  القدددر مدد   هميددة  تلدد   هددداف تدسي

دادة ودك النداتج املح دك  ة املتخسسة تساأ وك التنمية ، تساديةم تل  التنميدة ال دد تتةدم  الُز القو  اللشُر
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ل م  ،سل مار وك الت  
د م  الطلل علي ورماقك  وتساه وتطبق رامعة كفر الشيخ هها املددخل ودك . عليأ  وتُز

 .تحديد  سل القبوو بمختلف الذليا   أا

 Rate of Return Approachمدخل معدل العائد من التعليم  .2

ددط التربددوي باسددتمرار تلدد  ال ددد تتعلددق بميزاعيددا  التعلدديأ و مددواو مدد  املشددي   ال ددد   
ه
يوارااددا املخط

َسددددة لدددد  لتوتيعاددددا ع دددد  مختلددددف مرا ددددل التعلدددديأ و عواعدددد م ولددددهل  يذددددون وددددك  ارددددة  إقدددد   يددددا  الفائدددددة  سا
َ
خ

و
امل

نَفددق وددك  ددل مر لددة تعليميددة  ووددك ضددوي مقارعددة معدددو العائددد وددك 
و
املتو عددة مدد  التعلدديأ  ياًسددا بالتذدداليف ال ددد ت

ا  ،سل مار وك مرا ل التعلي  .أ ل مر لة تعليمية يمي  تحديد  ولُو

 :احجَور التار  ية ملدخل معدل العائد من التعليم -أ

ركدددز ، تسددداديون  منددده القدددرن ال دددام  عشدددر   دددف منتسدددف القدددرن العشدددُر   ع ددد  العوامدددل املاديدددة 

املختلفة الداخلة وك عمليا  وعتا  باعتبارها العامدل ال اسدأ ودك التنميدة ، تسدادية  واسدتمر هدها ،تجدا  

ا  م  القرن املا أد  ع   يد ، تسادي البريطدا ي   ف  واسط  ربعينيا    "ردون كي دز"ا  وبداية الخمسينيا

 َمر   مدا العنسدر اللشدري  
َ
سدل

و
دادة ر   املداو امل  يا عاد  بدعنا العامدل ال اسدأ ودك التنميدة ، تسدادية هدو ُت

  0996عوفدددل  )نمدددو والتنميدددة عنددد كي دددز  فددد  يقدددوي إ  بددددور سدددل د ودددك عمليدددا  وعتدددا   وبالتددداقك ودددك عمليدددا  ال

20.) 

ا  مدد  القددرن املا ددأد  كددد ، تسدداديون الرربيددون  هميددة العنسددر اللشددري  ووددك منتسددف الخمسددينيا

َعدددو  هددأ عامددل وددك تحقيددق  وددك تحقيددق التنميددة ، تسددادية  وبددد  التفييددر التدددُر ك وددك  نا ر   املدداو اللشددري صو

ادة  درات  وعتارية التنمية ، تسادية  و نا إيراي  درا  ا لفرد واستعدادات  م  خ و التعليأ يسدي إق  ُت

(Lewin &Caillods, 2008, 3)واسلندوا وك ال  ع   تحليل العامل املتبقي  () للتنمية ، تسادية. 

                                                 
( )يؤكد

 حليل 
العامل المتبقت أن 

 َّ التنمية االكتيادية ليست مقوماا اكتيادية فقطا  ل ن  وجد مقوماا أخرى غير اكتيادية للتنميةا     التحقق من هاا من خمط إثباا أن ّ 
 َّ كرابة أكثر من  ّ 

(.Miclat, 2005, 4)لبسيطة للقوى العاملة  رأس الماط نيف معدط النمو االكتيادي بالعقد الماضت فت الد ط اليناعية كان يعز  إلى عوامل أخرى باإلضافة إلى المدخما ال مسي ية ا
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ددة العامددل املتبقددي  نا التنميددة وتُددادة الدددخل القددومي تذددون عليجددة لعدددة عوامددل   در    دد اق عُُّر ُو

ادة ،سل مار املادي وتُادة ر   املاو  ولي  هنداي مجموعدة  خدر  مد  العوامدل تسداأ  منأا بطبيعة ال او ُت

لدددددأ  ددددق علوأدددددا العوامددددل املتبقيدددددة  وتشددددمل الع 
َ
طل ددددك مدددددا يو ددددادة ودددددك الدددددخل القدددددومي  ُو بدررددددة  كبدددددر وددددك تحقيدددددق الُز

تعلديأ واملادارة الفنيدة وتطبيق  ودك السدناعة  واسدتخداي وسدائل تينولوريدة وفنيدة  دي دة  وارتفدا  مسدتو  ال

ر إدارة وعتا   واستخداي  ساليل  كثر إعتارية ودك السدناعة و يرهدا مد  العوامدل ال دد  للقو  العاملة  وتطُو

ي التينولوتك  لأ والتعليأ والتقدو ا  وال د ترتبط بالع   (.22  0996عوفل  )تيلسل طا ًعا عوعي 

ددة ر   ا   ددان  وو  اددور لنُُّر أ ، تسدداد ( )   املدداو اللشددري ووددك بدايددة السددتينيا شددولتز "ع دد  يددد عددال 

Schultz " ددددة ،علبدددا  عحددددو لدددد  هددده  النُُّر ودددك  عقدددداق بيدددان الع  ددددة بدددين التعلدددديأ والنمدددو ، تسددددادي  و دددد  وا

دادة وعتدا  وتحسدين   العائد ، تسادي م  التعليأ ع   الفدرد واملجتمد    يدا يتم دل العائدد املجتم دك ودك ُت

ددددادة الدددددخل الددددهي يختلددددف تبًعددددا لنددددو  ومسددددتو   ومدددد  يددددأ تحسددددين التنميددددة  بينمددددا يتم ددددل العائددددد الفددددردي وددددك ُت

 (.Bulle, 2008, 207-208)التعليأ 

ددة ر   املدداو اللشددري  يددا  ردددو   ددرار  فددراد واملجتمدد  با سددل مار وددك  َعدددو الادددف الددرئي  لنُُّر ويو

ا  والعائدددد مددد  هددده  التنميدددة تحديدددًدا ع ددد  تنميدددة الفدددرد الشخسدددية مددد  خددد و ال سدددوو ع ددد  مسهدددل تعليودددد مددد

الو يفدددة ال دددد يحُّدددف  أدددا الفدددرد عليجدددة ال سدددوو ع ددد  هدددها املسهدددل التعليودددد  وكدددهل  العائدددد املدددادي مددد  هددده  

 (.Sanyal et al, 1976, 7-8)الو يفة  وإمذاعية ،عتقاو إق  و ائف  خر  برواتل  ع   

ا  فتددددرة اعتقاليددددة للددددتخل  مدددد  َعدددددو السددددتينيا
و
دددد  وددددك عُّددددأ  وت ،سددددتعمار وللتحددددرر الددددوطند  و ددددان التوسو

 تلدد  ال ددد عالدد  اسددتق لاا السياسددأد  و ددد سدداعد 
ً
ددر عدد  طمو ددا  ولمدداو ك يددر مدد  الدددوو  خاصددة  

التعلدديأ صعبه

دددددادة وعفددددداا العددددداي ع ددددد  التعلددددديأ  وسددددداهم  الدددددراوبط بدددددين التعلددددديأ والنمدددددو  ددددد  ودددددك عُّدددددأ التعلددددديأ ع ددددد  ُت التوسو

ا  ، تسدددددادي ع دددددد  وضدددددد    ددددددز وعفدددددداا العدددددداي ع دددددد  التعلدددددديأ باعتبددددددار  اسددددددل ماًرا مسددددددتقبلي  سددددددا  منطقددددددي لتعُز

سدة ودك مختلدف القطاعدا   تناف 
و
دا  امل د  للتعلديأ مامدة بدين  ولُو سا

َ
خ و صبح  عملية تحديدد مدا يجدل  ن يو

                                                 
) )

الف رة الرئيسة لهال النظرية هت أنَّ المعارف  المهاراا التت ي تسبها الفرد فت إطار منظومة التعلي   ؤثر بطريقٍة مباشرة على 

 .اع االستثمار مرد ًداالنشاط االكتيادي  اإلنتاجت بقطاعا ه كافةا  أنَّ االستثمار البشري يَُعد  أكثر أنو
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دددون و، تسدداديون مختلدددف وراددا  ا(Bray, 2011, 22-23) خددر   لنُّدددر   وخددد و تلدد  الفتدددرة تبددادو التربُو

مدا كدأه املدوارد املاليدة ال دد يجدل  ْن تخسسداا الدولدة لقطدا  : لبرابة عد  ،سدئلة ال دد توارد   دل دولد   ومنأدا

التعلدددديأ مقارعدددددة بالقطاعددددا   خدددددر ؟  مدددددا ال ددددد   بدددددأف مدددد  املدددددوارد ال دددددد يحتاراددددا التعلددددديأ وددددك فتدددددرة تمنيدددددة 

ا  التعلددديأ و عواعددد  املختلفدددة؟ معينددة؟  وكيدددف يدددتأ توتيددد  إرمدداقك املدددوارد املاليدددة املتا دددة  للتعلددديأ بددين مسدددتُو

(Adhikari, 2009, 18-19.) 

مشدددددذلة : ولددددها اهدددددتأ ، تسدددداديون بالبحدددددا عددددد   ددددل  كثدددددر وا عيددددة  ينتدددددين مددددد  املشددددي   الرئيسدددددة

التخسددددي م وال ددددد تعنددددد كيفيددددة توتيدددد  املددددوارد املحدددددودة بددددين القطاعددددا  املتنافسددددة املختلفددددة ل  سددددوو ع دددد  

قدددددددة  سدددددددتخداي هددددددده  املدددددددوارد  بمجدددددددرد  ْن يدددددددتأ  فةدددددددل النتدددددددائ ج  ومشدددددددذلة اليفدددددددايةم وال دددددددد تعندددددددد  فةدددددددل طُر

التخسدددددددي   ل  سدددددددوو ع ددددددد   كبدددددددر  ددددددددر مددددددد  وعتدددددددا   وبالتددددددداقك فددددددد نا كيفيدددددددة تحقيدددددددق التدددددددواتن ال ددددددد يح بدددددددين 

دددددْن  القدددددر  ارا  ،سددددتخداما  املتنافسدددددة ع ددددد  املدددددوارد املحددددددودة ُدددددك املشدددددذلة  كثدددددر  هميدددددة بالنسدددددبة لعمليدددددة صو

ف ،سدددتخداما  املتنافسددددة (Bray, 2011, 23)والسياسدددا  ددد ا
َ

 إنا تطبيدددق اختبدددار التذددداليف والفوائدددد ع ددد  ش

ج  ع دد  الفوائددد مقارعددة بالتذدداليفم وبالتدداقك صسدداأ  كثددر مدد   يددر  وددك الندداتج ، تسددادي    كلشداف  ي منأددا ينددت 

ددددددد َعددددددددو ال دددددددل  فةدددددددل الدددددددهي توصا ل إليددددددد  ، تسددددددداديون ملشدددددددذلة التخسدددددددي  ومددددددد  يدددددددأ إعطددددددداؤ  مدددددددوارد  كثدددددددر صو

(Adhikari, 2009, 20.) 

ا  مددد  القدددرن العشدددُر  ع ددد  يدددد  ومددد  يدددأ فقدددد  ادددر مددددخل معددددو العائدددد  شدددذل  واضدددا ودددك السدددتينيا

"Schultzو  "Dension"و  "Becker" و يددددددددرهأ مدددددددد  الددددددددرواد الددددددددهي  ركددددددددزوا بقددددددددوة ع دددددددد  الفوائددددددددد ، تسددددددددادية  

والعوائد املادية ع   الفدرد واملجتمد  املتو عدة مند  ودك املسدتقبل  و صدبح تحليدل للمقارعة بين تذاليف التعليأ 

دددا للتخطدددديط التربدددوي  تخدددداا  دددرارا   ساسددددية تتعلدددق بتقسدددديأ   مام 
ً

التذددداليف والفوائدددد ومعدددددو العائدددد مجددددا 

ا  التعليأ املختلفة وبين التعليأ والقطاعا   خر    (.Bray, 2011, 15)املوارد بين  عوا  ومستُو
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 :ماهية مدخل معدل العائد من التعليم -ب

إنا و باو ع   التعليأ يتأ تحديد  طبًقا للعائد من   وبمدا  نا العائدد الخدان مد  التعلديأ يتخطدف 

دددددلون ،سدددددل مار فيددددد     
التذددددداليف الخاصدددددة  ال دددددد تشدددددمل  ربدددددا  املفقدددددودة  سدددددلل الدراسدددددة  فددددد نا  فدددددراد يفةه

  ،سل مار وك التعلديأ بالنسدبة للمجتمد  عاليدة بنسدبة كبيدرة تتخطدف التذداليفم فد نا و ينما تذون العوائد م

قوي هها املدخل ع    سا   نا التعليأ ينتج عوائد مادية مباشرة يمي   املجتم  صستمر وك ،سل مار في   ُو

اسداا  واسدتخرا  العائدد  ياساا بالنسبة للفرد واملجتم   و نا التعليأ يتذلف عفقا  متعدددة يميد   يًةدا  ي

دددق النسدددبة بدددين  ربدددا  و دددل النفقدددا  ال دددد يددددفعاا الفدددرد  و املجتمددد  بمدددا ودددك الددد  تذلفدددة  مددد  التعلددديأ عددد  طُر

  ودك 
َ
در ف الفرصة  و املذاسدل الةدا عة وال دد تتم دل ودك املذاسدل ال دد  اعد  ربمدا تدعتي لدو  نا هده  النقدود  دد صو

 .(02  6002عابدي   )مجاو اسل ماري لخر 

قددددددة عمليدددددددة لقيددددددا  مددددددد  فاعليدددددددة  ف بععدددددد  طُر َعددددددرا ولددددددها فدددددد نا مدددددددخل معددددددددو العائددددددد مدددددد  التعلددددددديأ صو

ف بععدد  املعدددو  َعددرا ة  تركددز ع دد  تقيدديأ الفوائددد املاديددة وتذدداليف هدده  املشددروعا   كمددا صو املشدروعا  ،سددل ماُر

ادة النسلية وك دخل الفرد الناتجة ع  العمل مد  ال ياة لذل سنة إضافية م  سنوا   الهي يركز ع   الُز

  كثددر ومدد  يددأ (OECD, 1983, 13-14)الدراسددة 
ً

فيددد هددها املدددخل وددك تحديددد  عددوا  التعلدديأ ال ددد تدددر دخدد    ُو

دادة فعاليددة املخررددا  التعليميددة    وبالتدداقك يميدد  اسددتخداي (02  0912ال دو   )إعطاؤهدا مددوارد  كثددر  ووددك ُت

ات   واتخددداا معدددو العائدددد مددد  التعلددديأ كمددددخل تخطيطدددي لت خسددي  املدددوارد ملختلدددف  عدددوا  التعلددديأ ومسدددتُو

 (.Kumar, 1997, 163)القرارا  الرئيسة ال د تتعلق بتوتي  ،سل مارا  وك التعليأ 

سدددَتخدي هددددها املددددخل وددددك مقارعدددة ،سددددل مار ودددك التعلدددديأ با سدددل مار وددددك القطاعدددا  ، تسددددادية  كمدددا صو

قددددوي ع دددد  تحليددددل الع  ددددة بددددين تذلفددددة  و،رتماعيددددة  خددددر   ووددددك تحليددددل الع  ددددة بددددين التعلدددديأ و، تسدددداد  ُو

ا  نا لدددد  فوائددددد للمجتمدددد  كذددددلم التعلدددديأ والفائدددددة مندددد  باعتبددددار  نا ،سددددل مار وددددك التعلدددديأ لدددد  فوائددددد فرديددددة كمدددد

فيذدددون مددد  الةدددروري تحديددددد  عدددوا  التعلددديأ اا  الفائددددة  كبددددر لَّفدددراد واملجتمعا  كمدددا  نا مقارعدددة فوائددددد 
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،سل مار وك التعليأ بفوائد ،سل مار وك القطاعا   خر  تساعد وك عمليدة توتيد  املدوارد بدين التعلديأ وهده  

 (.02  0912ال و   )القطاعا  

 :منطلقات مدخل معدل العائد من التعليم -ج

 (:Yadav, 2002, 325)ينطلق مدخل معدو العائد م  التعليأ م  عدة منطلقا   ُك 

 .تتو ف فروا الدخل بين  فراد ع   مستو  التعليأ -

ا  التعليأ الفروا وك وعتارية بينأأ -  .تعي  فروا الدخل بين  فراد املختلفين وك مستُو

 .الفوائد  ير املالية املباشرة و ير املباشرة للتعليأ يمي  تجاهل -

ر    -  .يمي   يا  التذلفة املباشرة وتذلفة الفرصة البديلة للتعليأ  شذل  مو

 .يمي   يا  فوائد التعليأ م  فروا الدخل بين الفئا  املختلفة وك العمر ومستو  التعليأ -

 :َّجراءات مدخل معدل العائد من التعليم -د

 :التعليأ طبًقا لاها املدخل ع   مجموعة م  وررايا   ُك يقوي تخطيط

 :تقدير التكاليف -

يتةم  تقددير تذداليف التعلديأ  يدا  التذداليف الذليدة ل سدل مار ودك التعلديأ بد لدة تذلفدة الفرصدة 

ّا   أا  فراد  و املجتم  كذل  وتشمل هه  التذاليف ما ي ك  :البديلة ال د َض

 التكاليف الاجتماعية: 

ك تذاليف التعليأ العامة ال د تتحملاا الدولة  و املجتم   وتنقسأ إق   (:Black et al, 2012, 418)ُو

 دددة: التذددداليف ،رتماعيدددة املباشدددرة م دددل رواتدددل املعلمدددين : تشدددمل عنسدددُر م النفقدددا  الجاُر

ومسددددددددددددروفا  ودارة وامليدددددددددددداة والياربدددددددددددداي وإيجددددددددددددارا   بنيددددددددددددة و دوا  واملددددددددددددواد التعليميددددددددددددة 

م ددل تذلفددة إ شدداي املبددا ي وتذلفددة : سددتأ كية ومسددروفا  السددياعة  والنفقددا  الر سددمالية، 

 .املعدا  والتجايزا  و يا  و دوا  التعليمية
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 وتتعلدددددق بالسدددددل  والخددددددما  املسدددددتخدمة لردددددر   مدددددا  : التذددددداليف ،رتماعيدددددة  يدددددر املباشدددددرة

 ر  واملبدددددا ي : امل ددددداو ولينأدددددا تم دددددل تضددددد ية بفدددددرن  بديلدددددة أل دددددرا    خدددددر م فع ددددد  سدددددليل

املدرسدددية  ربمدددا تذدددون لادددا اسدددتخداما  بديلدددة  بمعندددف التضددد ية بفدددرن بنددداي مسدددن   و  ي 

قَسددد  أددا تذلفددة الجاددد والو دد  الددهي يقةددي  الطالددل وددك التعلدديأ  مشددرو  خدددمي لخددر  وُو

 وك الدخل الهي  ان م  املمي   ْن يحسدل عليد  املجتمد  لدو  نا هدها الو د  والجاد
ً

د مم  

 م  التعليأ  إق  العمل وك   شطة وعتارية
ً

َ   بد   
ره  . د وو

 التكاليف احةاصة: 

ك تل  التذاليف ال د يتحملاا الفرد  و  سرت   وتنقسأ إق   :ُو

 تم ل الرسوي الدراسدية  وشدراي اليتدل والدزي املدرسدأد وبعدض : التذاليف الخاصة املباشرة

ددددددَنحم وتندددددددر   ددددددَنح الدددددددعأ ال ذددددددومي للذليددددددا  واملدددددددار  تحدددددد  املسددددددتلزما   و  تشددددددمل امل  م 

 سددابا  النفقددا  العامددة  و  ددف   تحددد  اتدواريددة وددك ال سددابا    يددتأ ضددماا للنفقددا  

 (.Hallak, 1989, 166)الخاصة 

 وتتم ل وك اليسدل الدهي  دان مد  املميد   ْن يحسدل عليد  : التذاليف الخاصة  ير املباشرة

 م  التعليأ الطالل إاا اعخرع وك سوا العمل ب
ً

 (.26  0990العبيدي  )د 

 :تقدير الحوائد -

أ فوائد التعليأ إق  فوائد ارتماعية وفوائد ا تساديةم ع    رار التقسيأ ،صط جك الشا    سا
َ
ق

و
ت

و دددائف : التنميدددة ،رتماعية والتنميددة ، تسدددادية  وتشدددمل الفوائددد ،رتماعيدددة عددددة عناصددر  منأدددا: للتنميددة

ددر و،سددتعداد لدد  وطلبدد    فةددل يحسددل  ددل التريو علوأددا املددتعلأ  وإيددارة الر بددة وددك التقدددي  وإعددداد  فددراد لتقبو

ددددد مدددد  الشددددعور  وال ددددراي ،رتمدددداوك  فةددددل  وتحسددددين ال دددد ة والترهيددددة  وممارسددددا  تربيددددة  طفدددداو  ومُز

إعدداد الطا دة : ئدد ، تسدادية  وم  الفوا(Fields, 1991, 178)باملواطنة والووك املجتم ك  و،عتزات بالنف  
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العاملددة ال تمددة لدددف  لجلددة التنميددة ، تسددادية و،رتماعيددة  وتُددادة إعتاريددة العمددل الناتجددة عدد  التعلدديأ  

 .وتُادة دخل الفرد واملجتم 

لة)تقدير القيمة اححالية  -  :للتكاليف والحوائد( املعدم

  (Herschbach, 2009, 946) ()لقيمدة ال اليدةيدتأ التعبيدر عد  التذداليف والفوائدد املتو عدة بد لدة ا

 )ولددها تتةددم   دددل  سددابا  الفوائدددد والتذلفددة خفًةدددا 
ً

ودددك التدددفقا  املسدددتقبلية للدددخل   يدددا إنا (  و تعدددي 

الادف م  ال ساق هو مقارعة القيمة ال الية للفوائد املستقبلية املتو عدة مد  تذداليف ،سدل مار ال دد يجدل 

دددَوتا  خدددد و فتددددرة مددد   عددددوايم فدددد نا الدددد   ْن تُّادددر ُددددك  خددددر  وددد
و
ك القدددديأ ال اليددددة  وبمدددا  نا تذدددداليف التعلدددديأ ت

سدَتخَدي تقنيدة 
و
 لاا  ولقيا  التذداليف والددخل ودك املسدتقبل بد لدة  يمتأدا ال اليدة ت

ً
صستلزي خفًةا  و تعدي 

و" ق املدددداقك املعدددددا
و
خل وددددك  ددددل عدددداي وددددك املسددددتقبل   ال ددددد تةددددم   سدددداق القيمددددة ال اليددددة للتذدددداليف والددددد"التدددددف

 (.Woodhall, 2004, 42-43)بافترا  معدو محدد للفائدة 

لة -  :مقارنة التكاليف بالحوائد املعدم

ب   الطرا  تية
ا
لة عل  :للمقارعة بين التذاليف والفوائد املعدا

 مساب نسبة الحوائد َّلى التكاليف: 

لدة طبًقدا ملعددو فائددة تتأ معرفة هه  النسبة م  خ و  سمة الفوائد  لة ع   التذداليف املعدا املعدا

د  وودددددك هددددده  ال الدددددة يورددددد  املخطدددددط التربدددددوي إقددددد  مرا دددددل  و  عدددددوا  التعلددددديأ ال دددددد تسدددددتحق  فةدددددلية ودددددك  محددددددا

لة   ي يذون خار  القسدمة  كبدر مد  الوا دد  لة ع   التذاليف املعدا د فوأا الفوائد املعدا ك ال د تُز ل  ُو التمُو

 (.060-060  بتسرف 6002عابدي   )ال  يح 

 

 

                                                 
( )

 ,Field, 1991)أخرى  زمنيةٍ  أخرى فت نقطةٍ  معلوما  التت يت   حويلها إلى كيمةٍ  زمنت   هت القيمة الُمستََحقَّة لشتء ما فت  كتٍ 

179.) 
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 ل العائد الداخلي  :تقدير معدم

لددددة  لددددة لتذلفددددة التعلدددديأ بالقيمددددة ال اليددددة املعدا و العائددددد الددددهي صسدددداوي القيمددددة ال اليددددة املعدا هددددو معدددددا

ودك   ووك هه  ال الة ف نا املرا ل التعليمية ال د تحُّف باألفةدلية (Blaug, 1967, 265)للفائدة املتو عة من  

دد  و العائدد تُز َيًما ملعدا ل ُك ال د تحقق    ما إاا  اعد  هده   - الًبدا-التمُو ديا و املفتدَر  للفائددة    س  عد  املعددا

ة  خر   و العائد م  مشروعا  اسل ماُر د ع   يأ معدا  (.060  بتسرف 6002عابدي   )القيمة تُز

 مساب القيمة الصا ية اححالية: 

لدة  وودك هده  ال الدة فد نا تتأ معرفة هه  القيمة مد  عدا لدة مد  الفوائدد املعدا تج طدر  التذداليف املعدا

َيًمددا صددافية موربددةم  ي تددزداد  ددل ُددك ال ددد تحقددق     - يًةددا-املرا ددل التعليميددة ال ددد تحُّددف باألفةددلية وددك التمُو

 (.060  بتسرف 6002عابدي   )منافعاا ال الية ع  تذاليفاا ال الية 

 :رليات مدخل معدل العائد من التعليم -هة

ك  :تورد  عض  ليا  املرتبطة بمدخل معدو العائد م  التعليأ  ُو

 :املنحعة/ رلية ت ليل الكلحة  -

رع وك تحليل الذلفة 
َ
شت قاَرن بين تذلفة مشرو   و  شاع مدا / صو املنفعة التعبير عنأما بقيأ مالية  ُو

ف إقددددد  عدددددو  ،سدددددل مار التعليودددددد مددددد   يدددددا الذلفدددددة وفوائدددددد  املاليدددددة وعواتجددددد   يأددددددف هدددددها  التحليدددددل إقددددد  التعدددددرو

 (.McEwan, 2002, 3)املسل مرة والفوائد املحتملة  كثر عفًعا بالنسبة للذلفة  ي يتأ إعطاؤ  موارد  كثر 

 :رلية البرمجة احةطية -

يدددددددتأ اسدددددددتخداي البرمجدددددددة الخطيدددددددة لتحديدددددددد  فةدددددددل تخسدددددددي  للمدددددددوارد املحددددددددودة لتحقيدددددددق  عدددددددض 

دادة  ربدا  وال ددد تعتبدر دالددة   هدداف  كمدا يميدد  اسدتخداماا وددك موا دف  خدر  تسددتلزي تقليدل التذدداليف  و ُت

 (.Jain et al, 2009, 184)ملجموعة م  املتريرا   وخاضعة لقيود معينة
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تلددد  ُدددك  هدددأ املدددداخل ال دددد اسدددتخدم  كمدددداخل للتخطددديط التربدددوي  وعُّدددًرا ألن  سدددلوق املناسدددل 

سددَتأَدفة عنددد وضدد  الخطددة  و يًةددا تبًعددا لنددو  البياعددا  املتا ددة  للتخطدديط يت
و
حدددد تبًعددا لَّهددداف والرايددا  امل

ا  دا  و عسديرُ  لمي  ا  و ع  بنف املدخل ع    سل ا تساد الدولة وترتي أا م   يا ُك دولة متقدمة صناعي  كما يو

ا   و دولددة عاميددة لددديأا مددوارد و ددو  عاملددة ولاددا مسددتقب ل واعددد   و دولددة عاميددة فقيددرة ولددديأا  ددو   و ا تسددادي 

 .عاملة  تعر  الدراسة لبعض مداخل التخطيط وال د يمي  استخداماا كمداخل للتخطيط التربوي 

 Total Quality Management Approachمدخل َّدارة احجودة الشاملة  .2

بدددددددين السدددددددل   لقدددددددد  صدددددددبح ،هتمددددددداي بدددددددالجودة  ددددددداهرة عامليدددددددة  والددددددد   عتبارهدددددددا لردددددددة عامليدددددددة للتمييدددددددز 

والخدددما  املتداولددة  فعصددبح  تحُّددف باهتمددداي خددان لذونأددا الو يفددة  وقددد  و سددلوق  يدداة لذددل مسسسدددة  

نأددددا مدددد  ال سددددوو ع دددد  ميددددزة تنافسددددية تسدددداعدها ع دددد  البقدددداي و،سددددتمرار   
ه
 املسسسددددا  التعليميددددةم لتمي

ً
خاصددددة

 .والنمو وك محيطاا املعاصر

 :ة الشاملةاحجَور التار  ية ملدخل َّدارة احجود -أ

 اددددر مفاددددوي الجددددودة وتحسددددينأا بمعنددددا  ال ددددديا وددددك اليابددددان مدددد  بدايددددة العقددددد الخددددام  مددددد  القددددرن 

دد ودك عهددج  ذدا ودوو  وروبددا الرربيدة   دف  صددبح موضدو  العسدر   يددا تجسا العشدُر   يدأ اعلشدر وددك شدماو  مُر

ر مفادوي  ق علي  إدارة الجدودة الشداملة  فقداي بتطدُو طل 
و
ودارة القدديأ ليتماقدأف مد  التورادا  إداري  ديا  

 (.06  6009عقي ك  )املعاصرة ال د تسكد تحقيق الجودة العالية ليسل رضا العم ي 

ر مفددددداهيأ إدارة الجدددددودة الشددددداملة  إا  ملددددد   ييين ودددددك تطدددددُو و دددددد  سددددداأ العديدددددد مددددد  العلمددددداي  مدددددُر

دددق عليددد  إدارة الجدددودة
َ
طل الشددداملة  وال دددد يررددد   ساسددداا إقددد  اعتمددداد  مبدددادؤهأ و فذدددارهأ امل مدددح الرئيسدددة ملدددا يو

دددددا عاتًجدددددا عددددد  ردددددودة  ندددددَتج  و الخدمدددددة  مدددددًرا طبيعي 
و
منُّومدددددة عمدددددل متذاملدددددة  يدددددتأ رفددددد  كفايسأدددددا بحيدددددا يسدددددبح امل

م  ال اكمة 
و
ُّ

و
 (.Bannker, 2005, 65) ساليل املستخدمة وك العمل وع
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 :ماهية َّدارة احجودة الشاملة في التعليم -ب

رهددا ودددك عناصددر العمليددة التعليميددة الجامعيدددة  ينحسددر مفاددوي ا
و
َوف

َ
لجددودة الشددداملة باملعددايير الوارددل ت

ددد ا تيارددا  املجتمدد  والطدد ق والعدداملين   
قددة باملدددخ   والعمليددا  واملخررددا   وال ددد مدد  شددعنأا  ْن تل ه

ه
َتعل

و
وامل

ة  رة ودددك إطدددار و عةددداي هيئدددة التددددري  وودارا   مددد  خددد و ،سدددتخداي  م دددل للمدددوارد اللشدددُر  
ه
واملاليدددة املتدددوف

 .الجامعة التعليمية

لبددددد  الددددد   إنا عقطددددة البدايدددددة لجددددودة الخددددددما  التعليميددددة تيمددددد  ودددددك تحديددددد التحسددددديل املطلددددوق  ُو

تسددددميأ املندددداهج التعليميددددة القددددادرة ع دددد  تحقيددددق هدددده  النتددددائج  واختيددددار الطدددد ق اوي اليفدددداية لدراسددددة هدددده  

اهج ضم  خطة الجامعا  وتنفيهها م   رل تحقيق النتائج املر وبة  م  املناهج التعليمية  وطْر  هه  املن

ددددر رددددودة الخدددددما    
ضددددرورة مراعدددداة تحقيددددق ضددددمان الجددددودة وددددك ضددددوي مسشددددرا  ومقددددايي  تةددددم  الدددد   وتعبه

قدا   سدَتأَدفة  وُو دت  إدارة الجامعدا  مد   هدداف  ومد  عناصدر و ةدايا مو التعليمية ع  بلو  وتحقيق ما  دا

 مددددددد  رادددددددود العددددددداملين وودارة مسدددددددتو  ردددددددودة 
ً

الخددددددددما  التعليميدددددددة بمقددددددددار مدددددددا ردددددددر  الوصدددددددوو إليددددددد  فعددددددد 

(Northants, 2008, 56.) 

 : لسحة َّدارة احجودة الشاملة في التعليم احجامعي -ج

ا وددددددك  ددددددد ااتدددددد   وهددددددو  يًةددددددا وسدددددديلة للوصددددددوو إقدددددد  التنافسددددددية  
ً
َعدددددددو تحقيددددددق الجددددددودة الشدددددداملة هدددددددف صو

د  الجامعدة مد  تحقيدق التنافسدية مد  خد و تحقيدق والتطبيق السليأ ملستلز   
ه
َمي ما  إدارة الجودة الشاملة يو

خددددما  التعلدددديأ بمسددددتو  عدددداو   وتم ددددل إدارة الجددددودة الشدددداملة مُّلددددة تةددددأ تحتأددددا عدددددًدا كبيددددًرا مدددد   سدددداليل 

ن الجدددددودة ال دددددد يميددددد  إدارسأدددددا وتشدددددمل الةدددددبط و سدددددا ي للعمليدددددة  ودوائدددددر الجدددددودة  وخدمدددددة العميدددددل  وتدددددعمي

دم وودددددك مجددددداو التربيدددددة تشدددددمل تحسدددددين ردددددودة النُّددددداي التعليودددددد  حددددددا
و
السددددددواف  )مرا بدددددة الجدددددودة  والو ددددد  امل

 (.60  6002وصالا  

دددق 
ْ
دددين وددك خل دددل وددك مشدداركة وداُر

ا
وإدارة الجددودة الشدداملة ُدددك فلسددفة مبنيددة ع ددد  مبددادا و سدد  تتم 

يقافددة تنُّيميدددة تقددود إقددد  الجدددودة  وسأددتأ بدددووك العميدددل ور يدد   والبحدددا املسدددتمر عدد   فةدددل وترتيز فلسدددفة 
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قددة إدارة الجدودة الشدداملة ع دد  مشداركة رميدد  العدداملين وددك التنُّديأم  ي ودارة اللشددا ركية  و داي العمددل بطُر

 ددد يحة مددد  بدايتددد    مدددر الدددهي يدددسدي إقددد  تفدددادي العميدددل للي يدددر مددد  العيدددوق  وتذدددون تذلفدددة الجدددودة وفًقدددا 

ددددة مركزهددددا  ل جدددودة الشدددداملة ُدددك تذدددداليف رميددد   عمدددداو املتعلقدددة بددددالجودة  و ددددرة ودارة املسددددتمرة ع ددد  تقُو

عَتَمددد علوأددا لتحقيدددق شددارة واسددعة ودددك التنافسددأد   مددر الدددهي يتطلددل ضددرورة تدددوفير  فذدد ار رديدددة ومعلومدددا  صو

السددددوا  ووْضددددد  رميدددد  العددددداملين ودددددك صددددورة مجموعدددددا  عمدددددل  مدددد   ردددددل مشددددداركة تعاوعيددددة إلعجدددددات العمليدددددا  

ة  افة  وتنمية مفاوي الر ابة الهاتية   (.2  6002السرايرة  وبد   )وعتارية ووداُر

 :لتعليم احجامعيأهمية َّدارة احجودة الشاملة في ا -د

ددددد  إدارة الجدددددودة الشددددداملة عجا دددددا  كبيدددددرة ودددددك الجامعدددددا  العامليدددددة  ور دددددأ  هميتأدددددا لاددددده  
َ
ق لقدددددد  قا

دددددز ودددددك   
وَردددددد لادددددا مذدددددان متميه أدددددا لدددددأ يو تأدددددا ودددددك مختلدددددف املجدددددا   الخدميدددددة  إ   نا

َ
ق الجامعدددددا  ووعجددددداتا  ال دددددد  قا

ة  إا سأتأ العديد م  الجامعا  املسُر ة باأليزو وال سوو ع   شاادت  دون اكترا  ب دارة الجامعا  املسُر

قا  منأا فلسفة املواصفا  الدولية  يزو  شتو
و
إنا  ل مسسسدة تعليميدة  وبشدذل  خدان .الجودة الشاملة ال د ا

ددددددا  ْن يذدددددون لدددددديأا عُّددددداي إلدارة الجدددددودة الشددددداملة مددددد   ردددددل املحافُّدددددة ع ددددد  مذاعتأدددددا وسدددددمعتأا  الجامعدددددا     بو

ددق وددك رميدد    اديميدة و  با
َ
ط عوعيددة  فددراد فوأدا وإدارة الجددودة الشدداملة وددك التعلديأ العدداقك ُددك  سددلوق متذامدل يو

دك  َرا العمل فرصة إلرضاي الط ق واملستفيدي  مد  التعلديأ  ُو اسأا  ليوفر لَّفراد وف  فرو  الجامعة ومستُو

طددددديط   شدددددطة التعليميدددددة فعاليدددددة تحقدددددق  فةدددددل خددددددما  تعليميدددددة بعكفدددددع  سددددداليل ال دددددد يلددددد  عجا ادددددا لتخ

 (.66  6000 بوفعرة  )وإدارسأا 

وإدارة الجددودة الشدداملة وددك الجامعددا  ُددك رملددة املعددايير والخسددائ  ال ددد ينبغددك  ْن تتددوفر وددك رميدد  

ددد   
عناصددر العمليددة التعليميددة بالجامعددا   سددواي منأددا مددا يتعلددق باملدددخ    و العمليددا   و املخررددا   وال ددد تل ه

دداو لجميدد  ا تياردا  املج تمدد  ومتطلباتدد   ور بددا  املتعلمددين و اردداسأأ  وتتحقددق مدد  خدد و ،سددتخداي الفعا

ة واملادية بالجامعا    (.02  6000عشيبة  )العناصر اللشُر
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أ الجامعددة بقسددد  إنا بددسرة تركيددز إدارة الجددودة الشدداملة وددك الجامعددا  تنسددله  ساًسددا وددك مجدداو تقددُو

رهدددا وتحسدددينأا  باعتبدددار هدددها    أ الجامعدددا   شدددذل  تطُو سدددَتخَدمة ودددك تقدددُو
و
سدددلوق   دددد  سددداليل ال دي دددة امل

عدداي  واملنُّمددا  التعليميددة  شدددذل  خددان  وتو يددف مبدددادا و فذددار إدارة الجددودة الشددداملة وددك  عُّمددة التعلددديأ 

العاقك  ممدا صعدود بدالنف  ع د  الجامعدا  إا  عد  يةد  يجدر  سدا  لرؤُدة فلسدفة رديددة ألهدداف الجامعدا  

مدددنحاأ فرصدددة التعبيدددر  ويريددر مفددداهيماأ واتجاهددداسأأ عحدددو املاندددة  ورسددا دددا  العددداملين فوأددا ُو رفددد  معنُو لتأا  ُو

ددا منتًجددا 
ً
ددد (.60  6000العددزاوي  )ممددا يةددفي ع دد  البيئددة التعليميددة مناخ  

إنا  ي رامعددة  ذوميددة تر ددل وددك تبنه

ددددف  سدددداليل مناسددددب تلبنا
ْ
دددددا لاددددا  ع ة تتخددددهها كدددددليل إسددددتراتي ك بمددددا يددددت يي مدددد  مددددنهج إدارة الجددددودة الشدددداملة   بو

ق التريير الهي يلناسل م  طمو اسأا  
َحقه

و
ة  لذي ت  . روفاا املادية واللشُر

ا  هنددددداي خمسدددددة شدددددروع ُدددددك   مددددد   ْن يذدددددون عشدددددوائي 
ً

ولتنفيددددده الجدددددودة الشددددداملة  شدددددذل  تتدددددا  ك بدددددد 

 (:06  6000الشنبري  )

دا  ْن يخة  رئي  الجامعة وكبار مساعدي  إق  برعامج تعليأ ودارة ،لتزاي  بل التطبيق  إا    - بو

 .تدُر د  وو  س  الجودة الشاملة   عد ال  إق  مديري ودارا  الوسطف

ل  عةدددداي هيئددددة التدددددري  واملددددو فين ع دددد   سدددد  ووسددددائل و سدددداليل إدارة الجددددودة الشدددداملة  - تدددددُر

 .أ بالنموا  الجديدوكيفية تحسينأا  وما يحتاروع  لتطبيقاا  يا يسدي إق  التزاما

ترسددددديخ ال قدددددة  فعنددددددما تتواردددددد ال قدددددة ودددددك الجامعدددددة فددددد نا العددددداملين سيشدددددعرون بدددددعنأأ مفوضدددددون   -

 .ولديأأ سيطرة  كبر ع   و ائفاأ مما يجعل و ائفاأ  كثر فاعلية

 ددر  ،عتددزات وددك العمددل امل ددد  والدد  بددا عتراف بدداآلراي واملشدداري   كثددر ابتذدداًرا  ألن الدد  سيشددج   -

ر إبدددددداعاأ كمدددددا يدددددوجك بدددددعنا ال قدددددة  ع ةددددداي هيئدددددة التددددددري  والعددددداملين ع ددددد  توسدددددي  لفدددددا اأ  وتطدددددُو

 .مورودة   ف ولو  دي   خطاي

 .تريير يقافة الجامعة  و بل ال  يجل ع   القائد فاأ كيفية  شوي ال قافة ال الية -
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 :مستلزمات َّدارة احجودة الشاملة في التعليم احجامعي -هة

ع د  تسدمية محددددة ملسدتلزما  تطبيددق إدارة الجدودة الشداملة وددك التعلديأ الجددام ك   لدأ يدتأ ،تفدداا

ك  َق علوأا املتطلبا    والعوامل   و املبادا  ُو طل 
و
 (:Porter, 2006, 76)إا  

يتطلددددددددل تطبيددددددددق إدارة الجددددددددودة الشدددددددداملة تحفيددددددددز وتشددددددددجي  : التركيددددددددز ع دددددددد   عةدددددددداي هيئددددددددة التدددددددددري  -

 .وإعطايهأ الفرصة واملروعة الذافية لبفسا  عما لديأأ م   فذار  اديميين ع   املشاركة  

إنا التحسدين مسدتمر دون تو دفم ألن الجددودة لدي  لادا نأايدة  وإعمدا ُدك عمليددة : التحسدين املسدتمر -

ف
و
ًما دون هوادة  و تو  دو

و
ده   يأ 

و
 .تتطلل امل

دددددره عجا ادددددا ومقيدددددا  ألن الطالدددددل هدددددو هددددددف الجامعدددددة و ايتأدددددا  ساسدددددية و : التركيدددددز ع ددددد  الطددددد ق - س 

دة  
َتَجده

و
دا م  ،ستجابة لر بات  وا تيارات  وتفةي ت  امل ا ف  بو

ً
ماا  إا  .تقدو

ل والتعليأ -  .ألن  سا  تطور إدارة الجودة الشاملة إمذاعا  و درا  عاملوأا: التدُر

دددة - ددداسأأ: ال دددوافز والدددرو  املعنُو ددد  معنُو
َ
رف

و
عندددد ال نددداي  توصدددل   عدددض الدراسدددا  إقددد   نا العددداملين ت

ق  إدارة الجودة الشاملة  
به
َ
ط

و
زة  وهها ما ت  

ا مقابل راودهأ املتميه ا ومعنوُ  ماأ مادي   .علوأأ  و تيُر

إا تبددد  الخطددوة  وقدد  للتطبيددق النددا ا إلدارة الجددودة الشدداملة بدددعأ والتددزاي : دعددأ ودارة العليددا -

 .ودارة العليا ال قيقي

تماعيددة ُددك بم ابددة عقددد ارتمدداوك بددين الجامعددا  املحليددة واملجتمدد   املسددئولية ،ر: خدمددة املجتمدد  -

 .ملا تقوي ب  الجامعة م  عمليا  تجا  املجتم 

دددددف مددددد  : يقافدددددة املنُّمدددددة - تتةدددددم  ال قافدددددة التنُّيميدددددة  سدددددلوًبا يدددددتأ خ لددددد  تعلددددديأ الجماعدددددا  التييو

ددددف معاددددا بحيددددا تسددددبح عددددادة يجددددل التعامددددل وال تددددع لأ معاددددا  املجموعددددا  بُّددددروف معينددددة  والتييو

وال قافة التنُّيمية ُك عُّاي م  القيأ واملعتقدا  صشتري  أا العاملون ودك التنُّديأ  بحيدا ينمدو 

هها النُّاي ضم  التنُّيأ الوا د   ما املناخ التنُّيود فاو عبارة ع  البيئة ،رتماعية والنُّاي 

 (.Reichheld & Sasser, 2000, 105)،رتماوك الي ك ملجموعة العاملين وك التنُّيأ الوا د 
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 Governance Approachمدخل اححوكمة  .2

أ نأايدددددة القدددددرن العشدددددُر   ادددددر  العديدددددد مددددد  التطدددددورا  ودددددك  عقددددداق 
َ
السياسدددددية ال دددددد شدددددادها العدددددال

ددددرا  وددددك مختلددددف املجددددا   والقطاعددددا   وال ددددد فرضدددد  بطبيعتأددددا ع دددد   ددددرا  وددددك بيئددددة  عمدددداو  رافقتأددددا تريو التريو

و صددبح مدد  الواضددا  عدد    يورددد َمَفددره  مدداي اسددتمرار  ي منُّمددة تسدد   ل رتقدداي املنُّمددا  تحددديا  مختلفددة  

بنفسدددداا  ولددددي  فقددددط إقدددد  البقدددداي وددددك السددددوا لتحقيددددق الدددد   إ  مدددد  خدددد و اكلسدددداق ميددددزة تنافسددددية  قيقيددددة 

ز الشفافية والعدالدة  تةم  لاا  درة تنافسية عالية  ترتيز وك روهرها ع   مبادا ال وكمة  م  خ و تعُز

،سدددددتق لية لجميددددد   طددددددراف اوي الع  دددددة  عمدددددل املنُّمددددددة و شددددداطاا   مدددددر الددددددهي يددددددعأ مو دددددف املنُّمددددددة و

ل مخاطر ،نأيارا   .التنافسأد  ويعمل ع   تجنو

 :احجَور التار  ية ملدخل اححوكمة -أ

خيدددة ل وكمدددة الشدددر ا  إقددد   اللدددهي  صعددددان  وو مددد  تنددداوو "Means & Berle"تعدددود الجدددهور التاُر

ي  وتدددعتي لليدددا   وكمدددة الشدددر ا  لسدددد الفجدددوة ال دددد 0906فسدددل امللييدددة عددد  ودارة والددد  ودددك عددداي  موضدددو 

يميدددد   ْن تحددددد  بددددين مددددديري ومددددالذي الشددددركة مدددد  رددددراي املمارسددددا  السددددلبية ال ددددد يميدددد   ْن تةددددر بالشددددركة 

ا   تددأ تعكيددد ا(06  6000 بوالعطددا  ) لفسددل بددين امللييددة   ومدد   اددور الشددر ا  العم  ددة وددك بدايددة السددبعينيا

ة الو الة وما يرتبط  أا م  إلقاي الةوي ع   املشا ل ال د تنشع عليجة تعار  املسالا  وودارة و ار  عُُّر

دددادة التفييدددر ودددك ضدددرورة وردددود مجموعدددة  دددواعين ولدددوائح تحودددد  بدددين ودارة واملسددداهمين  و دا  هدددها  مدددر إقددد  ُت

ممدددا  دا  إقدد   اددور  دداعون مذافحدددة ( 69  6009ع ددك  )واملدداقك  مسددالا املسدداهمين وال ددد مددد  الت عددل وداري 

ذددددددا والددددددهي يتةددددددم   واعددددددد تحدددددددد صدددددديا ة ومرارعددددددة عُّددددددأ الر ابددددددة 0922ممارسددددددا  الفسدددددداد عدددددداي  ي وددددددك  مُر

ذدددا ( Wall Street)الداخليدددة ودددك املنُّمدددا   وتبددد  الددد   ادددور ا ترا دددا  لجندددة بورصدددة  وراا املاليدددة  ودددك  مُر

 عدد  ددو  العديدد ( Tread way Commission)ي تعسسد  لجندة 0910خليدة  وودك عداي لتنُّديأ الر ابدة الدا

ر مسدتو  ال اكميدة 0996م  ،نأيارا  املالية وك مجاو ،دخدار والقدرو  عداي  طاعيدا لدراسدة وتطدُو ي ودك بُر
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وري معدايير ال وكمدة املسسسدية  ر   يدأ تبد  الد  صددو (09  6001 لبوعدة  )املسسسية  و صدر  بورصة عيُو

 (.062  6006الش ادا   وعبدالجليل  )ي 0991عاي (Sarbanes Oxley Act) اعون ال وكمة املسسسية 

ييددددة  م ددددل شدددددركة 6006ووددددك عدددداي   & Global)ي عقددددل ،نأيدددددارا  املاليددددة اليبددددر  لشدددددر ا   مُر

(Crosing وشركة  ((Meral َد املجتم  ال قة وك تل  ،سدل م
َ
ق

َ
ارا  والتعامدل عليجة مخالفا  وك للية عملاا ف

ذددي إقد  البحددا  ذدي وال د افة والقةدداي واملجتمد  املداقك  مُر مد  البورصدا  املاليددة  ممدا دفد  الذددوعجر   مُر

  وتددأ إصدددار (Mckinnell, 2002, 107)وددك الدددور ال يددوي ملجددال  ودارا  وددك عمليددا  ال وكمددة املسسسددية 

(Sarbanes Oxley Act )ز ع   دور ال وكمة وك
ا
  6009سليمان  )القةاي ع   الفساد وداري واملاقك  الهي رك

20.) 

وعُّدددًرا للتزايدددد املسددددتمر الدددهي ييلسدددب  ،هتمدددداي  أدددها املفاددددوي  فقدددد  رصددد  العديددددد مددد  املنُّمددددا  

صدددددندوا النقدددددد الدددددددوقك  والبنددددد  الددددددوقك  ومنُّمدددددة التعدددددداون : الدوليدددددة ع ددددد  تحليدددددل ال وكمدددددة ودراسددددددتأا  م دددددل

 Corporate Governanceي مبدددددادا  وكمدددددة الشدددددر ا  0999 صددددددر  عددددداي ، تسدددددادي والتنميدددددة ال دددددد 

Principals   ر  طدددددر القاعوعيدددددة لادددددا  أددددددف مسددددداعدة  دددددل الددددددوو  عةددددداي و يدددددر  عةددددداي باملنُّمدددددة ع ددددد  تطدددددُو

  وبنددداًي ع ددد  الددد   فقدددد بدددرت  ال اردددة إقددد  وردددود لليدددة تةدددم  (26  6009ع دددك  )ولتطبيدددق  وكمدددة الشدددر ا  

  هه   لية باسأ ال وكمةضبط الع  ة بين 
َ
ر ف

 .رمي   طراف اوي الع  ة باملنُّمة  و د عو

 :ماهية مدخل اححوكمة -ب

دددق عليددد  ودارة الرشددديدة  إا 
َ
ل
ْ
ط دددة ال دي دددة والدددهي يو َعددددو مسدددط ا ال وكمدددة مددد  املسدددط  ا  وداُر صو

ددددر عددددد  الطدددددرا و سددددداليل ال دي دددددة و ليدددددا  ووردددددرايا  والدددددنُّأ والقدددددرار   
َعبه ا  ال دددددد تةدددددم  تفعيدددددل مبدددددادا صو

،سدددتق لية وال زاهدددة والشدددفافية و،عةدددباع واملسدددايلة والعدالدددة و يرهدددا مددد  املبدددادا ال دددد سأددددف إقددد  تحقيدددق 

ز وك  داي م  خ و تسرفا  إدارة املسسسة تجا  هه  املبدادا  واسدتر و املدوارد ، تسدادية  الجودة والتميو

ددددددق  فةددددددل  
حفددددددت  املتا دددددة لددددددديأا  وبمددددددا يحقه مندددددداف  ممينددددددة لَّطددددددراف  افددددددة  وبمددددددا يةددددددم  تحقيددددددق العدالددددددة ُو

 (.60  6000السعدي  )للمساهمين ولَّطراف  خر  املتعاملة م  املسسسة  قاأ 
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َعددراف ال وكمددة بعنأددا
و
عُّدداي إلدارة املسسسددة  شددذل  إسددتراتي ك لتحقيددق  هدددافاا الرئيسددة  ور ابتأددا : وت

قددة  خ  يددة وملتزمددة  تاي وبطُر  ونأددا منُّومددة مسدددتقلة و ائمددة بددهاسأا  لاددا مدد  الايذددل وداري واللدددوائح  شددذل 

ط  ي فدرد فوأدا  وبالقددر الدهي   
و
الداخلية ما ييفل لاا تحقيق تل   هداف بقدراسأا الهاتية بمنع  ع  تسل

 (.Williamson, 2009, 18)يتقارق م  مسالا الفئا   خر  اا  الع  ة 

 :دواعي ظهور اححوكمة في امل سسات -ج

 (:060  6000خليل  )يمي  ت خي   سباق  اور  وكمة املسسسا  فيما ي ك 

دددددل  مددددد  ردددددهق  - دددددد مددددد  ،سدددددتقرار ملسدددددادر التمُو املسددددداعدة ع ددددد  رفددددد  درردددددة ال قدددددة مددددد  تحقيدددددق املُز

 .،سل مارا   رنلية  وتحسين اليفاية ، تسادية

 .لر ابة ع    دايالفسل بين املليية وودارة وا -

 .إيجاد الايذل الهي تتحدد م  خ ل   هداف املنُّمة  ووسائل تحقيقاا  ومتا عة  داي -

أ  داي ودارة العليا وضمان ال سوو ع   معاملة عادلة بين املساهمين - ز املسايلة وتقُو  .تعُز

ال ددددد تتفددددق ومسددددالا  تددددوفير ال ددددوافز امل ئمددددة ملجلدددد  ودارة التنفيهيددددة للمنُّمددددة ملتا عددددة  هددددداف -

 .املنُّمة واملساهمين  وتحقيق التذامل م  البيئة القاعوعية واملسسسية

ادة ووك مسئوقك ودارة و   اق املس  ة بال وكمة -  .ُت

 .عدي خلط مااي ومسئوليا  املديُر  التنفيهيين  ومااي مجل  ودارة ومسئوليا   عةائ  -

الع  دددددة مدددد    دددد اق املسددددالا وددددك عجددددا  املنُّمدددددة  مسدددداهمة العدددداملين و يددددرهأ مدددد   طددددراف اوي  -

ل  .وتحسين  داي ع   املد  الطُو

 :أهمية موكمة امل سسات -د

 يار  ال وكمة اهتماي الي يري  عليجدة  الدة الفشدل ووفد   املداقك لي يدر مد  املنُّمدا  اليبدر  ودك 

يية ودوو شرا لسي ا  وم  خ و دراسة  سباق ال د  دا  العالأ  وانأيار  سواا وك الو يا  املتحدة  مُر

   القائمين وك املنُّمدة مد  الدداخل  سدواي   داعوا 
ه
ن  نا  ياق  سلوق ال وكمة يمي إق   دو  هها الفشل تبيا
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مجلددددد  إدارة  و مددددددديُر   و مددددددو فين  و  يدددددرهأ  مدددددد  تفةدددددديل مسدددددد  تأأ الشخسدددددية ع دددددد   سدددددداق مسدددددد  ة 

يد  فد نا الددوو واملنُّمدا  ال دد تةدعف  أدا  سداليل ال وكمدة تعتبدر املساهمين والدائنين وعامة الجماور  وعل

 كثر عرضة ل دو  عتائج وخيمة  تفوا مجرد  ونأا  تما  ماليدة و دوار   و دد  صدبح مد  الواضدا تماًمدا  نا 

د بدررددددددددة كبيددددددددرة مسددددددددير املنُّمددددددددة  شددددددددذل  خددددددددان   
إدارا  املنُّمددددددددا  املختلفددددددددة  ومدددددددد  خدددددددد و ال وكمددددددددة  تحددددددددده

 (.12  6001الطا ي  و دادة  )وو  شذل  عاي وا تساديا  الد

 :أهداف موكمة امل سسات -هة

صعمدل تطبيدق ال وكمدة املسسسدية ع د  تحقيدق عددد مد   هدداف ال دد تعدود بالفائددة ع د  املنُّمدة  

 (:069  6000خليل  )وم  هه   هداف ما ي ك 

 .داف ومتا عة  دايإيجاد هيذل تتحدد م  خ ل   هداف املنُّمة  ووسائل تحقيق تل   ه -

إمذاعيددة مشدداركة املسدداهمين واملددو فين والدددائنين وددك القددرارا  الخاصددة باملنُّمددة  وتفعيددل دورهددأ  -

 .كمرا بين ألداي املنُّمة  وبما يحقق مسال اأ  يًةا

 .التعكيد ع   مبد  الفسل بين املليية وودارة والر ابة وك املنُّمة -

د م  اعتماد    اق املسالا علوأاالشفافية والد ة وال زاهة وك  عماو ا -  .ملنُّمة مما يُز

 .تشجي  رهق ،سل مارا   ومساهمتأا وك دعأ مركز املنُّمة  و ماية املسل مُر  -

 .تقليل املخاطر املتعلقة بالفساد وداري واملاقك الهي  د يوار  املنُّما  -

ز ال قة بينأأ وبين رمي   طراف او  -  .ي الع  ةتقييأ  داي ودارة العليا وتعُز

 .دعأ طبيعة و ائف املديُر  و عةاي مجل  ودارة وك املنُّمة -

عددددددددددي الخلدددددددددط بدددددددددين املاددددددددداي واملسدددددددددئوليا  الخاصدددددددددة باملدددددددددديُر  التنفيدددددددددهيين وماددددددددداي مجلددددددددد  ودارة  -

 .ومسئوليا   عةائ 
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 :م ددات اححوكمة في امل سسات -و

ن مد  التطبيق   
الجيد ملستو  وردود ال وكمدة  هناي عوعان م  محددا  ال وكمة املسسسية تبيه

 (:12  6006 ادر  )وهما 

 :م ددات خارجية -

أ النشدداع ، تسددادي م ددل  ددواعين البورصددة و دداعون الشددر ا  و دداعون   
ه
ددنُّ

و
تشددمل اللشددريعا  ال ددد ت

املنافسة و اعون مذافحة الفساد و اعون ، تذار  وكفاية  طا   مواو وك  درت  ع   ،سل مارا   وكفاية 

ة الجاددا ددرا   والايئددا  الر ابيددة وددك مددد   دددرسأا ع دد  ر ابددة رميدد  املسسسددا   باإلضددافة إقدد  منُّمددا  املادد  ال و

حامداة  وكدهل  الجاددا  ال دد تشدر ف ع دد  كفداية عمددل 
و
م دل مذاتدل التددد يق  و،سلشدارا  املاليدة  ومذاتددل امل

وراا املاليددة  ويشددير هددها النددو  مددد   سددواا م ددل املحاسددبين واملددد قين  واملحددامين  والشددر ا  العاملددة وددك   

املحدددددددددا  إقددددددد  البيئدددددددة العامدددددددة ل سدددددددل مارا  وددددددددك الدولدددددددة لةدددددددمان تنفيددددددده القواعدددددددد والقدددددددواعين لةددددددددمان إدارة 

 .املسسسا   شذل  ريد

 :م ددات داخلية -

ددددلطا  داخددددل  د كيفيددددة تسددددميأ واتخدددداا القددددرارا  وتوتيدددد  السو  
تشددددير إقدددد  القواعددددد و سدددد  ال ددددد تحددددده

رهدا مد  عا يدة وتطبيقادا  املنُّمة بين
و
الجمعيدة العامدة ومجلد  ودارة واملدديُر  التنفيدهيين   يدا يدسدي توف

 .م  عا ية   خر  إق  تقليل التعار  بين مسالا هه   طراف ال  ية

 :أبعاد اححوكمة في امل سسات -ا

 :يمي  تحديد   عاد ال وكمة فيما ي ك

 :الشحا ية -

املتعلقددة بنشدداطاا ووضددعاا تحدد  تسددروف املسدداهمين واملتعدداملين وددك  تقددوي املنُّمددة بتددوفير املعلومددا 

السدددوا  شدددذل  مفتدددو  دون يجدددل أليدددة معلومدددة عددددا املعلومدددا  ال دددد  دددد تةدددر بمسدددالا املنُّمدددة وال دددد يجدددوت 
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تأا  وتعندددد الشدددفافية تقدددديأ املعلومدددا  السددداد ة واملوضدددوعية بذدددل وضدددو  ع ددد   ت ع ددد  سدددُر للمنُّمدددة الدددَتَحفو

و  شذاو مرفقة  وتساهأ وك عملية اتخاا القرار وك الو   املناسل وال  يح بالنسبة لجميد  شذل رداوو  

تطلدددل إطدددار ال وكمدددة تدددوفير درردددة شدددفافية  افيدددة عددد  املعلومدددا    طدددراف الداخليدددة والخارريدددة باملنُّمدددة  ُو

ة ع  املنُّمة  م ل  داي وداري واملاقك   (.20  6001 لبوعة  )املامة والجوهُر

 :العدالة -

   اق املس  ة وك املنُّمة وتوتي  املااي واملسئوليا  بدين العداملين ع د   سدا   ُك ا تراي  قوا 

ة بددين رميدد   طددراف  كمددا تسدداعد  ددوفر إطددار ال وكمددة املسسسددية العدالددة امللسدداُو العدددو واملسدداواة بيددنأأ  ُو

ض امللسددددداوي  بمدددددا ودددددك الددددد  ضدددددمان لعدالدددددة امل عاملدددددة بدددددين املسددددداهمين  خاصدددددة ع ددددد  تحقيدددددق التعددددداون والتعدددددُو

 (.Ronen, 2006, 133)السرار منأأ

 :الاستقيلية -

تمتد   ُك عدي ورود تعيير ع   العمل  و ْن يذون املو ف محايًدا وبعيدًدا عد   يدة تدعييرا  راعليدة  ُو

باسددددتق لية وددددك رميدددد  مددددا يتعلددددق بععمالدددد   وعدددددي خةددددوع  أليددددة ضددددروع مدددد  مجلدددد  ودارة  و مدددد  املددددديُر  

قدددة  داي العمدددل  و ْن تتمتددد  التن ر ع ددد  طُر  
ه
فيدددهيين  و ْن تذدددون املعلومدددا  محايددددة وبعيددددة عددد  تدددعييرا   دددد تدددسي

 (.62  6006العبدقك  )هه  املعلوما  باستق لية دون  ي تعيير علوأا 

و ددد بيندد  منُّمددة التعدداون ، تسددادي والتنميددة  نا ،سددتق لية يجددل  ْن تشددمل عمليددا  وشددراف 

ميد   ْن ينل دق عد   عةداي مجلد  ودارة  والر ابة َبل راة  ير خاضعة إلدارة املنُّمة  ُو ع   املنُّمة م    

دددة واملاليددددة  ر وداُر لجندددة تدددد يق مسدددتقلة  تتذدددون مددد  ي يدددة إقددد  خمسدددة  عةدددايم لبشدددراف ع ددد  ر ابدددة التقددداُر

(Hermanns, 2006, 78.) 
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 :دور اححوكمة في تعز ز امليزة التنا سية -ح

ر والتحددددددديا واملرا بددددددة املسددددددتمرة لايا ددددددل املسسسددددددا   تتج دددددد  ال وكمددددددة مدددددد  خدددددد و عمليددددددا  التطددددددُو

ددْن  القددرار  فال وكمددة  وإرراياسأددا  وبمددا يةددم   ْن تذددون املسددايلة والشددفافية ووعسدداف رددزًيا مدد  عمليددة صو

 يددار السددلبية لسددوي  الجيدددة للشددر ا  ليسدد  مجددرد تجني أددا السدددما  املاليددة  كمددا  نأددا   تعنددد التركيددز ع دد 

ددلا اهتماماملسسسددة  وتددسدي ال وكمددة  إدارة املسسسددا   بددل يجددل  ْن تذددون الفوائددد ويجابيددة ل  وكمددة ُددك رو

إق  استقرار  سواا املالية وتشجي  ،سل مارا  والقدرة التنافسية والنمو ، تسادي وك  سواا الناشئة  

ْفض مستو  الفقر كما  نا  كما تسدي إق  ،ستخداي  فةل للموارد
َ
ز التنمية ، تسادية وخ م   رل تعُز

دددز القددددرة التنافسدددية ل  تسدددادم إا تعمدددل ع ددد  ردددهق ،سدددل مارا  ودعدددأ  داي ، تسدددادي  لادددا دوًرا ودددك تعُز

ل  (.66  6000مركز املشروعا  الدولية الخاصة  )والقدرة التنافسية ع   املد  الطُو

 Strategic Intelligence Approachي مدخل الَكاء إلاستراتيج .0

دة بوصدفاا الثدروة ال قيقيدة  و سدا   هدأ لبنداي وتنميدة  ج  املسسسا  إق  إدارة  صدولاا الفيُر تتا

ددددو عفسددداا محذومدددة بدددامليزة التنافسددددية  ج 
َ
 ددددراسأا التنافسدددية ودددك  دددل إفدددراتا  العوملدددة  إا إنا هدددده  املسسسدددا  ت

ددق لاددا املذاعددة والسددرا  مدد   رددل البقدداي  لددهل    
تترتددل علوأددا التزامددا  كبيددرة وددك اسلشددراف مسددتقبلاا وبمددا يحقه

زة  
زها ع   يرها م  املسسسا  املتميه  

 .املناسبة ال د تميه

وتم دددددل امليدددددزة التنافسدددددية العنسدددددر وسدددددتراتي ك ال دددددر  الدددددهي تسددددد   املسسسدددددا  إقددددد  تحقيقددددد   إا إنا 

ة يررد  إلوأددا  وتددرتب ط دورة  يداة امليددزة التنافسددية بالعديدد مدد  العوامددل و سدداليل ضدمان البقدداي و،سددتمراُر

ال دددد تسددداهأ ودددك تحقيقاددددا وتنميتأدددا وديمومتأدددا   هدددأ و بددددرت هددده   سددداليل هدددو الدددده اي وسدددتراتي ك القدددائأ ع دددد  

 (.2  6002كسنة  )،سلشراف  الرؤُة املستقبلية  الشراكة  والتحفيز : العديد م    عاد الهكية م ل
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 :احجَور التار  ية ملدخل الَكاء إلاستراتيجي -أ

ة  يرر  مدخل الده اي وسدتراتي ك إقد  القدرن الرا د   بدل املدي د  إا تدأ اسدتعمال  ودك عمليدا   عسديُر

يية  ة  مُر َعدو و الة ،ستخبارا  املركُز
و
دف  CIA(*)لتحقيق  هداف إستراتيجية  يناي ال روق  وت

ا
 وو مد  و 

 اي وك تنفيه اتفا يدا  ال دد مد  اللسد ا وصدناعة القدرارا  السياسدية  وال دد وصدف  دورة هها النو  م  اله

ا  السياسدددة ودددك صدددورة ا ددداي نأدددا ي  دددنا الددده اي  عمليدددة   تنددداي وعقدددل وتقيددديأ وتحليدددل املعلومدددا  يدددأ تقدددديماا لسو

ْعَتَمددد وددك صددناعة القددرارا   ووددك عدداي  ددف 0920صو
ا
ل
َ
الدده اي وسددتراتي ك وددك " :كتاًبددا  عنددوان" Sherman Kent"ي  

  مشددديًرا فيددد  إقددد  كيفيدددة "الددده اي وسدددتراتي ك: "ي  عندددوان0922  و صددددر كتابددد  ال دددا ي عددداي "السياسدددة الدوليدددة

  ال ددروق 
دد  وشدد ه ي وددك التجسو خد  سددتو

و
  6000 اسددأ  )تحقيددق السدد ي مدد  خدد و هددها الددنمط مدد  الدده اي وإْن ا

00.) 

ك إق  منُّما   عماو ال د  درك   همية وضرورة اعتماد هها يأ توسا  استخداي اله اي وستراتي 

ذدددا الشدددمالية و وروبدددا ب  شددداي مجموعدددا  للددده اي  الندددو  مددد  الددده اي   يدددا بدددد   العديدددد مددد  الو دددا   ودددك  مُر

ل لَّ دداديميين ع دد  هددها النددو  مدد   وسددتراتي ك داخددل املنُّمددا  لتددوفير املعلومددا  ملتخددهي القددرار وبددرامج تدددُر

كمدددا تدددأ تعسدددي  العديدددد مددد  الشدددر ا  املتخسسدددة إلردددراي التحلدددي   ، تسدددادية ال دددد تسددداعد ع ددد   الددده اي 

 (.00  6000 اسأ  )اختيار وتطبيق وستراتيجيا  

 :ماهية مدخل الَكاء إلاستراتيجي -ب

دددددة ودددددك بيئدددددة  دددددرا  بنيُو بدددددرت مفادددددوي الددددده اي وسدددددتراتي ك عليجدددددة ل عفجدددددار املعلومددددداتي الدددددهي   دددددد  تريو

عددددددد إسددددددتراتي ك و داة لفحدددددد  وتحليددددددل   عمدددددداو ا عيسدددددد  ع دددددد   داي املنُّمددددددا   إا  صددددددبح  املعلومددددددة اا   و

متريددددرا  بيئتأددددام مدددد   رددددل تحديددددد عقدددداع القددددوة والةددددعف ع دددد  مسددددتو  املحدددديط الددددداخ ك لتلدددد  املسسسددددا   

و تسدداعد ع دد  والتقدداع إشددارا  عدد  الفددرن املتا ددة وتفسددير سأديدددا  محيطاددا الخددارتك  ملحاولددة إيجدداد  لددو 

ف معاا   (.6  6000 اسأ  )التييو

                                                 
(*)

Central Intelligence Agency 
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والده اي وسددتراتي ك ودك التعلدديأ الجدام ك هددو  سدلوق إسددتراتي ك تلسدأ بدد  الجامعدا  يقددوي ع د  عدددة 

  عاد  تعمدل كنُّداي لجمد  وتحليدل البياعدا  واملعلومدا  وسدتراتيجية  وال دد ودك ضدو أا تدتمي  الجامعدا  مد  

 (.000  6000صالا  ولخرون  ) اياسأا و هدافاا وستراتيجية اسل مار الفرن املتا ة لتحقيق

 :أهمية الَكاء إلاستراتيجي في ت قيق امليزة التنا سية للجامعات -ج

تتجسد  همية اله اي وستراتي ك  وع   داة مامة للقياي بخطوا  اسلبا ية لتحقيق ميزة تنافسية 

 (:Pavlou, 2002, 14-15)املنافسة يوًما  عد يوي فيما ي كمتقدمة وك البيئة العاملية ال د تزداد فوأا  دة 

تحقيق مذاعة تنافسدية متقدمدة  ياًسدا بداآلخُر م مد  خد و  شدد الطا دا  والقددرا  وومذاعدا   -

 .وتُادة معدو اليفاية

دددرا   - تددددعيأ  ددددرة ودارة العليدددا ودددك صددديا ة وسدددتراتيجيا  ملوارادددة الُّدددروف الطارئدددة ودددك  دددل التريو

 .امللسارعة شديدة التعقيدالبيئية 

ر  - ر  ددددددرة املسسسدددددا  ع ددددد  الدددددتعلأ الجمددددداوك  ألعددددد   داة لبنددددداي منُّمدددددا  الردددددد  وعامدددددل لتطدددددُو تطدددددُو

 .،بتذار واملنافسة فوأا

تقديأ بياعا  تحليلية متذاملة إلدارة املعلوما   وتوفير اليفاية والفاعلية ال د تتطل أدا الجامعدا   -

 .ل سولاا ع   مزايا تنافسية

ين الجامعدددددا  مددددد  تو يدددددف التخطددددديط وسدددددتراتي ك وودارة وسدددددتراتيجيةم  وعددددد   ائًمدددددا ع ددددد  تميددددد -

 .املعلوما  ،سلبا ية

ر املقدرة ع   وض  ال لوو وستراتيجية ملشي   العمل -
و
ز م  خ و توف  .يقود التميو

 :أهداف الَكاء إلاستراتيجي في التعليم احجامعي -د

 (:021  6000صالا  ولخرون  )تي ك فيما ي ك تتم ل  هداف اله اي وسترا

النأو  بمامة رم  املعلوما  وتحليلاا ع  البيئة الداخلية والبيئة الخاررية  ورعل املسسسا   -

ر ل والتطُو  .تقيأ تحالفا  وك مجاو البحا والتدُر
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تشدددددددييل القناعدددددددا  لدددددددد  صدددددددنا  القدددددددرارا  وصددددددديا ة السياسدددددددا  بوردددددددوق الوصدددددددوو إقددددددد   دددددددرارا   -

م  م  معلوما  صاد ة تقلل م   ا   عدي التعكدوسياسا    
 .إبداعية م    بما يقده

ر لراي تخمينية بسدد   دا  املستقبلية واعتماد هه    دا  كعسا  للمشي   -  .تطُو

ددرا  البيئددة ال اليددة واملسددتقبلية والتخطدديط والتنبددس بالنتددائج  - تميددين الجامعددا  مدد  ،سددتجابة لتريو

 .إيجاًبا ع  سمعتأا ومو عاابالشذل الهي ينعي  

 و ،بتذارا  و،ختراعا  إق  منتجا   ابلة للتداوو  -
 .تقديأ  فذار الاادفة ال د تحوه

 :دور الَكاء إلاستراتيجي في ت قيق امليزة التنا سية للجامعات -هة

مددددد  اتديددددداد التحدددددديا  ال دددددد توارددددد  املسسسدددددا  ودددددك عسدددددرعا ال ددددداقك   صدددددبح مددددد  السدددددعل ، تفددددداظ 

دددددددد ب سددددددت  
لددددددة  وباتدددددد  املنُّمددددددا  واملسسسددددددا  تبحددددددا عدددددد  عمددددددوا  عمددددددل يقودهددددددا إقدددددد  تبنه راتيجية تنافسددددددية طُو

وسددتراتيجية امل ئمددة  أدددف ،سددتخداي  م ددل للمددوارد  وا تنددان الفددرن لتقددديأ  يمددة عاليددة للمسددتفيدي  

والجدددددودة  ع ددددد   وللمسسسدددددا  مًعدددددام إا  صدددددبح  امليدددددزة التنافسدددددية تتم دددددل با سدددددتجابة  فةدددددل للمسدددددتفيد  

 (.0  6000املشند  )واليفاية  فةل  و،بتذار 

  ال ارددة إقدد  
ا تسدد   الجامعددا  لتحقيقدد   فهددد بددعم ه وملددا  ضدد   امليددزة التنافسددية خيدداًرا إسددتراتيجي 

نأا م  الوصوو إلوأدا  ولعدل الده اي  
ه
مي او صعمل ع   رم  وتحليل البياعا  واملعلوما  ،سلبا ية  ُو  عُّاي فعا

 إلعتدددا  معلومدددا  ع ددد  مسدددتو  عددداو  مددد  النضددددج 
ً

وسدددتراتي ك بمدددا يمتليددد  مددد    عددداد  بوصدددف  عُّاًمدددا متذدددام 

د    
ه
َمي املعروك  هو  داة النارعة لتررمدة هدها الخيدار  إا  عد  يقلدل   بدأف مدا يميد  مد   الدة عددي اليقدين  وُو

ميد  القدوو إنا (Khan & Matlay, 2009, 773)الجامعدا  مد  القددرة ع د  موارادة مشدي سأا وسدتراتيجية  ُو

أ ب   ادسأا س 
ا
 .امليزة التنافسية ل جامعا  ُك إ د  يمار اله اي وستراتي ك الهي يل

إنا مفاوي اله اي وستراتي ك الهي يسدي إق  تحقيق ميزة تنافسية ل جامعا  صسلند إق  إطار  فيري  

لتددزي بمنطدد ق التفييددر املنُّددومي الددهي يددر  املسسسددة ع دد   نأددا منُّومددة واضددا  صعتمددد ع دد  التذامددل والتددرابط  ُو

ددددلة لجميدددد   دددددراسأا  والوصددددوو   
َحسه متذاملددددة تتفاعددددل عناصددددرها وتلشدددداب  للياسأددددا  ومدددد  يددددأ تذددددون مخرراسأددددا مو
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ر عمليدة صددناعة  ميد  تسدوو عدا  املسددتفيدي   ُو
و
دق ر بدا  ومنداف  وتو   

بدهل  إقد  مسدتو  املخرردا  ال ددد تحقه

ددق (عمليددا )ية للمسسسددة ع دد   نأددا عُّدداي مفتددو  يتذددون مدد  مدددخ   و  شددطة امليددزة التنافسدد   ومدد  يددأ يتحقا

ت مددد    
َعدددزه دددز التنافسدددأد ودددك املخرردددا   كمدددا  نا تطبيدددق الجامعدددة ملنهجيدددة عُّددداي الددده اي وسدددتراتي ك سدددوف صو التميو

رسددأ  نأددا مدد  تعُّدديأ ربحيتأددا  ُو  
ه
مي ددد مدد   سددتأا السددو ية  ُو ُز صددورة اهنيددة ل جامعددة مو فاددا التنافسددأد  ُو

 .يجعل منأا الخيار  م ل والو يد وك عُّر املستفيدي  منأا

ا ما يلي ر امليم  التنا سية للجامعات الَكية َّستراتيجي  ظه 
ْ
 :ومن أهم امل شرات الت  ت

 (:الاستثمار إلاستراتيجي -عوائد التعليم )تعظيم الرب ية  -

خددد و تحليددل التذلفدددة والعائدددد  وضدددبط النفقدددا    يركددز هدددها املسشدددر ع ددد  تقددديأ عوائدددد التعلددديأ مددد 

و عُّمددة ومددد  ،لتددزاي  أددا  ومقددايي  وعتاريددة املشددتملة ع دد  عوائددد  بددوو الطدد ق و، تفدداظ  أددأ  واملدددة 

  وتسددددتطي  (Volkwein, 2006, 52)الزمنيدددة ل سدددوو الطالددددل ع ددد  الدرردددة العلميددددة  وعفقدددا   دددل طالددددل 

 .ن اسل ماراسأا وك ر   املاو اللشري  واستر و املوارد  شذل   فةلالجامعا  تعُّيأ ربحيتأا بتحسي

ق  وبيعددددد   دددددا يميددددد  تسدددددُو دددددل منَتًجدددددا نأائي   
ه
َسدددددبة مددددد  التعلددددديأ تم 

َ
ل
ْ
ي
و
إنا الخبدددددرا  واملادددددارا  واملعدددددارف امل

ر فيد  وال د  م 
و
سدل

و
د تعدود ع د  بالسعر الجاري  وتقدير  ربا  املتحققة الناتجة ع  وعفاا ع د  التعلديأ  و مدا ا

ة  ما يسكد  الفرد واملجتم    رض النُّر ع  العوائد  ير املادية و،رتماعية والسياسية وال قافية وال ةاُر

 نا التعليأ اسل مار مربح وك  هأ ما يمتلي  املجتم   وهأ اللشر  كما  نا تطبيق الجامعة لله اي وستراتي ك 

نأا م  رف  كفايسأا الداخلية والخار   
ه
دادة إعتاريدة الجامعدة وتعُّديأ سيمي رية ع    دد  سدواي  ممدا يدسدي إقد  ُت

ًزا ييس أا ميزة تنافسية مستدامة  
 .ربحيتأا  وتذون  أها املستو  ضمن  مو ًعا متميه

 :ا ادة اححصة السوقية -

ْسَتخَدي مقيا  ال سدة السدو ية للتمييدز بدين الدرابحين والخاسدُر  ودك السدوا  ولتحديدد الد  مد   صو

 مدددد  بقيددددة خدددد و معرفدددد
ً
ة عسدددديل الجامعددددة مدددد  عمليددددة التو يددددف وددددك املسسسددددا  والشددددر ا  وددددك السددددوا مقارعددددة
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َعدددددددددو إ بدددددددداو املسسسددددددددا  واملنُّمددددددددا  ع دددددددد  مخررددددددددا  (www.cipearabia.org/pdfhelp.asp)الجامعددددددددا     إا صو

ادة  ستأا السو   ع   ُت
ً

تحقق ال  بممارسة الجامعة إلستراتيجيا  اكيةالجامعة دلي   .ية  ُو

 :التطو ر والتجديد املستمر في القدرات واملهارات -

َعدددددو توفيرهددددا  تم ددددل القدددددرا  واملاددددارا    ددددد  هددددأ  صددددوو  يددددر امللموسددددة ال ددددد تمتلياددددا الجامعددددا   ويو

نأدددا مددد  ممارسدددة عمليدددة ،   
ه
عتقددداي و،سدددتقطاق وسدددتراتي ك مرهوًعدددا بمدددد  امدددت ي الجامعدددا  لنُّددداي ا ددداي يمي

دزة تم دل بالنسدبة ل جامعدا  عقداع  دوة تلديح   
زة اا  القدرا  املحورُة  إا إنا اليفايا  املتميه  

لليفايا  املتميه

نأدددا مددد  تحقيدددق ميدددزة   
ه
دددز منتجاسأدددا  و تحقيدددق خفدددض ردددوهري ودددك التذددداليف مقارعدددة بمنافسدددوأا  وهدددها يمي َميو

َ
لادددا ت

القدددرا  إقدد  ماددارا  الجامعددة وددك التنسدديق بددين مواردهددا ووضددعاا  يددد ،سددتخداي  تنافسددية مسددتدامة  وتشددير 

ر   نمي  الده اي وسدتراتي ك ويعمدل ع د  تطدُو ت  ُو  
قة م     وهها ما صعزه   (002  6000كندو   )وعتاتك بطُر

الدة  دادرة ع د  بنداي   دوة   دة إنا امليزة التنافسية ل جامعا   صبح  مرهوعة ب ستراتيجية فعا
ا

لدة وخ  ها
َ
س عمدل مو

 كة   تسادياسأا
 .تستطي  املشاركة وك يورة اله اي ال د ُك القوة املحره

 :التطور في تقديم احةدمة ونوعية امل رجات -

َعددددو هدددها املسشدددر مددد   هدددأ مسشدددرا  تحقيدددق  دوار الددده اي وسدددتراتي ك   وعددد  تررمدددة عمليدددة ملمارسدددة  صو

اي وسددددتراتي ك  إا إنا التنافسددددية وددددك التعلدددديأ العدددداقك مرتبطددددة بيفدددداية الجامعددددة وتطبيقاددددا ملنهجيددددة عُّدددداي الدددده 

خُر ك الجامعة وعجا اأ وك ،سليفاي بمتطلبدا  سدوا العمدل  ومدد  إ بداو املجتمد  ع د  خددماسأا البح يدة 

وك  ل مشي ت   والهي يقيس  مستو  إ باو الط ق ع   ،لتحاا  أدا  ومسدتو  طلدل املجتمد  ع د  عتدائج 

 (.20  6002عورالاد   )اثأا  بح

 :سمعة احجامعة -

َعدددو السددورة الههنيددة ل جامعددة لددد  املسددتفيدي    ددد  هددأ مسشددرا  القدددرة التنافسددية لاددا   يددا 
و
ت

 ي  كثر  همية والهي تتةمن  الجامعة مد  
ك امليذاعيزي  و املحره ر سمعة الجامعة ع    عاد  النوعيةم ُو  

تعبه

أا لقيمة هه  الخدما   رل توعية املستفيدي  م  أا ومنتجاس   .خدماس 

http://www.cipearabia.org/pdfhelp.asp
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 (:00  6002عبدالقادر  )وتقوي امليزة التنافسية ل جامعا  ع   شقين  هما 

  دددددل مددددد  السدددددوا املحليددددددة ددددددزي   والددددددعأ والتمُو  
القددددددرة ع ددددد  ردددددهق واسدددددتقطاق الطددددد ق املتميه

 . وو والخاررية  ويعتمد النجا  وك الشق ال ا ي ع   مستو  النجا  وك الشق 

   دددة م ددددل البدددرامج الدراسددددية وخسددددائ ددددز عددد  الجامعددددا  املنافسدددة وددددك مجددددا    يُو  ددددرة التميو

ومواصددددفا  الايئددددة التدريسددددية  وتقنيددددة املعلومددددا  والتجايددددزا  املاديددددة والبح يددددة  وتسدددداي   

ل العم ددددك للطدددد ق  وعمددددط ودارة وعُّددددأ الجددددودة  وابتذددددار عُّددددأ وبددددرامج تعهيددددل رديدددددة  التدددددُر

را  وك البيئة  املحيطةتوا  
 .كل مختلف املتريه

لدددددددأ واملعرفدددددددة  واملسددددددددر الدددددددرئي  ودددددددك إمدددددددداد  َعددددددددو املسددددددددر  هدددددددأ للع 
و
سدددددددا  التعلددددددديأ العددددددداقك ت إنا مسسا

لددددة لخددددو   مددددار املنافسددددة وتحددددديا  السددددوا  ولذددددي تلندددداف  مسسسددددا   ها
َ
س
و
لميددددة امل املسسسددددا  بالطا ددددا  الع 

ز بخدماسأا لةمان رضا املستفيدي  منأا الداخلين التعليأ العاقك بيفاية وك   سوا اا  فعنأا تحتا  إق   ْن تتميا

والخاررين ع    د  سواي  لها ينبغك ع   الجامعا   ْن تنتهج  سدلوق الده اي وسدتراتي ك ودك إدارسأدا  بوصدف  

الدددة لتوريددد  ا لدددأ ودارة وسدددتراتيجية ال دي دددة  و داة فعا ا ودددك ع 
ً
ملسسسدددا  عحدددو تحقيدددق  هددددافاا  سدددلوًبا  ددددي 

 و  شدددداع املسسسددددا  مددد  ع تددددك إقدددد  اسددددلبااك  ويسدددداأ وددددك تميددددين  يددددادة 
واملحافُّدددة ع دددد  مذاعتأددددا  إا  عدددد  يحددددوه

ا املسسسددة  اعتمدداًدا ع دد  ماددارا  اسددل مار  املسسسددا  مدد  اتخدداا القددرار  شددذل  إسددتراتي ك وسددليأ يرتقددي بتفددوو

عدددددا  رميددددد  املعلومدددددة ال دددددد توفرهدددددا   عددددداد   ساسدددددية  
و
وال دددددد تعمدددددل كنُّددددداي مددددد   ردددددل تلبيدددددة ا تياردددددا  وتو 

 .   اق املسالا

 Partnership Approachمدخل الشراكة  .2

صعدددديد املجتمدددد  اليددددوي عسددددًرا تختلددددف سددددمات  ومعددددايير  عدددد   ددددل العسددددور السددددابقة  لعددددل مدددد   هددددأ 

ددل : م محدد  د  وددك    تحددديا  عامليددة كبيددرة تعلددو اختفدداي املسسسددا  الخار ددة  و يدداق ،تجاهددا  الداعيددة للتفددرو

 عا ًعدددا مددد  ا تيدددا   قيقددديم ودددك عدددالأ  متطدددور 
ً

ع ددد  القددددرا  الفرديدددة   مدددر الدددهي رعدددل للشدددراكة معندددًف  صدددي 

نرلقة و ير املتعاوعة بالجمود والةمور والترار 
و
حيأ ع   املسسسا  امل  .ييشف  ل يوي ع  الجديد  ُو
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القةدددايا اليبدددر   و صدددبح  فيدددرة الشدددراكة فيدددرة لقدددد اتجددد  العدددالأ إقددد  الشدددرا ا  مددد   ردددل إعجدددات 

مامة لي ير  م  املسسسا   و صبح  ال ذومدا  واملجتمعدا  املعاصدرة تدوقك  هميدة كبدر  لادا كعامدل مادأ ودك 

دددا   بدددد   الشدددراكة تبدددرت وتلسددد   عمليدددة النمدددو والتطدددور ودددك مجدددا   ال يددداة املختلفدددة  ومنددده  واسدددط ال ماعينيا

ييددة  للشدمل  طاعدا  مد  مجداو الت ييددة كينددا  والو يدا  املتحددة  مُر ربيددة والتعلديأ ودك  عدض الددوو  مُر

 (.Lorcerie, 1991, 59) بل  ْن تنتقل إق  العديد م  الدوو  وروبية م ل إسباعيا وفر سا 

ف  واعل ق  عنأا  عض   ا
َ

و د ا ترن  اور عُّاي الشراكة بالعديد م  التحو   العاملية وك ميادي  ش

ددددة والتعليميددددة امليددددزا   منأددددا امليددددزة التنافسددددية  واعفتددددا  املسسسددددا  ع دددد  محيطاددددا  ولددددأ تيدددد  املسسسددددا  التربُو

دد   فهددد تمتلدد  مدد  الفاعليددة و هميددة مددا يجعددل ال ذومددا  واملجتمعددا  املحليددة تددرك   بمنددع  عدد  هددها التورو

شدددير إليددد
و
  بددددعنا الع  دددة القائمدددة بددددين إلوأدددا  اسدددل مار  شدددري وتنميددددة وطنيدددة مسدددتقبلية واعدددددة  ولعدددل الددد  مددددا  

ل مجموعددة مدد  مجددا   التددعيير   
ه
سددر والايئددا  املجتمعيددة ع دد  اخددت ف  شددذالاا تشددذ

و
املسسسددا  التعليميددة و 

ك تم ل الو دا  ،رتماعية  ساسية  كثر فاعلية   (.Davies, 2005, 23)املتداخلة  ُو

 :ماهية مدخل الشراكة - أ

املتبادلدددددة و،لتدددددزاي الجددددداد بدددددين  طدددددراف معنيدددددة بسددددديا ة وتنفيددددده عددددددد مددددد  الشدددددراكة ُدددددك املسدددددئولية 

ق م  الشر اي تلسأ باإل سدا  املشدتري بو ددة الاددف و، تدراي املتبدادو   هداف  لها فهد ع  ة بين فُر

ل املسئوليا  م  خ و توتي  د يق للمااي   (.90  6000رستأ  )والر بة وك التفاو  و،ستعداد لتحمو

لدة  ردلم  ردر   يدادة والش ر إستراتيجية طُو راكة ُك مسسستان  و  كثر تتفقان ع   إعداد وتطُو

دز  و،سدتفادة مد    
ق املتميه دق تخفديض التذداليف وتطبيدق اللسدُو السوا ودك سدلعة  و خدمدة محدددة  عد  طُر

 (.01  6002بلعور  )املزايا التنافسية واملزايا املطلقة  املتا ة أل د الطرفين  و لذل منأما 

لدددها فالشدددراكة ودددك املجددداو التربدددوي التعليودددد ُدددك تعددداون مشدددتري بدددين  طدددراف  تعليميدددة  و طدددراف   خدددر  

سدواي   دداعوا مدد  داخددل املسسسددة التعليميددة  و مدد  خاررادا تجمعاددأ مشدداري  تعليميددة مشددتركة   ايتأددا تحقيددق 
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جدددداد ال لددددوو املناسددددبة ملجموعددددة مدددد  التواصددددل املسسسددددأد وامل ددددد و  دددداديود بددددين امللشدددداركين   و اللشدددداروي إلي

 . وضا   و العقبا  ال د توارااا هه   طراف املتعا دة

 :مبادئ الشراكة - ب

بددددا  التربيددددة ال دي ددددة  ومدددد   هددددأ دعددددائأ اعفتددددا  املسسسددددة 
ا
تطل َعدددددو الشددددراكة التعليميددددة مدددد   هددددأ مو

و
ت

سددددتفادة مدددد   ددددل املددددوارد املتا ددددةم التعليميددددة ع دددد  محيطاددددا  واعفتا اددددا ع دددد  التجددددارق التعليميددددة  خددددر   و، 

ددد   والدد  مدد  خدد و إتا ددة الفددرن للمجتمدد   ر النُّدداي التعليوددد داخددل املسسسددة وتجُو بقسددد إصدد   وتطددُو

ر العمل التربوي التعليود  .ومسسسات  للمساهمة واملشاركة وك تطُو

ك  رها بين الشر اي  ُو
و
 (:92  6000سما ة  )وهناي مجموعة م  املبادا يجل توف

 :لتزام والتعهدالا -

وهو  ْن يتأ إعجات وتنفيده مختلدف رواعدل الشدراكة وفًقدا ملنهجيدة و هدداف تحددد دور  دل شدُر  ودك 

او  يتعاد  ل طرف في  با لتزاي بالدور املحدد ل  م   بل  . ل  مناخ إداري فعا

 :الاستمرار ة -

لددة  ددد تتريددر خ لاددا سياسددا  امل سسسددا   و الدددوو  و صسددتمر تنفيدده مشددروعا  الشددراكة فتددرا  طُو

الُّددروف ، تسددادية والسياسددية املددسيرة  وهددو مددا يددسدي إقدد  ا تماليددة اعتأدداي تلدد  الشددراكة  و تو فاددا  ولددها   

عدددا  
و
ُددد  مددد  مدددرور الدددزم   وكدددهل  وضددد  التو   

ة والجواعدددل ال دددد تقوه ددددا مددد  التفييدددر املسدددبق  عنسدددر ،سدددتمراُر بو

با  املو فل  تما   السيئة وتحديد البدائل للتعا
ا
ل  معاا وفق متطل

 .مو

 :الشحا ية -

تعنددددد التنسدددديق بددددين الشددددر اي مدددد  خدددد و رؤُددددة واضدددد ة لَّسدددداليل ال ددددد ينتهجاددددا  ددددل شددددُر  لتنفيدددده 

حدددو  خدد و فتددرة 
َ
ددرا  الداخليددة والخارريددة ال ددد ت  

 هددداف املوضددوعة  مدد  التعامددل بسدددا ووضددو  مدد  املتريه

ية  فيمددددا الشدددراكة  ولددددها فمدددد  مقتةدددديا  عُّددداي  سدددة املسسسددددا   خددددر  الشددددُر الشددددراكة  ْن تحتددددري  ددددل مسسا
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را  الدراسددددددية وخبددددددرة املدرسددددددين والايا ددددددل التعليميددددددة    باللشددددددريعا  واللددددددوائح التنُّيميددددددة واملقددددددرا
ً

يتعلددددددق مدددددد  

املورددددودة  كمددددا تقتيددددأد  ْن تقدددددي  ددددل مسسسددددة دعًمددددا للمسسسددددا   خددددر   كددددعْن تلدددديح لاددددا ومذاعددددا  املاديددددة 

اواللشر  ا وارتماعي   .ُة املتوفرة  و ْن تنفتح  ل مسسسة ع    خر  ا تسادي 

 :أنواع الشراكة -ج

 (:00  6002 مداوي  )هناي عوعان م  الشرا ا  بين املسسسا   هما 

 :وتشمل عوعين م  الشرا ا : الشراكة الداخلية -

 د  شدراكة صسداهأ فوأدا الفداع :الشراكة داخل امل سسة التعليميةة الوامةدة لون الدداخليون ُو

الهي  ينتمون إق  املسسسة التعليمية   الط ق و ساتهة وودارة التعليميدة ورمعيدا   بداي 

دددددق ا تدددددرا  مشددددداري  تعليميدددددة وارتماعيدددددة وبيئيدددددة ويقافيدددددة وفنيدددددة ورُاضدددددية   و كم ددددداو  عددددد  طُر

 .الشراكة الداخلية بين مختلف  ليا  الجامعة

  ُددددك شدددددراكة تجمدددد  بدددددين مسسسددددتين تعليميتدددددين  :أكثةةةةرالشةةةةراكة بةةةةةين م سسةةةةتين تعليميتةةةةةين أو

مسدددتقلتين عددد   عةددداما  الشدددراكة بدددين ردددامعتين  و  كثدددر  وودددك هدددها الندددو  مددد  الشدددراكة تقدددوي 

دز للقددرا  وومذاعدا  وتتعداون فيمدا بينأدا  ية  عمليدا  دمدج  و تعُز املسسسا  التعليمية الشدُر

وخبدددرا   دددل شدددُر  للوصدددوو إقددد   لسدددد الفجدددوا  ومعالجدددة ال ردددرا  و،سدددتفادة مددد  إمذاعدددا 

د الخدمة التعليمية واملنافسة بجدارة وك السوا   .تجُو

 :وتشمل عوعين م  الشرا ا  :الشراكة احةارجية -

 ي اعفتا  املسسسة ع    :الشراكة بين امل سسة التعليمية وم سسات من البيلة امل يطة 

جتمدددددددد  املددددددددد ي ا تسدددددددادي مدددددددد  خدددددددد و خلدددددددق شددددددددرا ا  مدددددددد  منُّمدددددددا  امل -محيطادددددددا السوسدددددددديو 

دددة  وهدددها الندددو  مددد  الشدددراكة  ومسسسدددا  سدددوا العمدددل والقطدددا  الخدددان واملسسسدددا  التنمُو



 

  

    97                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

د املسسسددة التعليميدة بخبددرا   وإمذاعدا   مد  محيطاددا الخدارتك  ددد   
يم دل  هميدة بالرددة ألعد  يدزوه

 .  تذون مورودة وك البيئة التعليمية عفساا

 تتم ددددل وددددك الشددددرا ا  ال ددددد تقددددوي  أددددا : ةالشةةةةراكة بةةةةين امل سسةةةةة التعليميةةةةة وم سسةةةةات دوليةةةة

املسسسة التعليمية مد  مسسسدا  خارريدة سدواي   اعد  تعليميدة  و  يدر تعليميدة   يدا تعقدد 

ددددددددارا   و الُز املسسسددددددددا  التعليميددددددددة شددددددددرا ا  مدددددددد  مسسسددددددددا  عربيددددددددة  و  رنليددددددددة بقسددددددددد تبددددددددادو

دددة وتع دددز املدددوارد  أددددف والخبدددرا  والتجدددارق وودددك إطدددار املسددداوك لبنددداي القددددرا  الفنيدددة ووداُر ُز

د الخدمة التعليمية واملنافسة بجدارة وك السوا   .تجُو

 :متطلبات الشراكة -د

لذدددي يتحقدددق عجدددا  الشدددراكة بدددين مسسسدددتين  و  كثدددر ع ددد  املسدددتو  الدددداخ ك  و الخدددارتك  سدددواي   دددان 

دددا مدد   طددراف الشددراكة ينتمددون إقدد  املجدداو التعليوددد  و  ددان   ددد  طددراف مدد  مجدداو   و  قددل  لخددر  ف  عدد    بو

ر عدة متطلبا  لنجا  تل  الشراكة  منأا 
و
 (:02  6000سليأ  )توف

وال  م  خ و اسل مار اللساي   املتا ة والتجايزا  املتوفرة وك سدوا العمدل : املنفعة املتبادلة -

ل امل ددد  مد  مراعداة عدددي التدعيير السددل د  ل طدد ق التعلديأ والتددُر وعتداتك والخددمي مدد   ردل تددُر

 .ع   كفايسأا وعتارية

ر -    ارتباطدد  مدد  : التطددُو
ل امل ددد  شددذل  يددسمه ر فلسددفة وسياسددا  و هددداف التعلدديأ والتدددُر  ي تطددُو

 .فلسفة وسياسا  و هداف  طا  سوا العمل

لمية تجم  الوا د  واملسدتقبل  : الشمولية - وال  م  خ و شمولية التخطيط باعتماد منهجيا  ع 

ليةوبخاصة وك مجاو البرامج   .واملناهج التدُر

دف : املروعة -    اتسداماا بالقددرة ع د  التييو
ل امل دد بمدا يدسمه ر مسسسا  التعليأ والتددُر ك  ْن تتطوا ُو

 .م  ا تيارا  سوا العمل
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لية املتوفرة وك مسسسا  التعليأ بذل  عواعاا وك : خدمة املجتم  - وض  ومذاعا  التعليمية والتدُر

ل  خدمددة املجتمدد  املح ددك  وبددهل  قددة  فاعلددة وددك التدددُر تددا  لقطددا  سددوا العمددل اسددتخداماا بطُر يو

 .والتعهيل  شرع تحقيق العائد ويجابي للقطاعين

لية رديدة تسمح بالجم  بين العمل والتعليأ: التجديد -  .إدخاو  عماع ومسارا  تعليمية وتدُر

ا  إيجدداد منُّومددة تعمددل ع دد  تو يددد راددة وشددراف ع دد  بدد: و دددة التنسدديق والتذامددل - رامج ومسددتُو

ل امل د لتحقيق إستراتيجيا  وسياسا  التنمية الشاملة  .التعليأ الفند والتدُر

لية للقطاعين وتميينأأ م  ممارسة اختساصاسأأ - ة والتمُو  .تفعيل  رازة وداُر

ًةددددا لجواعددددل : ال قددددة املتبادلددددة - مدددد  خدددد و املمارسددددا  التعاوعيددددة واملتبادلددددة واملسديددددة إقدددد  ال فددددز تعُو

 .ور  وال د تسدي إق  التجديد والتحديا وك وعداد ل خطط والبرامجالقس

 :أهمية الشراكة للم سسات التعليمية -هة

ددة وددك طبيعددة املادد  وددك معُّددأ املجتمعددا   إا  لوددد والتينولددوتك تريددرا  روهُر لقددد   ددد  التقدددي الع 

ك بدايدددددة  لفيدددددة ال ال دددددة تريدددددر   عمددددداع العمدددددل ووعتدددددا  واختلفددددد  عوعيدددددة املاددددد   كمدددددا شددددداد  املجتمعدددددا  وددددد

،عتقداو مد  عسددر السدناعة الددهي صعتمدد ع دد  ر   املداو إقد  عسددر املعلومدا  الددهي صعتمدد ع دد  املعرفدة  ممددا 

  لدددها  صدددبح  الشدددراكة (010  6002محمدددود  و  مدددد  ) د  إقددد   ددددو  تحدددو   كبدددر  ودددك  يددداة املجتمعدددا  

دددا ودددك املدددستمرا  والنددددوا  العامليدددة و  ُ ُدددة موضدددوًعا محور و ليميدددة والعربيدددة  و صدددبح  املوايمدددة  ةدددية روهر

ي املجتمعدددا   ألنأدددا تعنددددد  ر وتقددددو اسأدددا الوسددديلة الرئيسدددة لتطدددوو طدددين وسدددتراتيجيين   ونأدددا تحمدددل ودددك طيا  
ه
للمخط

ق م   ل رديد
و
را   كما تعند التواف  

ستجدا  واملتريه
و
 .املروعة وفق امل

دد وماما  ان مستو  الشراكة ف نأا تعتبر مف يدة لجمي   طراف وك املسسسا  التعليميدة   يدا تُز

ماارا  املخررا  التعليمية وتساعدها وك إيجداد فدرن عمدل  فةدل  عدد تخرورادا  ودك  دين صسدتفيد   د اق 

دددادة إعتددداريتأأ  بدددل إنا الشدددراكة تددددو ع ددد  فعاليدددة  بدددة تسددداعد ودددك ُت لدددة ومدرا العمدددل ودددك إيجددداد  دددو  عاملدددة مسها
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تعليوددددد مدددد  راددددة ومددددد  م يمددددة سدددددوا العمددددل لادددده  اليفدددداية مدددد  راددددة  خددددر م بمعندددددف  نا وكفدددداية النُّدددداي ال

 (.Seligman et al, 2005, 410)الشراكة ُك مح  لتقييأ  داي الطرفين 

لاددددا ملواراددددة املشددددي    وتم ددددل الشددددراكة   ددددد  هددددأ ال لددددوو النا  ددددة ل شددددد مختلددددف الجاددددود وتذامو

ددة  و،رتماعيددة ال ددد مدد   برتهددا  ددوأا بعشددذالاا املختلفددة  وتُددادة التنمُو  
ه

مددا يتعلددق بارتفددا  معدددو البطالددة وتفش

ة  كمدددا  نا الشدددراكة  ر مادددارا  القدددو  اللشدددُر تدددراكأ العددداطلين عددد  العمدددل  واملشدددي   املتعلقدددة بتعهيدددل وتطدددُو

ل امل ددددد   ددددادة  رورهددددا  وتعددددالج عدددددرة وعفدددداا  وتوسدددد  مجددددا   التدددددُر ددددادة فددددرن اللشددددريل مدددد  ُت تسدددداأ وددددك ُت

 لتوفير ا تيارا  سوا العمل الفعلية م  املا  والتخسسا  املختلفة 
ً

قي  )وصو   (.1  6000العُر

قدد  مددد    
لدد  إقدد  وا دد  ملمددو م ملددا تحقه ددا صسددتدوك وسددرا  وددك تنفيددده  وتحُو َعدددو الشددراكة مطلًبددا م   

و
وت

 وك عمدو ،
ً

َعدو محوًرا فاع  
و
 تسداد الدوطند والقدومي واتدهارهمدا  مناف  ارتماعية وا تسادية وتعليمية  كما ت

ين وتوتيد  السدلطة واملسدئولية   يا تعمل ع   إشراي مختلدف الفداعلين ، تسداديين و،رتمداعيين والتربدُو

دة وددك  فيمدا بيددنأأ داخدل النسددق ،رتمداوك و، تسددادي وال قداوك والسياسددأد  كمدا  نأددا تدسدي  دواًرا مامددة و يُو

 عددد   نأدددا 
ً

ددد  لددددور الدولدددة مددد  عمليدددة التنميدددة  فةددد  لدددة ودددك ترارو
ه
راتددد  املوضدددوعية املتم   

 صدددبح  مطلًبدددا لددد  مبره

ما وك الدوو النامية يا ل الُّروف العاملية الراهنة  و  س   .دورها الذامل وك تحُر  مسار التنمية وك   

 :دور الشراكة في ت قيق امليزة التنا سية للجامعات -و

  املنافسة  د تجد الجامعا  مسالا مشدتركة بينأدا وبدين  يرهدا مد  عند مقارعة  داي الجامعة بعداي الجامعا

املنافسدددددين  فت جدددددع إقددددد  تحالفدددددا  إسدددددتراتيجية لتعُّددددديأ الفائددددددة والقيمدددددة مددددد  مواردهدددددا وإمذاعياسأدددددا مددددد  مدددددوارد 

ا ألن التفييدر فوأدا  و التخطد عًدا إسدتراتيجي  يط وإمذاعيا   لفا أا م  الجامعا   خر   ولها تعخه الشراكة  و

َعدو م  التوراا  وستراتيجية للمسسسة  وعندما ت جع املسسسة التعليمية إق  اعتأا  الشراكة كمددخل  لاا صو

ا  عيدددة املددد  تعخدده وددك اعتبارهددا عامددل 
ً
إسددتراتي ك فدد نا الدد  صعنددد  ْن تلسددأ هدده  الشددراكة بعنأددا تخدددي  هددداف

زهددددا ع دددد  التفييددددر وبددددداوك وابتذددددار ،سددددتقرار النسدددد د وددددك الددددنُّأ والبيئددددة الداخليددددة لتلدددد  املسس  
سددددة  كمددددا تحفه
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وتمتلدد  الشددراكة عقدداع  ددوة تجعلاددا  ددادرة ع دد  تحقيددق   عدداد ال ددد .   شددطة عوعيددة  وتحقيددق ،سددتدامة لاددا

 (:022  6002الط فحة  )تحقق امليزة التنافسية ل جامعا   تتم ل وك 

د الخدما  ال د تقدماا املس  - ز مواردهاتحقيق رودة املخررا  وتجُو  .سسة التعليمية  وتعُز

 .تميين املسسسة التعليمية م  تقديأ  سعار منافسة وك السوا  -

 Strategic Leadership Approachمدخل القيادة إلاستراتيجية  .1

ددا ترتيدز عليدد  مختلدف النشدداطا  ودك املنُّمددا  العامدة والخاصددة ع د   ددد   لو القيددادة محدوًرا مام   
ه
دذ

َ
ش

و
ت

دددة إل دددددا  سدددواي  ووددددك  دددل تنددددامي  دددددها  صدددبح  ال ارددددة مو   ا ل  عمالادددا وتعقو الجامعدددا  وكبددددر يجمادددا وتشددددعو

دددل مددد  التطدددورا  والتحدددديا  واملشدددي   ال دددد تشدددادها املنُّمدددا   الترييدددر إقددد   يدددادة فاعلدددة و دددادرة ع ددد  التعامو

ل الجامعدددا  ودددك مسدددر  هميدددة خاصدددةم  
ه
دددذ

َ
ش

و
دددز  كمدددا ت ة والتميو فهدددد   دددد  بسدددفة مسدددتمرة يةدددم  لادددا ،سدددتمراُر

او وك نأةة الوط  وتُادة الرفاهية ، تسادية و،رتماعيدة لد   لدهل    صوو الوطنية ال د تساأ بدور فعا

يدر وال قافدة  و دل هدها يتطلدل  يدادة  دا و ْن تحد  لاا عقلة عوعية بحيا تسبح منبدًرا للعلدأ واملعرفدة والف    بو

يددددد مدددددق ال قافدددددة ور ابدددددة الف    6001عبيدددددد  )ر ملوارادددددة تحدددددديا  التنافسدددددية الجامحدددددة رامعيدددددة تلسدددددأ بثدددددراي وعو

  ولذدددي تدددسدي القيدددادة الجامعيدددة دورهدددا املحدددوري ودددك نأةدددة الجامعدددة وفعاليتأدددا فددد نا علوأدددا  ْن تذدددون اا  (602

لة تذام  قة  مو    الجامعة لرسأ مستقبلاا بطُر
 .رؤُة إستراتيجية توره

َعدو القيادة وستراتيجية املسئوو  وو ع 
و
د  وسدتراتي ك ل جامعدة الراميدة لتحقيدق  وت تحديدد التورو

ا 
ً
 هداف إستراتيجية لهل  ف نا القيادا  الجامعية علوأا  ْن تذون  يادا  إستراتيجية   يا إنا هناي اتفا 

(. Hughes & Beatty, 2005, 9)ع دد   نا القيددادة وسددتراتيجية ُددك عمليددة تتسددل بتحقيددق امليددزة التنافسددية 

تو ددف  عجددا  الجامعددة وددك تحقيددق  هدددافاا وو ائفاددا  كلسدداق ميددزة تنافسددية ع دد  القيددادة الجامعيددة  عُّددًرا ُو

ة   (.99  6000امللي ك  )للدور ال يوي واملاأ الهي تسدي  وك تحقيق  هداف التربُو
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 :احجَور التار  ية ملدخل القيادة إلاستراتيجية -أ

َعدددو مفادددوي القيدددادة وسدددتراتيجية مددد   املفددداهيأ املتقدمدددة ودددك مجددداو امليدددزة التنافسدددية و  دددد املدددداخل صو

دددة املعاصدددرة ال تمدددة لفادددأ عمدددل املسسسدددا   و دددد شددداد املفادددوي ودددك السدددنوا   خيدددرة تطدددوًرا سدددريًعا ودددك  وداُر

املسسسددا  املختلفددة والدد  ألنأددا تسكددد تذامليددة عمددل املسسسددة وسددبل ،رتقدداي بعدا أددا  و ددد  اددر املفاددوي  وو 

ي  فبددددروت مفادددوي القيددددادة 0912عددداي  Mintzberg""ي  يددددأ 0916عددداي " Kotter"ادة وسددددتراتيجية ع ددد  يددددد للقيددد

 (.600  6006ر يمة  )وستراتيجية ت   اور مفاوي ودارة وستراتيجية  عدة سنوا  

 :القيادة إلاستراتيجية لماهية مدخ -ب

طقيددة  ددوو الرايددا  و فعدداو والتيتيذددا  القيددادة وسددتراتيجية ُددك القدددرة ع دد  صددناعة  ددرارا  من

ف بعنأدا(Pisapia, 2009, 7)ودك بيئدا  الرمدو   و عددي التعكدد  َعدرا
و
د  :   كمدا ت

و
القيدادة ال دد لادا القددرة ع د  التو 

ل والتريير وتوضيح التور  وستراتي ك ل جامعدة وتحفيدز  خدُر  ودفعادأ إقد  تقدديأ  فةدل مدا لدديأأم  والتخيو

لميددددة ومركددددز   دددداديود متقدددددي بددددين ممددددا يسهددددل الج ت  سددددولاا ع دددد  مذاعددددة ع   
امعددددة  مددددت ي  دددددرة تنافسددددية تعددددزه

الجامعدا  العامليدة الرائدددة  وتشدمل القيدادا  الجامعيددة رؤسداي الو ددا  واملراكددز الجامعيدة  ورؤسداي   سدداي 

 (.000  6002خليل  ولخرون  )ووك ي وعمداي الذليا   ورئي  الجامعة وعواب  

 :ة القيادة إلاستراتيجيةأهمي -ج

دددددد  الددددددرئي    
تبددددددرت  هميددددددة القيددددددادة وسددددددتراتيجية  ونأددددددا مسدددددددر التعليمددددددا  ورسددددددأ السياسددددددا  واملوره

دددددة داخدددددل املسسسدددددة  كمدددددا  نأدددددا تم دددددل مركدددددز السددددديطرة والدددددربط بدددددين  فدددددراد ومسدددددادر  لجواعدددددل العمليدددددا  وداُر

دة  هدافاملسسسة مما يليح للمرؤوسين العمل وك بيئة  واض ة املعالأ   .والرؤُة ومحدا

مي  تحديد  همية القيادة وستراتيجية فيما ي ك   (:Hamidi, 2009, 2565)ُو

الرصدددد والفادددأ الدددواوك واملسدددلنير للبيئدددة الداخليدددة والخارريدددة  تخددداا  دددرارا  رشددديدة  دددوو رددددو   -

 .  شطة املسسسية
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دددة مددد   املسددداهمة ودددك بنددداي رؤُدددة ورسدددالة املسسسدددة وإيجددداد وودددك إسدددتراتي ك - وعمليدددا  متجدددددة و يُو

 . رل ضمان ،تساا وستراتي ك وك  عماو املسسسة

ل م  عوعيا  مختلفة م   فراد داخل وخار  املسسسة -  .القدرة ع   التعامو

ت امليزة التنافسية -  
ل  وتعزه ق النجا  ع   املد  الطُو  

 .بناي إستراتيجية مسسسية تحقه

الة ومرعة ت -  .وار  التريير وتدير  لتحقيق  هداف املسسسةبناي يقافة تنُّيمية فعا

 .تحقيق واستدامة الجودة الشاملة وك املسسسا  -

ة للمسسسة لةمان النجا  املستقب ك املستمر -  .التركيز ع   املوارد ال يُو

دددة  - ر اليفايدددا  الجوهُر تنميدددة ر   املددداو اللشدددري واملعرودددك و،رتمددداوك للمسسسدددة  مددد  خددد و تطدددُو

را ا  الفرديدددددددددة والجماعيدددددددددة واملسسسدددددددددية كمحدددددددددددا  للميدددددددددزة التنافسدددددددددية للعددددددددداملين وتفعيدددددددددل الشددددددددد

 .املستدامة

 .تنفيه الخطط ووستراتيجيا  املسسسية املوضوعة وفًقا للمعايير املتفق علوأا -

دددَرا واملجموعدددا  واملسسسدددة كذدددلم إلعدددداد صدددف  - صدددناعة عمليدددة التعلددديأ وال دددد تشدددمل  فدددراد والف 

 .يان م  القيادا 

 :يادة إلاستراتيجيةخصائص الق -د

 للميددددددزة التنافسدددددية  عددددددما  صددددددبح  ودارة 
ً

تددددددعأ القيدددددادة وسدددددتراتيجية  ددددددوة  يدددددة مسسسدددددة وصدددددو 

ر البيئدددددة امل ئمدددددة  دالتنافسدددددية ال دددددالتقليديدددددة  يدددددر  دددددادرة ع ددددد  تحقيدددددق امليدددددزة   
ه
عدددددة تدددددوف بد  ر  يدددددادة مو

و
تسدددددتلزي تدددددوف

ددددرة 
َ
ددددد إسددددتراتيجيا  و سدددداليل مبتي  

  مدددد  مشدددداركة وتحفيددددز الجميدددد  ع دددد  تبنه
ا
ر الددددهاتي  وتددددتمي للتجديددددد والتطددددُو

نأأ م  الوصوو إق   هداف املنشودة  
ه
 .تمي

ز القيادة وستراتيجية بمجموعة م  الخسائ   ُك  أ  )وتتميا  (:02  6000اليُر

ا - ا روهرُ   .القيادة وستراتيجية تشمل  الًبا ترييًرا مسسسي 
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ت عملية التعلأ التنُّيود ع   عحو مستمر -  
 .القيادة وستراتيجية تعزه

ر وددددك مجددددا   تقدددد  خددددار  إطددددار املجدددداو الددددو يفي  -  
ه
القيددددادة وسددددتراتيجية واسددددعة املددددد م  ي  نأددددا تددددسي

 .والقسأ الخان بالقائد

لةتعيير القيادة  -  .وستراتيجية ملمو  ع   فترا  تمنية طُو

 :أبعاد القيادة إلاستراتيجية في احجامعات -هة

َبدددل القيدددادا  الجامعيدددة مددد  خددد و دراسدددة  قددد  مددد      
به
و
تشدددمل القيدددادة وسدددتراتيجية   عددداًدا إاا مدددا ط

دعماددددا ومددددواط  القددددو  ال قافيددددة السددددائدة واملددددسيرة وتحليددددل عُّدددداي التعلدددديأ الجددددام ك  لتحديددددد عقدددداع القددددوة و 

الةعف ال د تعتري  ملواراتأدا  وكدهل  وضد  صديا ة لبسدتراتيجية  يدأ تنفيدهها ومتا عتأدا  فعنأدا تسدتطي   ْن 

 .تةم  تحقيق التفوا والجودة العالية وامليزة التنافسية ل جامعا 

مي  إيجات   عاد القيادة وستراتيجية وك الجامعا  فيما ي ك   (:000  6002خليل  ولخرون  )ُو

دا ومباشدًرا ع د   :الْبعد الثقافي - إنا لل قافة ال دد صعتنقادا القائدد وسدتراتي ك ودك املسسسدا  تدعييًرا  وُ 

دل  سلوي و داي وع  ا  د  والتذامو  عةاي املنُّمة  وتعي  هه  القديأ واملعتقددا  درردة التماسو

ا   وتلنو  هه  ال قافة  سل دررة تمسد  والتدزاي العداملين  أدا  فذلمدا  بينأأ ع   رمي  املستُو

ك   ع    وة ال قافة  ُو
ً

 اع  القيأ  ساسية للعمل مشتركة ومقبولة م  الجمي    ان ال  دلي 

ة  .ميزة للتنُّيما  املستقرة والقُو

وهو يقدي رؤُة ملستقبل  واعد  م   رل دف  العاملين بالجامعة  ْن يههبوا   عدد  :الْبعد الت و لي -

فيدددرو  قددة رديدددة  ددوو  هدددداف الجامعددة وكيفيددة تحقيقاددا  فالقيدددادة مدد  الوضدد  الددراه   ُو ا بطُر

تأا م  الرؤُة والقيأ املشتركة لاأ  باإلضافة إق  ال قة املتبادلة و، تراي لية تستمد هُو  .التحُو

دددا بددد  ودددك العمدددل الدددداخ ك للمنُّمدددة   يدددا  :الْبعةةةد إلاداري  -
ً
َرف

ا
يم دددل القائدددد وداري الجيدددد خبيدددًرا معت

إعجات العمل بماارة و درة كبيرة م  خ و التحسين التدُر ك واملستمر  واسدتخداي صعرف كيفية 
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ددددة املختلفددددة وددددك السدددد ك لتحقيددددق النتددددائج املتو عددددة وال ددددد تنرددددجأ مدددد   العمليددددا  واملمارسددددا  وداُر

 . هداف املوضوعة للمنُّمة

ما خدار  ال :الْبعد السياسم  - ديا جامعدة  وألن  الدة الرمدو  وهو ماأ ملمارسة التعيير وك  فراد   س 

ددل الع  ددا  مدد   ددل بددين الجامعددة وبيئتأددا املحيطددة  وتفاعو دددة تحدددد التفاعو و لددة اليقددين واملددوارد املقيا

 .اليياعا  الخاررية املسيرة

دددددة  :الْبعةةةةد ألاخي ةةةةةي - وهدددددو متطلدددددل  اسددددأ للنجدددددا  الجدددددوهري ودددددك إعجددددات  هدددددداف التعليميدددددة والتربُو

َدرا  مادة وك  خ  يا  العمل وودارة وك ووستراتيجية ل جامعة  ففي 
و
 كثر الجامعا  املتقدمة ت

ا    ددددددهما القيدددددادة  خ  يدددددة  كمدددددا توردددددد لجندددددة للقددددديأ و خ  يدددددا  تعمدددددل ع ددددد    ربعدددددة مسدددددتُو

 .ترسيخ  يأ املسدا ية و خ  يا  داخل ال ري الجام ك

 تعقيب

نَيدد  تنداوو هدها الفسددل  شدعة التخطدديط التربدوي  ومداخلد  ورددهو  خيدة و،فتراضددا  ال دد بو رها التاُر

ن م  خ و هها الفسل  نا مدخل الطلل ،رتماوك  علوأا  وخطواسأا  والتقنيا  و دوا  املرتبطة  أا  وتبيا

ن  نا مددددددخل  ع ددددد  التعلددددديأ يقدددددوي ع ددددد  تدددددوفير  مددددداك  لتلبيدددددة إ بددددداو َمددددد  لدددددديأأ الر بدددددة ودددددك التعلددددديأ  كمدددددا تبددددديا

ة ويجددددددأ  املتطلبددددددا  مدددددد  القددددددو   ة يركددددددز ع دددددد  إ دددددددا  التددددددواتن بددددددين ، تيارددددددا  مدددددد  القددددددو  اللشددددددُر اللشددددددُر

ن  نا مدددددخل معدددددو العائددددد مدددد  التعلدددديأ يسكددددد الع  ددددة بددددين  املخررددددا  التعليميددددة للنُّدددداي التعليوددددد  كمددددا تبدددديا

تلدددددف الفوائدددددد ، تسدددددادية املتو عدددددة والتذددددداليف  تخددددداا مدددددا يلدددددزي مددددد   دددددرارا  تتعلدددددق بتوتيددددد  املدددددوارد بدددددين مخ

ا  التعليأ و عواع  م  عا ية  وم  عا ية   خر  بين التعليأ والقطاعا  ، تسادية  خر    .مستُو

كمددددا اتضددددا مدددد  خدددد و عددددر   شددددعة مددددداخل التخطدددديط التربددددوي  نا  اددددور وعدددد ن العددددالود ل قددددوا 

دد  وددك عدددد   ددل ضددرورة التوسو
ا
امللتحقددين بددالتعليأ   و سددان وعمددو الديمقراطيددة  عددد ال ددرق العامليددة ال اعيددة تطل

 مددددر الددددهي  ورددددد مدددددخل الطلددددل ،رتمدددداوك ع دددد  التعلدددديأ  كمددددا  نا ال ددددورة السددددناعية ومر لددددة إعددددادة هيذلددددة 
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ة  و نا النُّدرة إقد   ، تساد  عد ال رق العاملية ال اعية ُك ال دد  وردد  مددخل املتطلبدا  مد  القدو  اللشدُر

 .و العائد م  التعليأالتعليأ باعتبار  اسل ماًرا  ورد  مدخل معد

ددا مند  للبلددان املسدتقلة  ر إق  التخطديط التربدوي ع د   عد   مدر   بو
َ
نُّ ا    ان يو لي  وك بداية الستينيا

ة  لددها تددأ ،عتمدداد ع دد  تلدد  املددداخل  ر مواردهددا اللشددُر ًما  سددرعة وددك تطددُو دددو
و
يددأده  

و
ام   ددف تددتمي  مدد  امل

ً
 ددي 

دددده فوأددددا التخطدددديط التربددددوي وددددك الو دددد  ال دددداقك  عيدددددة عدددد  ال  يددددة فقددددط  وعُّددددًرا ألن  وضددددا  الب َنفا يئيددددة ال ددددد يو

ال با  والتواتن و،ستقرار   وردل الد  ،عتمداد ع د  مجموعدة مد  املدداخل  خدر  تراودك الُّدروف البيئيدة 

دَدة البعيددة عد  ال بدا  و،سدتقرار  تسدتطي  التنبدس بم مدح املسدتقبل و،سدتعداد َعقا
و
در  الدينامييية امل ألي تريو

دددددف معددددد   فعرضددددد  الدراسدددددة ملدددددداخل إدارة الجدددددودة الشددددداملة وال وكمدددددة ومددددددخل الددددده اي وسدددددتراتي ك  والتييو

ومدددخل الشدددراكة ومددددخل القيدددادة وسددتراتيجية  تمايدددًدا لتو يدددف تلددد  املددداخل ودددك تحقيدددق امليدددزة التنافسدددية 

يو الفسددددددل التدددددداقك   
ددددددده

َ
ق ددددددا للميددددددزة التنافسددددددية بددددددين الجامعددددددا  إطددددددارً لجامعددددددة كفددددددر الشدددددديخ  وألهميددددددة الدددددد  يو ا فيرُ 

 .ومتطلبا  تحقيقاا
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 الحصل الثالث

 الدواعي والت والت املعاصرة للت طيي التربوي 

 تمهيد

 
ت

 مبررات ألاخَ بالت طيي التربوي : أوال

  ارة التخطيط ، تسادي إق  التخطيط التربوي  .0

  ستأ كاااعتبار التربية مشروًعا لتو يف رؤو   مواو    .6

 دينامييية التخطيط التربوي تبًعا للمستجدا  .0

 التذامل بين مشي   التربية و لولاا .2

ا الت املعاصرة وانعكاساتها على الت طيي التربوي :  انيت  الت وُّ

 التخطيط التربوي وع  ت  بالعوملة .0

 التخطيط التربوي وع  ت  بالتحو   املجتمعية .6

 بالتحديا  التعليميةالتخطيط التربوي وع  ت   .0

 التخطيط التربوي والتحوو الر ود .2

ا
ت
 الدواعي املرتبطة بالت طيي التربوي :  الث

  ستخداي مداخل التخطيط التربوي ( الخاررية)الدواوك العاملية  .0

  ستخداي مداخل التخطيط التربوي ( الداخلية)الدواوك املحلية  .6

 تعقيب
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 الحصل الثالث

 املعاصرة للت طيي التربوي الدواعي والت والت 

 تمهيد

طدف  متريدرا  ومسدتجدا  عديددة  
و
َسار   الخ

َ
ل سر    وبشذل  مو

َ
أ اليوي بع

َ
 كبدر ودك  لادا  يدر صشاد عال

دددددةم تتم دددددل  هدددددأ تلددددد  املتريدددددرا  ودددددك لميدددددة والتربُو   املتريدددددرا  املعرفيدددددة: تشدددددييل وتوريددددد   عُّمدددددة ال قافيدددددة والع 

ددددور  ددددوو  دددل متريددددر منأدددا ردددددو علودددد و يددددديولوتك واسدددد   .، تسدددادية وال قافيددددةاملعلوماتيدددة  السياسددددية   ُو

ل ودددددك النأايددددة البيئدددددة املحيطددددة بالنُّددددداي مسددددتمر ومتدددددداخلالنطدددداا  بدددددل يددددسير  دددددل منأددددا ودددددك  خددددر  شدددددذل  
ا
ددددذ

َ
ش

و
ل   ل 

دددا  دددان منشدددس   و موطنددد   كمدددا تفدددر  هددده  املتريدددرا  ليددداًرا عميقدددة وعديددددة تتسدددل  شدددذ ل  مباشدددر التعليودددد  ي 

 .بالنُّاي التعليود ومذوعات  وعناصر 

ر  واملعلوماتية  والتنافسية التعليمية و، تسادية  : وم   برت هه   يار امل  و ة البحا والتطُو

ددددددك بدددددد  شدددددد  ليددددددار وتحددددددديا  كبددددددر  ت مدددددد  صددددددميأ العمليددددددة . والديمقراطيددددددة واملواطنة والتعدديددددددة ال قافيددددددة ُو

ة  وال د بندايو يعتي وك صدارسأا التنافسدية العامليدة   يدا يذدون لادا  يدر البدال  وامل  دوظ ودك  التعليمية والتربُو

سدددرعة التفاعدددل والتعامدددل معادددا  وإعدددادة  -بطبيعدددة ال ددداو-صسدددتلزي هدددها. السدددمعة   اديميدددة ل جامعدددة تشدددييل

َبدة وا و النُّر  شذل  مدرو  إقد 
َ
َواك دا    دف تذدون  كثدر مو دا وخارري  سدتجابة لتلد  املتريدرا  ْضد  الجامعدة داخلي 

ي  م  مةاعفا  وليار ْحد 
و
 .وما ت

   املمي  م  لأ يي كما  دي  تطورا  تينولورية  وارتماعية كبيرة وك العشُر  سنة  خيرة

 و،بتذددددار ر وسددددرعة التطددددو  املعلومددددا  ويددددورة التينولوريددددا وعمددددو وتُددددادة ة اددددور العوملددددعليجددددة تو عاددددا 

يين وتحسددين  مدداي  اوتعدددد الخيددار  ةرديدددة متنوعدد منتجددا  و اددور  سَتأل 
و
  والخدددما  ويورة رددودة املنتجا امل

ر الشاملة وضدددروع الجدددودة  وإعدددادة الخددددما  وتقدددديأ وعتدددا  و عمددداو مجدددا   ودددك ،بتذدددار و املنافسدددة والتطدددُو

 .العم ي لر با  ،ستجابة وتُادة شذل  لاا والخدما  املسداة بعفةل املنتجا  ومقارعة الاندسة
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َعدددو التخطدديط التربددوي ضددرورة  تميددة ملواراددة التحددديا  ال اليددة واملسددتقبلية وددك  ي مجتمدد  عدد   ويو

َدة للتعامددددل مدددد    دددددا  وتحقيددددق املروعددددة وددددك التعامددددل مدددد  املتريددددرا  امللسددددارعة وددددك  َحدددددا ددددق َوْضدددد  خطددددط مو طُر

ن التخطدددديط لددد م فددددالتخطيط مجدددا   ال يددداة املختلفددددة  إا   يميددد  تنفيدددده  ي عمدددل ودددك النُّدددداي التعليودددد دو 

يأدددف إقدد  التفاعددل ال قيقددي مدد  مشددي   النُّدداي التعليوددد  والقيددا  الددوا  ك   تياراتدد   وال سددر الددد يق 

ملددددوارد  وإمذاعاتدددد   والعمددددل ع دددد  إعددددداد إطددددار عدددداي لخطددددة وا عيددددة  ابلددددة للتنفيدددده ملقابلددددة ، تيارددددا   سددددل 

ا  ووك ضوي ومذاعا  املتا ةم لتحقيق    (.0  6009بيومي  )هداف النُّاي التعليود و ل مشي ت   ولُو

لقددددددد  صددددددبح التندددددداف  وددددددك مجدددددداو التعلدددددديأ  قيقددددددة وا عددددددة   يددددددا تزايددددددد عدددددددد الجامعددددددا  واملعاهددددددد 

ندداف   وددك سددوا التعلدديأ  ممددا  ورددد  ددَد  لتو ر 
ددام رامعددا  وو ددا ودولي  ددا وإ ليمي    اديميددة والعلميددة والبح يددة محلي 

ة بين هه   والجامعة ال د   تس   للوصوو إقد  ميدزة تنافسدية سدوف تفقدد . املسسسا  التعليميةمنافسة  ُو

والدددددواوك العامليدددددة " الداخليدددددة"لددددها يلنددددداوو الفسددددل ال دددداقك الددددددواوك املحليددددة(. 2  6001تايدددددد  )املذددددان واملذاعددددة 

دل  ستخداي مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الش" الخاررية" يخ  ولها َيَتَورا

 ملبررا   خه  عملية التخطيط التربوي 
ً

 .العر   و 

 
ت

 مبررات ألاخَ بالت طيي التربوي : أوال

 
ً
لميدة ردديرة ب  سدان العسدر ال دديا خاصدة بد  ،هتماي ينَسدلو ع د  التخطديط ودك التربيدة كدعداة ع 

ين ومعادددددأ السياسددددديون   
دددددَربه

و
و، تسددددداديون بةدددددرورة مسدددددايرة التربيدددددة  عددددددما ا تنعددددد  الرالبيدددددة العُّودددددف مددددد  امل

ر العلودد والتقندد السدري   و نا هده  املسدايرة   تتحقدق إ  بتوريد  التربيدة ووشدراف  ل ارا  ومتطلبا  التريو

ددًرا وهددو  مددر   يددتأ إ  بددالتخطيط باش  ا مو
ً
ولددها فدد نا  هددأ مبددررا   خدده بددالتخطيط التربددوي تتم ددل . علوأددا إشددراف

 :فيما ي ك
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 اجة الت طيي الاقتصادي َّلى الت طيي التربوي م .0

مددددد   هددددددأ املبدددددررا  ال ددددددد دعددددد  املجتمعددددددا  ال دي دددددة إقدددددد  ،هتمددددداي بددددددالتخطيط التربدددددوي هددددددو شددددددعور 

ددددق  هددددافاا ع دددد  الوردددد    
القدددائمين بددددالتخطيط املركدددزي العدددداي شدددعوًرا متزايددددًدا بدددعنا النأةددددة ، تسدددادية   تحقه

ر دددددأد إ  إاا تناولددددد  التربيدددددة وا
و
دددددد  اردددددا  ، تسددددداد امل  

لتعلددددديأ برعايدددددة  املدددددة والددددد  َعْبدددددر تخطددددديط تربدددددوي يل ه

 إ  إاا  تم  تخطيط تربوي (. ن.  د0991مرسأد  )
ً

ا مشلو 
ً
لقد  صبح التخطيط ، تسادي اليوي تخطيط

ين واملتخسسين وك رميد  امليدادي   بدل اتداد الشدعور  مداي امل ل 
ها
َ
س
و
طدين كفيل بتلبية  ارات  إق  العماو امل  

ه
خط

ا مًعا  و   يذون  ا وتربوُ  ا وارتماعي   ا تسادي 
ً

 .، تساديين  نا التخطيط إما  ْن يذون شام 

فورسدددتيي  "وعددد  هدددها التدددرابط والدددت تي بدددين التقددددي ، تسدددادي والتقددددي التربدددوي والتعليودددد يقدددوو 

Fourrestier :"  ددددددا ا بلددددددد متخلددددددف تربوُ  ر إنا البلددددددد املتخلددددددف ا تسددددددادي  والعيدددددد   دددددد يح  يًةددددددا  الدددددد  ألنا تطددددددوو

دددد    سددددليل إقدددد  ،رتقدددداي  ددددد لدددد   و عا  
َماه

و
لدددد  وامل

َ
دددد  هددددو َمدخ ر ، تسدددداد مدددد   يددددا إعا ددددوو

َ
ط

َ
التعلدددديأ والتربيددددة صسددددبق ت

با  تسدددداد ووعتددددا  ، تسددددادي مددددا لددددأ يرتددددق  النُّدددداي التربددددوي والتعليوددددد مدددد  خدددد و العنسددددر اللشددددري الددددهي 

ت    يتو ف علي  البناي ، ما رو  (.60  0912عبدالدائأ  ) تسادي و،رتماوك ب 

ا لتوظيف رؤو  ألاموال ال الستهيكها .2  اعتبار التربية مشروعت

تددددددددددرتبط  دددددددددددرة املجتمعددددددددددا  وددددددددددك تحقيددددددددددق التنميددددددددددة ال ددددددددددد تطمددددددددددح إلوأددددددددددا بمجموعددددددددددة مدددددددددد  التسددددددددددورا  

مدركدددددة لُّدددددروف ال اضدددددر ووسدددددتراتيجيا  والبدددددرامج ال دددددد تةدددددعاا وتنفدددددهها  مسدددددتفيدة مددددد  إرثأدددددا ال ةددددداري  

ددددددل للمسددددددتقبل ومتطلباتدددددد   و ناعاتددددد  بددددددعنا ر   املدددددداو اللشددددددري هدددددو الركيددددددزة  ساسددددددية وددددددك  وتحدياتددددد   والتحسو

ندددد م لفددددر  تلبيددددة متطلبددددا   التنميددددة  و نا التعلدددديأ هددددو الركيددددزة  ساسددددية وددددك إعددددداد ر   املدددداو اللشددددري وتذُو

َعددددو مددد  املقومدددا   ساسدددية ودددك مشدددروعا  النأةدددة الوطنيدددة وتحقيدددق ،تدهدددار والتنم يدددة للمجتمددد   فدددالتعليأ صو

 (.000  6060الجندي  ولخرون  )بناي  ي مجتم  
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ددرة ُدددك تو يددف م مددر ومدددربح لددرؤو   مددواو  فهدددد اسددل مار لددد  دور  عاص 
و
إنا التربيددة وددك عُّدددر الدددوو امل

او وك عمليا  التنمية وك رمي  مُّاهرها وميادينأا ووك تقدو  عا
َ
ات إيجابي وف . ي املجتم  وك رمي   طوار  ومستُو

فالفشل وك ،سل مار التربوي صعطل رمي  ،سل مارا   خر  ال  ألنا النجدا  ودك هده  ،سدل مارا  يتطلدل 

ة ف م  الخبرا  واليفايا  وهه   لاا م  عناصر العملية التعليمية التربُو  ا
َ

 . عواًعا ش

ددف وددك التربيددة يفددوا بي يددر مددا عجنيدد  مدد   ربددا  إنا مددا عجنيدد  مدد   ربددا  رددراي رؤو   مددو 
ا
َو 

و
او ال ددد ت

ف وك املجا    خر   الزراعة والسناعة والتجدارة  إ   نا رؤو   مدواو ال دد 
ا
َو 

و
رراي رؤو   مواو ال د ت

ف وك
ا
َو 

و
لة مقارعة برؤو   مواو ال د ت ف وك التربية والتعليأ تعطي يمارها  عد فترة طُو

ا
َو 

و
مجا    خر   ت

 (.600  6002بختاوي  وعبدالرند  )

ا للمستجدات .2  ديناميكية الت طيي التربوي تبعت

ي ملمدو  ودك ال يداة ،رتماعيدة   لود و، تسدادي  ومدا يسدا ل الد  مد  تقددو  د ية  التطور الع 

ا  إاا  راد الوفاي  أا   ْن يبحا ع  وسائل  لمية تعين  ع   املجتم   ماي ماما  رديدة يجد عفس  مةطر  ع 

لودد و، تسدادي الواسد  وتسداعد   در الع  تريير ورد  التربيدة وإ ددا  اعق بدا  فوأدا بحيدا تسدتجيل لادها التريو

 (.600  6002بختاوي  وعبدالرند  )وك عف  الو   ع   التنبس بعير هها ،عق ق وك مستقبل  

أ سدددري  
َ
ددر  ددداهرة ،عتقددداو ،رتمددداوك  و وممددا يسكدددد  يًةدددا ضددرورة مسدددايرة التربيدددة ل ارددا  عدددال التريو

و مددد  ميددددان إقددد  ميددددان ومددد  فدددر  مددد  فدددرو  النشددداع إقددد  فدددر  لخدددر ممدددا صسدددتورل ع ددد  التربيدددة ت ؤًمدددا  التحدددوو

خاًصدددا بحيدددا تسدددتطي  ،سدددتجابة أل دددرا  هدددها ،عتقددداو والددد  ب عدددداد  فدددراد وسأيئدددتأأ ل  يددداة ،رتماعيدددة 

ددد  ارددا    
السددوا ، تسددادية  وهددها   يتحقددق إ  برسددأ تخطدديط تربددوي يقدديأ وتًعددا لادده  واملانيددة إعددداًدا يل ه

ت يي م  متطلبا  ،عتقاو السري  واملستمر   (.ن.  د0996عيسأف  )ال ارا  املستجدة ُو

 

 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

000    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 التكامل بين مشكيت التربية وملولها .2

مبددددرر ينل ددددق مدددد  هددددها املبددددرر ع دددد  عيدددد  املبددددررا  السددددابقة اا  الطددددا   ، تسددددادي ،رتمدددداوك هددددو 

فالتربيددة  كمددا  كددد  الدراسددا  ال دي ددة  .  ارددة التربيددة عفسدداا إقدد  التخطدديط   مدد   ارددة ا تسددادية بحتددة

قدددة التددددري   دددة عفسددداا م دددل طُر ُدددك عفسددداا ودددك  اردددة إقددد  التخطددديط وإقددد  ترييدددر فلسدددفت  تبًعدددا للقةدددايا التربُو

 .وطرا التعليأ الفند وبرامج التذُو 

بيدددة يددددرتبط بذدددل قددددأدي  ولدددي  هندددداي ميددددان تلشدددداب  فيددد   رددددزاي وتسددددتمد فذدددل قددددأدي ودددك  قددددل التر 

د  مدد   معاعوأدا مد  السدياا الدهي توردد فيد  ومد  الذدل الدهي تنلسدل إليد  كميددان التربيدة والتعلديأ  لدهل  ف عا

ة شاملة  ة لجاعل م  رواعل التعليأ دون  ير   بل يقتيأد  مر َوْض  خطة تربُو السعوبة رسأ خطة تربُو

دة مد  رميد  رواع أدا و طوارهدا تلنا وو رمي  مرا ل التعليأ بمختلدف  عواعد  وفروعد  وتحديط باملسدعلة التربُو

ت  هميددة التخطدديط التربددوي وددك تحقيددق التذامددل بددين املرا ددل (. 600  6002بختدداوي  وعبدددالرند  ) مدد  هنددا تبددرو

 .التعليمية املختلفة م  تقديأ ال لوو الشاملة ملشي سأا املتعددة

الت املعاصرة وانعكاساتها على الت طيي التربوي : ا انيت   الت وُّ

لودد ضدرورة  ل التطورا  ال ادية وك ميادي  التينولوريا والعلوي و يرها   صدبح التخطديط الع  وك   

 ساسددية وددك ال يدداة  فذددل هددها لدد   يددر  ودددك  يدداة و سددان وتشددييلاا وترييرهددا بحيددا   يميدد   يدداي صدددناعة  و 

را   تخطيط ملواراة ماعمل دون إعداد  و   (.606  6000ه و  ولخرون )يطر  م  تريو

ا رديدددًدا ملمارسدددة  عمددداو  يلسدددأ  و دددد  فدددرت  هددده  التطدددورا  والتحدددو   العامليدددة وضدددًعا ا تسدددادي 

بالتندددداف  الشددددديد  و صددددبح التندددداف  هددددو الرهددددان الددددهي توارادددد  املسسسددددا  و، تسدددداديا  املعاصددددرة  هددددها 

املسسسددددددا  مرارعددددددة دورُددددددة وشدددددداملة ألوضدددددداعاا التنُّيميددددددة  و دددددددراسأا وعتاريددددددة  التحدددددددي يتطلددددددل مدددددد  تلدددددد 

دط فيد  املسسسدا  مد   ردل 
َ

ش
ْ
ن
َ
قية  وإعادة هيذلة تل   وضا  بما يدت يي واملحديط الدهي ت و سالي أا اللسُو
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ا ددددددت و مو دددددد  تنافسددددددأد وددددددك السددددددوا يسهلاددددددا  ْن تتفددددددوا ع دددددد  منافسددددددوأا  مدددددد  خدددددد و اكلسدددددداق مزايددددددا تنافسددددددية 

ادةتواصلة ومستدامة تسمح لاا بالبقاي م  .واملنافسة والُر

ددددل 
َ
ق ًدا وددددك مسددددارا   ركددددة املجتمدددد  وددددك     

لسددددأ العسددددر ال دددداقك بخسوصدددديا  عديدددددة تجعلدددد  متفددددره ُو

ر  املختلفدددة  ولعدددل مددد   هدددأ هددده  الخسوصددديا   وال دددد تفرضددداا تحدددديا  داخليدددة وخارريدددة عديددددة ع ددد   دددوو
َ
ط

َ
ت

لمية والتينولورية و،تسالية والديمقراطية وما يرتبط  أدا مد   فذدار عومليدة املجتم   ال ورا  املعرفية وال ع 

تفرضدددداا القددددو  اليبددددر   وتسكددددد هدددده  املسددددارا  ضددددرورة ،هتمدددداي بلنميددددة املجتمدددد  مدددد   يددددا رواعددددل  ياتدددد  

م دددددل التعلدددددديأ  هددددددأ وسدددددائل  يددددددادة الترييددددددر ودددددك املجتمدددددد  ومسدددددداعدت  ووسدددددااي وددددددك  ددددددل  و شددددداطات  املختلفددددددة  ُو

ملشددددددي   ، تسددددددادية و،رتماعيدددددددة والسياسددددددية  كمدددددددا  عدددددد  يم دددددددل القددددددوة الدافعدددددددة وددددددك عمليدددددددة ترييددددددر القددددددديأ ا

 (.0  6002ال و   )و،تجاها  بما يدعأ الجاود ولزامية إلعجات التنمية بفعالية 

دزة مد   دة  ومطلًبدا مد  مطالدل النأةدة  وسدمة مميا لقد  صدبح التخطديط ودك و تندا ال داقك ضدرورة م  ا

دا  و  يميد   ْن تحقدق الدولدة تنميدة  ا وداخلي  سما  املجتمعا  املتقدمة  تستلزماا  وضا  املعاصرة خارري 

شاملة وك رمي  امليادي  إ  باعتأا   سلوق التخطيط  ووض  التساميأ م   رل تحقيق  هدداف والرايدا  

تأددددددا ا   ال ددددددد تنطلددددددق منأددددددا الدولددددددة اعتمدددددداًدا ع دددددد  برامجاددددددا ال زبيددددددة  ورُؤ ددددددسم    أددددددا سياسددددددي 
و
 يديولوريددددددة ال ددددددد ت

 .والفلسفة ال د صعتقدها املجتم 

 الت طيي التربوي وعيقتح بالعوملة .0

ت ع  ة التخطيط التربوي بالعوملة وك العناصر  تية  :تبرو

 :تأ ير العوملة على إلانحاق التعليمي -أ

مدد  محدداو   ،عدددما  وددك ، تسدداد العددالود وخ خسددة القطددا  العدداي والتركيددز ع دد  لليددا  السددوا 

َأ دور 
َ
َفدددا 

َ
دددَ  دور الدولدددة التعليودددد وترارعددد  عددد  مسدددئولياسأا ودددك كفالدددة  دددق التعلددديأ ل جميددد  وت

ا
ل
َ
ق

َ
العدددالود ت

ا  مدد  ا ف عمدددوه  مندده اللسددعينيا ةدداعو
َ
ددا  اعدد  هددده  . لقددرن املا ددأدالقطددا  الخددان وددك عمددو مطددرد إقدد  دررددة ت

ا
ومل
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ر   
َ
شدددت

و
َبدددا  وت

و
 عمددداع تتقا دددأف مسدددروفا  باهُّدددة بسدددورة  عامدددة بدددد  التعلددديأ يددددخل ودددك عطددداا السدددل  ال دددد ت

باإلضدددافة إقددد  اتسدددا  شددداية الدددربح واللسدددلي  للتعلددديأ واعلشدددار وتعسدددي  . واعقسدددأ التعلددديأ إقددد   ذدددومي وخدددان

مية الخاصة بدعو  ،ستجابة للطلل املتزايد ع   التعليأ وتوفير الجامعا  الخاصة واملعاهد العليا و  ادي

ددددددد مطالددددددل سددددددوا العمددددددل  ووددددددك معُّماددددددا يددددددتأ التعلدددددديأ بلرددددددة  رنليددددددة  كمددددددا  نأددددددا تتقا ددددددأف   
كفددددددايا  عاليددددددة تل ه

حة محدددودة وددك املجتمدد   و  دف مسسسددا  التعلدديأ ال ذددومي  راد   ْن  مسدروفا  باهةددة   تتحملاددا إ  شدُر

َعًبا و  ساًما باللرا   رنلية وبمسدروفا  تناف  القطا  ا
و

-Riddell, 1996, 1357)لخانم فعدخل  فوأا ش

1372.) 

 :تأ ير العوملة على العدالة الاجتماعية في الحرص التعليمية -ب

ك القطددددددا  الخددددددان   
ه
ددددددر ، تسدددددادا  القوميددددددة وتركاددددددا لقدددددو  السددددددوا العامليددددددة  ومددددد  تددددددوق ددددددل تحُر ودددددك   

 تيارددا  املجتمعيددة  يُّاددر ،تجددا  عحددو تطبيددق املعددايير ، تسددادية ع دد  النُّدداي والشددر ا  العم  ددة سددد ، 

التعليود واملتم لة وك املنافسة وكفاية  داي وتعُّديأ العائدد وتعكيدد الربحيدة  وتدسدي هده  املعدايير إقد  ت جديأ 

دددددة وتقليسددددداا بمدددددا تتةدددددمن  مددددد   ددددديأ إ سددددداعية ويقافيدددددة وارتماعيدددددة  وإيدددددارة ا لجددددددو  دددددوو  دوار الدددددرؤ  التربُو

رهدددددا  التعلددددديأ بدددددين  ونأدددددا إ دددددد  الدددددنُّأ املسددددداعدة ع ددددد  اعتقددددداو التدددددرا  املجتم دددددك إقددددد   ريددددداو الجديددددددة لتطُو

ج عمداو  ومساعدة  فراد ع   تحقيق  هدافاأ كمواطنين م  عا ية  وبين  ونأا مجرد وسديلة إلعدداد وتخدُر

دددف إلعتدددا   لشدددرل موا ددد  وعتدددا  مددد  النا يدددة  خدددر   وهدددو مدددا صعندددد  نا 
ا
َو 

و
ة ت التعلددديأ  صدددبح سدددلعة اسدددل ماُر

ق ع   هه  الُّاهرة تسلي  التعليأ 
َ
طل  (.90  6006السيد  )سلعة  خر   وُو

دا عحدو  واستجابة لعدي وفداي ال ذومدا  بمتطلبدا  تدوفير التعلديأ الجيدد   ملد  العوملدة اتجاًهدا عاملي 

ا  مد   خ خسة التعليأ  هها ،تجا  مةاد تماًما للرؤُة ال د ا  والسدتينيا  اعد  سدائدة ودك فتدرة الخمسدينيا

دددام  يدددا  ا   وقددد  وودددك التعلددديأ العددداقك يجدددل  ْن يذدددون مجاعي  القدددرن املا دددأد وال دددد تدددر   نا التعلددديأ ودددك املسدددتُو

دددددق  ساسدددددأد ل  دددددراي ،رتمددددداوك  واعتبدددددار  رمدددددان الفقدددددراي مددددد  التعلددددديأ  سدددددلل الرسدددددوي  صعتبدددددر التعلددددديأ الطُر

   لعدي املساواة  والتفاو  الطبقي شديد الشراسةالدراسية  مرً 
 .ا ييره
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إنا القدددوة  ساسدددية الدافعدددة للعوملدددة ُدددك ر بتأدددا ودددك تعميدددق ال مسددداواة ودددك التعلددديأ   يدددا إنا رميددد  

دل الذداوك ل  سدوو ع د  ردودة التعلديأ  (. Geo-Jaja & Zajda, 2005, 112)البلددان   تدتمي  مد  تدوفير التمُو

أا ف 
َ
ْ  ي نا العوملة تعيد إعتا  وتوتي  التفاو  والطبقيدة بدين بلددان العدالأ املتقددي والندامي  وداخدل الدولدة وم 

 .الوا دة م  خ و  عُّمة التعليمية

دددددددة للمدددددددداخل  دددددددل تطبيدددددددق املعدددددددايير ، تسدددددددادية ع ددددددد  النُّددددددداي التعليودددددددد   ولُو وتعطدددددددي العوملدددددددة  ودددددددك   

مددد  تلددد  املدددداخل املرتبطدددة بالطلدددل ،رتمددداوك ع ددد  التعلددديأ  التخطيطيدددة املرتبطدددة بالعائدددد مددد  التعلددديأ  كثدددر 

ددددا  ددددا وارتماعي  ددددا وعقلي  ا و ومي   وددددك مرا لدددد   وقدددد   يأدددددف إقدددد  تذددددُو  الدددددار  ورددددداعي 
ً
ر ددددأ  نا التعلدددديأ  خاصددددة

ا  وال   أدف إعداد إ سان مسم  برب  ووطن   وبقيأ ال دق لمي  ا وع  ا ويقافي  ا ورُاضي  ا وسلوكي  والخيدر  و  ي 

قو إ سداعيت  وكرامتد  و درتد    
َحقه

و
ة والتطبيقية واملقوما  ال د ت وو ساعية  وتزوُد  بالقيأ والدراسا  النُُّر

 .ع   تحقيق اات 

دددنو و الاددددف ال دددا ي مددد   هدددداف  رنددددة التنميدددة املسدددتدامة  العدالدددة و،عددددما  ،رتمددداوك " 6000ُو

ة ودك  رنددة الوطنيدة للتنميدة املسدتدامة  يدا وض  الدستور الجاعل ، : "  ع  "واملشاركة رتماوك يجر تاُو

د  مقدمتد  ع دد  سا
َ
ددق املسداواة بينندا وددك ال قدوا والواربدا  دون  ي تمييددز: "ع  

دد  "عيتدل دسدتوًرا يحقه سا
َ
  كمدا ع

سدددددون و دتددددد  : "مادتددددد  الرا عدددددة ع ددددد  حموأدددددا  وهدددددو مسددددددر السدددددلطا   ُو السددددديادة للشدددددعل و دددددد   يمارسددددداا ُو

ن الوطنية ا َبديا
و
ل د تقوي ع   مبادا املساواة والعدو وتذافس الفرن بين رمي  املواطنين  وال  ع د  الورد  امل

ز املواطنة ". وك الدستور  لها تس    رندة الوطنية إق  تحقيق العدالة ،رتماعية و،عدما  ،رتماوك وتعُز

الددة واملشدداركة ويجابيددة لفئددا  املجتمدد   افددة َعدددو . الفعا
و
 ةددايا التميددين واملسدداواة والعدالددة ،رتماعيددة   يددا ت

ُدددة ال ددددد تركدددز علوأددددا  هددددداف التنميدددة املسددددتدامة   عدددد  تنددداوو  ةددددايا الدددددمج 6000مددد  القةددددايا الجوهر
ً

  فةددد 

ا  ،رتماعيددددة  شددددة ع دددد  رميدددد  املسددددتُو وال ارددددة إقدددد  الترلددددل ع دددد  التمييددددز بالنسددددبة للفئددددا  الةددددعيفة واملاما

لجميدددد   فددددراد اسددددلناًداإق  مبددددد  املواطنددددة   رددددض النُّددددر عدددد  السدددد   و الجددددن   و  و، تسددددادية والسياسددددية

 (.(www.egypt2030.gov.eg/goals"وعا ة  و وينية  و الدي   و الوض  ، تسادي  و ،رتماوك

http://www.egypt2030.gov.eg/goals)
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 :تداعيات العوملة على سوق العمل -ج

أ 
َ
ددل وددك عددال  

َعدددو خلددل الع  ددة بددين التعلدديأ والعمددل  هددأ ، عذاسددا  املددسيرة لُّدداهرة العوملددةم فاملتعمه صو

ا ع ددد  التددددرو  الارمدددي بددددًيا مددد  العمالدددة  يدددر املددداهرة واعتأددداًي بالعمالدددة املتخسسدددة ي  دددت  العمدددل القدددائأ تقليددددي 

ا  الت ددد هددها اللشدداب  بينأمددا مدد   مددور اللشداب  اليبيددر بيندد  وبددين التدددرو  الارمددي للمسددتُو عليميددة  بينمدا لددأ َصعو

و دددان السدددائد ودددك العسدددور املاضدددية  نا السدددناعا  تذدددون  كثدددر  ددددرة ع ددد  التنددداف  مددد  وفدددرة  يددددي . املسدددتقرة

َبدددة املددداهرة وشدددب  املددداهرة َدرا
و
و دددد صدددا ل هدددها الفيدددر العديدددد مددد  املشدددي   ودددك  عُّمدددة التعليميدددة . العاملدددة امل

وَ 
و
ة ومنأا اعخفا  مستو  رودة التعليأ ومردود  ع   املجتم  امل دة للقو  اللشُر  

 (.092  6006ه قك  )ره

ا الو ددددددددائف ال ددددددددد تتطلددددددددل ماددددددددارا   سدددددددديطة وددددددددك  جي  ي العلوددددددددد والتينولددددددددوريتختفي تدددددددددُر فمدددددددد  التقدددددددددو

دددزداد الطلدددل ع ددد  الو دددائف ال دددد تتطلدددل مادددارا  عاليدددة املسدددتو  ودددك مجددداو الخددددما   السدددناعا  ال قيلدددة  ُو

مدد  العدداملين بو ددائف دائمددةم وسددتحتفت % 00وصددناعة التينولوريددا واملعلومددا   وسددوف يحددتفت   ددل مدد  

فدددون 
ا
ل
َ
ذ املسسسدددا  النا  دددة بمجموعدددة  صدددرر مددد  العددداملين الددددائمين وبمجموعدددة  كبدددر مددد  العددداملين الدددهي  يو

دددادة ال اردددة إقددد  املدددد. بماددداي مس تدددة ترتدددل ع دددد  الطبيعدددة الجديددددة للعمددددل ُت سه   العليدددا  و  ددد اق املاددددارا  ُو

 ع  القدرا  التنُّيمية املتقدمة  كما  نا اعقرا  ما  و اور ما  رديدة 
ً

مين باملاارا  ال دي ة  فة   
ه
ل
و
امل

ل والتعهيدل عددة مدرا  ودك  ياتد  العمليدة  وهندا يقد  ع د  (. Curri, 2008, 48)يتطلل إ ساًعا يقبل إعادة التدُر

 .ية  وق  إلعداد  فراد  أه  املواصفا التعليأ الجام ك املسئول

ة  لوددد والتينولددوتك اليبيددر وامللسددار  وددك وعتددا  والخدددما  تنميددة القددو  اللشددُر ويسددتلزي التطددور الع 

لميددددة  لميددددة وتينولوريددددة متطددددورة  وكددددهل  تنميددددة  يددددادا  ع  القددددادرة ع دددد  إعتددددا   فذددددار إبداعيددددة واكلشددددافا  ع 

ل  عبا َحمو
َ
ة  ادرة ع   ت يُر  (.12  6002محمود  )ي القيادة وك املستقبل وف 
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دد  عمليددة التخطدديط التربددويم فع دد  الددر أ مدد   نا املجتمدد  ينفددق  رب 
و
إنا  وضددا  املجتمعيددة املتريددرة ت

د   فدراد مد    
ه
َمي

و
تحسدين املذاعدة ،رتماعيدة رزًيا كبيًرا م  الدخل ل  سدوو ع د  الشداادا  الدراسدية ال دد ت

و، تسددددادية  إ   نا   لددددل هدددده  الشدددداادا  لدددد  تفيددددد وددددك تحسددددين  وضددددا  َمدددد  يحسددددلون علوأددددا  عُّددددًرا لعدددددي 

ي ردوا  وك املجتم   
ه
أا تسدي بطالة املتعلمين إق  اهتزات  يمة التعليأ وتد 

َ
ْ  ي  . ارة سوا العمل لاأ  وم 

ك  وة العمل  وتتةداعف  يمدة هدها الَادْدر عُّدًرا ألنا  كما  نا البطالة ُك َهْدر ألهأ عناصر  وعتا  ُو

ل م  استخداي مدخل معددو العائدد مد  التعلديأ  .  البية العاطلين هأ م  خُر ك التعليأ  
َسعه  مر الهي يو

ددد  ع ددد  
َ
ق عف 

و
ج  و ا عدددداماا  وبالتددداقك إهددددار املدددوارد املاليدددة ال دددد   تعلددديأ وهدددها يدددسدي إقددد  اعخفدددا  إعتاريدددة الخدددُر

ا   أا تختفي املبررا  لتحديد  ولُو
َ
ْ  ي جين  وصعوبة مقارعة التذاليف املالية بالفوائد املاليةم وم  هس ي الخُر

ا  املختلفدددددة مدددد  التعلددددديأ  توتيدددد  املددددوارد بدددددين  طددددا  التعلدددديأ والقطاعدددددا  ، تسددددادية  خدددددر   وبددددين املسددددتُو

 (.060  6002محمود  )

أ اليددوي يتحددوو بسددورة م
َ
أ معرفددة تقددل فيدد   هميددة ر   املدداو املددادي كمسدددر والعددال

َ
تزايدددة عحددو عددال

نَتَجددددددة بواسددددددطة مسسسددددددا  التعلدددددديأ العدددددداقك مطلًبددددددا مسددددددتمًرا ومتزايددددددًدا 
و
للثدددددروة  وهددددددها يجعددددددل رددددددودة املعرفددددددة امل

لبددددين الدددد  (6  6000النجددددار  ) دددد  اسددددل مارها  ُو  س 
و
  ويعتبددددر مجتمدددد  املعرفددددة فرصددددة للتخطدددديط التربددددوي إاا  

 (:016-010  6000عيد  )عتي فيما ي

دددددل عمليدددددة التخطددددديط العديدددددد مددددد   خطددددداي  كريددددداق النُّدددددرة الشددددداملة   -  
إنا اعلشدددددار املعلومدددددا  يجنه

و سددور التنسددديق بددين محددداور العمليدددا  التخطيطيددة ومختلدددف القطاعددا  و  شدددطة ، تسدددادية 

 .و،رتماعية

وردددددودة لدددددد   رادددددزة التخطددددديط  إا تعمدددددل املعلومدددددا  ع ددددد  إعدددددادة إعتدددددا  و سدددددايا  والبياعدددددا  امل -

ر مددددا هددددو متددددوفر مدددد  هدددده  البياعددددا   تسددداأ اللسدددداي   ال ددددد تقدددددماا التينولوريددددا ال دي ددددة وددددك تطددددُو

نأدددا بمدددا صسدددمح لادددا  سدددرعة التددددفق والتدددداوو بدددين  رادددزة املختلفدددةم وبمدددا صسدددمح بلنددداي  وإعدددادة تخُز
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ع بأف سرعة ممينة ووك   سر بنوي للمعلوما  يمي  استرراعاا ووضعاا بين  يدي املخططين ب

 .و   ووك  ل املجا  

صسددددددداعد اعلشدددددددار املعلومدددددددا  ودددددددك سدددددددرعة إعجدددددددات عمليدددددددا  التخطددددددديط التربدددددددوي  مددددددد  رمددددددد  البياعدددددددا   -

واملعلومدددددددددا   ساسدددددددددية السياسدددددددددية و، تسدددددددددادية و،رتماعيدددددددددة والتعليميدددددددددة  وتحديدددددددددد  هدددددددددداف 

  ومتا عددة تنفيددهها وتعددديلاا ورعلاددا الرئيسددة ل خطددة ال تمددة للتنفيدده  وكددهل  رسددأ وسددتراتيجيا

 . كثر د ة و كثر مطابقة للوا   العم ك

دط مد   -  
ه
خط

و
د  امل  

ه
َمي    عمليدة معالجدة البياعدا  عليجدة التقددي ودك عُّدأ البرمجيدا   بمدا يو

ل وتسدره  
تساه

إرراي تحليل للبياعا  دون ال ارة إق  و   كبيدر  وكميدة كبيدرة مد   وراا والعمليدا  ال سدابية 

 .عقدةامل

ددددر التعلدددديأ 
و
ط

و
إنا الفدددديض الاائددددل مدددد  املعلومددددا  املتراكمددددة سددددريعة ،علشددددار واملتددددوفرة  سدددداولة خددددار   

النُّدددامي  يطدددر  ك يدددًرا مددد  السدددعوبا   مددداي مددددخل الطلدددل ،رتمددداوك ع ددد  التعلددديأ الدددهي يددددعأ الطلدددل ع ددد  

دد الو يفدة ال قافيدة  عو
َ
و،رتماعيدة للتربيدة مقتسدرة ع د  تلبيدة التعليأ ع    ساق الخدمة التعليميدةم فلدأ ت

لوددددد وال قدددداوك والتربددددوي وتنميددددة  دددددراسأأ إقدددد   املطالددددل التعليميددددة ألبندددداي املجتمدددد   افددددة وإتا ددددة فددددرن النمددددو الع 

  بدددددأف مدددددا تسدددددمح بددددد  ع ددددد   سدددددا   نا املجتمددددد   كثدددددر تقددددددًما هدددددو الدددددهي يحسدددددل  فدددددراد  ع ددددد   ددددددر  كبيدددددر  مددددد  

اأ كيفيددة الوصددوو إقدد  املعلومددا  املفيدددة  وكيفيددة ،سددتفادة امل  دد  مدد  هدده  تعلدديم - يًةددا-املعلومددا   وليدد  

لددي  هددها فحسددل  . املعلومددا   وكيفيددة القيدداي بددهل  وددك الو دد  الددهي تشددتد فيدد  ال ارددة إقدد  تلدد  املعلومددا 

دددف مدد  السددرعة  يددر العاديددة لادده  املعلومددا   بددل   -ا يًةددد-بددل يجددل  ْن يذوعددوا  ددادُر   لددي  فقددط ع دد  الَتييو

ة ودك التعلديأ للييفيدة ال دد يحسدل  أدا الفدرد ع د  . ع   ،ستجابة النقدية واملبدعة لاا وبهل   صبح   ولُو

در   املعرفة وكيفية إتقاع   دوا  التعامل معاا    مااا تتةدمن  هده  املعرفدة مد  معلومدا  ألنأدا سدريعة التريو

ْسددَتيَمل باسددليعا أا وتعميقاددا وتو يفاددام ممددا و  تتو ددف عمليددة اكلسدداق املعرفددة عنددد  دددود وملدداي  أدد
و
ا  بددل ت

 .يتطلل ترييًرا وك ع  ة الفرد باملعرفة إملاًما واسليعاًبا وتو يًفا وإعتاًرا
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دددددر عددددد    
كمدددددا تتم دددددل تدددددعييرا  التحدددددديا  السياسدددددية ع ددددد  التخطددددديط التربدددددوي ودددددك ،عقسددددداما  ال دددددد تعبه

مجموعددددة  ْن تختدددار مدددد  البددددائل مددددا يحقدددق  هدددددافاا تعدددارو  املسددددالا لدددبعض املجموعددددا    يدددا تحدددداوو  دددل 

ق   
أا اختيار بدائل  د تساعد ع   تحقيق  ايا  املجتم  و هداف    و   ف تحقه

َ
ْ  ي الخاصة  و يتفق معاا  وم 

ددددل  دددل التدددعيير القدددوي لجماعدددا  املسدددالا وودددك    التدددواتن بدددين املسددد  ة العامدددة واملسددد  ة الخاصدددة  والددد  ودددك   

جتمعية ال د   تشاري  شذل   قيقي وك هه  العملية  واعفراد السلطة السياسية باتخداا ضعف املررعية امل

لميددة  ددة مبنيددة ع ددد  مددداخل و سدداليل تخطيطيدددة ع  محمدددود  ) ددرارا   ددد تلغدددك مددا تددأ إعدددداد  مدد  خطدددط تربُو

6002  000-000.) 

ددرا  ال دددد  ددددسأا صدددراعا  القدددرن العشددُر  ودددك إطددا ر ال دددربين العدددامليتين إنا طبيعددة التحدددو   والتريو

دددر  ودددك شدددذل ال يددداة ودددك  دددل  عحددداي العدددالأ  يدددا  ددددد  مدددواُت  
ا
 وقددد  وال اعيدددة والتدددداعيا  املرتبطدددة  أمدددام  ي

لددأ والتينولوريددا   سددَتحَدية بفعددل الع 
و
ددف  عددض  دوا  و ليددا  امل

ا
يددر رديددد و  القددو  بدد   و د  إقدد  بددزو  ف 

ددددر  ع دددد  التركيددددل الطبقددددي داخددددل  تلدددد  التحددددو    دددددد  شددددذل وطبيعددددة الع  ددددا 
ا
الدوليددددة واملحليددددة  بددددل و ي

 (.0  6066تايد  )املجتمعا   و دد  طبيعة الع  ة بين طبقا  املجتم  الوا د 

سدَتَمده مد  وتتعسد  ع د  مبدادا 
و
ة  نأا خيدارا  مجتمعيدةم بمعندف  نأدا ت إنا  صل وك الخيارا  التربُو

دددددتَ 
ْ
ن ج مدددددد  خددددد و  ددددددوار عددددددُرض وعميدددددق بددددددين مختلدددددف الفئددددددا  واملسددددددالا الوفددددداا العدددددداي  هدددددها الوفدددددداا الددددددهي يو

ا    إقددد   كبدددر  ددددر مشدددتري تلتدددزي بددد  مسدددتُو
ً

دددَر  فيددد  ورادددا  النُّدددر ودددك تباينأدددا واتفا ادددا  وصدددو 
ْ
ط

و
املجتمعيدددة  وت

وهددها يسكددد الدددر ي القائددل بددعنا الشددعن التعليوددد هدددو شددعن مجتم ددك يددتأ ،سددتقرار ع ددد  . صددناعة القددرار التربددوي 

 (.022  6000عيد  )ات  ومطالب  وتوراات  ع    سا  وفاا ديمقراطي وطند  ولُو

إنا التخطدددديط التربدددددوي عمليدددددة معقددددددة مدددد  التحلدددددي   و هدددددداف والقدددددرارا   ويعمددددل ودددددك  قدددددل مددددد  

دددا مدد  تحقيددق . القيددود املاليددة والسياسددية و، تسددادية والقاعوعيددة ولذددي يحقددق التخطدديط التربددوي  هدافدد    بو

طددددين والتنُّيمددددا  والنقابددددا  و  ددددزاق السياسددددية ورماعددددا  املسددددالا والةددددرط ورميدددد   التعدددداون   
ه
خط

و
بددددين امل

الفئدا  املعنيدة بالعمليددة التعليميدة  هددها التعداون يم ددل املنداخ العدداي الدهي صعمددل فيد  التخطدديط  وهدو إمددا  ْن 
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دددا ممدددا يجعدددل التخطددديط  عُّدددأ  يدددًرا و كثدددر عفًعدددا  وإمدددا  ْن  دددا إيجابي 
ً
يذدددون  يدددر الددد  فيدددسدي إقددد  عددددي  يذدددون مناخ

 . درت  ع   تحقيق  هداف 

اددة  تم ددل تددعيير التحددديا  ، تسددادية ع دد  التخطدديط التربددوي وددك ضددعف املخسسددا  املاليددة املورا ُو

دددل التعلددديأ ددد  دور الدولدددة عددد  تمُو دددل الخطدددط  خاصدددة ودددك  دددل سياسدددا  وصددد   ، تسدددادي وترارو و  . لتمُو

ة لعمليدددة التخطددديط  كمدددا  نأدددا الةدددوي املرشدددد والنا دددا لتحديدددد البددددائل عندددد شددد  ودددك  هميدددة املدددوارد بالنسدددب

مطابقة ، تيارا  املجتمعية بداملوارد املتا دة  وال دد تفدر   سداق تذلفدة  دل بدديل مد  البددائل املطرو دة 

ل هو السلل وراي الترارو  عد  اختيدار  بدديل وفعاليت   يأ عقد املقارعة بين البدائل  و د يذون ضعف التمُو

 (.001  6002محمود  )معين واعتبار  ع   فةل ل ل املشذلة 

ل مدددددد  عمليددددددة   
َسددددددعه ددددددل التعلدددددديأ يو ددددددي املسدددددداعدا   رنليددددددة للترلددددددل ع دددددد  عقدددددد  تمُو  

إنا اسددددددتمرار تلقه

التخطددديط ال دددد يجدددل  ْن تنبددد  مددد  دراسدددة وافيدددة للوا ددد  املجتم دددك وا تياراتددد    يدددا إنا الجادددا  الخارريدددة 

سَبًقااملاعحة لديأا ت د مو َحدا
َ
ا ملا ت

ً
 .عيير  وي ع   تحديد  هداف التعليأم فيعتي التخطيط تنفيه

 الت طيي التربوي وعيقتح بالت ديات التعليمية .2

دددل منددد  تدددوفير التعلددديأ 
َ
طل تةددد  التحدددديا  التعليميدددة التخطددديط التربدددوي ودددك مو دددف ضدددعيف  يدددا يو

دد  الييفددي بدداليأ والييددف املطلددوبين لجميدد   بندداي املجتمدد   و ْن صسددي دد  اليوددد رنًبددا إقدد  رنددل مدد  التوسو ر التوسو

ددددادة  ددددل مددددا صعاعيدددد  املجتمدددد  مدددد  تدددددهور ا تسددددادي يجعددددل ُت بمددددا يتفددددق مدددد  املتريددددرا  وددددك املجتمدددد   خاصددددة وددددك   

ي وعفدداا التعليوددد بالنسددبة للتخطدديط التربددوي   
ه
النفقددا  املاليددة ال تمددة للتعلدديأ  مددًرا صددعًبا  وبددهل  فدد نا تددد 

ددد  اليودددد ع ددد  التعلددديأ   يدددا إنا ال ارددددة صعندددد املز  ُدددد مددد  السدددعوبا   فييدددف يميددد  تحقيدددق مطالدددل التوسو

دد الطلدل ،رتمداوك املتزايدد  والد  ودك الو د  الدهي يجدل   
د  ودك عددد املددار  الد تي بناؤهدا بمدا يل ه ة للتوسو م  ا

 (.000  6002محمود  )في  تحقيق رودة التعليأ 
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دة والتعليميدة  فلدأ كما  نا تجدارق التعلديأ ودك   التربُو
ً
أ الطمو دا  املجتمعيدة وخاصدة مسدر لدأ تتدرر 

تيدددد  ع دددد   دددددر الطمو ددددا  الوطنيددددة وددددك بندددداي و سددددان املسددددري املنشددددود  ولددددأ تيدددد  وسدددديلة إل دددددا  ال ددددراي 

 (.00  6060تايد  ولخرون  )،رتماوك وال قاوك والعلود املراد للمجتم  املسري 

ددد  واملددددري   
دددرا  العامليدددة املعاصدددرة اليدددوي  صعلدددأ  نأدددا ليسددد  مجدددرد  تمدددة  و تحدددد  عدددابر إنا املتلبه  

للمتريه

أ ودددك بدايدددة القدددرن ال دددادي  مو دددو   بدددل ع ددد 
َ
العيددد  مددد  الددد   إنأدددا تشدددير إقددد  مدددي د مر لدددة رديددددة  والعدددال

يدًرا ومفاوًمدا وتطبيًقدا مر لدة بدايدةإنأدا . والعشُر  د. عادد رديدد يختلدف عد  املا دأد ف 
َ

ف  صدنافاا فدالعلوي  ش  ا

وفروعادددددا تتريدددددر  شدددددذل  مسدددددتمر وملسدددددار   وإنا املعلوماتيدددددة تطلددددد  عليندددددا بذدددددل رديدددددد  دددددل يوي و صدددددبح   كثدددددر 

تعليميددددة سدددديطرة وهيمنددددة وتو يًفددددا مدددد  العمليددددة التعليميددددة  الشددددأدي الددددهي  د  إقدددد   اددددور  عمدددداع ومسسسددددا  

 .  عاد لنا  أا م   بل رديدة

 الت طيي التربوي والت ول الرقمي .2

دق ال دورة السدناعية و
و
ف
و
ك الو   الهي  اعد  تتقددي فيد  دوو السدف  وو بخطدوا  ملسدارعة عحدو  

ددة وددك فةددايا  الدده اي ،صددطناوك  و اعدد  تلاددا ورايهددا  الرا عدة ومسددتجداسأا  وتلندداف  بجميدد   واهددا ،بتذاُر

َرة إلوأددددا-ا  الددددوو الناميددددة بتوراددددا  تخطددددو عحددددو التينولوريددددا تذدددداد تتوسددددط مددددا بددددين اسددددتأ ي التقنيدددد َسدددددا
و
 -امل

نأددا مدد  الو ددوف   
ه
 عبثيددة  يددر واعيددة لقيمددة ال ددورة الر ميددة  وبددين محدداو   تعسددي  بنددف تينولوريددة تحتيددة تمي

ا  العامليدة واملحليدة  ودك ل ُّدة مدا تو فد   ر  املجدا    افدة ودك املسدتُو ع    عتاق ال دورة الر ميدة ال دد تسددا

 ال ياة ع  التنف   وورد  الدوو عفسا
ا
أ مراير م  املعطيا  بنمط  ير متو 

َ
 .ا وك عال

دددا  العوملاتيدددة (*)(Covid-19)لقدددد فدددر  متريدددر فيدددرو   وروعدددا املسدددتجد  إعدددادة ترتيدددل  رنددددة  ولُو

دُر    
ه
وفًقا لقواعد  م  و سا ي والبحا ع  النجاة ل جمي   وودك القلدل مد  الد   عداد  بدرت املفيدُر  واملنُّ

ددد فيددرة التخطدديط كدددور محددوري للدولددة املدددافعين عدد  العوملددة   
ملنا شددة  طرو دداسأأ مددرة  خددر   والعددودة لتبنه

                                                 
(*)
فيرر سا  "VI"( virus)كور نراا   عنرت كلمرة CO" (corona)" مرض  سببه سملة جديدة من فير س كور نراا   عنرت كلمرة  وه 

ر انتشررار المرررض فررت ديسررمب أحيررب برردإلررى العررام الرراي ههررر فيرره المرررض  09مرررضا  يشررير الرررك   "D"( disease)  عنررت كلمررة 

 .م2209
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دددة . الوطنيدددة ودددك القيددداي بمسدددئولياسأا ددد  ودددك العقدددود ال  يدددة املاضدددية   دددان هنددداي اتديددداد مادددوو ودددك  ُر فال ابددد   عا

دل بدين صدناعا  مختلفدة  رعدل    لدل دوو العدالأ التجارة  واعتماد ع د  شدبذا  إعتدا  عدابرة للقدارا   وتذامو

ًمدا 
ا
ا  كما خر  ر   املاو عد  سديطرة  ي دولدة  و صدبح متحي  م  إعتار  محلي 

ً
سأا بد  وو

و
تعتمد ع   استيراد  

ودك هدده   سدواا املفتو دة  و دد   دل الد  مدد   فدزا  كبدر  ودك تينولوريدا ،تسددا    -ودك ك يدر  مد    يدان-

ب  املسافا  و لر  ال وار  (.2  6060 محة  )ز والطيران ال د  را

دددددل إعدددددادة النُّدددددر ودددددك طدددددرا التخطددددديط 
ا
والددددد  مدددددا   دددددد  هدددددزة عوعيدددددة ودددددك املنُّدددددور والتسدددددورا   وتطل

كيدددف تدددير ال دددورة الر ميددة  تمدددا  ودددك  دداو تو فددد  لجلددة ال يددداة عددد  : "للمسددتقبلم إا بدددرت  فجددوة عنوانأدددا

ال ركددة ال ياتيددة ال ددد  ددان عتددا     وهددها صسددتدوك عوًعددا مدد  التخطدديط الر وددد القددادر ع دد  اسددتدراي"ال ركددة؟

َف  الدوو ما   صرفل عن  الجمي 
ا
ل
َ
َل  خسائر ا تسادية فاد ة    تاًما وك  طاعا  عدة سبا

ً
 .تو فاا شل 

أ الددهي 
َ
طددين وراسددود السياسددا  التفييددر املسددتفيض وددك إمذاعيددا  العددال  

ه
ددل ع دد  املخط فعصددبح يتورا

َرا   افدددة ويجدددأ ال ددددا
َ
ق
و
تقنيدددة املتدددوفرة و ددددرسأا ع ددد   يدددادة ال لدددوو  وإ ددددا  ترييدددر ردددهري ودددك عتورددد  إليددد  بامل

ددددددل التحددددددوو إقدددددد  الو يفددددددة الر ميددددددة  وضددددددرورة إعمدددددداي البنددددددف  ة وكفاياسأددددددا وددددددك    مفاددددددوي اسددددددل مار املددددددوارد اللشددددددُر

دد  مدد  تجميددد عدددد كبيددر مدد  الو ددائف  وتفعيددل  خددر  مدد  موا عاددا ال ددد 
ا
التينولوريددة التحتيددةم وددك تمدد  تمي

ددددد  باإلمذدددددان تقو عددددد   َفددددد  بسدددددَي   مختلفدددددة  و تمدددددة  يبلددددد   عا  
ه
فوأدددددا عبدددددر شاشدددددا  صدددددريرة وشدددددبية عنيبوتيدددددة وو 

،سترناي ع  مذاتل فارهة  ومسسسا  معروفة  ومنشآ  كبر   اع  تستأل   يًما كبيرة م  املاو والو   

ة وددك  عددض الدددو  ددا   كثددر فاعليددة وتذلفددة و  ددل  ددوادر  شددُر   بمنسا
َ
ل بد 

و
سددل

و
ائر ال ذوميددة ال ددد تقودهددا والجاددد ا

ل وداري  اا الترهو إا إنأا  ادرة ع   تنفيه مااماا والقياي بعدوارها عد  . البيرو راطية واملعام   الور ية ويعمو

عدددد بنجدددا   وتمددد  اسدددترنف عددد  عددددد كبيدددر مددد  املدددو فين ودددك  طاعدددا  م دددل املواصددد    والسددديا ة والتجدددارة :  و

 (.10  6060السعداوي  )و يرها 

دددددة لتخسسدددددا  منأدددددا   طبددددداي الفيروسدددددا  و مدددددرا  املعديدددددة  وماندسدددددو  بينمدددددا  ادددددر   اردددددا  م  ا

دة  و،بتذدار ،رتمداوك  وال د ة النفسدية  ة ال د تةأ املواد  وليدة للروبوتدا  واملدواد الناعُو الييمياي ال يُو
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َ
خ

و
دددط املددداقك  واملسلشدددار التقندددد  املرتبطدددة  عسدددر التحدددوو الر ودددد  والاندسدددة الجينيدددة  والطا دددة البديلدددة  وامل  

ه
ط

عد بتقنيا  ال داية  واللسوا وليترو ي و يرها  .والتعلأ ع   و

ا  القدددرار ومسسسدددا  التعلدددديأ العددداقك  وهيئدددة ،عتمددداد  ومسسسددددا   دددنا طددددين وصو  
ه
 دددل هدددها يددددف  املخط

ة   لوددددد وددددك البدددددي بآليددددة التخطدددديط الر وددددد لتلبيددددة ا تيارددددا  السددددوا املسددددتجدا وتحقيددددق اسددددتدامة البحددددا الع 

دأ 
و
رة  ولليدا  تعل

َ
 ياتية وعماي ا تسادي م  خ و إلراي تخسسا  عقيمة  واستحدا   خر  بمناهج مبتي

ل وتعهيل  ياديين  ومنُّومة  يمية ة  وتدُر  .عسُر

دددددا بتددددددوفير ل ف الفدددددرن وال لددددددوو ودددددك الدولددددددة الوا ددددددة  وال ددددددد 
ً
إنا التخطددددديط الر ودددددد سدددددديذون مرتبط

 ي سدديذون لاددا ع  ددة بددا
ا  املحليددة والعامليددة  إا تحددل البياعددا  كمحددره لتطور التينولددوتك الر وددد ع دد  املسددتُو

ا  وليتروعية وعالأ التقنية الهي يدير الوا   با تراف  .بديل للنفط وك وا   املنسا

ا
ت
 الدواعي املرتبطة بالت طيي التربوي :  الث

ة  ن  وال دد بدد   ودك  واخدر تم ل الدواوك مجموعة م  التحديا  والتداعيا  ال د تعيشد اا اللشدُر

القرن العشُر   و سام  وك مجملاا ودك  ادور عُّداي عدالود رديدد  ا تلد  فيد   عدض الددوو مقعدد القيدادة  

أ  و اعددددد  لاددددده  التحدددددديا  ا عذاسددددداسأا ع ددددد  رميددددد  
َ
وتمدددددار  مختلدددددف  شدددددذاو الايمندددددة والسددددديطرة ع ددددد  العدددددال

أاملسسسا  ، تسادية و،رتماعية والسياس
َ
 .ية والتعليمية وك  ل دوو العال

 الست دام مداخل الت طيي التربوي ( احةارجية)الدواعي العاملية -0

ر شذل الع  ا  ، تسادية والسياسية وال قافية بين دوو العالأ  لقد  د  التحو   العاملية وتريو

 يدا  صدبح   دل دولدة تتدعير إق  إعتا  مفادوي رديدد للبيئدة يختلدف عد  مفادوي ال ددود الوطنيدة لذدل دولدةم 

ل التعلدددديأ الجددددام ك  بمدددا يحددددد  وددددك الددددوو  خددددر  ع دددد  املسدددتو  و ليوددددد والعددددالود  كمدددا  اددددر   ركددددة تددددُو

دددادة وامليدددزة التنافسدددية ل جامعدددا  والددد   سدددلل  ادددور دعدددوا   شدددر  ددديأ السددد ي   اتجدددا  لتحقيدددق السدددبق والُر

ة بين املسسسدا  التعليميدة والتفاهأ بين الدوو م  راة  وم  راة  خر   د  ال   إق   اور منافسا   ُو
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دددز    ولدددها  صددددبح  عمليدددة تحقيددددق امليدددزة التنافسددددية مددد  املادددداي (600  6000خدددداطر  )الدوليدددة ودددك تحقيددددق التميو

الرئيسدددددة ل جامعدددددا  كرده فعدددددل ع ددددد  التفددددداع   العامليدددددة للعمليدددددا  ال قافيدددددة والسياسدددددية و، تسدددددادية ال دددددد 

 .وو ليميةتتجاوت ال دود الوطنية 

ر ودك   
ه
إنا ما يطر  ع   املجتم  م  تحو   يجد صدا  وك ر اق الجامعة  إا إنا التعليأ الجدام ك يدسي

ادددددددا   طاعاتددددددد  ومسسسدددددددات   وتبدددددددادر إقددددددد  تدددددددهليل مشدددددددي ت  و دددددددل  ر بددددددد   وتعيددددددد  مناهجددددددد  تورو
ا
تدددددددعي املجتمددددددد  ُو

  هها الدور  ين يلقي املجتم 
ا
ع    اهدل الجامعدة مامدة النأدو  بد    معة ت   لي  ال  فحسل بل يتج 

ااتددددددد   إقددددددد  راعدددددددل دورهدددددددا الرائدددددددد ودددددددك رفددددددد  مشدددددددعل املعرفدددددددة ورايدددددددة العلدددددددوي  دددددددرا  املحيطدددددددة بتورو وا تدددددددواي التريو

 .والتينولوريا

ووك هدها السدياا مد  التحدوو   العامليدة و، تسدادية بدد  التعكيدد ع د   هميدة تدوفير ميدزا  تنافسدية 

ة مددد   عةددداي هيئدددة تددددري   بدددين الجامعدددا  لتذدددون    فةدددل  بمدددا صسدددمح لادددا بجدددهق  فةدددل العناصدددر اللشدددُر

دددأا بدددد    الدددة مددد  التنددداف  بدددين الجامعدددا  إل ددددا  ترييدددرا  إسدددتراتيجية ودددك بنا أدددا 
َ
دددْ  ي دددين  وطددد ق  وم  وإداُر

دددز والفدددوت ودددك سدددباا التنددداف  ع ددد  سدددائر الجامعدددا   خدددر  بمدددا يج علادددا املدددادي واملعرودددك   دددف تدددتمي  مددد  التميو

ة و سددددد مذاسددددل ماليددددة تسدددداعدها ع دددد  اسددددتدامة  تحُّددددف  عوامددددل الجددددهق الجيدددددة ألفةددددل العناصددددر اللشددددُر

ددددد فيدددد  دددز والتجُو وتسددد    ددددل رامعددددة إقدددد  ال سدددوو ع دددد  ميددددزة تنافسددددية فيمدددا يخدددد  البددددرامج التعليميددددة  . التميو

ة بمددددا ييسدددد أا سدددددمعة  والوسددددائط والوسددددائل التعليميددددة  والبنيددددة  ساسددددية  واملددددوارد املاليددددة  والذددددوادر  اللشددددُر

ومذاعة تنافسية عالية تجهق  أا  فةل الط قم هس ي الط ق الهي  اتس   ماماأ عطاا ،ختيار ل  سوو 

ددل التقدددي التينولددوتك  ويددورة  ع دد  خدمددة تعليميددة رامعيددة متقدمددة وددك سددوا التعلدديأ الجددام ك العددالود وددك   

 (.200-200  6002  مد  )ة املو   الجرراوك الفع ك ،تسا    ووعترع  ال د  د  إق  تآ ل سلط

 ستخداي مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية ( الخاررية)وم   هأ الدواوك العاملية

 :بين الجامعا   ما ي ك
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 :الت ول َّلى اقتصاد املعر ة والاقتصاد الرقمي -أ

لميدددددددة تتم ددددددل البدددددددايا   وقدددددد  لُّاددددددور بدددددددوادر مجتمدددددد  املعرفددددددة  ددددددَق عليدددددد  ال ددددددورة الع  طل 
و
وددددددك بددددددزو  مدددددددا  

ج بددددددد   م مددددددح املجتمعددددددا   لددددددأ  ددددددوة  ساسددددددية مدددددد   ددددددو  وعتددددددا   وبالتدددددددُر والتينولوريددددددة  وال ددددددد رعلدددددد  الع 

وددك  سددلوق ال يدداة و عمدداع التفييددر  و سدداليل  - يًةددا-السددناعية تتريددر  لددي  وددك بنيتأددا التحتيددة فقددط  وليدد  

د  "بداملجتم  مدا  عدد السدناوك"ف علمداي ،رتمدا  املجتمد  الجديدد املمارسة السياسية السائدة  ووص    يدر  عا

در الييفدي الددهي  دد   ومد  هندا صددا   ن  سددور هدها املسدط ا عد  التعبيددر عد  ردوهر التريو مد  مدرور الدزم  تبديا

 (.02-00  6001ياسين  )علماي ،رتما  مسط ً ا لخر ر وا  عا   وو  بالرر   وهو مسط ا مجتم  املعرفة 

أ ،رتمدا  0922وودك عداي  بالعسدر ،رتمداوك القدادي  ووصدف " Daniel Bellداعييدل بيدل "ي تنبدع عدال 

ددد  مجتمددد  مدددا  عدددد السدددناعة   يدددا بدددد  التحدددوو ، تسدددادي ع ددد   ر  الوا ددد  مددد  ، تسددداد  هدددها العسدددر بععا

السددناعة الددهي بدددور  صعتمددد  السددناوك الددهي صعتمددد ع دد  اليددد العاملددة وددك إعتددا   شددياي  إقدد  ا تسدداد مددا  عددد

ع د   دو  عاملدة تعمدل  شدذل  متزايدد ودك مجداو الخددما   و فذدار والتينولوريدا و،تسدا  م وبالتداقك صعتمدد 

ر  هددها التحدددوو ع ددد   فددراد واملسسسدددا  ال دددد تندددتج املعرفددة ودددك مجدددا   العلددوي والتينولوريدددا والبحدددا والتطدددُو

(Hargreaves, 2003, 14-15 .) عدة اتجاها   ساسية   تسادا  املجتم  ما  عد السناوك  ُك " لبي"و دد

 (:602  6002خشبة  )

اعتقدددداو  البيددددة  ددددو  العمددددل وددددك املجتمدددد  مدددد  الزراعددددة والسددددناعة التقليديددددة إقدددد   طددددا  الخدددددما    -

ددددادة هائلدددة ودددك القيمدددة املةددددافة لبعتدددا   إقددد  عوعيددددة   يدددا يحتدددا  هدددها التحددددوو  الدددهي يدددسدي إقددد  ُت

اكيف-رديدة  ل -ي   .م  التعليأ والتدُر

رمددددد  وتسددددددنيف البياعدددددا  ورددددددداوو )تزايدددددد  سددددددبة العمالدددددة وددددددك  عدددددوا  العمددددددل املرتبطدددددة باملعلومددددددا   -

ر املعدا  و يرها  (.املعلوما   والبحو  الخاصة بتطُو

ددددددادة  سددددددبة العدددددداملين مدددددد  املاندسددددددين  - ددددددين واملانيددددددين اوي التعلدددددديأ العدددددداقك ( التينولددددددوريين)ُت ووداُر

بين ع ددددد  مادددددارا  اسدددددتخداي املعلومدددددا  والت قيدددددف  البياعدددددا  والجدددددداوو و سدددددائية )املتندددددو  واملددددددرا



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

025    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

بين ع د  التعامدل املفتدو  مد   فذدار التجديديدة لتو يدف تلد  املعلومدا  ودك ( والرموت و يرهدا واملددرا

 .التخطيط واتخاا القرار

ادة  سبة السناعة املرتبطة  عمليا  إعتا  املعلوما  وعقلاا وتح -  .ليلااُت

ددا  اعدد  فلسددفة التنميددة وددك القددرن ال ددادي والعشددُر  تقددوي ع دد  املعرفددة وا تسدداد املعرفددة  الددهي 
ا
ومل

تحركدددد  صددددادرا  اا   يمددددة مةددددافة مرتفعددددة  ُددددك عتددددا   بحددددا  والتينولوريددددا والقدددددرا  العقليددددة  و صددددبح 

فددددة بتحقيددددق عمددددو ا تسددددادي امددددت ي الدولددددة لقدددددرا  تنافسددددية هددددو يمددددرة تجنوأددددا مدددد  تحولاددددا إقدددد  ا تسدددداد املعر 

ل   ددأا تورادد   عُّددار إقدد  الجامعددا  لتر يددة البنيددة التحتيددة للتعلدديأ والتدددُر
َ
ددْ  ي مسددتداي  ورُددادة إ ليميددة  فم 

للو  )وعقل املعرفة و،تسا   لدف  تنافسية الدولة   (.600  6000 اُر

ندددددددف التحتيدددددددة ملجتمدددددد ندددددددف تحتيددددددة تختلدددددددف عدددددد  الب  حتددددددا  مجتمددددددد  املعرفددددددة إقددددددد  ب    السدددددددناعة  وتم دددددددل ُو

ندددددف التحتيدددددة      دددددد  هدددددأ عناصدددددر الب 
ً
  والجامعدددددا  خاصدددددة

ً
لودددددد عامدددددة ر والبحدددددا الع  مسسسدددددا  ومراكدددددز التطدددددُو

 ساسددددددددية ملجتمدددددددد  املعرفددددددددة  وبددددددددهل  تزايددددددددد   دددددددددة التندددددددداف  بددددددددين الجامعددددددددا  وددددددددك امددددددددت ي  فةددددددددل الذددددددددوادر 

لميددددددة وتينولوريددددددا املعلومددددددا  و،تسددددددا    والقيدددددداي بعب حددددددا  الدددددده اي ،صددددددطناوك  وفةدددددداي والتخسسدددددا  الع 

وتقدددوي  عدددض الجامعدددا  ب جدددل عتدددائج  بحاثأدددا ودددك مجدددا   . املعلومدددا   وهندسدددة املعرفدددة  وردددودة البرمجيدددا 

دل  ردواي التنداف  العدالود للبقداي والنمدو والسديطرة  والوصدوو إقد  مسداف الددوو  دز والقدوة ودك    ي والتميو التقدو

 .(661:660  6002ع ك  ) كثر تقدًما 

،رتقدداي بجددودة  يدداة املددواط  املسددري " 6000والادددف  وو مدد   هددداف  رندددة التنميددة املسددتدامة 

 فرودددددك"وتحسددددين مسددددتو  معيشددددت 
 

ر البنيددددة التحتيددددة الر ميددددة: "  ينل ددددق مندددد  هدددددف دددددوقك ":   يددددن و ع دددد "تطددددُو
و
ت

ر البنيدددة التحتيدددة الر ميدددة ك ع دددد عناصدددر ،رتقددداي بجدددودة  رنددددة الوطنيدددة للتنميدددة املسدددتدامة اهتماًمدددا بتطدددُو

دتأ الد  بتدوفير رميد  الخددما  املميندة للمدواط  بجدودة .  ياة املواط  املسري وتحسين مسدتو  معيشدت  ُو

كمددا .  فةدل وتذلفدة منخفةددة وبو د  وراددد   دل  مد  إمذاعيددة الوصدوو ل خدددما  مد   ي مذدان ووددك  ي و د 
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ر البنيدددددة التحتيدددددة الر ميدددددة ركيدددددزة  ساسدددددية ل َعددددددو تطدددددُو ذدددددل محددددداور التطدددددور التينولدددددوتك ودعدددددأ التحدددددوو عحدددددو صو

ز الشموو الر ود واملاقك  (.(www.egypt2030.gov.eg/goals" ، تساد الر ود والقائأ ع   املعرفة  وتعُز

ت  ال ارة إق  التور  عحو ا تساد املعر  فة   صبح  م   برت مقوما  إنا الثروة املعرفية ال د عزا

ر اخيرسأا  أ اليوي  وبالتاقك يجل ع   الجامعا  ،هتماي بتحسين وتطُو
َ
تنافسية املسسسا  الجامعية وك عال

املعرفيدة وتلبيددة متطلبددا  هدها النددو  مدد  ، تسدداد مد  خدد و ،هتمدداي بنشددر املعرفدة وتطبيقاددا  فتددتمي  مدد  

ةبناي ميزة تنافسية يسعل محا اسأا وتقل  .يدهام ألنأا  ائمة ع   القوة املعرفية للموارد اللشُر

 :التكتيت والت الحات الاقتصادية كإمد  سمات املرملة القادمة -ب

دددر إقددد  تي يدددف ،عتقددداو الددددوقك للمدددوارد  وارتباطادددا  عددددد متزايدددد مددد  املعدددام   عدددابرة  صشدددير هدددها التريو

دد تدددفقا  ر   املدداو و،سدل مارا   رنليددة املباشددرة  وتحددررا ألسدوااال ددود   ودمجاددا وددك سدوا وا ددد  وتزايو

ل  تسدددداد العددددالود  ومددددسيرة ع دددد  الخسددددائ  ، تسددددادية املحليددددة ومنطددددق  كقددددوة محركددددةوالشددددر ا  العامليددددة 

ة املطلوبة ع   مستو  السياسا  ، تسادية و  تسييرها  وال  م  خ و القبوو  ة بالتحو   البنيُو التجاُر

ليدددددة والتقنيدددددة دددددا واملاليدددددة و  شدددددطة التحُو
ً
 واملعلوماتيدددددة  بحيدددددا يسدددددبح الايذدددددل وعتددددداتك واملددددداقك للددددددوو مترابط

ا و  تماعي 
ً

ا ومتذام  عَرف با  تسداد مذاعي  الر ودد  و التجدارة وليتروعيدة  وال دد تسدبح فوأدا رميد  السدل   فيما صو

أ والخدما   ابلة لبعتا  والبي  والتناف
َ
 (.26:20  0992ولعلو  )  وك  ل مذان  م  العال

أ الددددهي  عيشددددد   نم فاندددداي الو يددددا  املتحددددددة 
َ
لقددددد  شددددع  تيددددت   ومراكدددددز  ددددو  رديدددددة ودددددك العددددال

يية والتحالف املوردود ودك عطا ادا مد  كنددا وامليسدي  والددوو املجداورة  يدأ  وروبدا املو ددة  يدأ اليابدان   مُر

م ددل السددين والانددد وإعدوعيسدديا    ددد  الدد  الوضدد  صددراًعا ع دد  القمددة بددين يددأ هندداي  ددو  صدداعدة  خددر   

دَر  فيد   دوارز املذدان والزمدان   س 
و
هه  التيت    فالتحدي  ن هو إعداد  فراد يتعاملون ودك مجتمد  دوقدك ك

  شددبية مدد  املعلومددا  والتجددارة الدوليددة  يتحددري فيدد  الفيددر بسددرف النُّددر عدد   ددوارز املذددان
ً

 و صددبح متسدد 

أ وهددددددو يمددددددو   أدددددده  التيددددددت   يحمددددددل لَّمددددددة العربيددددددة تحددددددديا  ك يددددددرة  مدددددد  (. 06  6001الجوعددددددا ي  )
َ
إنا العددددددال

http://www.egypt2030.gov.eg/goals)
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 خطرهددددا  يدددداي التيددددت   ، تسددددادية اليبددددر  ال ددددد تفددددر  ع دددد   مددددة العربيددددة ومسسسدددداسأا  ومنأددددا املسسسددددا  

 .رالتعليمية   ْن تسار  لتحقيق مزايا تنافسية تسمح لاا بالبقاي و،ستمرا

و  ر التجدارة ودك الخددما    يدا تحدوا إنا تحدي تزايد التنافسية بين الجامعا  تفرض  اتفا ية تحُر

مجددداو تقدددديأ الخددددما  التعليميدددة مددد  املحليدددة إقدددد  العامليدددة  ومددد  تشدددريعا  وضدددوابط محليدددة إقددد  تشددددريعا  

َمدددد  الدددددوو ب ف لز 
و
ددددر التجددددارة وددددك الخدددددما    يددددا   سددددا   طددددا  الخدددددما  وضددددوابط تنرددددجأ مدددد  اتفا يددددة تحُر

التعليميددة  مدداي املسددل مر  رن ددد بمددا لديدد  مدد  خبددرا  وإمذاعيددا  و ددوافز فرضددتأا  ددروف الايمنددة ال قافيددة  

لودددد والتقندددد  ومنأدددا ،ع أدددار بلردددة املسدددل مر  رن دددد  وعمدددط  ياتددد  وسدددلوكيات   وهدددها يم دددل تحددددي  والتقددددي الع 

دة واملعاملدة بامل دل وا تنداي الفدرن بقاي وإيبا  ورود  ماي الجامعا  الوطنيدة  وت يا  
حددي اسدتمرار يفدر  النده

 (.20  6002صا    )بعْن تة  هه  الجامعا    داماا خار   دود الوط  وك  ل التناف  العالود املفتو  

دددره الجامعدددا  تلنددداف  فيمدددا بينأدددا ودددك السددد ك إقددد  إرضددداي   ددد اق املسدددالا مددد  : لقدددد رعدددل السدددوا ال و

الطددد ق  و وليددداي  مدددور  واملجتمددد   والدولدددةم فدددالط ق ير بدددون ودددك ال سدددوو ع ددد   فةدددل املدددسه   ل  سدددوو 

جين مددد   لدددة فدددرن ا دددادة  عدددداد الخدددُر لعمدددل  و وليددداي ع ددد   فةدددل الفدددرن الو يفيدددة  وال دددد تقدددل باسدددتمرار بُز

نأدا   
ه
مي

و
دزة ت  

 مور يتطلعون إق   فةل تعهيل ألبنا أأ  والدولة سأددف إقد  ال سدوو ع د  مخرردا  تعليميدة متميه

النعمدددا ي  )مددد  تحقيدددق خطدددط التنميدددة  وتحسدددين مسدددتو  املعيشدددة والرفاهيدددة ممدددا يددددعأ  ددددرسأا التنافسدددية 

6001  2-0.) 

ة" 6000املسدددتدامة والاددددف ال دددام  مددد   هدددداف  رنددددة التنميدددة  دددادة املسدددُر دددز الُر   ينل دددق منددد  "تعُز

 فروددددك 
 

ددددا"هدددددف ددددا ودولي  ددددز الشددددرا ا  إ ليمي  تحددددرن الدولددددة ع دددد  بندددداي شددددرا ا  إسددددتراتيجية : "  يددددن و ع دددد "تعُز

دة مد   ز الع  دا  ، تسدادية والتجاُر ة و هداف مشتركة  لتعُز إ ليمية ودولية  مبنية ع    واعد و يأ ورُؤ

املتقدمدة  أددف   ، تسادياملسسسا  والسناديق الدولية وو ليمية ومختلف دوو العالأ اا  الايئا  وا

تددددددوفير مندددددداخ اسددددددل ماري مناسدددددددل والترلددددددل ع دددددد  التحدددددددديا  ال ددددددد  ددددددد تددددددسير سدددددددلًبا ع دددددد  النشدددددداع ، تسدددددددادي 

ة  و،سدددددتفادة مددددد  خدددددد ما  و،سدددددل ماري للقطددددداعين ال ذدددددومي والخدددددان  والتدددددروُج ملسدددددر  ورادددددة اسدددددل ماُر
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دره لدرؤو   الدعأ الفند ال د تقدماا املنُّما  واملسسسدا  الدوليدة وو ليميدة  وتشدجي  وضدمان ،عتقداو ال و

 مدددددددددددددددددواو  وفدددددددددددددددددتح  سددددددددددددددددددواا رديددددددددددددددددددة للتجدددددددددددددددددارة البينيددددددددددددددددددة  بمدددددددددددددددددا صسددددددددددددددددداهأ وددددددددددددددددددك ترسددددددددددددددددديخ دعدددددددددددددددددائأ التنميددددددددددددددددددة 

 (.goalswww.egypt2030.gov.eg/("املستدامة

 :التغيرات القيمية والتكنولوجية -جة

ر والتطور السري  الهي ارتا   ز العسر ال اقك  سمة التريو إق  املختلفة  مما  د   ةميادي  ال يايتميا

التددعير والسددعوبا  ال ددد ربمددا تعددود إقدد    ا ملشددي   مدد عددو  مدد  الخلددل وددك النسددق القيوددد و اددور العديددد  دورددو 

ددرا  العامليدة  باملسدتجدا   
ي امللسدار  الددهي   ديتد  يددورة املعلومدا  وددك رميد    الناتجددة عدواملتريه مندداجك التقدددو

    كمددا  نا هدده ةال يددا
و

َلددا د ال قافددة املحليددة للشددعوق عليجددة مددا يو  
ال ددورة املعلوماتيددة و،تسددالية  صددبح  سأددده

 . فذار املتباينةخ لاا م  يقافا  مختلفة تحمل وك داخلاا الي ير م  القيأ و م 

بددددورها   تحدددديا  ا عيسدددوهدده  التريدددرا  والتطدددورا  السدددريعة ودددك هدددها العسددر وال دددد تعتبدددر بم ابدددة 

بحيدا  صدبح  تربيدة الفدرد  ةالناميدة واملتقدمدع   النسق القيود والخلقي للمجتم   صستوي ودك الد  الددوو 

دز  سدرعة الترييدر   التحدديا  ال قافيدة و، تسدادية و،رتماعيدة مد   ر والعددد اليبيدوك هها العسدر الدهي يتميا

فَعددأ بالسددرا  بددين عوامددل متةددادة وليسدد  متذاملددة  ووددك   مددًرا بددال  السددعوبة ع دد  التربددوي  ينفددي رددو ومندداخ مو

و متعددددددة ،تجاهدددددا  تدددددرتبط بتحددددوو   السدددددوا وصدددددناعت  م دددددل  مندددداخ تسدددددود   ددددديأ  يددددر يابتدددددة سدددددريعة التحدددددوو

 (.0  0990ب  دهيد  )وتُادة ،ستأ ي وبا  يأ الخةو  و،سلس ي الفردية والسرا    الدعوة إق

ددددرا  تددددسير وددددك رواعددددل املجتمدددد   افددددة  وتتددددري بسددددماسأا ع دددد  بنيتدددد  وتفر  تعييرهددددا  كمددددا  نا هدددده  التريو

ا تسادية  ي يقافية   مر الهي  يارتماعية  املباشر و ير املباشر علي  وع    عُّمت  املختلفة  سواي   اع  

ددرا  إقدد  ضددعف مقدددرة عدددد كبيددر مدد  ا  عيدد  بالةددرورة ع دد  النسددق القيوددد للمجتمدد    يددا  د  هدده  التريو

ضددعف  مقدددرسأأ ع دد  ،عتقدداي  ع دد  التمييددز الواضددا بددين مددا هددو صددواق ومددا هددو خطددع  وبالتدداقك   فددراد املجتمدد

ربمدددا يسمندددون بددد  مددد   ددديأ  و،ختيدددار مددد  بدددين القددديأ املتسدددارعة املوردددودة ودددك املجتمددد  ولجزوا عددد  تطبيدددق مدددا 

 (.6  6002إبراهيأ  )وهها ما سلل لاأ  تمة  يمية 

http://www.egypt2030.gov.eg/goals
http://www.egypt2030.gov.eg/goals
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دل 
و
لر

َ
ر

َ
در  واعفتدا  العدالأ  وت دد يجدأ التحةو وم  مُّاهر التريير ما  د  وك مجداو القديأ عليجدة تزايو

ا ارتفد   عةداا جي   وع ي بعرازتد  املختلفدة   يدا  ادر   ديأ رديددة  يدر مر وبدة  واختفد   ديأ  خدر  تددُر

ددر القيوددد ا عذاسددات  املتعددددة وعتائجدد  املددسيرة . وددك دررددا  السددلأ القيوددد  واعخفددض  عةدداا  خددر ولاددها التريو

ة يقافيدة وإع ميددة تجهبدد   ع د  املجتمدد  وال دد رعلتدد  يقدد  بدين رددهور و ديأ وتددرا  صشددد   ومسدتحديا  عسددُر

ت   و  ير م ئمة  . سواي   اع  م ئمة لخسوصيت  وهُو

 مد  لقد سع  العومل
ً

ة إق  إ  و القيأ ، تسادية النفعية النا عة م  الفلسفة البرارماتية  بد 

 ي  ددددديأ  خدددددر    دددددف لدددددو  اعددددد  القددددديأ  خ  يدددددة  ومددددد  هندددددا يتضدددددا  نا تدددددعيير العوملدددددة   يتو دددددف ع ددددد  الجاعدددددل 

ي  فقدددد ، تسدددادي فحسدددل  بدددل يتعدددد  الددد  إقددد  التدددعيير ودددك عفدددو   فدددراد وسدددلوكاأ ،رتمددداوك و، تسددداد

 صبح هناي عو  م  ال ورة السامتة تتم ل وك اتجاها  يتزايد اعلشارها وك املجتم   تليح الوصوو إق  الثروة 

بطدرا مختسدرة ولدو لدأ تيدد  مقبولدة  وتفسدر هده  التوراددا  بعنأدا سديادة عدو  مدد  اللسدامح والسدعة ودك  فددق 

 (.20  6000عبداملعطي  )

متددددددد  ليددددددار  السددددددلبية إقدددددد  املجتمدددددد   فقددددددد  د  إقدددددد  تفييدددددد  فالوردددددد  ، تسددددددادي السددددددائد للعوملددددددة ا

َبدددا  
و
دددل  دددل قدددأدي ودددك ال يددداة إقددد  سدددلعة ت وإضدددعاف الع  دددا  ،رتماعيدددة  وتدددوهين ،عتمدددايا  الوطنيدددة  وتحُو

ر  ع دد   سدداق القدديأ و سدداعية  وإ دد و امددت ي الثددروة والددربح مقدداي ال قافددة والددووك وتحقيددق الددها  
َ
شددت

و
وت

فالعوملددة سأدددف إقدد  تذددُو  الشخسددية الذوعيددة منفسددلة عدد  رددهورها و يماددا  ومشدداركتأا وددك وال قددة بددالنف   

عمددار  )همدوي وطنأددا  مد  خدد و الايمندة ، تسددادية وفدتح  سددواا واسدتر و مددوارد وطا دا  الدددوو الناميدة 

6000  20.) 

إق  اعلشار البطالة ودك  د    تًما  -م  وراة عُّر البا ا-إنا إ  ا  بواق شر ا  وعتا  الوطنية 

البلددددان الناميدددة  ولادددها يو َ دددت  نا معدددد   البطالدددة تدددزداد يوًمدددا  عدددد يدددوي ومنأدددا الددددوو العربيدددة ممدددا  د  إقددد  

 ضدددددام خطر الدددددهوبان و،سدددددت ق ال قددددداوك ألنأدددددأ 
َعره َسدددددر هأ ممدددددا صو

و
هجددددرة هددددده  العمالدددددة إقددددد  الددددددوو  رنليدددددة مددددد   

 ضدداأ لسدددما  ارتماعيددة  لددها فدد نا صعيشددون بعسددلوق يخددالف القدديأ و عددر 
عره اف السددائدة وددك ب دهددأ  ممددا صو
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املتحمسدددددين للعوملدددددة ، تسدددددادية مخطئدددددون  ففيدددددرة سدددددوا  وكبيدددددة مفتو دددددة دون ضدددددوابط تتعلدددددق باملو عدددددعو 

املسسسددددا  مجددددرد َوْهددددأ  فا  تسدددداديا   ددددد تذددددون دوليددددة الطددددا    شددددذل  كبيددددر  وليدددد  الثددددروة والندددداتج يُّدددد ن 

عين ع   وتا َمواط  تل  الشر ا   صلية فتزداد يراًي  كما  نأا   سأتأ بقةايا و سان و ارات  فهد تة   مو

 .املاو  بل القيأ و،ستأ ي  بل وعتا 

ق املعلوما  فائقة السدرعة   ق علي  طُر
َ
طل وتعتمد ال ورة املعلوماتية والتقنية وك روهرها ع   ما يو

عددد  واللشددريل عدد   وال ددد سدداهم  وددك تعديددة مددا    سددر لدد  مدد  الخدددما  الجديدددة م ددل إمذددان التعلدديأ عدد   و

ددق املعلومددا  فددائق السددرعة هددو التقنيددة ال ددد صسددلند  ق وإنأدداي  عمدداو املسددرفية وددك امل ددزو  وطُر عددد  واللسددُو  و

 يددا إ   نا التطددور التقنددد و،تسدداقك بععماطدد  ال اليددة يحمددل خطددر التبعيددة ال قافيددة  . إلوأددا عسددر املعلومددا 

 صدددبح  املعلومدددا  تتددددفق دون هدددوادة  و  تمتلددد  الددددوو الناميدددة القددددرة ع ددد  منعادددا  وتتدددواق  املعلومدددا  ودددك 

ف شدبية الشدبذا   سوا
و
 لديد  )التدفق عبر شبية وعترع  ال د تعتبر مجموعة م  الشبذا  املتسلة  لهل  ت

6000  02.) 

  ناة مفتو ة لتداوو املعلوما  بمخت
َ

لف  عواعادا ع د  املسدتو  العدالود ممدا رعدل ووعترع    د 

    ي فرد  ْن يتسل باآلخر 
ه
مي

و
ة إليتروعية صريرة   تعرف ال وارز وال دود السياسية  وت أ بالفعل  ُر

َ
العال

ق   مار السناعية و رازة اليمبيوتر سواي املورودة لد  املسسسدا   ي تلد   أ ع  طُر
َ
وك  ي مذان وك العال

 (.602  0999الخطيل  )راد ال د يمتلياا  ف

ددددة صددددريرة خاضددددعة  أ  لدددد  شددددر   و ربدددد  إقدددد   ُر
َ
و العددددال ومدددد  خدددد و شددددبية ،تسددددا   العامليددددة تحددددوا

لسديطرة وهيمندة شدبذا  ك يفددة مد  ،تسدا   ع دد  مختلدف  صدعدة الذوعيدة داخددل اليدرة  رضدية  وخددار  

َةاف 
و
إلوأا  ل يوي  ومحطا  فةائية يتأ بناؤها وك اليرة  رضية وك فةاي الذون الفسيح    مار صناعية ت

بددددة تقدددوي بالترطيدددة وع ميدددة الذوعيدددة  يددددا تنقدددل  خبدددار و  ددددا  فددددور  الذدددون  و ع ددد    دددد الذواكدددل القُر

تعاملون معاا  أا يتعاصد  فراد م    دا  ُو
َ
ْ  ي أ وم 

َ
 (.00  6000السيد  )و وعاا إق  رمي  بقا  العال
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ييدة ع د  عُّدأ ولقد  ار   عض  ي ل  ودك الايمندة وع ميدة  مُر
ا
ار السلبية لاه  ال ورة وال د تم 

يية  ة ال قافية  مُر أا صسال م  خ و هه  الوسائل وع مية املتقدمة فر  الاُو
َ
ْ  ي أ  وم 

َ
وع ي وك العال

أ  بدددالر أ مددد  وردددود الخسوصدددية ال قافيدددة لذدددل مجتمددد   كمدددا  د  الاي
َ
مندددة وع ميدددة إقددد  ع ددد  شدددعوق العدددال

   لدددنمط ال يددداة الرربيدددة  ودددك إطارهدددا ال قددداوك الر سدددماقك   مدددر الدددهي  صدددبح لددد  تدددعيير  
اعلشدددار البدددرامج ال دددد تدددروه

 (.002  0999الجندي  )البال  ع   السلوكيا  والقيأ ،رتماعية وال قافية 

يأ و سددداعية  مددد  خددد و كمددا عدددتج عددد  هددده  ال دددورة التقنيدددة العديدددد مددد  املخددداطر اا   يدددر ع ددد  القددد

املوا   املختلفة ال د تبعا برسائل ومةامين تحمل  يًمدا   تتفدق مد  القديأ وسد مية واملجتمعيدة ومد   هدأ 

 (:0900-0902  6000باشا  )هه  املخاطر ما ي ك 

د الع  دددا  والقددديأ و سددداعية  واليمددد  خددد و  نأدددا  -  
 د  إقددد  اعلشدددار العديدددد مددد  املخددداطر ال دددد سأدددده

العامليددددة " املافيددددا"ورددددود مددددوا عع   شددددبية وعترعدددد  للع  ددددا   يددددر الشددددرعية و د اسددددترل  شددددبية 

ف  مددددددة  وكددددددهل  بددددددد  مددددددا صسددددددوا  عددددددض هدددددده  املوا دددددد  لتحقيددددددق  ربددددددا  طائلددددددة مدددددد  هددددددههالع  ا  املحرا

فيا علشددار عبددر شددبيةوعترع    يددا يددتأ فوأددا تبددادو السددور الفوتو رافيددة " وبا يددة وليتروعيددة"

 ُة تامةا
ة بحره

ا
 .ملخل

تحدددداوو  عددددض املنُّمددددا  املشددددبوهة اسددددتر و شددددبية وعترعدددد  وددددك تشددددُو  صددددورة وسدددد ي وتحُرف  -

أ  وتلفيق   واو ميهوبة ع   لسان الن د محمدد دف يلنداو  مد   دل (ملسو هيلع هللا ىلص)القرلن اليُر   وهدها التحُر

سا  عراف واملواييق الدولية ال د تسكد ضرورةا تراي القيأ واملعتقدا  وعدي  قدا
و
 .املسا  بامل

 نأددددددا  د  إقدددددد  اعلشددددددار الجددددددرائأ املرتبطددددددة  أددددددا سددددددواي   اعدددددد  رددددددرائأ  خ  يددددددة  و رنائيددددددة  م لسددددددر ة  -

ق علي  اسأ 
َ
طل  ".القرصنة"املعلوما  والبياعا  و،عتفا   أا بسورة  ير شرعية  وهو ما يو

 :العوملة وتدو ل التعليم العالي -د

ا  مددددد  القددددد َعددددددو فتدددددرة السدددددتينيا
و
رن املا دددددأد بدايدددددة تشدددددييل القندددددا  العدددددولود الجديدددددد  الدددددهي اكتملددددد  ت

ا  القددددرن املا ددددأد لتيلرددددا العوملددددة الذوكددددل بمختلددددف دولدددد  وددددك الشددددماو والجنددددوق  م محدددد  وددددك  وائددددل تسددددعينيا
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ره للسل  والعماو و،سل مارا  (. 00  6006السيد  ) ق ال و
و
وو دون التدف حو

َ
وتعند العوملة إتالة ال وارز ال د ت

دة كبيرة تةأ عدة  سواا اا  خسائ  ومواصدفا  ع أ  شب   سوا مو ا
َ
بر ال دود الوطنيةم ليذون العال

ا رديدددة ع دد   دوار العدداملين واملسددتأليين وددك املجتمدد   وبددهل  
ً
تعيدد  خسوصددية   اليماددام ممددا فددر  ضددروط

دددد  وددددك ا تسدددداد السددددوا الر سددددماقك وددددك ر سددددَتخَدي العوملددددة للتعبيددددر عدددد   دددداهرة التوسو
و
أ ت

َ
-Ben)ميدددد   عحدددداي العددددال

Peretz, 2009, 14.) 

كمدددا تعندددد العوملدددة التدددعييرا  اليبيدددرة للعمليدددا  ، تسدددادية العامليدددة  وال دددد تتةدددم  عمليدددا  وعتدددا  

ق ر   املدداو والتبددداد   املاليدددة  كمددا تعندددد  ادددور  عمدداع يقافيدددة رديددددة  ووسدددائل 
و
و،سددتأ ي والتجدددارة وتددددف

ددددددة والتفدددددداع   داخددددددل وبددددددين إعدددددد ي وتينولوريددددددا  اتسددددددا   رديدددددددة تددددددسير رميعاددددددا وددددددك ع  ددددددا  ،عتمدددددداي والاُو

ا فحسددل  بددل (. 609  6002ال ددو   وشددااقك  )ال قافددا  املحليددة املختلفددة  إنا العوملددة ليسدد  عُّاًمددا ا تسددادي 

ددددددَق عليدددددد  يقافددددددة ،ختددددددراا  و،ختددددددراا ال قدددددداوك صسددددددتأدف السدددددديطرة ع دددددد  ود طل 
و
راي باختطافدددددد  يقدددددداوك  يًةددددددا   

ة ال قافية الفردية والجماعية  ل الووك  والايمنة ع   الاُو
ْ
 (.000  0991الجابري  )وتوروأ   وبالتاقك َسل

دا  ْن ية  وك ،عتبار ي   عمليا  تيشف ع  روهرها  وق  : إنا صيا ة تعُرف شامل للعوملة  بو

لنا   وال اعية تتعلق بهوبان ال دود بين الدوو  تتعلق باعلشار املعلوما  بحيا تسبح مشاعة لد  رمي  ا

ادة معد   اللشاب  بين الجماعا  واملجتمعا  واملسسسا    (.62  0991ياسين  )وال ال ة ُت

ددددددددددة وتحددددددددددديا  كبيددددددددددرة تمدددددددددد  ال قافددددددددددا  القوميددددددددددة  لقددددددددددد  د  العوملددددددددددة إقدددددددددد  إ دددددددددددا  ترييددددددددددرا  روهُر

در مد  النا يدة السياسدية و، تسادا  الوطنية وتسير إق   دد  كبيدر ودك السديادة ا  
لوطنيدة للددوو   يدا  نأدا تعبه

د النفوا الدوقك ع   القرار الوطند  وم  النا يدة ال قافيدة و،رتماعيدة  ع  ترارو   وة الدولة القومية  وتزايو

دددددر عددددد  محاولدددددة فدددددر  النمدددددوا  ال قددددداوك و،رتمددددداوك الرربدددددي ع ددددد  مُّددددداهر ال يددددداة املختلفدددددة ودددددك املجتمعدددددا    
عبه

و
ت

ر ع  الس ك لوردود سدوا عامليدة وا ددة محذومدة باتفا يدا  دوليدة   خر    
عبه  ما م  النا ية ، تسادية فتو

م ل الجا   وبسيطرة املسسسا  املالية الدولية  م ل البن  الدوقك وصندوا النقد الدوقك ومنُّمدة التجدارة 

 (.600  6002ال و   وشااقك  )العاملية 
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أ و فذدددددار رديددددددة إقددددد   طددددا  التعلددددديأ العددددداقك   يدددددا تلشددددداب  وبفةددددل العوملدددددة  اعتقلددددد  عددددددة مفدددداهي

و املعرفدددة  دددد  دددراي الندددا  وتبدددادو وتتفاعدددل العوامدددل الذوعيدددة وتجعدددل العوملدددة  دددوة متناميدددة بمدددا تحملددد  مددد  تزايو

دد الطلدل ع د  التعلديأ العداقك  ْتح  سواا عبر ال دود وكهل  تزايو
َ
و التجاري وف ة التبادو ل ال قاوك و ُر والتفاعو

طل  ولخرون  ال)    فذار تشير إق  التعلديأ العداقك باعتبدار   داهرة عامليدة  و فذدار تفردا املجداو (020  6002قو

ددأا  دددي  عقلددة عوعيددة وددك 
َ
ددْ  ي عحدو تخفيددف سدديطرة ال ذومددا  ع دد  التعلدديأ  وتُددادة خ خسدة مسسسددات   وم 

أ مددد   ردددل تطبيدددق هددده  امل
َ
دددا  ودددك العديدددد مددد  إدارة عُّدددأ التعلددديأ العددداقك ودددك رميددد   عحددداي العدددال فددداهيأ والنُُّر

أ  أددددددف اكلسددددداق ميدددددزة تنافسدددددية دوليدددددة
َ
مليدددددون طالدددددل  يدرسدددددون خدددددار  ( 0.2)إا إنا  كثدددددر مددددد  . رامعدددددا  العدددددال

دأا تزايدد  املنافسدة بدين املسسسدا  
َ
دْ  ي بلدانأأ  و كثدر مد  عسدف مليدون مدنأأ يدرسدون بالو يدا  املتحددة  وم 

َبددل ال ذومددا  لتحسددين عوعيددة التعلدديأ العدداقك  وتجايددز التعليميددة الوطنيددة والدوليددة  و دددي   محدداو   مدد    

دد التنافسدية الدوليدة ودك التعلديأ العداقك  دل ودك تزايو  
ه
نأا م  مواراة التحددي املتم   

ه
مي -Hemsley)الجامعا  بما يو

Brown & Oplatka, 2006, 320-321.) 

د    شدذل  رئدي  ودك النشداع ، تسدادي ع د  وملدة  ربعة عقود تل  ال رق العامليدة ال اعيدة تدأ التوسو

عطدداا عددالود مدد  خدد و اتفدداا الدددوو ع دد  النُّدداي ، تسددادي الدددوقك للتجددارة واملدددفوعا   وعجددا  الجددو   

ل  ر التجارة ال د تم  وك إطار اتفا ية الجا   واعتأ  هه  ال قبة م  التدُو العمل )متعددة  طراف وك تحُر

عَتَبدددر املنشدددآ  وليسددد  الددددوو  القدددوة   وبدددد    قبدددة ر(الجمددداوك للددددوو 
و
دددك العوملدددة  ال دددد مددد  خ لادددا ت ديددددة ُو

دد  السددري  ل سددل مار  رن ددد  تم ددل املسشددر الددرئي  للعوملددة وددك التوسو الدافعددة ل عتمدداد ، تسددادي املتبددادو  ُو

 (.2  6000صقر  )املباشر  والهي  قق معد    سر  م  معد   عمو التجارة العاملية 

وتعسيًسدددا ع ددد  مدددا سدددبق  يتضدددا  نا مددد   هدددأ املحر دددا  لُّددداهرة العوملدددة تندددامي القددددرة التينولوريدددة 

قدددة عمليدددة  ْن تختددددرا  دددارز الزمدددان واملذددددان  كمدددا  نا  ددداهرة العوملددددة  ويدددورة ،تسدددا   ال دددد اسددددتطاع  بطُر

أ اليددوي مدد  التددداخل الواضددا واملتزايددد ألمددور ، تسدداد وا
َ
لسياسددة وال قافددة والسددلوي تم ددل مددا يلسددأ بدد  عددال

د  و لدولددددة معينددددة وبريددددر  ر بال دددددود السياسددددية للدولددددة اا  السدددديادة  و اعتمدددداي لددددوط  محدددددا
َ
ددددهك دون اعتددددداد يو
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 تددتأ مواراتأددا ومحاربتأددا  و  ولددها فددالر ي.  ارددة إلرددراي  ذددومي
ا

ددل مدد  العوملددة هددو    يمددة وددك التعامو   ددرق ل   

نددددف والتسددددادو  ي  بددددل الدددددعوة إقدددد  بندددداي الشخسددددية ال قافيةلَّمددددة العربيددددة ووسدددد مية  التسدددددي لاددددا بددددرو  العو

راددددك إقددددد  ،عتمدددداي ال قددددداوك  وإعددددادة النُّدددددر  لددددد  مدددد  ،عتمددددداي الع  يدددددر القددددومي  وتحُو دددددق تجديددددد الف  والدددد  عدددد  طُر

ة  عندئددده  يميددد  الددددخوو ودددك دددنا تددداق  والسو  دددوار مددد   والعدددودة إقددد  تدددرا   مدددة ويوابتأدددا ال قافيدددة القائمدددة ع ددد  الي 

داا  إ   نأدا  د  ببريقاا خا
ه
ر بمدا هدو صدالا فوأدا   يدا إنا العوملدة  وإْن تحل

و
العوملة واسليعا أا والتعيير فوأا والتدعي

ا لاا  وو الض ايا ولي   و لشاداي ي   
ه
 .  تحمل وك رواع أا  دسية البراية  وبالتاقك  د يذون م  صسلسلأ  ل

ل ا ددد  عحدددو تددددُو ددد  منُّمدددة اليو سدددذو لقدددد  ادددر التورو
ا
لتعلددديأ العددداقك ودددك معُّدددأ دوو العدددالأ عنددددما تبن

ل التعلديأ العداقك منده عداي  ة ل رتقداي بالعمليدة 0991إستراتيجية تدُو ل وسديلة ضدروُر ي   يدا ر    نا التددُو

عددددد الدددددوقك وددددك رميدددد    شددددطة التعلدددديأ العدددداقك  كمددددا   دددد  املنُّمددددة  التعليميددددة والبح يددددة مدددد  خدددد و إضددددفاي البو

َعدددو   ددد الج ل صو ل  واعتبددر  املنُّمددة  نا التدددُو دد  عحددو التدددُو امعددا  ع دد  إعددادة هيذلددة   شددطتأا ملواكبددة التورو

 (.00  0991منُّمة  مأ املتحدة للتربية والعلوي وال قافة  )معايير تقييأ  داي مسسسا  التعليأ العاقك 

د  العدالود و  ل التعليأ العداقك  اتجدا  للتفدرو تحقيدق امليدزة التنافسدية ودك العقدود  خيدرة و د ارتبط تدُو

ر فقط وك صيا ة وسدتراتيجيا  والسياسدا    
ه
بقوة  م    دا  السياسية الداخلية والخاررية  وال د لأ تسي

ميد  القددوو إنا  ييدة  ُو ددا  رددوو  عمداو التعلدديأ ودك الو يدا  املتحدددة  مُر بدل سداهم   يًةددا ودك ترتيدل  ولُو

ييددددة كذددددل وتحقيددددق امليددددزة التنافسددددية  اعدددد   سدددد  املنطقيددددة ال ل مسسسددددا  التعلدددديأ العدددداقك  مُر  ابتددددة لتدددددُو

السدددد ي والتفددددداهأ العدددددالود املتبددددادو  و مددددد  القدددددومي والسياسددددة الخارريدددددة  ومددددد  هنددددا بدددددد   سدددددا  املنطقدددددي 

ل مسسسدددا  التعلددديأ العددداقك كع دددد ر دددائز القددددرة التنافسدددية ، تسدددادية والدددووك العدددالود   و ددداي بةدددبط لتددددُو

 
ً

و وك سياسة التعليأ الدوقك م  خ و الرئي   لينتون  دائ  لنسدتمر ودك املنافسدة بنجدا  ودك : "وتيرة هها التحوو

ر  أ  فالو يددددا  املتحدددددة تحتددددا  لةددددمان تطددددُو
َ
، تسدددداد العددددالود وال فدددداظ ع دددد  دورعددددا كدولددددة رائدددددة وددددك العددددال

أ لدددد  مواطنوأدددا  واليفددداية ودددك الل
َ
 ,Clinton" )ردددا   رنليدددة  ومعرفدددة ال قافدددا   خدددر  مفادددوي شدددامل للعدددال

1999.) 
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َعدو النُّر إق  التعليأ العاقك كمجاو دوقك مفتو  للط ق  و  اديميين  ومموقك البحو  العلمية   ويو

ل برامجادددا الدراسدددية  بمدددا يواكدددل سدددوا العمدددل    دددد تبعدددا  العوملدددة  واتجاددد  عديدددد مددد  مسسسدددات  إقددد  تددددُو

أ العالود لجهق ال
َ
 (.Yeravdekar & Tiwari, 2014, 204)ط ق م  مختلف دوو العال

ل الجامعا  صشير إق  ة ال راي الدوقك للط ق  و عةداي هيئدة التددري   : وملا  ان مسط ا تدُو  ُر

ج  والتركيددددز ع ددددد  اكلسددددداق مادددددارا  دوليددددة  وتدددددوفير بدددددرامج مشدددددتركة   لدددددزي الدددد  الجامعدددددا   ْن تعمدددددل ع ددددد  تخدددددُر

جين لددددددديأأ ماددددددا ف إقدددددد  املندددددداهج خددددددُر را  دوليددددددة  و ْن تفددددددتح الجامعددددددا  عوافددددددهها للعددددددالأ الخددددددارتك  و ْن تتعددددددرا

واملشددددددروعا  البح يددددددة الدوليددددددة  و ْن تعمددددددل ع دددددد  منافسددددددة الجامعددددددا  العامليددددددة والرائدددددددة  كمددددددا فرضدددددد  هدددددده  

 وددك ، تفدداظ بذوادرهددا  وعلما أددا   يددا تزايددد  هجددرة
ً

العقددوو مدد   التحددوو   تحدددًيا  مدداي الجامعددا  متمدد  

ددددد  مددددد   ددددددراسأا التنافسدددددية ل  تفددددداظ   
َحسه

و
الددددددوو الناميدددددة إقددددد  الددددددوو املتقدمدددددة  وهدددددها  دوددددد  بالجامعدددددا   ْن ت

 (.00:60  6002برتون  و مبر   )بط  أا  و ساتهسأا  وتلبية متطلبا  سوا العمل العالود 

دددددرة للمعرفدددددة   يدددددا  ادددددر  را حتي  دددددد الجامعدددددا  التقليديدددددة و ددددددها مو عو
َ
معدددددا  رديددددددة للوفددددداي ولدددددأ ت

ددددد ا تيارددددا  سددددوا العمددددل  بمددددا   
بحارددددا  الطدددد ق  وتعلدددديماأ بيفدددداية  ع دددد   وتقددددديأ بددددرامج وموضددددوعا  تل ه

يجعددل وا دد  ومسددتقبل الجامعددا  التقليديددة بحارددة إقدد  املرارعددة  سددلل عدددي  دددرسأا ع دد  مسددايرة التنافسددية 

 (.096  6006ه قك  )ال د تزايد  وك تم  العوملة 

َعدددو مدد   بددرت التحددو   العامليددة ال ددد شددادسأا وباسددتقرا
و
ل التعلدديأ ت ي مددا سددبق يتضددا  نا فلسددفة تدددُو

زها  َميو
َ
منُّومة التعليأ العاقك  وبالتاقك  صبح م  الوارل ع   الجامعا  البحا ع  عقاطاا املةيئة ومراكز ت

زهدددددا  والددددد  مددددد  خددددد و ،هتمددددداي بمرارعدددددة سياسددددداسأا وردددددودة عملياسأدددددا الداخ ليدددددة  لتدددددتمي  مددددد  تقدددددديأ وتعُز

نأددددا مدددد  رفدددد  سددددمعتأا   اديميددددة    
ه
َمي خدددددما  ومخررددددا  تسدددداهأ وددددك تحقيددددق ميزسأددددا التنافسددددية   مددددر الددددهي يو

ا  .ووفسا  ع  عفساا عاملي 
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 :الووع التنا سم  للتقار ر العاملية مول ترتيب احجامعات وتصنيحها -هة

َعدو  اور التسنيفا  العاملية ل جامعا    د   برت العوامل الدافعة  هتماي املسسسا  الجامعيدة صو

َبدددددة بمرارعدددددة 
َ
ال

َ
ط بتحقيدددددق امليدددددزة التنافسدددددية لادددددا وال فددددداظ علوأدددددا  وبالتددددداقك فددددد نا الجامعدددددا   صدددددبح  اليدددددوي مو

سياسدددددداسأا وإسددددددتراتيجياسأا باسددددددتمرار  وفددددددق مسشددددددرا  تلدددددد  التسددددددنيفا  العامليددددددةم ل  يددددددأ ع دددددد  مددددددد  رددددددودة 

 يددددة وخدمددددة املجتمددد  ال ددددد تقدددددماا  والو ددددوف ع دددد  مدددد   دددددرسأا ع دددد  املنافسددددة وددددك الخددددما  التعليميددددة والبح

 .السا ة الدولية والعاملية  شذل  يجعلاا محط  عُّار الرا بين وك ،لتحاا  أا

ددد  مسدددارا  عمدددل   
دددخ  التسدددنيفا  العامليدددة ل جامعدددا  لفيدددرة املنافسدددة كنمدددوا  رديدددد يوره و دددد رسا

ر الجامعددددا   و صدددددبح  هددددده  التسدددددنيف ز  يدددددا  ادددددر  تقددددداُر ا  لليدددددا  لتقيددددديأ القددددددرة التنافسدددددية ع ددددد  التميو

تسدددنيف الجامعدددا  العامليدددة لتقيددديأ  ددداو الجامعدددة مددد  رادددة  خارريدددة  وبسدددفة  دورُدددة  لددددف  الجامعدددا  إقددد  

لود والترتيدل املتقددي  الد   نا الجامعدة ال دائزة ع د  ترتيدل متقددي  الجد و،رتأاد ل  فاظ ع   املستو  الع 

 
و
ات ا وإدارُ  لمي  ر صا  ك السياسا  وك تقييأ  داي وتحديد مسدتحقي اللشدجي  . َعدو   و  ع  وتفيد هه  التقاُر

ز   (.Stolz et al, 2010, 507)والدعأ م   رل النمو  واستدامة التميو

عَتَمدددد علوأدددا لتحديدددد املذاعدددة التنافسدددية أليدددة رامعدددة مددد  خدددد  و يميددد  تحديدددد  هدددأ املسشدددرا  ال دددد صو

 يددددددا يقدددددوي تسدددددنيف الجامعددددددا  ع ددددد  مدددددد  مطابقددددددة . املسشدددددرا  الخاصدددددة بالتسددددددنيفا  العامليدددددة ل جامعدددددا 

ف إقددد  مسدددتو  الجامعدددة  والبدددرامج  الجامعددة للمعدددايير ال دددد يدددتأ وضدددعاا كعسددا  للتقيددديأ ممدددا صسددداعد ودددك التعددرو

تا دددددة فوأدددددا  ممدددددا صسددددداأ ودددددك التعدددددروف 
و
لميدددددة امل ي  أدددددا  و  شدددددطة الع  ددددددا

َ
ق

و
إقددددد  عقددددداع القدددددوة  أدددددا   دددددف يميددددد  ال دددددد ت

  منأدددا  وكدددهل  تحديدددد الفجدددوة بدددين  دددل رامعدددة والجامعدددا  
و
تعةددديدها  وعقددداع الةدددعف   دددف يميددد  الدددتخل

ددددز املورددددود داخددددل  ددددل رامعددددة  وتحديددددد  فةددددل املمارسددددا   ووضدددد  وتوريدددد  سياسددددا   العامليددددة  وتقيدددديأ التميو

لود والتعليأ ع   املستو  القومي والدوقك   (.002  6000دياق  )البحا الع 

: وتنقسدددددأ تسدددددنيفا  الجامعدددددا    سدددددل تناولادددددا ل جامعدددددة كذدددددل   و لبرعدددددامج  و لنشددددداع معدددددين  إقددددد 

. تسنيف شامل  وهو  كثر شيوًعا  صعتمد ع د  مسشدرا  لتقيديأ  داي الجدام ك ع د  مسدتو  الجامعدة كذدل
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ددتأ مدد  خ لدد  تسددنيف وتسددنيف رز ددي  صسددلند ع دد  برعددامج معددين   و مجدداو معددين وددك   ددد فددرو  امل عرفددة  ُو

وتسددددنيف مخددددتلط صعتمددددد ع دددد  . الجامعددددا   م ددددل التركيددددز ع دددد  الدررددددة الجامعيددددة  وقدددد    و الدراسددددا  العليددددا

َدة َحدددا يا  مو وتنقسددأ التسددنيفا    سددل . مجموعددة مدد  املعددايير واملسشددرا  املتنوعددة دون وضددعاا تحدد  مسددما

تة  ترتيًبا ل جامعا  ع   املستو  املح ك  وتسنيفا  دولية  مد  ،تسا  وك التناوو  إق  تسنيفا  محلية

أ 
َ
 (.21-22  6002عبداملادي  )تة  ترتيًبا ل جامعا  واملراكز البح ية ع   مستو  العال

أ 
َ
أ والتةداري  لادها العددال طدة واضدد ة املعدال  ممدا سدبق يميد  القدوو إنا الجامعددة ال دد   تمتلد  خُر

دددر شدددديد التعقيدددد  وال دددد   تمتلددد  بوصدددلة د يقدددة تعينأدددا ع ددد  تحديدددد مسدددارها ال ددد يح ع ددد  هددده   سدددري  التريو

   مسدددتقبلاا ملخدددداطر  كبيدددرة  الددد   نا مسددددتقبل هددده  الجامعدددة لدددد  يخدددر  ودددك هدددده  
طدددة  ُدددك رامعددددة تعدددره الخُر

دلة لعوامدل عشدوائية متةداربة : الُّروف ع    د ا تمدالين  
َحسه  ، تمداو  وو هدو  ْن يدعتي هدها املسدتقبل مو

ددا ، تمدداو  ددْن  العقددل والتدددبير واملسدد  ة الوطنيددة   ما ددْن  املسددادفة    مدد  صو دد  يخةدد   عتبددارا  مدد  صو  ي  عا

 خر هو  ْن تتحيأ وك تشييل هها املستقبل  و  خاررية   يأمادا مد  مسدتقبل هده  الجامعدة إ   ْن يخددي 

ووددددك .   وددددك هدددده  الجامعددددة  ي لددددأ تيدددد مسددددال اا ُددددك  سددددواي   اعدددد  هدددده  املسددددالا متوافقددددة مدددد  مسددددالا النددددا

ًقا  عوامل 
ا
ال التين يسبح مستقبل الجامعة مرهوًعا بمقادير خاررية  و مسالا صخسية   ي  عا  يسبح معل

  دخل إلرادة املواطنين وك هه   مة وك تشييلاا  و التعيير فوأدا  ومدا  تعد  الجامعدة ال دد تجدد عفسداا ودك هدها 

 !الوض  البا  

 :املعلومات وتكنولوجيا الاتصاالت ورة  -و

لقد  د  وك عطاا املعلوما  وطرا تنُّيماا وتبُو أا وتو يفاا يورة لأ صسدبق لادا م يدل  وإنا هده  

أ ال يداة ودك القدرن الوا دد والعشدُر   و نأدا  دد تلغدك ال اردة إقد  املددار  والجامعدا   در معدال   
ال ورة سوف تريه

لأ واملعارف م  املمي  بسورسأا القائمة  فاه  املدار  وال ي الع   
 يَم  ليعتي إلوأا الط ق لتلقه

و
جامعا  ال د  

 ْن تسدددبح  يددددر اا  موضدددو   ألنا املعددددارف سدددتههل إقدددد  الطددد ق  يددددا هدددأ وددددك منددداتلاأ وم عدددد أأ  والددد  عبددددر 

ك شدددبذا  املعلومدددا  العم  دددة ال دددد تتطدددور  سدددرعة فائقدددة  وعليجدددة لاددده  ال دددورة سدددوف يتفدددا أ الردددزو ال قدددداو
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ة  را  ااتيدددددة ل  مايدددددة  و الددددددفا   وإنا ال ددددددود القوميدددددة والسياسدددددية وال قافيدددددة وال ةددددداُر ددددددا
َ
ق يدددددري دون مو الف 

ددا يتم ددل وددك تنميددة ووددك  فددراد و دددرسأأ  سددوف تنأددار  مدداي وسددائل ،تسدداو السددريعة  وهددها يفددر  تحدددًيا مام 

أ  و دددرة    ددة والتعليميددة ع دد  ال فدداظ ع دد  ع دد  التمييددز والتسددنيف والتحليددل والتفسددير والتقددُو عُّمددة التربُو

دددة  مدددة  وبالتددداقك ينبغدددك مرارعدددة واربدددا  الجامعدددة ومسدددئولياسأا (. 60  6001الجوعدددا ي  )صخسدددية الفدددرد وهُو

دددة  مدددة باعتبارهدددا تم دددل رمدددًزا ل سدددتق و ال ةددداري وال قددداوك  بمدددا يلناسدددل مددد  مذاعتأدددا السدددامية ودددك  فدددت هُو

دددددددل العوملدددددددة بتحددددددددياسأا املختلفدددددددة ، تسدددددددادية والسياسدددددددية لَّمدددددددة  وتدددددددزداد ضدددددددرورة وفا أددددددد ا بمسدددددددئولياسأا ودددددددك   

ة   (.601  6000العجود  )و،رتماعية وال قافية والتربُو

را    
ة وك فعالية الجامعا  ووك  درسأا ع   إدراي املتريه ما ا 

و
َعدو تينولوريا املعلوما  م  العناصر امل

و
وت

و،سدددتجابة السدددريعة لييفيدددة التعددداطي  وبئدددة م دددل فيدددرو   وروعدددا املسددتجدالطارئددة وال دددد تندددتج عددد  اعلشددار   

معادددا   يدددا تسددداهأ بسدددورة كبيدددرة ودددك عمليدددا  التخطددديط املسدددتقب ك للمسسسدددا  املختلفدددة  كمدددا تسددداهأ ودددك 

عمليدددددة التحليدددددل لعملياسأدددددا وإعدددددادة تسدددددميأ العمليدددددا  اللشدددددريلية  كمدددددا تلددددديح عُّدددددأ املعلومدددددا  ألعةددددداي هيئدددددة 

كمددا  نأددا تقددوي بتزوُددد ودارة العليددا ل جامعددة بالتفاصدديل عدداملين  أددا سددرعة التواصددل و،تسدداو  التدددري  وال

 رئيًسدا مد  عوامدل 
ً

َعددو السدرعة ودك إردراي العمليدا  عدام 
و
دْن  واتخداا القدرارا    يدا ت املطلوبة لتميينأا م  صو

سسددا  الجامعيددة ع دد  التحددروي السددري  وددك تحقيددق امليددزة التنافسددية  وتحقيًقددا لادده  الرايددة ينبغددك  ْن تركددز املس 

 .إدارة شئونأا املختلفة

ي ا تسادي وك املقاي  وو يميد  تحديدد  ودك املجدا   التاليدة أ هو تقدو
َ
ي املورود وك العال : إنا التقدو

ة  ومجا   صناعة الفةاي والطيران   ومجا   املجا   وليتروعية الد يقة  ومجا   التينولوريا ال يُو

ددك املجددا    ساسددية ال ددد  اليمبيددوتر والسددناعا  املرتبطددة بدد   والوسددائط املتعددددة  وصددناعة ،تسددا    ُو

ي  وال د تحقق  كبر  يمة مةافة إق  وعتا  وال د سوف تسير ع   وعتارية سواي   اع  إعتاريدة  تقود التقدو

 .الفرد  و إعتارية الدولة كذل
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 الست دام مداخل الت طيي التربوي ( الداخلية)امل ليةالدواعي  -2

َعددددو البيئدددة ال دددد تتواردددد فوأدددا مسسسدددا  التعلددديأ العددداقك مددد   يدددا كثدددرة متريدددرا  هددده  البيئدددة وارتفدددا  
و
ت

دددددا  دددددا وتينولوري  ا ويقافي  ا وا تسدددددادي  رهدددددا سدددددواي ع ددددد  املسدددددتو  املح دددددك  و و ليودددددد  و العدددددالود سياسدددددي  معددددددو تريو

دد دداوارتماعي  لمي    (629  6002الجندددي  ولخددرون  )  ددد  هددأ دواوددك لجددوي تلدد  املسسسددا  إقدد  التخطدديط  ا وع 

ددددا مدددد  إدراكاددددا 
ً
يددددًرا وممارًسددددة  اعط   ددددد فلسددددفة التخطدددديط التربددددوي  ف   

ولددددها سددددع  رامعددددة كفددددر الشدددديخ إقدددد  تبنه

بنددددف ع دددد   سدددد  التخطدددديط القدددد دددددا  ْن يو ائأ ع دددد  الفاددددأ ال دددد يح  الددددواوك بددددعنا النجددددا  ال قيقددددي ل جامعددددة   بو

والتحليددددل الددددد يق لوا دددد  الجامعددددة وإمذاعاسأددددا  واسلشددددراف املسددددتقبل لتحقيددددق امليددددزة التنافسددددية  مدددد  خددددد و 

ددق  ع دد  مسددتو  مدد  الجددودة و،سددتخداي   
تنُّدديأ تلدد  ومذاعددا  لتحقيددق الرايددا  و هددداف  وباسددل مار يحقه

ددددق لتحقيددددق مسددددتقبل  م دددل للمددددوارد والتذلفددددة والو دددد   و ددددد بددددا الدددد  واضدددد ً ا مدددد  خدددد و وضددد  خارطددددة طُر

لودد وخدمدة املجتمد   وللسدداأ  دز وددك مجدا   التعلديأ والبحدا الع  دادة والتميو  فةدل يذدون ل جامعدة فوأدا دور الُر

ت الشدددددراكة مددددد  مسسسدددددا    
دددددق ردددددودة مخرراسأدددددا  وتعدددددزه  

َحقه
و
كدددددهل  ودددددك تحسدددددين اليفددددداية الداخليدددددة ل جامعدددددة  وت

ة املختلف  .ةاملجتم  التربُو

ر ع د  املجتمد  املسدري  " الداخلية"وتم ل الدواوك املحلية  
ه
مجموعة م  التحوو   و وضا  ال د تسي

وتددددنعي  ليارهددددا ع دددد  مسسسددددات  املختلفددددة  ومنأددددا املسسسددددة التعليميددددة  و  يميدددد  اتخدددداا  ددددرار  شددددعن التعلدددديأ 

 :   ما يعتيوتخطيط  دون النُّر إق  الجواعل  خر  وك املجتم   م   هأ هه  التحوو 

 :الدواعي الاجتماعية -أ

و بندا ي  در عد  تحدوو  
د  صعبه زة للمجتمعا  و سداعية  إا إعا  

ر ،رتماوك  اهرة عامة وسمة مميه َعدو التريو صو

مددد  ومسسسدددات  و دددواهر  ،رتماعيدددة والع  دددا  بدددين  فدددراد   ومدددا 
و
ُّ

و
يطدددر  ع ددد  املجتمددد  ودددك تركيبددد  السدددذا ي وع

َعدددو ركًنددا رئيًسددا مدد   ر ددان يسددا ل الدد  مدد  
و
ددرا  وددك القدديأ و،تجاهددا  و عمدداع السددلوي املختلفددة  وال ددد ت تريو

 .النسق ال قاوك للمجتمعا 
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ن القددو  ،رتماعيددة املختلفددة للمجتمدد   وطاملددا  نا هدده  القددو   ويعتمددد النُّدداي ،رتمدداوك ع دد  تددواتو

ن  س د  و فراد  ا عون بعوضاعاأ ،ر تماعية  فل  يذون هناي مشي   ت ير ،هتماي  وع   وك  الة تواتو

ل   
ه
دذ

َ
ش

و
العي  مد  الد  إاا  اعد   وضدا  والقدو  ،رتماعيدة  يدر ملسدقة ومخالفدة ملدا يطمدح إليد   فدراد  وت

ًدا بالتسدددو  و،نأيددار  وفيمددا ي ددك  َاددا عوائدق  مدداي تحقيددق الرايددا  و هدداف  فدد نا النُّدداي ،رتمدداوك يسددبح مو

 :ألهأ  وضا  ،رتماعية عر 

 :ا تقاد العدالة الاجتماعية -

صعددا ي املجتمددد  املسدددري مددد  اتسددا  التبدددايو  بدددين القدددو  ،رتماعيددة املختلفدددة   يدددا  صدددبح التفددداو  

قادا ل ختفداي  و لدة  واضً ا بين طبقا  املجتم م فاناي  البية تعا ي الفقر والتأمديد  وطبقدة وسدطف ودك طُر

و إقدددد  ا تسدددداد السددددوا الاددددوة بددددين .مدددد يمتلذددددون يددددروا  املجت ددددف الايي ددددك والتحددددوو ددددع  سياسددددا  التييو و ددددد وسا

الفقددددراي و  نيدددداي  و  دددددي  تحددددوو   كبيددددرة وددددك بنيددددة الطبقددددة الوسددددطف  يددددا تحولدددد   عددددداد كبيددددرة منأددددا إقدددد  

اليل ال دددد محدددودي الدددخلم ور دددأ  نا الدولددة لددأ تتخدددل عدد  مسددئولياسأا ودددك دعددأ السددل  والطا دددة إ   نا  سدد

دق  أددا سياسددا  الدددعأ لددأ تحددل مشددي   الفقددراي با
َ
ط

و
د الدددعأ بددين بيرو راطيددة عقيمددة  وفئددا  . ت نف 

و
سددل

و
فلقددد ا

 . ير مستحقة للدعأ ولأ يجرؤ   د منأأ ليعل   ع  لي  بحارة إلي 

ددددر الجددددهري وددددك بنيددددة الايذددددل الطبقددددي للسددددذان إقدددد  بددددروت وعمددددو طبقددددة   دددد اق  عمدددداو  و ددددد  د  التريو

قة مذاسل ارتماعية وسياسية وماليدة كبيدرة  وال دد و   
أ املاو والسياسة محقه

َ
املسل مُر  ال د تاور  بين عال

تتحيأ  بر أ  لة عددها  وك  ل قأدي وك  ياة  فراد املجتم   و ابل بروت هه  الطبقة هبدوع  سدبة متزايددة 

سدددوًيا  يدددا تزايدددد  عدًداواعحددددر   مددد   فدددراد الطبقدددة الوسدددطف إقددد  الطبقدددة الددددعيا ممدددا تاد  وضدددا  القاعددددة

ا   مذاعة و  تستطي  تلبية متطلبا   ياسأا  ساسية  وبهل   صبح الايذل الطبقدي يحدوي  مدة ضديقة  سدلي 

حة تتآ ل باستمرار م  الطبقدة الوسدطف  و اعددة متزايددة ،تسدا  مد  الطبقدة الددعيا    6001ال دو   )وشُر

09.) 
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كبيدرة لتخفيدف ليدار الفقدر و،سدلبعاد ،رتمداوك لفئدة  يدر  ليلدة  وإاا  اع  الدولة  دد  امد  بجادود

مددددد   بنددددداي املجتمددددد  مددددد  خددددد و عُّددددداي التعلددددديأم فددددد نا املجتمعدددددا  ال دددددد يقتسدددددر فوأدددددا  دددددق التعلددددديأ ع ددددد  طبقدددددة 

دددددر النُّددددداي السياسدددددأد . معينةيسددددير التعلددددديأ  داة ل  دددددراي السددددداعد داخدددددل عطددددداا هدددده  الطبقدددددة فقدددددط  
 يدددددا صعبه

  فدددد نا التعلدددديأ يتجدددد  لخدمددددة ،رتمدددداوك عدددد  مسدددد
ً

  ة طبقددددة مدددد  الطبقددددا   الطبقددددة الر سددددمالية العليددددا مدددد  

تج  إق   ْن يسير وك مرا ل  التالية لبلزاي بمسروفا    تستطيعاا الطبقا   يدر القدادرة فيمدا  مسال اا  ُو

ر ع  تيري  الطبقية القائمة   
ل  )صعبه  (.61  6000الرُر

العدالددددددددة و،عدددددددددما  ،رتمدددددددداوك " 6000دة التنميددددددددة املسددددددددتدامة والادددددددددف ال ددددددددا ي مدددددددد   هددددددددداف  رندددددددد

 فروك "واملشاركة
 

ة الجررافية"  ينل ق من  هدف :   ين و ع  "تحقيق العدالة املذاعية وسد الفجوا  التنمُو

العدالة املذاعية ُك إ د  ر ائز العدالة ،رتماعية ال د تس   الدولة إق  تحقيقاا م  خد و سدد الفجدوا  "

ة الجررافية  وال د تتم ل وك عدي املسداواة ودك الفدرن  واملدوارد  وردودة ال يداةال لدها تسدتأدف  رنددة . تنمُو

 ودددك مجددداقك  ال ددد ة والتعلددديأ  
ً
الوطنيددة للتنميدددة املسدددتدامة إتا دددة وتحسددين ردددودة الخددددما   ساسدددية خاصددة

فيددة  بمددا وتحسددين مسددتو   داي املسسسددا  ال ذوميددة ال ددد تددوفر الخدددما  العامددة و   ساسددية وددك املندداطق الُر

حددددد مددد  الهجدددرة الداخليددددة ا ُو ة . يددددعأ رعدددل تلدددد  املنددداطق واعدددددة ا تسدددادي  ددددادة الفدددرن ،سددددل ماُر وكدددهل  ُت

دددددددددددددددا والدددددددددددددددهي سدددددددددددددددينعي  إيجاًبدددددددددددددددا ع ددددددددددددددد  خلدددددددددددددددق و دددددددددددددددائف  ئقدددددددددددددددة
 
" بورددددددددددددددد   خدددددددددددددددان ودددددددددددددددك املنددددددددددددددداطق   دددددددددددددددل  ُّ

t2030.gov.eg/goals)www.egyp.) 

 :البطالة -

تم ددل البطالددة وددك مسددر تحدددًيا كبيددًرا  مدداي صددا  ك السياسددا م فالقطاعددا  املختلفددة وددك سددوا العمددل 

كمددا تنلشددر بسددفة خاصددة بددين الفئددا  الشددابة واملتعلمددة . تعددا ي مدد  اعلشددار  ددل مدد  البطالددة السددافرة واملقنعددة

 (.002  6000البرادوك  )تعطي ملسر ميزة  سلية عالية وال د تم ل الابة الطبيعية ال د يمي   ْن 

 وو هو ضيق القاعدة : وترر  مشذلة البطالة ال د تشادها مسر وك السنوا   خيرة إق  مسدُر 

ددادة وددك  دأا محدوديددة  دددرسأا ع دد  توليدد فددرن عمددل  افيددة   ي مت ئمدة مدد  الُز
َ
ددْ  ي وعتاريدة وضددعف  دا أددا  وم 

http://www.egypt2030.gov.eg/goals)
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 لتحددددددي  عدددددر  العمدددددل  وهددددده  ُدددددك
ً

معةدددددلة التخلدددددف  و تحددددددي التنميدددددة   ي الجاعدددددل املدددددزم  و طدددددوو  رددددد 

 و عقدددد  اللشددددريل بمددددا فوأددددا )بطالددددة تامددددة وبطالددددة عا سددددة : البطالددددة  والبطالددددة املرتبطددددة  أددددها املسدددددر عوعددددان

َ  لادددا ، تسددداد امل(. السدددور املختلفدددة للبطالدددة املقنعدددة َعدددرا
َ
سدددري منددده واملسددددر ال دددا ي هدددو  الدددة الر دددود ال دددد ت

ددددف الايي ددددك مندددده عدددداي  ددددا   وال ددددد بددددد  ببرعددددامج الت ليدددد  ، تسددددادي والتييو ي وددددك إصدددد    عددددض 0990ال ماعينيا

ددد   داي  َحسو
َ
قدددة اعيماشدددية  فددداتداد   ددددة الر دددود ودددك ، تسددداد العيندددد بدددر أ ت املُّددداهر املاليدددة والنقديدددة بطُر

ا   كمدددددا املددددداقك والنقددددددي  ولدددددأ تدددددنوا محددددداو   إ عدددددا  النمدددددو ، ت سدددددادي ودددددك النسدددددف ال دددددا ي مددددد  اللسدددددعينيا

ي   ف  ن  وهه  ُك  تمدة الر دود 0990تةافر   عض العوامل الخاررية لتزيد م   دة الر ود منه  واخر 

 ملشدددددذلة البطالدددددة 
ً

مركدددددز الدراسدددددا  السياسدددددية )وعقددددد  السددددديولة ال دددددد تم دددددل الجاعدددددل الطدددددارا و  سدددددر  رددددد 

 (.022-020  6000  6000ووستراتيجية 

ا  ف اا ما تجاوت هها القدر  دوًدا معيندة  َعدو  مًرا طبيعي  د  در م  البطالة وك  ي ا تساد صو إنا توارو

ف نأددا تسددبح مشددذلة لاددا خطورسأددا وتمتددد ليارهددا السددلبية لددي  فقددط إقدد  الجواعددل ، تسددادية وليدد  إقدد  عددوا   

در فقدط عد  طا  
  يدر عديدة  ارتماعية وسياسديةم فالبطالدة   تعبه

ً
 دة عاطلدة ودك ، تسداد و  تعيد  اسدتر  

كفي للموارد فحسل  ولينأا تعند ما هو  كثر م  ال   يا تم و  ياة  فراد املجتم  وتسير ع   سلوكياسأأ 

بة
ا
 .وتسرفاسأأ  وم  هنا تيم  خطورسأا  ونأا مشذلة مرك

 :و مكن ت ديد أهم ألاهداف الاجتماعية للت طيي التربوي  يما يلي

  ر ا تياردددا  املجتمددد  والنأدددو  بددد  مددد  خددد و تدددوفير  يددددي العاملدددة ال تمدددة العمدددل ع ددد  تطدددُو

ر   .لتطُو

  حافُّة ع   ما هو مفيد وريد م  تقاليد املجتم  وتراي  ومفردات
و
 .امل

 ز باملروعة وال ركة ،رتماعية ل  إق  مجتم   يتميا ساهمة وك عملية تحديا املجتم  وتحُو
و
 .امل

 فرد ع   عو  التعليأ الهي يلناسل و درات  وإمذاعيات  ضمان  سوو  ل. 

 منح رمي   فراد فرًصا متذافئة للتعليأ. 
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 :الدواعي الاقتصادية -ب

دددرا  ، تسدددادية وال قافيدددة والسياسدددية و،رتماعيدددة ع ددد  املجتمددد  املسدددري خددد و لقدددد  توالددد  التريو

ددددة ودددد  بنيددددة وو ددددائف املسسسددددا  العقددددود  خيددددرة مدددد  القددددرن العشددددُر   وال ددددف  د  إقدددد   دددددو   ددددرا  روهُر تريو

ا  القرن العشُر   إ   نا  يبير وك املجتم  منه يماعينيا ،رتماعية املختلفة  و ار  ليار هه  التحوو    شذل 

 .ي6000يناير  60وتيرسأا تسارع  م  مرور املجتم  بتحوو    كبر  وك مر لة ما  عد   دا  

ي  وضدددا  ، تسدددادية بسدددفة  خاصدددة  بدددل   ددددا   و دددد  دددان  
ي    دددد العوامدددل 6000ينددداير  60تدددرده

دددادة الردددخط ،رتمددداوك لدددد  رمدددو  الشدددعل املسدددري  واعدددد   العديدددد مددد   ال دددد سددداهم   شدددذل  رئدددي  ودددك ُت

دد  مُّدداه
ا
ر ، تجارددا  املناهةددة لنُّدداي الددرئي  الرا ددل محمددد  سددند مبدداري  واملطالبددة بددالتريير  و ددد تجل

ي الوض  ، تسادي وك  
ادة  سبة الفقر والعشوائيا   وارتفا  معدو البطالة بين الشباق  واعخفا  : ترده ُت

ةدددة مددد   ا   سدددعار  شدددذل  م  دددوظ  د  إقددد   ْن  صدددبح  فئدددة عُر مسدددتو  الددددخوو ودددك مقابدددل ارتفدددا  مسدددتُو

 .املواطنين  ير  ادرة ع   تلبية   سط مقوما  ال ياة اليومية

مي  توضي ل تحديا  كبر  فيما ي كُو  
ه
َم 

و
 :ح  هأ  وضا  ، تسادية وال د ت

 :الاعتماد على املساعدات ألاجنبية -

ليددة  ولدها لجدع  إقد  البحدا عدد   تعدا ي الددوو الناميدة مد  القسددور الواضدا ودك القددرة املاليدة والتمُو

ددل الخددارتك ددادة هدده  القدددرة و ددان مدد  بينأددا ،تجددا  إقدد  التمُو   و اعدد  مسددر مدد  الدددوو ال ددد مسددادر رديدددة لُز

دأا لجدع  إقد  املسسسدا  الدوليدة 
َ
دْ  ي دل الخدارتك لتحقيدق التنميدة املجتمعيدة  وم  اضطر  إق  ال جدوي إقد  التمُو

ددل وددك صددورة  دددرو  ومددنح ددل الخدددارتك . املتقدمددة ل  سددوو ع دد  هددها التمُو ولددأ يقتسددر لجددوي مسددر إقدد  التمُو

َعدددددا  الدددد  إقدددد  
َ
ددددل ملشددددروعا  البنيددددة لدددددف  وعتددددا  و ددددد   بددددل ت الخدددددما   يًةددددا  إا  سددددل  معدددد  ع دددد  تمُو

ل ال ذدومي  يدر  داف  .  ساسية م  ميا  وصرف صّك وكارباي واتسا   يأ ال  ة وال قافة ا  ان التمُو
ا
ومل
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ُددل الدوليدددة  ملواراددة املشددي   القائمددة وتحقيددق وصددد  ا  املنشددودة  فقددد لجددع  مسدددر إقدد  مسسسددا  التمو

ة لتقديأ املساع  (.22  6002الخُو   )دا  املالية ال د تساأ وك تنفيه الخطة التربُو

ل ،سل مارا  الجديدة  عض م   هميدة ودك تحقيدق النمدو  وإاا  ان للمساعدا  الخاررية وك تمُو

ل  مدددد  خطدددر داهددددأ ع دددد    
ه
، تسدددادي وددددك  ي بلدددد  إ   نا ،عتمدددداد املتزايددددد علوأدددا يم ددددل خطدددورة بالرددددة بمددددا تشدددذ

، تسداد الدوطند  وع د  مسدتقبل  ريدداو القادمدة ال دد سدتذون مسدئولة عدد  تسدديد هده  القدرو   إضددافة 

ف مددددد  و دددددو   حدددددة للمعوعدددددة  و للقدددددرو   والتخدددددوو دددددل املاع  إقددددد  الشدددددروع املو فدددددة ال دددددد تشدددددترطاا هيئدددددا  التمُو

 (.000  6000عيد  )، تساد املسري تح  سيطرة الايئا   رنلية والبنوي 

للمساعدا   رنلية رملة مد   هدداف السياسدية و، تسداديةم تتم دل  هدداف ، تسدادية إنا 

القةاي التدُر ك ع   النشاع ، تسادي للدوو النامية املتلقية للعون  وتميين املسسسدا  ، تسدادية : وك

ة ، تسددددددداد الدوليدددددددة مددددددد  إدارة ، تسددددددداد العدددددددالود  دون اعددددددددما  ا تسدددددددادي إ ليودددددددد عربدددددددي  ضدددددددم  منُّومددددددد

اسأددا وددك الدددوو العربيددة  وتعميددق هددوة الخدد ف بددين   دد اق  العددالود  وتشددُو  عمددط التنميددة ، تسددادية و ولُو

: وتتم دددل  هدددداف السياسدددية ودددك. رؤو   مدددواو و دددوة العمدددل   يدددا تتزايدددد معدددد   البطالدددة بالددددوو الناميدددة

تك العوملة إق  املسادر  ساسية للموا  
َروه رد الطبيعية  وال  م  خ و عمليا  الخ خسة  ضمان وصوو مو

 (.02-02  6002الخُو   )و شاع الشر ا  متعددة الجنسيا  

كمدددددا تسدددددتأدف  ةدددددية املسددددداعدا   رنليدددددة ا دددددت و العقدددددل العربدددددي وتعميدددددق التبعيدددددة  ففدددددي سدددددليل 

يية ر ائز مامة للت ل داخل املجتم  السيطرة ع   العقل العربي استخدم  وستراتيجية  وروبية و مُر
و
رلر

 
ً

ك هيئا  تخدي خطط ا ت و العقل وك مسر وبلدان املشرا إرما   (.02-02  6002عبدالعاو  )العربي  ُو

 -وإاا  ان الادف م  املساعدا   رنلية 
َ
عل زو ع   مسداعدة  -كما هو مو  

ه
َرك ا يو ا و خ  ي  ا إ ساعي 

ً
هدف

  هو إتا ة الفرصة ل جادا  الدوو النامية وك تحقيق التنمية م  خ و إص  
َ
  التعليأ ف نا الادف  ير املعل

قة   و بعخر   وم  املتو د   ادور . الدولية املاعحة لطر  تورااسأا وسياساسأا ع   سياسة التعليأ املسري بطُر

 (:000-069  6002روهر  )سلبيا  وك املجاو التعليود عليجة ،عتماد ع   املساعدا   رنلية  م   هماا 
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   ادور عدو  مدد  الر ابدة  رنليدة ع دد  ميزاعيدة الدولدة  والدد  ع د    دل مدد  خد و متا عدة الدددوو

حة ل جأ مساعدسأا  وكيفية صرفاا  ومد  العائد منأا  .املاع 

 ر املندداهج  وإعدددادة : تركيددز معُّددأ املعوعددا   رنليددة وددك مجددا   تعليميدددة  يددر مباشددرة  م ددل تطددُو

ن مل دددل هدددده  املجدددا   ليددددار سدددلبية ع دددد  املسسسدددا  التعليميددددة و دددد يذددددو . تعهيدددل املعلمدددين و يرهددددا

 .ال ذومية

  زة للعمل  أه  املشروعا  ولو  
ة متميه تجتهق املشروعا  الدولية وك املجاو التعليود  و   شُر

لبعض الو    مما يبعدهأ ع  القياي بععمدالاأ  و يددفعاأ لعددي القيداي  أدا فيمدا  عدد عليجدة 

آ  بين العمل بالايئا   رنلية والعمل بالقطا  ال ذومي و دد يدسدي  خت ف الدخوو واملذاف

 .ال  إق  تفتي  راود هس ي وعدي  درسأأ ع   العمل

  دددادة ن مح دددك بنسدددبة معيندددة ممدددا يدددسدي إقددد  ُت تشدددترع  عدددض الجادددا  املاعحدددة ضدددرورة وردددود مذدددوا

ل املشروعا  الر سمالية املنشعة م  مذ د الطلل ع   العملة املحلية لتمُو ن  رن د  وم  تزايو وا

يجدددأ هددده  املشدددروعا  يدددزداد يجدددأ املسدددروفا  الر سدددمالية العامدددة ودددك املجددداو التعليودددد  و دددد 

ل َر   ْن توار  عقًسا وك التمُو
َ
فت

و
ا ع   امليزاعية ال د م  امل  .يم ل ال  عبًئا إضافي 

 حددة إلعددادة صدديا ة العقددل املسددري بمددا يتفددق و هددداف السياسددة الخاصددة  أددا   سدد ك الدددوو املاع 

 .وال  م  خ و البحو  املشتركة وتُادة يجأ التعليأ  رن د بسور  املختلفة

  يرتبط ال سوو ع   هه  املعوعا  بلنفيده الددوو املمنو دة لشدروع معيندة  الًبدا   تم دل خيدًرا

توصددية البند  الدددوقك الخاصددة بخفدض  عددداد املقبدولين بددالتعليأ ال دداعوي : ألفدراد املجتمدد   م دل

 .لعاي  وخفض  عداد املقبولين بالتعليأ الجام كا

ل َّلى اقتصاد السوق  -  :الت وُّ

قَسدددد  أدددا تدددداخل ا تسددداديا  دوو العدددالأ  و دددد اعتقلددد  : لقدددد  ادددر مسدددط ا العوملدددة ، تسدددادية وُو

ا  وتددددددعو  ا ا تسدددددادي 
ً
مفدددداهيأ و فذدددددار العوملدددددة إقددددد  مجدددداو التعلددددديأ العددددداقك  وتشدددددير للتعلددددديأ العدددداقك بوصدددددف  سدددددو 
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دددأا  ددددي  عقلدددة عوعيدددة ودددك إدارة عُّدددأ ل
َ
دددْ  ي تخفيدددف سددديطرة ال ذومدددا  ع ددد  التعلددديأ  وتُدددادة الخ خسدددة  وم 

ق ودك العديددد مد  رامعددا   دا  اللسددُو أ مد   رددل تطبيدق مفدداهيأ وعُُّر
َ
التعلديأ العدداقك ودك مختلددف  عحداي العددال

أ  أدف اكلساق ميزة تنافسية وك السوا الدولية 
َ
 .(00  6002ال و   ولخرون  )العال

 للنُّدددداي ، تسدددادي و،رتمدددداوك والسياسدددأد  يقددددوي ع ددد  الفيددددر 
ً

ًرا  دددام  َعددددو ا تسدددداد السدددوا تسددددوو ويو

ددة لَّفددراد واملشددروعا  وليدد  وددك إطددار  واعددد عامددة للسددلوي  ددره  وهددها معنددا  إعطدداي  دددر مدد  ال ُر الليبراقددك ال و

املجدداو للقطدا  الخدان  بدل ال قيقددة متفدق علوأدام فلدي  املقسدود بدد  إضدعاف دور الدولدة   و مجدرد إفسدا  

دة تةدد  وطدار العدداي للنشداع ، تسدداديم فدالتريير الو يددد هدو ترييددر   نا السدوا   تعمدل إ  وددك إطدار دولددة  ُو

 (.02  6000يو    )ألسلوق التوري   وال  با عتقاو م   سلوق  وامر إق   سلوق السياسا  

وردددددود : وا تقدددددوي ع ددددد  عددددددد  مددددد  الفرضددددديا    هماددددداممدددددا سدددددبق يميددددد  القدددددوو إنا فلسدددددفة لليدددددة السددددد

و النقدي والسدل ك   ا تساد يقوي ع   املليية الخاصة لوسائل وعتا   والتخسو  وتقسيأ العمل  والتبادو

و  مددددد  خددددد و مسسسدددددات  القائمدددددة  دددددل والتبدددددادو و والتنقو ددددد  والعمدددددل ووعتدددددا  والتحدددددوو
و
دددددة التمل ا تسددددداد يلددددديح  ُر

 .والقواعين النافهة وتنُّيمات  واللشريعا 

 :بيء النمو الاقتصادي -

ي باعتبارها 6000رؤُة مسر: تعتبر التنمية ، تسادية م   هأ ر ائز إستراتيجية التنمية املستدامة

املحددري الددرئي  لتحقيددق التنميددة املسددتدامة   يددا يددسدي النمددو ، تسددادي املسددتداي إقدد  تددوفير فددرن عمددل  

  
ر البنية  ساسدية للدب د ال تمدة لجدهق ،سدل مار وتوليد وتُادة الدخل  مما صعزه ت م   درة الدولة ع   تطُو

املح ك و رن د  ورف  مستو  الخدما  التعليمية وال  ية وال قافية وتحقيدق العدالدة ،رتماعيدة وإتا دة 

ودك دعدأ ورف  مسدتو  الخددما  ال تمدة ل يداة املدواطنين لتحسدين مسدتو  معيشدتأأ وتمييدنأأ مد  ،سدتمرار 

 (.11  6060بنوان  )عملية التنمية ، تسادية  وتوفير  ياة تلسأ بالرخاي و،ستدامة لجمي  املواطنين 
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َعددددو مسدددر مددد  الددددوو ال دددد تدددعير  باألوضدددا  ، تسدددادية العامليدددة فهد تعدددا ي مددد  اعخفدددا  الددددخل 
و
وت

 عد  القومي العاي  وتمر بمر لة ر ود ا تسادي  د  إق  مشي   ا تسادية 
ً

متعددة وك املجتم   هدها فةد 

الديون الخاررية ال د تفا م  وك مطل  القرن ال ادي والعشُر   باإلضافة إق   وضا  ، تسادية املتردية 

دددادة ،سدددعار  وعقددد   يمدددة العملدددة املحليدددة  وضدددعف  ردددور  و دددل الددد   د  بمدددرور الو ددد  إقددد   املتم لدددة ودددك ُت

 (.002  6000عزق  )الخدما  ومنأا التعليأ  تقلي  وعفاا ال ذومي ع   رمي 

و السدددري   و ادددور  عمددداع رديددددة مددد   دددر والتحددوو إنا تعددرو  القددديأ واملعدددايير والدددنُّأ واملسسسدددا  للتريو

َعددو مد   هدأ التحدديا  ال دد تواردد  مجتمعندا ومسسسدات  ودك القدرن ال دادي والعشدُر   وهددها  ة صو ال يداة  سدُر

ددف معدد   والدد  بلنميددة  دددرسأأ ع دد  يقتيدأد  ْن يذددون  فددراد و  الجماعددا  ردداهُز  للترييددر و ددادُر  ع دد  التييو

مادا  وهده   مدور   يميد  ال سدوو علوأدا إ  بنُّداي  التفيير وتنُّيأ املعرفة املتدفقدة باسدتمرار وعقددها وتقُو

 .تربوي ع   دررة عالية م  اليفاية

وإاا  اع  القيأ ُك موراا  للسلوي اللشري و اكمة ل   فاها يتطلل مرارعة منُّومة القيأ وك 

مجتمعاتندددا العربيدددة ع ددد  مسدددتو  الفدددرد واملجتمددد  مددد   يدددا الفلسدددفة والدددد     بدددل و سددداليل  يًةدددا  ع ددد  

وال دددد منأدددا  ددديأ ،عتمددداي  يوعيدددة  00ينددداير و 60اعتبدددار  نا القددديأ ويجابيدددة ال دددد امتليادددا املسدددري الجديدددد  عدددد 

لندددا  وموارادددة مسدددتجدا  العسدددر ب بددددا   والدددهي  ة  ُدددك  داة القدددادرة ع ددد   فدددت هُو والدددو ي للدولدددة املسدددُر

ا والترييدر املنشدود الدهي تسد   إليد  القيدادة السياسدية ورميد  املسسسدا   صعند امت ي  سباق القدوة والتفدوو

 .  التعليمية  خاصة الجامعا ومنأا املسسسا( 0  6000تايد  )وك الدولة 

،رتقدداي بجددودة  يدداة املددواط  املسددري " 6000والادددف  وو مدد   هددداف  رندددة التنميددة املسددتدامة 

 فروددك "وتحسددين مسددتو  معيشددت 
 

  "ال ددد مدد  الفقددر بجميدد   شددذال  والقةدداي ع دد  الجددو "  ينل ددق مندد  هدددف

َعددَر  عدداتج عدد  ال رمددان تنطلددق  رندددة الوطنيددة مدد  منُّددور شددامل للت: "يددن و ع دد 
َ
عامددل مدد   ةددية الفقددر ك

دددأا سأددددف إقددد  بنددداي  دددرا   فدددراد وضدددمان عدالدددة توتيددد  
َ
ددْ  ي مدد  الخددددما   ساسدددية والفدددرن ، تسدددادية وم 

الفددرن وتددوفير مُّلددة ل  مايددة ،رتماعيددة ورفدد  معددد   النمددو ، تسددادي ، تددوا ي املسددتداي بمددا صسدداأ وددك 
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ادة دخل املواط  وتق وتوقك  رندة  هميدة خاصدة للقةداي ع د  الجدو  وسدوي الترهيدة . لي  معد   الفقرُت

ل تحقيدددق  مددد  الردددها ي  وتُدددادة فاعليدددة بدددرامج دعدددأ الردددهاي  ورفددد  الدددووك الردددها ي بدددين  دددبو دددز سو مددد  خددد و تعُز

ت  رنددددة الوطنيدددة مددد  الددددور الدددهي تقدددوي بددد  مسسسدددا  املجتمددد  املدددد ي ودددك ال دددد. املدددواطنين  
عدددزه

و
مددد  الفقدددر  وت

ل املسسسأد م  راود الدولة  (.(www.egypt2030.gov.eg/goals" والجو  م  التعكيد ع   ضرورة التذامو

جدددي عفًعدددا إ  إاا تذاملدد  معاددا ال لدددوو التعليميددة و،رتماعيدددة إنا 
و
ال لددوو ، تسددادية و ددددها لدد  ت

دددددأا تحقيدددددق والسياسدددددية  وا
َ
دددددْ  ي ل دددددد تتم دددددل ودددددك تحقيدددددق ،سدددددتقرار  مندددددد والسياسدددددأد والعدالدددددة ،رتماعيدددددةم وم 

دددره وكيفيدددة  ل الجيددل الجديدددد ع ددد  يقافدددة العمدددل ال و ،سددتقرار ، تسدددادي  والتركيدددز ع ددد  املعاهدددد املانيدددة وتددددُر

دددددد  سددددددليمة  وتشددددددريل الطا ددددددا  العاطلددددددة املورددددددودة وددددددك مخ سو
و
تلددددددف  طاعددددددا  بندددددداي مشددددددروعا  خاصددددددة ع دددددد   

و عحددددو ا تسدددداد  ، تسدددداد القددددومي  ودعددددأ القطددددا  الخددددان املح ددددك وتشددددجيع   ليعخدددده دور  وددددك عمليددددة التحددددوو

 .(20  6001املدهون  )السوا 

ي  وضا  ،رتماعية و، تسادية  بل   
يوعية  00ي  6000يناير  60مما سبق يمي  القوو إنا ترده

ددَدًرا محتوًمددا مدد  هللا6000
َ
ين السدديذولورية  ي  لددأ ييدد    يجددل اللسددليأ بدد   ولددأ ييدد  عليجددة لطبيعددة املسددُر

مدددددا  دددددان الددددد  عليجدددددة مباشدددددرة  والقيميدددددة  كمدددددا لدددددأ ييددددد  عليجدددددة لدددددنق  رؤو   مدددددواو والخبدددددرا  الفنيدددددة  وإعا

لسياسا  خاطئة ربطد  ا تسدادعا بمنُّومدة ، تسداد الر سدماقك ودك تنميدة تا عدة  تدأ ودك إطارهدا ومد  خ لادا 

تساد املسري لعملي د  نأل واستر و واض تين  مما  رم  م  موارد  الهاتية و فقد  السديطرة تعرو  ، 

ا  والطبقة  ع   يروات  الطبيعية عليجة إعادة الايذلة  فذان ا تسادعا وك خدمة دوو املركز الر سماقك خارري 

ا  .الر سمالية داخلي 

 :وي  يما يليو مكن ت ديد أهم ألاهداف الاقتصادية للت طيي الترب

  دادة َسات    بأف استر و ممي  ممدا يدسدي إقد  ُت سا
َ
خ وعفاا ع    عوا  التعليأ واستر و مو

 .كفايت  وإعتاريت  إق    بأف  د

http://www.egypt2030.gov.eg/goals)
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  ق إكساب  املادارا  والخبدرا   وتُدادة القددرة العمل ع   رف  اليفاية وعتارية للفرد ع  طُر

 .وعتا   و الترييرا  وك ، تسادع   التحروي الو يفي  ساولة وفًقا لُّروف 

  ددددق تنشدددديط البحددددا ر ، تسددددادي والسددددناوك عدددد  طُر املسدددداهمة وددددك وسددددرا  وددددك عمليددددة التطددددُو

لين للقياي باألبحا  لود  وإعداد  فراد املسها  .الع 

 ا وكيًفا ل والبعيد م  القو  العاملة كم   .مقابلة ا تيارا  الدولة ع   املد  القُر

 لبطالدة بدين املتعلمدين و يدر املتعلمدين بحيدا يدتأ ،سدتر و الذامدل لجميد  مواراة مشدي   ا

 .القو  العاملة املتوفرة

 :الدواعي الثقا ية -جة

ا   ددد  داي  وتحسددين املسددتُو يددسدي مندداخ املنافسددة إقدد  رفدد  رو  التندداف  بددين الجامعددا  ع دد  تجُو

ددددة وال قافيددددة  كمددددا صشددددج  ع دددد  ع قددددل التينولوريددددا واسددددتخداماا وددددك الجامعددددا   والجواعددددل   اديميددددة ووداُر

واملسدداعدة وددك دفدد  الجامعددا  عحددو ،طدد   ع دد  تجددارق الجامعددا  املتقدمددة بمددا صسدداأ وددك ،رتقدداي بالجامعددا  

ة وخفددددض  ر  دددددراسأا التنافسدددية ل  فددداظ ع دددد   وادرهدددا اللشدددُر الوطنيدددة  وتشدددجي  الجامعددددا  لتحسدددين وتطدددُو

عدا  إقدد  ،طدد   ع دد  منداهج الجامعددا  املتقدمددة ومددا يجدري  أددا مدد  بحددا هجدرة العقددوو املحليددة  و فددز الجام

وتسدددمح املنافسدددة ل جامعدددا  املحليددددة مددد  ،علشدددار ودددك الخدددار   شدددرع تقدددديأ خدددددما  . علودددد  وكيفيدددة إدارسأدددا

ل العدداملين  أددا ملواكبددة التطددورا  التينولوريددة وتطددُو نأددا مدد  الدد   وتدددف  الجامعددا  إقدد  تدددُر  
ه
َمي

و
ر تعليميددة ت

عُّددأ التعلدديأ وبرامجدد  و سدداليب  لتلبيددة ا تيارددا    دد اق املسددالا  وتشددج  ع دد  توريدد  البحددو  مدد   رددل 

ر وبنددداي . تحقيدددق  هدددداف املجتمددد  وتحقيدددق التنميدددة املسدددتدامة كمدددا تسددداأ املنافسدددة ودددك إلدددزاي الجامعدددا  بتطدددُو

سة ملعرفة عُّأ للمعلوما م ع  الجامعة كمنُّومة  وع  البيئة الخاررية ومتطلباسأا  وع ناف 
و
  الجامعا  امل

د  وة فاعلدة ودك رفد  املسدتو  ال قداوك  وتُدادة الر بدة  عقاع القوة والةعف لديأأ  إا إنا امت ي املعلومة َصعو

 (.220  6002درويد  )وك التناف  
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ا للتعلديأ   يدا تسد    دل مسسسدة لتقدديأ  فةدل لدديأا   دا  د ي 
ً
  مناخ

و
يدر التنداف َعدو اعلشدار ف  ويو

دددددل ع ددددد  الجامعدددددة التحدددددديا املسدددددتمر ودددددك برامجاددددددا و  تورا ر  ُو الترلدددددل ع ددددد  الجمدددددود والسددددد ك الددددددؤوق للتطدددددُو

سدددا   ر مباعوأدددا ومرارعدددة التخسو دددين واسدددتقطاق الطددد ق الفدددائقين وتطدددُو و،سدددتعاعة بدددعرود  سددداتهة ووداُر

ل العاملين  أا وتلبية ا تيارا  الط ق ووبدا   وتساأ التنا فسية ودك تحقيدق لمداو املجتمد  وتحقيق مطال 

  يأ التورو  السري  للعاملية  وتحقيق املستو  املر وق للمستأل  املح ك والعالود
ً

 .املح ك  و 

 :الدواعي التعليمية -د

دددف ع ددد  عاتقددد  مددد   عبددداي 
َ
لق َعددددو التعلددديأ مددد   هدددأ الدددنُّأ املجتمعيدددة ملدددا يقدددوي بددد  مددد  و دددائف  ومدددا يو صو

وارد  النُّداي التعليودد املسدري تحدديا   ومسئوليا   ال  هو املنوع ب  وك املقاي  وو مامدة بنداي اللشدر  ُو

ل م   درة هها النُّاي ع   تحقيق  هداف   وتتحدد  هأ التحديا  التعليمية فيما ي ك  
ه
 :عديدة تقل

 :ت قيق جودة ونوعية التعليم -

ددددق بتينولوريددددا لقددددد فرضدددد  تحددددديا  العسددددر ضددددرورة ،سددددل مار الجيددددد وددددك النشدددداع و سددددا ي امل  
ه
تعل

بدددددة تسدددددتطي  اسدددددل مار املعلومدددددا  وتحليلادددددا وصددددديا تأا لتخددددددي  ةدددددايا  َدرا املعلومدددددا   وال دددددد تدددددنأض بددددد  عقدددددوو مو

اسدددددل مار  دددددوة العقدددددوو ودددددك وبددددددا  و،بتذدددددار والتجديدددددد  ورسدددددأ صدددددورة : التنميدددددة  فالتنميدددددة التينولوريدددددة ُدددددك

 .ملستقبل   فةل

لمية كبي أ ويعيد العالأ  ن يورة ع 
َ
رة بذل ما تحمل   لمة يورة م  معنف  تبددل  معادا رؤُدة العدال

دعا   أ الدددهي  ددددا
َ
فددد اا بنُّدددرة رديددددة للذدددون والطبيعدددة  كمدددا تطدددور  مفاهيمندددا واتسدددع  ودددك رؤُتأدددا مددد  العدددال

سوف  ر الاائل وك التقنيا   هها وهناي العديد " بالفةاي ال محدود"باألر  والسماي إق  ما صو وال  م  التطوو

دددة ودددك  يددداة مددد دددرا  رهُر لميدددة والتينولوريدددة وتدددداعياسأا وال دددد   ددددي  تريو   املتريدددرا  ال دددد  فرتسأدددا ال دددورة الع 

 فراد واملجتمعا  وك  سلوق ال ياة وعدو  ،هتمامدا   و،تجاهدا  وودك اعتمداياسأأ  و دان لادا تدعيير كبيدر ع د  

 (.00  6000ايد   ت ) سق القيأ ال اكأ للسلوي الفردي واملجتم ك  شذل  عاي 
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أ 
َ
أ عسددددر  لفيددددة ال ال ددددة وعسددددر تينولوريددددا املعلومددددا  ورددددد  رميدددد  دوو العددددال

َ
ومدددد  دخددددوو العددددال

عفسدداا  مدداي العديددد مدد  التحددديا  ال ددد تتطلددل ماددارا  رديدددة تةددم  فعاليددة واسددتمرار العمليددة التعليميددة 

م  سير العملية التعليمية بسورة ع    ع   مستو   ولهل   ار  ال ارة إق  تحقيق رودة وك التعليأ تة

 شدددددئ  املسسسدددددا  التعليميدددددة مددددد   رلددددد  
و
كمدددددا تسكدددددد (. 21  6002إبدددددراهيأ  )تحقدددددق الردددددر  والاددددددف الدددددهي  

ف     مددددا صسددددوا
 ددددد "الشدددواهد ال ياتيددددة املختلفددددة  عدددد  لدددي  بتحسددددين تينولوريددددا املسددددا   و دددددها يميددد   ْن عددددسمه

 (.622  6001ال و   )  ولي  بتحسين التعليأ " فةل

 
ً

ددأا يسددبح التعلدديأ عائًقددا  مدداي التنميددة بددد 
َ
ددْ  ي ي عوعيتدد  ورودتدد   وم   

إنا انأيددار التعلدديأ ييمدد  وددك تددرده

ر ال اضددر ومواراددة املسددتقبل  وهددها الددر ي يتفددق مدد   راي ال ددد تددر   نا هندداي يدد    مدد   ْن يذددون  داة لتطددُو

دددددددك ي الت: سدددددددما   ساسدددددددية ترلدددددددل ع ددددددد  عددددددداتج التعلددددددديأ  ُو  
ه
دددددددَد 

َ
حسددددددديل املعرودددددددك  وضدددددددعف القددددددددرا  التحليليدددددددة ت

ة  واطدراد التددهور فوأدا  ي عوعيدة التعلديأ عددة  مدور   همادا(. 21  6002إبدراهيأ  )و،بتذاُر  
ترتدل ع د  تدرده : ُو

د  ددددددداهرة البطالدددددددة بدددددددين   
ه

ضدددددددعف إعتاريدددددددة العمالدددددددة  ووهددددددد  العائدددددددد ، تسدددددددادي و،رتمددددددداوك للتعلددددددديأ  وتفشدددددددأ

ر  رور ا  .ل قيقية للرالبية العُّوف منأأاملتعلمين  وتدهوو

ضعف عوعيدة التعلديأ  فبدالر أ مد  الجادود ال دد : إنا عُّاي التعليأ وك مسر يوار  تحديا رئيًسا هو

ددد     ا  مدد  القدددرن العشدددُر  إ   عا ة لتحسددين عوعيدددة التعلددديأ مندده منتسدددف اللسدددعينيا تبددهلاا ال ذومدددة املسدددُر

علددددددديأ عُّاًمدددددددا  كثدددددددر مروعدددددددة وتنوًعدددددددا وم يمدددددددة ل  تياردددددددا  تدددددددزاو هنددددددداي  اردددددددة إلردددددددراي تحسدددددددينا  ليسدددددددبح الت

ة  )، تسادية و،رتماعية   (.60  6002وتارة التخطيط واملتا عة ووص   وداري املسُر

لددددها فدددداملجتم  وددددك  ارددددة ماسددددة لتعلدددديأ رديددددد يرادددد  باإل سددددان إقدددد  مسددددتو   ةددددارة القددددرن ال ددددادي 

ند  مد  التفاعدل ويجداب  
ه
واملجتمد   يًةدا ودك  اردة إقدد  . ي معادا ووسددااي بيفداية ودك صدناعتأاوالعشدُر   بمدا يمي

ددددل لددددد  و سددددان املسددددري مدددد  رديددددد  دددديأ التفددددا ي وددددك العمددددل ووخدددد ن وددددك  دائدددد    
ددددد وتفعه  

بددددرامج تعليميددددة تنوه

ر   وتنوددددددد لديدددددد   دددددددرا  ومادددددارا  وبدددددددا  و،بتذددددددار والتفييدددددر النا ددددددد وليدددددد  هددددددل . والَسددددد ك املسددددددتمر إقدددددد  تطدددددُو
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ة معط دددة وال ةددداُر ال دددو   )تتطلدددل الددد   و تعدددين عليددد   -إْن  اعددد  موردددودة-يدددا  الوا ددد  وطمو اتددد  التنمُو

6001  622.) 

ددد  مددد  بدددزو  عسدددر ال دددورة السدددناعية الرا عدددة تريدددر  طبيعدددة العمليدددة التعليميدددة   ممدددا سدددبق يتضدددا  عا

ددددة لذددددل   شددددطت َبددددة بتحقيددددق امليددددزة ،بتذاُر
َ
ال

َ
ط أام   ددددف تتييددددف مدددد  السددددوا و صددددبح  املسسسددددا  الجامعيددددة مو

العدالود ويسدتوعل مخرراسأدا  وبالتدداقك ف عد    يميد  ل جامعدا  التقدددي وتحقيدق امليدزة التنافسددية دون إدراي 

م مددح ال ددورة السددناعية الرا عددة  ووضدد  إسددتراتيجيا  لبفددادة مدد  الفددرن ال ددد  فرتسأددا تلدد  ال ددورةم ضددماًعا 

لميددة والبح يددة  صسددتدوك هددها التحدددي ل  فدداظ ع دد  مذانأددا ومذاعتأددا التنافسددية و  ددز مخرراسأددا وخدددماسأا الع  تميو

ل تحدًيا كبيًرا  خاصة وك  ل ما   
ه
ل التعليأ وك  د اات  يم  ما  نا تمُو يا تخسي  النفقا  املالية ال تمة   س 

ددددد  للتعلددددديأ مددددد  مدددددوارد ماليدددددة متدعيدددددة سا
َ
خ ددددد  ودددددك اسدددددتخداي التينولوريدددددا و . يو ر كمدددددا يتطلدددددل الددددد  التوسو تطدددددُو

ر  دل ودك  نا املسسسدا  التعليميدة  يدر مايدعة  سدليعاق بدرامج التطدُو
ا
ة  إ   نا هها التحددي يتم  برامجاا التربُو

أ  سدددددتقباو هددددده  التينولوريدددددا   َسدددددما
و
ال دددددد مددددد  شدددددعنأا تحقيدددددق الجدددددودةم إمدددددا ألن املسسسدددددا  التعليميدددددة لدددددأ ت

سَتخَد 
و
علمينال دي ة   و ألنأا   تفي بحارا  املسسسة و  ت

و
َبل امل  .ي م    

ي إلانحاق التعليمي -  
ّ
َدن

َ
 :ت

ات  املختلفدة  ل رتبداع اليبيدر بدين  لقد  درك  العديد م  الدوو  همية وعفاا ع   التعليأ بمسدتُو

العملية التعليميدة  وتحقيدق معدد   مرتفعدة مد  التنميدة والنمدو  بدل إنا هنداي  عدض الددوو املتقدمدة  م دل 

ا  التعليأ  كعمر يرتبط بعمنأا القوميالو يا  املتحدة  ي وك مستُو يية  تة  التقدو وع   سليل امل داو .  مُر

ددد  ودددك البدددرامج التعليميدددة  شدددذل  يدددرتبط  دددادة التوسو وضدددع  الو يدددا  املتحددددة ك يدددًرا مددد  الةدددماعا  والبدددرامج لُز

ا السدوفي  ودك مجد َفدوو
َ
ر التعلديأ  ب ستراتيجيتأا  منية   عد  ْن  دركد   نا  سدباق ت او الفةداي يررد  إقد  تطدوو

ي  مدددددددددأ  مركدددددددددز الدراسدددددددددا  السياسدددددددددية )و دركددددددددد   هميدددددددددة بنددددددددداي التعلددددددددديأ  و عددددددددد  يفدددددددددوا بنددددددددداي السدددددددددناعة لتقددددددددددو

 (.696  6001  6001ووستراتيجية 
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د  ال ذومدا  ودك مسدر إقد  إعطداي  ةدية التعلديأ   عداًدا مختلفدة تتسدل ب عطداي التعلديأ  ل تورو ووك   

اا  مخت د  ودك إ شداي املددار  تورو ر التعلديأ ورودتد   والتوسو لفة ترتبط بمسط  ا  رديدة تدور  دوو تطدُو

د  ودك  شدر  ا وك إطار تورو  الدولة إقد  التوسو الخاصة و رنلية بد  وعفاا العاي ع   التعليأ يعخه منّ  تناتلي 

دددادة ودددك مخسسدددا  التعلددديأ  التعلددديأ الخدددان وخفدددض  سدددبة وعفددداا العددداي ع ددد   طدددا  التعلددديأ  كمدددا  نا  الُز

ادة مخسسا   رور  وما وك  يماا م  استمرار ،خت و الرهيل وك توتي  تل  املخسسا  بين   َس  لُز
ره
و
ك

العددداملين لدددد  الدولدددة ودددك  طدددا  التعلددديأ  بينمدددا اسدددتمر  عوعيدددة التعلددديأ واملعامدددل واملعددددا  والتجايدددزا  كمدددا 

 (.12  6000راتيجية  مركز الدراسا  السياسية ووست) اع  

دادة مسدتمرةم عُّدًرا للتزايدد اليبيدر وددك  َعددو وددك  اردة إقد  ُت
و
إنا  مدواو ال دد تنفقادا الدولدة ع د  التعلديأ ت

دددد مددد  املتطلبدددا  ع ددد  التعلددديأ   ا  الجدددودة املطلوبدددة ال دددد تلقدددي بمُز معدددد   التضدددخأ  وعُّدددًرا  رتفدددا  مسدددتُو

ا  املعرفدددددة التقنيددددددة خاصدددددة ودددددك ضدددددوي الةددددددرط الطل دددددد املتزايدددددد علوأدددددد ا  وعُّدددددًرا لتزايدددددد ،هتمددددداي بددددددعرا  مسدددددتُو

 (.616  6000عابدي   )

ادة كبيدرة ودك وعفداا ال ذدومي ع د  التعلديأ  شدذل  عداي والتعلديأ العداقك  شدذل   إنا مسر تحتا  إق  ُت

حسددد   ْن وودددك  ددين  عددد    تورددد صددديرة م اليددة لتحديدددد املعدددو  م دددل لبعفدداا العددداي يذددون مددد  املست. خددان

َ  وك ،عتبار  نا ال سة . م  ميزاعية الدولة لقطا  التعليأ% 60تخس  ال ذومة ع     ل  سبة  ض  وإاا وو

دد  ال د تههل م  امليزاعية إق    د  طاعا  التعليأ كبيرة فم  الةروري  ْن تخفةاا ال ذومدة لتحقيدق املُز

  6000، تسدددددادي والتنميدددددة  والبنددددد  الددددددوقك  منُّمدددددة التعددددداون )مدددد  التدددددواتن ودددددك  طاعدددددا  التعلددددديأ  خدددددر  

690.) 

ددددن و الادددددف  وو مدددد   هددددداف  رندددددة التنميددددة املسددددتدامة  ،رتقدددداي بجددددودة  يدددداة املددددواط  " 6000ُو

التعلدديأ  دق لذددل مددواط   هدفدد  : مدد  الدسدتور املسددري ( 09)مددادة : "ع دد " املسدري وتحسددين مسددتو  معيشدت 

ة  وال فداظ ع د  لودد ودك التفييدر  وتنميدة املواهدل  بناي الشخسية املسدُر دة الوطنيدة  وتعصديل املدنهج الع  الاُو

ة والرو يدددة  وإرسددداي مفددداهيأ املواطندددة واللسدددامح وعددددي التمييدددز   وتشدددجي  ،بتذدددار  وترسددديخ القددديأ ال ةددداُر
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التعلدددديأ و . وتلتدددزي الدولددددة بمراعددداة  هدافدددد  ودددك مندددداهج التعلدددديأ ووسدددائل   وتددددوفير  وفًقدددا ملعددددايير الجدددودة العامليددددة

ددددة  و مددددا صعادلاددددا  وتيفددددل الدولددددة مجاعيتدددد  بمرا لدددد  املختلفددددة وددددك مسسسددددا   إلزامددددي   ددددف نأايددددة املر لددددة ال اعُو

وتلتدددزي الدولدددة بتخسدددي   سدددبة مددد  وعفددداا ال ذدددومي للتعلددديأ   تقدددل عددد  . الدولدددة التعليميدددة  وفًقدددا للقددداعون 

ا   ددددف تتفددددق% 2 جي  وتشددددرف الدولددددة عليدددد  . مدددد  املعددددد   العامليددددة مدددد  الندددداتج القددددومي ورمدددداقك  تتسدددداعد تدددددُر

" لةدددددددددددددددددددددمان التدددددددددددددددددددددزاي رميددددددددددددددددددددد  املددددددددددددددددددددددار  واملعاهدددددددددددددددددددددد العامدددددددددددددددددددددة والخاصدددددددددددددددددددددة بالسياسدددددددددددددددددددددا  التعليميدددددددددددددددددددددة لادددددددددددددددددددددا

www.egypt2030.gov.eg/goals).) 

 :ا ادة الطلب الاجتماعي على التعليم -

الناميددددة  بمددددا فوأددددا مسددددر  عقددددل اسددددتق لاا بتددددوفير التعلدددديأ املجددددا ي لجميدددد  التزمدددد  معُّددددأ البلدددددان 

د  أها ،لتزاي   ف اليوي  ات   واستمر التعاو   وباإلضافة إق  (22  6000اليو سذو  )مواطنوأا وك رمي  مستُو

عاًما  00النمو السذا ي املتزايدم فقد تةاعف عدد سذان مسر خ و رب   رن   عد  ْن  ان ال  يحد   ل 

عَتَبددر وددك عددداد 
و
ددادة السددذاعية وددك  وعددة  خيددرة إ   نأددا ماتالدد  ت ًبددا  وع دد  الددر أ مدد  اعخفددا  معددد   الُز تقُر

دددا  و اعددد  عليجدددة الددد  ارتفدددا  شدددديد ودددك إ بددداو مختلدددف (. 0  6002 سدددان  ولخدددرون  )املعدددد   املرتفعدددة عاملي 

 .املختلفة  وبععواع  املتعددة فئا  الشعل املسري ع   ،لتحاا بالتعليأ وك مرا ل 

 :و مكن القول َّنم أهم ألاهداف التعليمية للت طيي التربوي ما يلي

 ال فاظ ع   يقافة املجتمعا  وعقلاا م  ريل  إق  ريل. 

  القةددددداي ع ددددد  الفدددددروا ال قافيدددددة  و التعليميدددددة  و دددددل املشدددددي   ال قافيدددددة ال دددددد توارددددد   فدددددراد

 .املجتم 

  ر ال قافة وتنقيحاا لودتطُو ق البحا الع   .ع  طُر

   محاربدددة  ميدددة و شدددر ال قافدددة بدددين  فدددراد املجتمددد   ورفددد  مسدددتو  التعلددديأ ودددك رميددد  املرا دددل

 .وتُادة إمذاعيا  الفرد للوصوو إق   ع   دررا  السلأ التعليود

 ا لذل مواط    صعو   ع  ال   ي عائق ارتماوك  و مادي  . شر التعليأ وَرْعل   ق 

http://www.egypt2030.gov.eg/goals)
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 :سياسيةالدواعي ال -هة

ددة العسددر الددهي دخلتدد  و سدداعية  عددد  أ مندده عقددود  الددة مدد  صددرا  املفدداهيأ  ددوو هُو
َ
صعدديد العددال

اعتأددددايال رق البدددداردة بددددين القطبددددين الرئيسددددين وددددك القددددرن العشددددُر   هدددده  ال ددددرق ال ددددد اعتأدددد  بددددانأزاي املعسددددير 

ييدددددة" وانأيدددددار  مقابددددل فددددوت  ددددددرا  املعسددددير الر سددددماقك" ،تحادالسددددوفي د"الشدددديووك  " الو يدددددا  املتحدددددة  مُر

ددددرا  والتحددددوو   السياسددددية الدوليددددة اليبددددر    اددددر مسددددط ا مددددا صسددددوف  ددددز   وعليجددددة لادددده  التريو بالنُّدددداي "وتعُز

أ"العالود الجديد
َ
عدَرف    وهدو عدال ذدي الوا ددم هده  القطبيدة السياسدية امل اليدة ت خسد  فيمدا صو القطدل  مُر

ددد بمبدددد   لينتددددون العددددالود  والدددهي يددددت   لمددددا اتسدددد  عطددداا رماعددددة الدددددوو ال دددد تختددددار الديمقراطيددددة :"خ  وددددك  عا

ددددق الع  ددددا  بددددين الدددددوو 
و
ييددددون  كثددددر  مًنددددا  عُّاًمددددا ل يماددددا  واتداد توي املذوعددددة لادددده  الجماعددددة   لمددددا  ددددان  مُر

 إليدددارة ال دددر  ورخددداًي  ألن الددددوو الديمقراطيدددة تحدددافت ع ددد  التزاماسأدددا الدوليدددة
ً

هيجدددو   )" وقوتذدددون   دددل مدددي 

0991  00.) 

ددددر السياسددددأد العددددالود يتمركددددز  ددددوو فيددددرة  ييددددة   خدددده التريو وددددك ضددددوي هدددده  التوراددددا  السياسددددية  مُر

ا   ع ددد  مددد  الدولدددة  وَرْبطددد  بمسسسدددا  عامليدددة  هدددداف   إعدددادة تحديدددد عطددداا السدددلطة صدددعوًدا إقددد  مسدددتُو

ت مفاددددوي ،سددددتق و وددددك الشددددئون العامليددددة والسدددد ي العددددالود   السدددديادة إقدددد  مفاددددوي املشدددداركة والتفاعليددددة وتجدددداوو

أ بمختلدددددف يقافاتددددد   إضدددددافة إقددددد  إعدددددادة  و اددددور مفادددددوي املواطندددددة العامليدددددة  و
َ
املتعدددددددة   عددددداد للدددددوط  والعدددددال

ا إق  الايا ل والتنُّيما 
ً
عَرف  تحديد عطاا السلطة هبوط   وال دد عدتج عنأدا "بفرضدية التقداروق"املحلية فيما صو

العلماعية والعق عية واليفاية وك إدارة الدولة الليبراليدة  وتوسدي  املشداركة الشدعبية ودك  تسارو  وتفعيل ال زعة

يددأ  للنُّدداي السياسددأد تددعيير  ددوي ع دد   يددر  مدد   عُّمددة املجتمدد  مدد   يددا تحديددد و (. 02  0991هيجددو   )ال و

الة ع   عُّاي ال أا يذون ل  تعييرا  فعا
َ
ْ  ي  .تعليأ وتخطيط  هدافاا  وسياساسأا  وإرراياسأا  وم 

 :وفيما ي ك عر  ألهأ التحو   السياسية

 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

056    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 :الت ول الديمقراطي -

و الددديمقراطي لددي  وليددد ال  ُّددة الراهنددة  وإعمددا هددو عمليددة  ديمددة العاددد  ولددأ ييدد  هددها  إنا التحددوو

لأ ،رتمددداوك  دددد اسدددتقر ع ددد  لدددين مددد  علمددداي ،رتمدددا  والسياسدددةم فدددالع   
ه
َحل

و
و مفاردددعة أل لدددل امل مقولدددة  التحدددوو

العدالدددة ،رتماعيدددة  والديمقراطيدددة : إنا اسدددتقرار واتدهدددار  ي مجتمددد  إعمددا صعتمدددد ع ددد  عددداملين  همددا: "مفادهددا

 (.026  6002إبراهيأ  " )السياسية

ددددددددا   اددددددددر مفاددددددددوي     يددددددددا اتسددددددددع  مسددددددددا ة املشدددددددداركة "الدولددددددددة شددددددددب  الديمقراطيددددددددة"ووددددددددك ال ماعينيا

جة  اور   زاق السياسية املتنوعة واملتعددة  ولي  ع   الدر أ السياسية  وتنوع  ،تجاها  و راي علي

دددها ع دد  السددا ة  ددل مدد   هميددة توارو
ا
مدد  تعدددد   ددزاق إ   نأددا لددأ تددسير ع دد  مجمددل ال يدداة السياسددية ممددا  ل

 لددددة املددددوارد وومذاعددددا  املتا ددددة ل  ددددزق ملمارسددددة   شددددطت   : السياسددددية  و ددددان الدددد   سددددلل عدددددة عوامددددل منأددددا

السلطة واتخاا القدرار ودك  يددي عددد محددود مد   عةداي  وعددي عنايدة   دزاق بالتنشدئة السياسدية  وتمركز 

لعدهاي ( ال زق الوطند الديمقراطي)  هها باإلضافة إق  سيطرة ال زق ال اكأ (21  6000 امد  )لذوادرها 

 .ع   بقية   زاق السياسية

دددددف  يرهدددددا ع ددددد  التع
َ
لق لددددديأ   يدددددا عيددددد  النُّددددداي التربدددددوي مسدددددالا  دددددو  هددددده  التحدددددوو   السياسدددددية يو

ا  دددددر  سياسددددية وا تسددددادية داخددددل املجتمددددد م  ددددو  سياسددددية  راد  لادددددها املجتمدددد   ْن يذددددون تا ًعدددددا للريددددر ولددددي   و

دددة  كمددا عيددد  مسددالا  دددو  ا تسددادية  راد   ْن يذدددون التعلددديأ  بالذامددل ودددك اتخدداا  راراتددد  السياسددية والتربُو

ددددة  و التعلدددديأ املسددددري إقدددد  تعلدددديأ   نيدددداي ع دددد   سدددداق  رمددددان   يددددًرا ع دددد  الطبقددددة البررواُت  
و دددداد   ْن تحددددوه

 (.602-600  6000النقيل  )الفقراي  اكياي م  التعليأ املتفوا 

لقد  ان م  يواب  سياسة التعليأ وك عسدر الدرئي  الرا دل محمدد  سدند مبداري تيدري  الطبقيدة 

وة والسدلطةم فقدد  داي   مدد عُّيدف  رئدي  الدوتراي  سدبق وك التعليأ وتوفير  نوا  تعليمية للقلة اا  الثر

دددة الهكيددة  لتذددون رافدددًدا : وددك عاددد  مبددداري  بلندداي مدددار  للنخبدددة ددك مدددار  النيل واملددددار  الهكيددة وددك القُر ُو
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يمد رامعة النيل بالط ق م   بناي النخبة وك املجتم   ويعتقد البا ا  نا الادف م  وراي ال   ان إعداد 

اا وادر تد  .ير شئون الوط  وفق مفاهيأ تسلي  التعليأ  وخ خسة ال ياة بعكمل 

دددددددرتبط وصددددددد   السياسدددددددأد  كمرتيدددددددز إلصددددددد   التعلددددددديأ  بجواعدددددددل تتم دددددددل ودددددددك وصددددددد   الدسدددددددتوري  ُو

ددددددا 
ً
دددددا   وربمددددددا  دددددان  بدددددرت الجواعدددددل ارتباط واللشدددددري ك وإصددددد   املسسسدددددا  والايا ددددددل السياسدددددية وإطددددد ا ال ُر

فمدد  املعددروف  نا الددنُّأ الديمقراطيددة . علدديأ هددو إصدد   املسسسددا  والايا ددل السياسدديةباإلصدد   املباشددر للت

دددددة تتم دددددل ودددددك السدددددلطة اللشدددددريعية والقةدددددائية والتنفيهيدددددة  إضدددددافة إقددددد  وسدددددائل  تدددددرتبط بوردددددود مسسسدددددا   ُو

دددا مدد  مرارعددة  داي هدده  املسسسددا  لةددمان  دا أددا الدددي مقراطي وعدد ي ومسسسددا  املجتمدد  املددد يم ولددها   بو

الدددة  والتجديددددد الزمندددد لةدددمان  ياماددددا  السدددليأ   مدددر الدددهي يفددددر  الشدددفافية التامدددة واختيددددار القيدددادا  الفعا

ال ددددو   )بمسددددئولياسأا  والتطبيددددق العم ددددك ملبددددد  سدددديادة القدددداعون بمددددا   صعددددرف ،سددددتثناي مامددددا  اعدددد  مبرراتدددد  

6001  00.) 

د  
ة للمجتمد  مددا إنا  يدة محداو   إلصد   عُّداي التعلدديأ لد  تحقه ق  ي مدردود إيجددابي اي  يمدة  ةداُر

لأ يحد  إص   سياسأد يتذاملم  وص   التعليود  ورواعل املجتم   افة  م  طمو ا   فراد  ومدا يجدل 

را  العاملية واملحلية املعاصرة  
نأأ م  التفاعل ب يجابية م  املتريه  

ه
 . ْن يذون علي  مستقبلاأ  بما يمي

دددد  6009  6001ين عدددامي ولقدددد شددداد  الفتدددرة بددد
ا
ي  ع دددد   سدددبة مددد  ،ضدددطرابا  والددددعاو  ال دددد تبن

ددددة شدددمل  الترييددر السدددلود للنُّددداي السياسدددأد  وإنأددداي العمدددل بقددداعون   ةددايا مشدددتركة  و اعددد  لادددا مطالدددل مَو ا

ة ال  افة  ورف  ال د  د ف لَّرور بما يلناسل م  ارتفا   سعار  والس ك إلعدا د الطوارا  وإط ا  ُر

ق رمعية تعسيسية منتخبة  و يرها م  املطالل ال د ارتمع  علوأا  دستور ديمقراطي شع د رديد ع  طُر

كهل   فقد شاد  تل  الفترة  وو دعوة إلضراق عاي لشعل .  ل القو  تح  مسميا  وائت فا  مختلفة

ددددل ال ددددد  2  وسدددديلة إلضددددراق( وعترعدددد )مسددددر  ددددين اسددددتخدي مجموعددددة مدددد  الشددددباق الشددددبية العنيبوتيددددة   بُر

  (020  6000  6001/6009مركدددددز الدراسدددددا  السياسدددددية ووسدددددتراتيجية )اعلشدددددر  سدددددريًعا وودددددك فتدددددرة  سددددديرة 

  ودددك 
َ
ل
ا
دددذ

َ
ش

َ
فدددي  "إليتروعيدددة شدددبابية  شدددع  بدايدددة ع ددد  مو ددد  التواصدددل ،رتمددداوك  -ي  ركدددة شدددعبية 6000وت
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  6000سياسدددددية ووسدددددتراتيجية مركدددددز الدراسدددددا  ال) لدددددف عةدددددو  000وعو ددددد  ودددددك ارتدددددهاق  كثدددددر مددددد  " بدددددوي

ة ا تجارية لعهاي(222  6000  .  لتسبح بهل   كبر مجموعة مسُر

ة مقابدددددل الديمقراطيدددددة الشدددددذلية  و عدددددد   دددددل هددددده  ،ضدددددطرابا  و يددددداق ،سدددددتقرار والسدددددلطُو وودددددك   

ة وددددك القددددر  واملدددددن وع دددد  اتسددددا  6000يندددداير  60  دددددا   ي  الدددد  اليددددوي الددددهي خرردددد  فيدددد  الجمدددداهير املسددددُر

را ددأد مسددر تطالددل ب سددقاع النُّدداي السياسددأد و، تسددادي و،رتمدداوك  واشددترك  وددك تلدد    دددا  رميدد   

القو  و  زاق  و رم  الذل  لي  فقط ع   مجرد إص   النُّاي السياسأد  بل ع   ضرورة تريير   شذل  

 .ك ك

شتدا سوؤها   ف بلر  دررة ،عفجار وكسر  ال وارز   وضدا   د  إنا  ل يورة ُك وليدة  وضا  ا 

دك تنددل  ودك ال  ُّدة ال دد تذدون فوأدا  إق  انأيار مقوما  السدلطة املايمندة  فدال ورة اضدطرار وليسد  اختيداًرا  ُو

ددا   و فقددد  تعييرهددا  سددلل عدددي ردددواها  وعندددما تتسددد   دددا  نأائي  ددق وصدد    ددد سو  بددواق الترييددر عدد  طُر

تددداو  النُّدداي السددابق إقدد َنددف القديمددة ُو َةدداف إقدد  الب 
و
  السددقوع  تفدديض  تماتدد  ع دد  املر لددة ال  قددة لدد  لذددي ت

و السياسدأد  00يناير ويورة  60  وستُّل (2  6006 اتي  )املشي   الجديدة  يوعية م   هأ محطا  التحوو

خ مسر  .وك تاُر

ي 6000يندداير  60وتددوق  املجلدد   ع دد  للقددوا  املسدد  ة  يددادة املر لددة ،عتقاليددة  وقدد   عددد   دددا  

يم  ي ملددددة عددداي وخمسدددة  شدددار  ليددد  تلددد  الفتدددرة  يبلددد   نا عجدددا  مُّددداهرا  ينددداير  دددان 6006يوعيدددو  00  دددف 

فقدط باإلطا ددة بددر   النُّدداي  و نا النُّدداي مددا تاو با ًيددا داخدل مسسسددا  الدولددة بعكملاددا  وخدد و تلدد  الفتددرة 

ددددة  عدالددددة ارتم)تددددأ ،لتفدددداف ع دددد  مطالددددل ال ددددورة وشددددعاراسأا     يددددا لددددأ (اعيددددة  كرامددددة إ سدددداعيةعدددديد   ُر

م  مقاليدددد ال يدددأ ودددك 
و
ي 6006يوعيدددو  00تتحقددق تلددد  املطالدددل  وبفدددوت محمدددد مرسدددأد برئاسدددة الجماورُدددة وتسدددل

اعتأ  املر لة ،عتقالية  وق   ولي  وك املر لة الجديدة  يًةا لأ يتحقق التريير الجهري املنشود  مما رعل 

ف يددورة تعب 60تسددمية  ددا  بمددا صعنددد  نا النُّدداي القددديأ   يددزاو  ائًمددا وددك   عدداد  السياسددية يندداير بمسددوا يددًرا مجاتُ 
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و، تسدددادية و،رتماعيدددة  ومدددا يدددزاو  ائًمدددا بعرازتددد  ومسسسدددات   ومدددا يدددزاو ،سدددتر و الر سدددماقك  ائًمدددا دون 

 .ي6000 يوعيو 00إيجاد صد  لشعارا  ال ورة  مما  وصل  وضا  إق  مسيرة يورُة  د  إق  يورة 

د"ي خرردد  املُّدداهرا  وددك العديددد مدد  محافُّددا  مسددر   ادسأددا 6000يوعيددو  00ووددك    (*)" ركددة تمددرو

دون ملحمدد مرسدأد ر أدة التحدالف الدوطند لددعأ الشدرعية للمطالبدة باسدتيماو  ل املُس
ا
وع   الجاعل  خر شذ

ة  عزيأددة شدداد  ددره ددل وددك اعتخابددا    و خ 
عتو

و
دددي  ) أددا الجميدد  مدتدد  الرئاسددية كددعوو رئددي  مددد ي ا دد  وراددة عُّددر املُس م 

ددددرة(لدددد   
ه
ددددض مرسددددأد إرددددراي اعتخابددددا  رئاسددددية مبي

ْ
    ووددددك  ددددل هددددها ،عقسدددداي ال دددداد وددددك الشددددار  املسددددري  عددددد َرف

دددق  وو عبددددالفتا  السيسدددأد  ودددك  دددض املعارضدددة دعوتددد  ل  دددوار   علددد  وتُدددر الددددفا  الفُر
ْ
ي  6000يوليدددو  0وَرف

ورُددة ع دد   ْن يتددوق  رئددي  املحيمددة الدسددتورُة العليددا  املسلشددار َعددْزو محمددد مرسددأد مدد  منسددل رئددي  الجما

 0ودخلدد  مسددر مر لدة اعتقاليددة ياعيددة بددد   وددك . عددقك منسددور  إدارة شددئون الددب د   ددف اعتخداق رئددي  رديددد

خ وصوو املشير  وو عبدالفتا  السيسأد إق  رئاسة الجماورُة6002يوعيو  1ي   ف 6000يوليو   .يم تاُر

يدددأ  الدددة مددد  عددددي 6000ينددداير  60ة مدددا  عدددد   ددددا  لقددد شددداد  مر لددد ي بمرا لادددا املتعدددددة ودددك ال و

ط ودك اتخداا القدرار  السياسدية  وال دد  ْوَدْ  بداملجتم  إقد   ،سدتقرار السياسدأد   دان عنوانأدا ،رتجاليدة والتخدبو

ين و عدددددداا لجلدددددددة ا املسدددددددُر وعتدددددددا    دددددددو  تحدددددددديا  عديدددددددةم مددددددد   خطرهدددددددا  تمددددددة ،عفددددددد    منددددددد الدددددددهي  را

و،سدتقرار ودك الدوط   و ادر   عمداع مد  ،عتدددايا  ع د  سديادة القداعون  واعلشدار الجدرائأ واعتددايا  ع دد  

 عدض املسسسددا  ال ذوميدة واملرافددق العامدة  وكددهل   تمدة ،عقسدداي السياسدأدم  يددا اعقسدأ الشددعل طددواو 

عدار   لادا 60مرا ل ما  عد  د للمر لدة الجديددة ومو ليثدرة املرا دل و،ضدطرابا  السياسدية لدأ و . يناير إق  مُس

و ال دددوار إقددد   قدددي  ،عقسددداي  وتحدددوا يسدددبح هنددداي فدددرن واضددد ة ومسكددددة للبحدددا عددد   رضدددية مشدددتركة بدددين فُر

ددد  والسدددرا   سدددلل 
و
و إلطددد ا الندددار ودددك الشدددوار   وتزايدددد   دددة الرةدددل والتدددوتر والخددد ف والتفي صددجار وتبدددادو

د بةدددعف هيبددددة ،عتمدددايا  املختلفدددة  و صدددبح  دددل فدددرد  يعخددده  قددد  َعْندددَوة دون ال جدددوي إقددد  القددداعون  ممدددا هددددا

                                                 
(*)
م لسحب الثقة مرن محمرد مرسرتا رئريس الجمهوريرة ،نرااما  المطالبرة برإجراء 2203أبريل  26هت حركة َش َّلها عدٌد من الشباب فت  

ينرايرا   عرودل االنتخابيرةا   م ينره لجماعتره فرت أجهرزة الد لرة  كتعيرين أحرد  25انتخاباا رئاسية مب  رة لخر جه على أهرداف ثرورة 

 .إلخا  إكياء باكت القوى... محافظًا لألكير( عادط أسعد الخياط)سلمين كادة جماعة اإلخوان الم
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الدولة ومسسساسأا الرسمية  وسيادة يقافة عددي ا تدراي القداعون  و لبدة الشدعور با سدلبعاد والتأمديد لدد  

 (.020-009  6000إسماعيل  )ك ير م  فئا  املجتم  

ياسدية وارتماعيدة ُدك التيدار السدلفي  ينداير عد  بدروت  دوة س 60فع   سدليل امل داو   سدفر    ددا  

طدة السياسدية  عددد تلد    دددا    الدهي  داي  عددض  تباعد   عددد  مدد  املُّداهرا  للبحددا عد  مو د  ع دد  الخُر

ي ع دد  التعدددي   الدسددتورُة  و دداي  عةدداأ 6000مددار   09واا  صديتأأ  يندداي  ددزوة السددناديق وددك اسددتفتاي 

بعض  خدددر ب  امدددة ال دددده بعيدددديأأ  وو دددداي ع ددد  هددددي  عدددض بمسددديرا   ودعدددوا   لاددددي  ضدددر ة  وعددداد  الددد

ين ادة  دة املآت ا و،ضطرابا  والفتن والسراعا  والقلق والخوف عند املسُر َل وك ُت َسلا
َ
 .التماييل  مما ت

و الدددديمقراطي عمليدددة معقددددة ملشدددابية ألعددد  ينطدددوي لدددي  فقدددط ع ددد  إسدددقاع املمارسدددا   إنا التحدددوو

ة واسددتحدا  ممارسددا   خددر  ديمقراطيددة  وإعمددا ينطددوي ع دد  ترييددر سياسددأد وا تسددادي  السياسددية السددلطُو

ط
ا
ط

َ
خ   توارا  مسر  ن هو. وارتماوك ويقاوك مو

َحده
َ
 نا عو  التربيدة والتعلديأ الدهي عختدار  ألو دعدا : إنا  خطر ت

ددف ورمددود  وإا
و
ي ونأددو   و تخل ددا تقدددو ا  ددان التعلدديأ  أددها القدددر  ن هددو الددهي سدديقرر مسددير هددها الددوط   إما

ددد   النقيددل  )مدد   هميددة فلددي  مدد   ددق فددرد  و مجموعددة  فددراد  ْن تقددرر منفددردة عددو  هددها التعلدديأ الددهي عُر

6000  602-601.) 

ددددة و قددددوا و سددددان واملواطنددددة   لدددد   صددددبح  مفدددداهيأ الديمقراطيددددة وال ُر
ً
وتبًعالددددهل   لدددد  ومواكبددددة

أ  بدل  ن
َ
ددا  موضدوعا  رئيسدة فيسياسدا  العدال نك الدهي تنطلدق مند   دل ُر أددا ودك الو د  الدراه  ُدك املددو التدداُر

 يجعددددل مقاومتأددددا  مددددًرا بددددال  الخطددددورة  وهددددها هددددو شددددعار 
ً

الترييددددر  وتيلسددددل مدددد   وةالدددددف  الددددهاتي تخًمددددا هددددائ 

أ ومسسسات  و فراد   سواي   ان ال  ع   املستو  الداخ ك للدوو  و محاولة فرضاا كمعيدار 
َ
منُّما  العال

ل  )امل فيما بينأاللتع  (.260  0999الطُو
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 :جماعات املصاحح والضغي -

ددة  و  ة فيدد  اختياُر َعددراف هدده  الجماعددا  بعنأددا تجمعددا  مدد   فددراد وددك تنُّدديأ رسددود تذددون العةددُو
و
ت

ددة  وتسددلند إقدد   سددا  و يفددي  و دينددد  و إ ليوددد وسأدددف وددك املقدداي  وو إقدد  تحقيددق مسددالا  عةددا أا  . إرباُر

ودددك سدددليل الددد  إقددد  الةدددرط ع ددد  السدددلطة السياسدددية لذدددي توراادددا إقددد  الجادددة ال دددد تخددددي مسدددال اا و دددد ت جدددع 

ا بددين ال دداكأ واملحذددوي  تنقددل  هددداف  ددل . و هدددافاا
ً
تم ددل الدددور  ساسددأد لادده  الجماعددا  وددك  ونأددا وسدديط ُو

قدددة  سدددليمة  ددددان  )مدددنأأ ور باتددد  إقددد   خدددر بطُر ا  متنوعدددة    وتشدددمل رماعدددا  الةدددرط هيئددد(000  6000ُت

ددددة  ورردددداو  عمدددداو  و : منأددددا النقابددددا  العماليددددة  والنقابددددا  املانيددددة  وتنُّيمددددا  الشددددباق  والجمعيددددا  الفيُر

 .إلخ... الر ي العاي

َعدددددو رمعيددددا  رردددداو  عمدددداو إ ددددد  رماعددددا  الةددددرط ال ددددد تسدددد   للةددددرط ع دددد  صددددا  ك القددددرار 
و
وت

ا . القدددرارا  اا   يدددار السدددلبية ع ددد    شدددطتأأ تخددداا  دددرارا  تلسدددق مددد  مسدددال اأ  و ملنددد  صددددور  وا تسدددادي 

يتحمدددددل القطدددددا  الخدددددان املسدددددئولية الرئيسدددددة ودددددك توليدددددد الجاعدددددل  كبدددددر مددددد  النددددداتج املح دددددك واللشدددددريل وتدددددوفير 

 رئيًسددا وددك مسدداعدة ال ذومددة ع دد  رعايددة 
ً

الخدددما  للمددواطنين  كمددا  صددبح الدددور ،رتمدداوك لددر   املدداو عددام 

الدددخل  ودورهددأ وددك ال فدداظ ع دد  التماسدد  ،رتمدداوك الددداعأ لعمليددة ،سددتقرار الدد تي ألي  الفئددا  محدددودة

 (.020  6000  6001/6009مركز الدراسا  السياسية ووستراتيجية )تنمية ا تسادية 

حددددددد   ترييددددددرا  وددددددك العمليددددددة التعليميددددددة لسددددددالا  عددددددض فئددددددا  
و
واسددددددتطاع  رماعددددددا  الةددددددرط  ْن ت

( وال ددد تندددر  تحدد  مسددوف املدددار  الدوليددة)هدده  الترييددرا   اددور املدددار   رنليددة املجتمدد   و ددان مدد   هددأ 

ا  القرن املا أد  ورماعا  املسالا هنا تشمل الطبقة ،رتماعية ال دد اعتبدر  هدها الندو  مد   منه تسعينيا

بالنسددبة للفئددا  ي 6000يندداير  60التعلدديأ رمددًزا للمذاعددة ،رتماعيددة والثددروة  فلقددد  ددان التعلدديأ  بددل   دددا  

دددددًزا خاًصددددا ألبندددددا أأ باعتبدددددارهأ القددددادة الطبيعيدددددين وددددك املسدددددتقبل    6000رمةدددددان  )الرنيددددة يم دددددل بالةددددرورة تميو

201.) 
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ددا  ْن تذدون التربيدة متوافقدة  إنا التربية ُك الركيزة  ساسية لبناي املواط  السالا ودك املجتمد   فد  بو

ُددددز هددددها دددددا  ْن يةددددم  التخطدددديط التربددددوي  مدددد  النُّدددداي السياسددددأد   ددددف تيفددددل تعز تدددد   ولددددهل    بو النُّدددداي وتقُو

تحقيدددددددق  هدددددددداف السياسدددددددية للمجتمددددددد    دددددددف تيفدددددددل ألي عُّددددددداي سياسدددددددأد البقددددددداي والسددددددديادة وَرْعدددددددل املجتمددددددد  

ا  .ديمقراطي 

مي  تحديد  هأ  هداف السياسية للتخطيط التربوي فيما ي ك  :ُو

 ر املجتم  بما ييفل ، رجاي  .بين الفرد واملجتم  العمل ع   تطُو

 املحافُّة ع   الييان السياسأد للدولة. 

  تربية املواط  السالا وإعطائ  رمي  الفرن التعليمية بما يلناسل م  إمذاعات  و درات. 

 أ
َ
ادة التفاهأ والتعاون بين رمي   فراد والشعوق ع   مستو  العال  .ُت

  تنمية الرو  القومية للمجتم. 

 :روعات التنا سيةدواعي احجودة واملش -و

تنطلدق فيددرة املشدروعا  التنافسددية مد   هميددة تشدجي  وإتا ددة الفرصدة لدددعأ سدا ة املنافسددة بددين 

الجامعا  واملسسسا  البح ية مد  خد و مشدروعا  مسدتقلة    دد مسدادر هده  املشدروعا  ُدك املسسسدا  

ده لادا  َنفا دادة العائدد املداقك والدهي  وعتارية والخدمية ال د ت جع ل جامعدا  طلًبدا ملشدرو  بحيدد يو ممدا يفيدد ودك ُت

َعددددو الجامعدددة عفسددداا ُدددك املسددددر  خدددر لاددده  املشدددروعا   ووتارة 
و
بددددور  يفيدددد ودددك تنفيددده مشدددروعا   خدددر   وت

ة و،ستق لية  التعليأ العاقك  م  خ و تعكيد القدرا  التنافسية ملسسسا  التعليأ العاقك  ودعأ ال مركُز

ددددة ل رتقدددداي بن ددددق خلددددق بيئددددة وداُر وعيددددة مسسسددددا  وعُّددددأ التعلدددديأ العدددداقك وكفايسأددددا وفاعليتأددددا  والدددد  عدددد  طُر

ددددز والتطددددور الددددهاتي واملسددددتمر بددددين الجامعددددا  والذليددددا  واملراكددددز والو دددددا  البح يددددة والخدميددددة  تنافسددددية للتميو

ددل  يددر املباشددر  ددة والبددرامج   اديمية وتقددديأ فيددرة رديدددة للتمُو لتحقيددق التنميددة  و  سدداي العلميددة ووداُر

لميدددة  دي دددة  ر تخسسدددا  ع  املسدددتدامة للمدددوارد املاليدددة  وتحسدددين العمليدددة التعليميدددة وطدددرا التددددري   وتطدددُو

ددة التعدداون والتذامددل بددين مسسسددا  التعلدديأ العدداقك والسددناعة وسددوا العمددل  وتحسددين ودعددأ  ددرة  وتقُو
َ
ومبتي
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ةوتارة ا)مسادر املعلوما   وتحسين املعامل داخل الجامعا   لودد املسدُر   6000  لتعلديأ العداقك والبحدا الع 

0.) 

وم  خ و  ياي الجامعة بدعأ مختلف مشاري  البحو  التخسسية والتنافسية والتعاوعية  ف نأا 

ت فدددرن التعددداون بدددين الجامعدددة واملسسسدددا  البح يدددة العامدددة   
لودددد ودددك الجامعدددة  وتعدددزه تددددعأ مسددديرة البحدددا الع 

درة الجامعدددة ودددك والخاصدددة  وتددددعأ روابدددط السدددلة بدددين الجامعدددا  ومسسسدددا  وعتدددا   ممدددا يدددسدي إقددد  إيدددراي  ددد

دددوفر الددددعأ املددداقك واملعندددوي ملشددداري  البدددا  ين  افدددة مددد   عةددداي  حقدددق مسددد  ة املجتمددد   ُو لودددد  ُو البحدددا الع 

 ليددددة الدراسددددا  العليددددا والبحددددا )الايئددددة التدريسددددية  ويسدددداأ وددددك خدمددددة املجتمدددد  املح ددددك وو ليوددددد والعددددالود 

لود    (.2  6009الع 

 :تنا سية الدول مكانة وأهمية التعليم في دعم  -

للتعلددديأ دور كبيدددر ودددك تحقيدددق التنميدددة الشدددداملة   يدددا إنا  هدافددد  يجدددل  ْن تشدددتمل ع ددد  معلومددددا  

ددق تزوُددد الطدد ق باملعلومددا  واملعرفددة  وإكسددا أأ ،تجاهددا  والقدديأ  ومعرفددة تتسددل بالتنميددة  والدد  عدد  طُر

ل ال ددد املتسددلة بالتنميددة  وكددهل  املاددارا  ال ددد تسدداعد ع دد  تحقيقاددا  و يًةدد ددق إتا ددة فددرن التدددُر ا عدد  طُر

ددل  فددراد ،تجاهددا   يس  تسدداعد ع دد  تنميددة  دددرا  ،بتذددار ووبدددا  و،ختددرا   وكددهل  يميدد  للتعلدديأ  ْن يو

والقدديأ املتسددلة بالتنميددة  وكددهل  املاددارا  ال ددد تسدداعد ع دد  تحقيقاددا  و يًةددا  التنميددة بمعناهددا الواسدد  ال ددد 

دددد  مدددد  اكلشدددداف ورعايددددة وتدددددعيأ وتعُّدددديأ للقددددو  تشددددمل  ددددل عددددواجك ال يدددداة  ا ة بذددددل مددددا تحتُو لتنميددددة اللشددددُر

ة ول خبرا  والقدرا  ال د يمتليادا و سدان وتوروأادا بمدا يخددي هدها و سدان عفسد  وودك إطدار املجتمد   اللشُر

الددددهي صعدددديد فيدددد   كمددددا تشددددمل التنميددددة كددددهل  التنميددددة ، تسددددادية و،رتماعيددددة وال قافيددددة  و ددددل مددددا يدددددعأ 

أا ف نا التعليأ م   رل التنمية صعتبر تحدًيا م  التحديا  
َ
ْ  ي ة  وم  عواجك   شطة وك ال ياة املادية واللشُر

 (.626  6006ه و  ولخرون  )ال د توار  عملية التخطيط وك التعليأ العاقك 

د ودك الد  ولهل  تس   الدوو لتدعيأ كفايسأدا ، تسدادية و،رتماعيدة ودك ضدوي ا تياراسأدا وتعتمد

ع ددددد  تحسدددددين عُّامادددددا التعليوددددددد واسدددددتر ل  ،سدددددتر و  م دددددل وهيذلتدددددد   وتحسدددددين القددددددرة التنافسدددددية لددددددديأا 
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  وتعتمد  درة الدوو ع د  تحقيدق امليدزة التنافسدية ودك (Samuel, 2014, 108)والتقدي وك التسنيفا  الدولية 

 ًدا فلسد   لددعأ امليدزة  الو   الراه  ع   تراثأا املعروك وال قداوك واملعلومداتي الدهي
َتَفدره دا مو نَتًجدا تعليمي  يحقدق مو

ر  التنافسدددددددية بذدددددددل مواردهدددددددا وإمذاعياسأدددددددا وتدددددددوفير مدددددددوارد  كثدددددددر إعتاريدددددددة اا  مواصدددددددفا  عامليدددددددة لت  دددددددق بدددددددالَتَفجو

دره الربحية ال تمة لتحقيق وممارسة التنافسية   (.20-29  6002الربا عة  )املعلوماتي املستقب ك ليو

ددددد عو
َ
مذاعددددة الدددددوو تتحدددددد فقددددط بمسشددددرا  تقليديددددة  ك جددددأ الندددداتج املح ددددك ورمدددداقك  واملركددددز  فلددددأ ت

لاا   
ه
ة  وليدد  دخلدد   يًةددا مسشددرا  رددودة ر   املدداو اللشددري إلوأددا  تلدد  املسشددرا  ال ددد صشددذ والقددوة العسدديُر

ددددأ تعلي
و
ُّ

و
ددددَرَ  ع دددد  الدددددوو البحددددا عدددد  سددددبل تحسددددين كفدددداية ع

َ
ماددددا العدددداقك  التعلدددديأ ومذاعتدددد  العامليددددة  وهددددها ف

وا تمدددا   إعدددادة إصددد    وهيذلتددد   وكيفيدددة تحسدددين القددددرة التنافسدددية ل جامعدددا   وال سدددوو ع ددد  ترتيدددل 

 (.Avralev & Efimova, 2013, 357)متقدي وك التسنيفا  الدولية 

دَرَ  إيجداد 
َ
بَندف عليد  تنميدة وتنافسدية الددوو واملجتمعدا   وهدها ف

و
إنا بناي اللشر هدو  سدا  الدهي ت

ُّاددر ت ي العلوددد والتينولدوتك  ويسداأ ودك بنداي مجتمد  املعرفدة  ُو دا  يقدود إقد  التقددو  تعليًمدا رامعي 
ً
علديأ  خاصدة

  6002ال ددو   وشدددااقك  ) دددرا  وبدددا  و،بتذددار والتجديدددد لددد  اللشددر  وبدددهل  يددسدي إقدد  التنميدددة ال قددة 

كيددددد  هميتددد  وكرامتدددد   وا تدددراي لدميتدددد    يدددا تقدددوي الديمقراطيددددة ع ددد  ويمددددان بقيمدددة و سدددان  وتع(.00-02

 رض النُّر ع  رنس  ولوع  ومركز  ،رتماوك و، تسادي  كهل  ،عتراف بعع   داة التنمية و ايتأدا ع د  

ْن  التقدي ومواراة التحديا   فاو  يم  م   ي قأدي  و     م  التقاليد ال د  السواي  وبدور  الفعاو وك صو

(. 01  6000هد و  ) وة وك املجتم   فينبغك  ْن تسمو  يمة الفرد ع    ل  يمة صعيد فوأا  و عُّأ م   ية 

موا  ل ما لديأأ م  إبدا     
ْن يقده ف بعنأا متقدمة تليح ألفرادها الفرصة  املة أل  َسنا

و
كما  نا املجتمعا  ال د ت

ُددددد الفددددرد ع دددد   ْن يفيددددر دون  يددددود  و عوائددددق  و نا املجتمدددد   لدددد  صعمددددل وددددك  ددددل منُّومددددة تلنددددا أ  لاددددا وددددك تعو 

ند  مد   ْن يبلد   اياتد   سدل   
ه
َمي

و
ة ال دد ت باستق و وبشذل  علود منُّأ  وتوفر ل  القدرا  املادية بل واملعنُو

 (.00  60060تايد  ) درات  طاملا التزي بالقاعون ولأ يخر  ع    يأ املجتم  وتقاليد  
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دا كبيدًرا  وعُّد
ً
ر إليد  الف سدفة واملفيدرون مد  توايدا متعدددةم لقد اختلف  النُّرة إق  و سدان اخت ف

َر طبيعدددة و سدددان ع ددد   نأدددا قدددأدي وا دددد يابددد  ودددك رميددد   تمندددة والعسدددور  و نا و سدددان هدددو  َسدددوا
َ
فانددداي َمددد  ت

دددد  وهنددداي َمددد  عددداد  بدددعنا طبيعدددة و سدددان تختلدددف بددداخت ف  فدددراد  عفسددداأ  وبددداخت ف  ر 
و سدددان  ينمدددا وو

أ  واهددل الددبعض إقدد   نا و سددان لددي  وددك  قيقتدد  إ   دداهرة ماديددة شددديدة التعقيددد  اسددتعداداسأأ و دددراسأ

ر املدددددددادة  دددددددوو
َ
ط

َ
َبدددددددة مددددددد  املدددددددواد الييميائيدددددددة ال دددددددد  شدددددددع   سدددددددلل ت

ا
َرك طدددددددل  )مو   وبالتددددددداقك اختلفددددددد  (00  0992القو

 سددددداليل  الفلسددددفا  ودددددك النُّدددددرة ل قيقددددة و سدددددان وطبيعتددددد   فتعدددددد  ورادددددا  النُّدددددر وتنوعدددد  وفًقدددددا لترييدددددر 

ال ياة وتنوعاا وال  ألن الفلسفة ليس  مجرد ا عذا  سل د ل  ةارة  وإعما ُك تترير كجزي م  ال ةدارة 

ي إرهاصا  ملستقبل  فةل  وإرشادا  ل ياة  را    
ده
َ
ق

و
رها ت ك وك تريو  (.Dewey, 1963, 6)املتريرة  ُو

ددد
َ
ق

َ
ي املجتمددد  ونأةدددت  وتُادة الدددووك وتقدددوي الديمقراطيدددة ع ددد  ويمدددان بقيمدددة التعلددديأ والتربيدددة ودددك ت دو

بددة والتنميددة  ووددك إعددداد  الددديمقراطي فيدد   وإ دددا  الترييددر املر ددوق  ووددك تلبيددة ا تياراتدد  مدد  الطا ددا  املدرا

 فددراد  ألدوارهددأ ومسددئولياسأأ ،رتماعيددة  فددالتعليأ وددك املنُّددور الددديمقراطي هددو مفتددا  الترييددر و داتدد   وهددو 

  ع دددد   ددددل فددددرد  و  يميدددد  للديمقراطيددددة  ْن تددددنوا  و تسددددود وددددك مجتمدددد  صسددددود   دددق ووارددددل وددددك الو دددد  عفسدددد

 (.60  6000ه و  )الجال و مية 

الدددددة ودددددك ضدددددوي تحدددددديا  العوملدددددة يقتيدددددأد َوْضددددد  سياسدددددا  مسددددداعدة ودددددك  إنا تدددددوفير التعلددددديأ بسدددددورة فعا

تجدددددددي  يددددددة سياسددددددة  و  املجددددددا   ،رتماعيددددددة و، تسددددددادية  تدددددددعماا إرادة سياسددددددية والتددددددزاي سياسددددددأد  إا   

ددددة ملواراددددة  ددددف إصدددد  ا  تربُو ددددة مددددا داي وطددددار املجتم ددددك املحدددديط  أددددا  يددددر م ئددددأ  و بددددل  ْن علبنا إرددددرايا  تربُو

تحددديا  العوملددة مدد  راعددل  و،سددتفادة ممددا تليحدد  العوملددة مدد  فددرن وإمذاعيددا  مدد  راعددل لخددر  علينددا  ْن 

ا عادلة وك توتي   عباي ، ت
ً
ف  عماط سادية  واعتأدا  سياسدا  عادلدة ودك املجدا   الخدميدة  افدة  بحيدا علبنا

ًضددددا ملخدددداطر العوملددددة  وددددك محاولددددة لتقليددددل  يددددار ، تسددددادية ع دددد  الفددددرن  يددددتأ التركيددددز ع دددد  الفئددددا   كثددددر تعرو

َمدددددة لتلددددد  الفئدددددا   دا
َ
ق
و
 مدددددة  إنا التحدددددديا  ،سدددددتثنائية ال دددددد تجابددددد (. 029-021  0992املندددددووك  )التعليميدددددة امل

دددر عددد  دعدددوة صدددارخة أل ددد اق الشدددعن ودددك املجددداو التربدددوي والتعليودددد ب عدددادة النُّدددر ودددك   
العربيدددة ووسددد مية تعبه
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ددددة  ومتطلبددددا  إعجاتهددددا بمددددا يلناسددددل مدددد  هدددده  التحددددديا    يددددا تسدددد   مسسسددددا  ورمعيددددا   الفلسددددفة  التربُو

مدددا ي امل  دددد واملرتبطدددة بفلسددددفة ورماعدددا  ضدددرط و  دددف هيئدددة  مددددأ املتحددددة إقددد  تسدددييد مدددزاعأ ،تجددددا  العل

القدديأ  خ  يددة ع دد  مسددتو  العددالأ وددك محاولددة واضدد ة ورليددة لعوملددة النسددق القيوددد العلمددا ي امل  ددد لنرددخ 

 .ومرخ وتشُو    ساا القيمية ملختلف ال ةارا  وم  بينأا ال ةارة العربية وس مية

دددرا  السياسددددية و، تسددددادية وال قافيدددة  ي  ددددت  نأددددا لخدددهة وددددك َرْبددددط  دددل مددددا هددددو   
دددل وددددك املتريه  

إنا املتعمه

ددددددة صددددددريرة  تلبددددددادو التددددددعييرا  و  دددددددا   ْسددددددر   يبدددددددو وكععدددددد   ُر
َ
ع أ ب 

َ
ود بمددددددا هددددددو مح ك و نأددددددا رعلدددددد  العددددددال

َ
عددددددال

دددة التعددد ممدددا صسدددتورلوالتطدددورا  ودددك مختلدددف املجدددا     اصد  سددد ي مددد  تلددد   وضدددا  ع ددد  سدددذان تلددد  القُر

ل و،تجاها  املناسبةواملعطيا  الجديدة  و ْن ييلسبوا القيأ  س  معرفة  خُر  والتعامو   ال د تسهلاأ ل و

دددددا مدددد   .معاددددأ وددددك  دددددود يقددددافتأأ وطبيعتأددددا و  ددددف يحددددد  ، رددددجاي بددددين رميدددد  مذوعددددا  النُّدددداي التربددددوي   بو

ددل   
ه
أ  تم  ددة واضدد ة املعددال  ددةافلسددفة تربُو والنُّددرة الشدداملة املتذاملددة  ال ددد تسددلند إلوأددا  هددداف  لرؤُددة الفيُر

ددددددددقة ومتطددددددددورة  العامددددددددة  ال ددددددددد توردددددددد  النُّدددددددداي التعليوددددددددد  و لمددددددددا  اعدددددددد  هدددددددده  الرؤُددددددددة واضدددددددد ة وشدددددددداملة ومنسا

دا م   ةفسلفومستمرة  تا   للنُّاي التربوي  متذاملة  و  ف يلسنف الوصوو إق  تل  الفلسفة املتذاملة   بو

 .م  عا ية  والنُّاي التربوي م  عا ية  خر   املعاصرة والجديدةبط واملوايمة بين املتريرا  العاملية الر 

وتعسيًسا ع   ما سبق  وبالنُّر  إق  َعْر  الدواوك والتحديا  ال د توار  التخطيط التربوي يو َ ت 

ة التعليميددددة  وبددددالر أ مدددد   نا الادددددف الددددرئي  هددددو ،سددددتعداد ملواراددددة  ي  ددددروف طارئددددة  ددددد تواردددد  املسسسدددد

التحددديا  اليبيددرة ال ددد واراتأددا الددنُّأ التعليميددة العامليددة وددك السددنوا   خيددرة مدد  القددرن املا ددأد م ددل اعلشددار 

دددد   بددددل م ر و يرهددددا مدددد   وبئددددة  يددددعتي  ددددل اعلشددددار  وبئددددة و مددددرا   يددددر املعروفددددة م  اعفلددددوعزا الطيددددور والخندددداُت

(Covid-19 )دددا وخطدددورة وا
ً
لدددهي  د  إقددد  الترييدددر ودددك بيئدددة  عمددداو و سددداليل إدارسأدددا ورعلادددا ودددك  الدددة  شدددد فتذ

ط 
ا
وددددك  شددددار القليلددددة املاضددددية ( Covid-19)ديناميييددددة مسددددتمرة لييفيددددة التعدددداطي مدددد  تلدددد   وبئددددة   يددددا َسددددل

القدائأ الةوي ع    ساليل ال د تعامل  م  خ لاا الدوو املختلفدة ال دد وصدل إلوأدا هدها الوبداي مد  التحددي 

ة وال قافية والتعليمية لذل مد  هده    ماماا  وكشف  قيقة طبيعة  عُّمة ، تسادية والسياسية ووداُر
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أ الوا عيددة وددك كيفيددة إدارة  تمددة وكيفيددة 
َ
الدددوو   يددا  ددان الفيددرو  بم ابددة اختبددار لقدددرا   ذومددا  العددال

 تعاملدد  مدد 
ً

اددا  التعدداطي مدد  تعييراسأددا املختلفددة  وكيددف  نا دو  هددها الوبدداي  عق عيددة و ددزي ومسددئولية  و ددان همه

ل و دددم  سددمعتأا الدوليددة ع دد   ال فدداظ ع دد   دد ة مواطنوأددا و يدداسأأ  بينمددا تعاملدد   خددر  باسددتأتار وتسدداهو

سدد مة مواطنوأددا  وبالتدداقك فدد نا اخددت ف تلدد  الدددوو وددك التعامددل مدد  تلدد   تمددة إعمددا هددو اخددت ف وددك  سدداليل 

ة والتخطي َب وداُر تا
و
 .ط امل

ع   الر أ م  شموليتأا وشددة خطورسأدا واتسدا  عطداا تعييرهدا مدا ُدك إ    دد ( Covid-19)إنا  تمة 

التحديا  ال د تواراادا الجامعدا  املختلفدة يوًمدا  عدد يدوي  فمدا بدين ر دود عدالود  وكسداد ا تسدادي  ومدا بدين 

يدددة ومحليدددة  ومدددا بدددين  دددوار  
َ
طبيعيدددة و يرهدددا مددد  الطدددوارا و تمدددا   تجدددد تريدددرا  سياسدددية وا تسدددادية عامل

خَتَبدددددر خ لادددددا  دددددوة التخطددددديط  وفعاليدددددة السياسدددددا   واملعددددددن 
و
ا  و و دددددا   عسددددديبة ت الجامعدددددا  عفسددددداا ودددددك مدددددآت 

ال قيقددي لقددادة الجامعددا  و بددل  ددل الدد  ف نأددا تختبددر القدديأ ال ددد تسكددد الجامعددا   نأددا تددسم   أددا وتتلناهددا وددك 

ادددا وسددددتراتيجية املسدددد ط 
َ
تقبلية   يدددا   تخلددددو مقدمددددة  ي خطدددة إسددددتراتيجية ألي رامعددددة مددد  ورددددود تلدددد  خط

 .القيأ

ووددددددك  ددددددل هدددددده  الُّددددددروف الطارئددددددة تتج دددددد  ال ارددددددة إقدددددد  التخطدددددديط للتعدددددداطي مدددددد   وضددددددا  ال اليددددددة  

ا   يددددر مسددددبو ة  يددددار  الددددهعر    عددددد  ْن بلردددد  وصددددابا  بذوروعددددا مسددددتُو
ً
ددددا  ددددد يحددددد   خاصددددة و،سددددتعداد مل 

 
َ
ك ع  خدما  امل يين م  املو فين والعماو وك ودفع  عحو ف  

ه
ْر  ال ُّر امل زقك ع    فراد املجتم   يأ التخ 

مختلدددف دوو العدددالأ ل سدددر اعلشدددار الفيدددرو   وإ ددد ا مددددن بذاملادددا  وفدددر   ُّدددر التجدددواو فوأدددا  مددد  فدددر  

دد امل دد و،رتمداوك والجسدد ( Covid-19)يم إا  يدأف  يود  ير طبيعية ع د  ع  دا   فدراد بد لزاماأ بالتباعو

ل التواصل التقليديدة بدين امللتحقدين بالجامعدة و  دف بدين الددوو   عددما  د  إصدابة  طاعدا   بو ع   معُّأ سو

النقددل واملواصدد   بالشددلل التدداي  وتباعددد  ال دددود و ليميددة بددين محافُّددا  وو يددا  الدولددة الوا دددة ر ددأ 

دددد يباسأدددا الجرراودددك  وترارعددد  عائددددا  العمدددل بفقددددان  م يدددين الو دددائف ودددك مختلدددف املجدددا    وبالتددداقك لدددأ صعو
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 (*)%20ال ددديا عدد   عمدداع ودارة والتخطدديط التقليدددي اا  يمددة  و ردددو   عدددما فقددد  ودارا   كثددر مدد  

دد  ك يددر منأددا  مدد  مو فوأددام مدد  اعخفددا  سددقف طمددو  رميدد  املسسسددا  املختلفددة ومدد  بينأددا الجامعددا  وترارو

َدة  بل  اور ع  تحقيق  هدافاا وس َحدا  (.Covid-19)تراتيجية ال د  اع  مو

ملسسسدددددا  ( Covid-19)لقددددد اسددددتورب  تلدددد  التريدددددرا  املفارئددددة والعميقددددة والسدددددريعة ال ددددد   دددددثأا 

ددد مدد   ددة والتخطدديط التقليدددي  فلددأ صعو ددة وددك  سدداليل وداُر التعلدديأ العدداقك والجددام ك إ دددا  ترييددرا  روهُر

 ددد  تحليدددل واسدددتقراي   ددددا  املاضدددية  وافتدددرا   نا املسدددتقبل امتدددداد للما دددأد  املقبدددوو ،عتمددداد  ساًسدددا ع

والنُّدددر إقددد  الترييدددر باعتبدددار  يم دددل سأديدددًدا للمسسسدددا  الجامعيدددة ولدددي  عامدددل اسدددتفادة منددد   وبالتددداقك  ادددر  

َعدددو 
و
ددة واملروعددة التنُّيميددة  يددا ت الرشددا ة مفدداهيأ و سدداليل ومددداخل تخطدديط  دي ددة تلسددأ بالرشددا ة وداُر

َ َأا اعلشدار  ة املذون الرئي  لتفاعل الجامعا  م  التريرا  ال ادية وال دد سدبا    يدا يجدل (Covid-19)وداُر

و  سدددتدامة  عمددداو  ،سددتفادة مددد  الرشدددا ة وسدددتراتيجية ودددك مسددداعدة املسسسدددا  املختلفدددة ودددك تددددابير التحدددوو

ك  دددددل ،سدددددتخداي  وسددددد  للمعلومدددددا  وتينولوريدددددا   والددددد  وددددد(Covid-19)واسدددددتمرارها ودددددك  ينددددداي وبعدددددد  ادددددور 

ة بالجامعا  ر  ساليل وداُر  .،تسا   وك تحديا وتطُو

د   
ه

كشف مد  ضعف عمليا  التخطديط ودك الجامعدا  ( Covid-19)مما سبق يمي  القوو إنا تفشأ

ُقدددة ودددك معُّدددأ دوو و ددددرسأا ع ددد  التعددداطي مددد  هددده  الادددزا  املفارئدددة  وعددددي  ددددرة الي يدددر مددد  الجامعدددا  العر 

أ ع   مواكبة التحوو   واسعة النطاا  هها يدعو للو دوف ع د   عدض التوصديا  ال دد يميد   ْن تعخده 
َ
العال

ة ملواراة  يار النارمة ع  م ل هه الوباي القاتل   :  ومنأا(Covid-19) أا الجامعا  املسُر

   دددف  مدددد  ضدددرورة ورددددود خطدددط مسددددتقبلية واضددد ة املعددددالأ ودددك الجامعددددا ملسددداعدسأا ع دددد  التييو

وها  ل  فدداظ   تمددا  واملسددتجدا  الطارئددة  بحيددا تشددمل تلدد  الخطددط عدددًدا مدد  السدديناُر

ة تشريل  بفاعلية وكفاية  .ع   العمل واستمراُر

                                                 
(*)
ا حيرب يعمرل الباحرب بهراا  كانرت نسربة  خفريا ("we)الشرركة الميررية لم يراالا "رجع الباحب إلى نسربة  خفريا العمالرة فرت  

 %.72العمالة 
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  ضرورة العمل ع   تريير سياسا  إدارة املوهبة ووبدا  بالجامعا   والتركيز ع   استقطاق

ة اليفددددايا  املورددددودة ب كسددددا أأ املاددددارا  املسددددتقبلية مدددد  خدددد و اليفددددايا  املتطددددورة وموايمدددد

ل التقند والعم ك  .تي يف عملية التدُر

   يجل العمل ع   تنمية وإكساق القيادا  الجامعية املاارا  والفنون املختلفدة ليتميندوا مد

عددددددد م ددددددل دددددد   و عددددددد  : إدارة العمددددددل م  دددددد   و وإدارة ماددددددارة إدارة ،رتماعددددددا   وماددددددارة إدارة املادددددداي م 

دل مد  الده اي ،صدطناوك  و،سدتفادة مد  إعترعد   شدياي   البياعا   و مد  املعلومدا   والتعامو

وتحليدددددل البياعدددددا   وتخطددددديط  عمددددداو  شدددددقي  وسدددددتراتي ك واللشدددددري ك  و يرهدددددا مددددد  املادددددارا  

ة العمل والتفاعل امل مر بين امللتحقين بالجامعة  .الداعمة وال د تةم  استمراُر

   دددة ودددك لدددأ تةددد رهدددا باألسددداليل التخطيطيدددة ووداُر
و
الي يدددر مددد  الجامعدددا  ودددك  سدددبانأا مدددد  تعي

عد"منهجية  م عًُّرا لاه  املنهجية الجديددة فبعةداا " العمل م    و  شذل  كبير وهها  مر  طبي كه

سيلتزي الادوي والسدير بدنف   سداليل القديمدة التقليديدة  والدبعض  خدر سديتج  إقد  إعدادة 

قتين واردة طبًقددددددددا ملنهجيددددددددة الايذلدددددددة ا دددددددة  و لتددددددددا الطدددددددُر ددددددددة ألسدددددددالي أا التخطيطيددددددددة ووداُر لَجهُر

قدددة   يددتأ ،عتمددداد ع دد  الطُر
ا

الجامعددة ودددك التخطدديط إلدارة  تمدددة  ووددك  لتدددا ال ددالتين يجدددل   

 .التقليدية وك العمل  و التخيطط

 تعقيل

التخطددددددديط التربدددددددوي  وتنوعددددددد  تلددددددد  تعددددددددد   وضدددددددا  والتحدددددددديا  ال دددددددد  يدددددددر  وماتالددددددد  تدددددددسير ع ددددددد  

ل التعليأ العاقك  و ادور : التحديا  ما بين تحديا  خاررية متم لة وك ر التجارة  والعوملة وتدُو اتفا ية تحُر

ر العامليددة لتسددنيف الجامعددا   ومجتمدد  املعرفددة وا تسدداد املعرفددةم تلدد  التحددديا  ال ددد تركدد  فرًصددا  التقدداُر

الدد  فقددط ولينأددا تطددر   يًةددا تحدددًيا لخددر يتم ددل وددك املخدداطر ال ددد تحتددا   عُّيمددة يميدد  ،سددتفادة منأددا  لددي 

 وضا  ،رتماعية  و وضا  ، تسادية  :  ما الدواوك الداخلية  فتم ل  وك.  تخاا إرراي  للتسدي لاا

ة  والتعكيدددددد ع ددددد   هميدددددة  شدددددر يقافدددددة املنافسدددددة بدددددين الجامعدددددا   والتحدددددديا  التعليميدددددة  والتريدددددرا  السياسدددددي
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و دد تبدين مد  خد و العدر  لاده   وضدا  . واملشروعا  التنافسية  و همية التعليأ وك دعأ تنافسية الددوو 

 نا التخطدديط التربددوي تدددعير  شددذل  ردددهري  أدده   وضدددا   ولددها ع دد  املسسسدددا  التعليميددة  ومنأدددا رامعددة كفدددر 

ف عفساا وتسو   هدافاا وفًقا لاه   وضا  وال  
يه
َ
ي

و
 .تحديا الشيخ   ْن ت

ة تتطلدددل رؤُدددة  إنا هددده  املر لدددة ال رردددة ال دددد تمدددرو  أدددا مختلدددف الجامعدددا  العامليدددة والعربيدددة واملسدددُر

وا عيدة وعميقددة واسددتعدادا  رددادة مدد   ن   ددف   تذددون سدرعة التريددر عبًئددا رديددًدا ع دد  الجامعددا   و يًةددا 

الجامعددددا  اكلسدددداق   ددددف تةددددم  ( Covid-19)ضددددرورة مواكبددددة تلدددد  التطددددورا  امللسددددارعة عقددددل اعتأدددداي  تمددددة 

 .و،ستفادة م  درو  إدارة  تمة بالتخطيط الجيد لاا" مروعة التفيير"و"  ابلية التريير"يقافة 

أ 
َ
ددة ملددا يحدديط  أددا مدد  تريددرا   والواعيددة بمددا يزخددر بدد  عددال

َ
ْدر ك

و
ددزة ُددك الجامعددا  امل  

إنا الجامعددا  املتميه

ل و راي وتنافس ْن  مستقبلاا   و ع     ل التعليأ العاقك م  تدُو ك بالتاقك الجامعا  ال د تس   لسو ية  ُو

ا يجري  ولادا  وال دد  ْنع    ما الجامعا  الةعيفة فهد الجامعا  الرافلة عما تس   للمشاركة بفعالية وك صو

بوي وعًُّرا ألهمية التخطيط التربوي صعر  الفسل التاقك لعملية التخطيط التر . تتري مستقبلاا للمسادفا 

ة  .وك  دبيا  التربُو
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 رابعالفصل ال

 اإلطار الفكري للميزة التنافسية بين الجامعات ومتطلبات تحقيقها

 تمهيد

 
ً

َعددددددددو مسشدددددددًرا للقدددددددوة ، تسدددددددادية ومددددددددخ 
و
َعددددددددو التنافسدددددددية مددددددد   بدددددددرت سدددددددما  القدددددددرن ال ددددددداقك  كمدددددددا ت

و
ت

قددددددا  بقددددددوة ا تسدددددداد م  ي بتفو دددددد  ع دددددد  
و
تأا  فقددددددوة  ي بلددددددد ت  خددددددر   و درتدددددد  ع دددددد    ، تسدددددداديا سددددددتمراُر

أ ع دد  ال ذومددا  ،هتمدداي بقةددية التناف  
َحددته ددا  ممددا يو ددا وخارري  سددية و،سددتفادة مدد  مفاوماددا منافسددتأا داخلي 

 الدددددوو الناميددددة وهددددو موضددددو  لددددي  بالجديددددد  وإْن  ددددان  ددددد 
ً
ر والنمددددو خاصددددة ددددوو

َ
  ددددف تددددتمي  مدددد  تحقيددددق الَتط

َعدددو  عُّمدد  د عجدددا   و فشددل املنُّمدددا   و املسسسدددا     مدددًرا وا ًعدددا ال اردددة لدد  ودددك الو ددد  ال دداقك  إ  إعددد  صو  
حددده يو

 كلسدددداق املزايددددا التنافسددددية وال فدددداظ علوأددددا لتحسددددين  والجدددداد املسددددتمرع دددد  هدددده  الجاددددا  العمددددل  ولددددها يجددددل

دددل هددده   د  مددد  هندددا تسددد   الجامعدددا  ودددك    ددددو مو فادددا السدددواك و ددددرسأا ع ددد  موارادددة املنافسدددين ال ددداليين والجو

لمية والبح ية  .البيئة التنافسية إق  كسل ميزة تنافسية ع    يرها م  املسسسا  الع 

واكبدددددة تحدددددديا  املنافسدددددة العامليدددددة ال دددددد يملوأدددددا علوأدددددا هدددددها العسدددددر وال دددددد ولذدددددي تسدددددتعد الجامعدددددا  مل

أ بعكملدد  متم لددة وددك العوملددة و،عدددما  وددك ، تسدداد العددالود وسياسددا  ،عفتددا  ع دد   سددواا 
َ
صشددادها العددال

د
َ
را  اليبيدرة العاملية والتيت   و ليمية واعلشار  اهرة الشرا ا  بين املنُّما  واملسسسا  العاملية والَتط وو

ر  دا لاا  ْن تيهئ عفساا للتواؤي م  هه  املسدتجدا  والسد ك إقد  تطدُو وك تقنيا  املعلوما  و،تسا    ان  بو

ادددا وو ائفادددا ممدددا يدددت يي مددد  رؤُدددة  ط 
َ
دددد وتجديدددد  هددددافاا وخط وا عادددا مددد   يدددا تورااسأدددا وسدددتراتيجية وتجُو

 (.Sachitra, 2016, 5)ومفاهيأ العسر ومتطلبات  

دهدددا مددد  خددد و  َفرو
َ
زهدددا وت َميو

َ
دددا  لتحقيدددق ت َعددددو مدددداخل تحقيدددق امليدددزة التنافسدددية ودددك الجامعدددا  منسا

و
وت

لوددد  وخدمددة املجتمدد : و ائفاددا  ساسددية جل  ْن . التعلدديأ  البحددا الع  والتعلدديأ الجددام ك املسددتقب ك وددك مسددُر

ددة وال قافددة ووبدددا   لددهل  يذددون تعليًمددا ددًزا مدد   رددل ال ُر ددز وددك التعلدديأ الجددام ك وفددق عُّددرة  مميا ينطلددق التميو

دة والتطبيدق واسدليعاق  شمولية تلنداوو  مذوعاتد  ومسشدرات  الداخليدة والخارريدة  افدة  ومد  الدربط بدين النُُّر
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دد   داي  و إقدد  يقافددة ،بتذددار وتحسو ددرا  املعرفيددة املعاصددرة  والتطبيقددا  التينولوريددة املتجددددة والتحددوو  
املتريه

ددزة تتم ددل وددك ،سددتق لية وددك تنُّدديأ شددئونأا واختيددار برامجاددا ممددا ييفددل   
الوصددوو إقدد  معددايير لبندداي رامعددة متميه

لودددد ألعةدددداي الايئدددة التدريسددددية  أدددا وتذددددُو   دددة البحددددا الع  دددة   اديميددددة و ُر وعُّددداي الدراسددددة  أدددا وتددددوفير ال ُر

عدددددة ل ج  
ذوه

و
دددددز وتي يددددف وعتاريدددددة لجميددددد  العناصددددر امل  

امعدددددة مدددد   سددددداتهة وطددددد ق ومعددددداوعين مجتمدددد  تعليودددددد متميه

دددددة وددددك  سددددداليل التدددددري   أدددددا  عددددد املسدددددتقب ك وددددك فلسدددددفة التعلدددديأ وبرامجددددد  و،عتمدددداد ع دددد  ،بتذاُر ومراعدددداة البو

طل  )  (.22:20  6009القو

 
ً

 وطار املفاهيود للميزة التنافسية:  و 

در َ  
و
يا  امليدزة مفادوي ط ا  القددرة  برتهدا مد  متعدددة التنافسيةبمسدما ك  التنافسدية التفوو التنافسدأد ُو

دددددز تسدددددتطي  تشددددديرإق  الييفيدددددةال د  
دددددق منافسدددددوأا  عددددد عفسددددداا املنُّمدددددة  ْن تميه  

ا وإنا إدرا دددددو وتحقه  اكلشددددداف التفدددددوو

رامليزةالتنافسدديةال د وو
َ
تمنَتط  

إلسددتراتيجية   لبددا وددك تقدد  املنُّمددا  للطر الجديدةللمنافسةفيمو عالسو يعزه

ر  وو
َ
رردد  املفادددوي .هايتطلباختياروستراتيجيةاملناسددبة ومن متحقيقالنجا و هدافاملرروةالتنافسددية وإنا تط ُو

  الدهي ربدط امليدزة بالقددرة  يدأ Selznick (0909)  يدأ إقد  Chamberlin (0990) ساسأد للميزة التنافسية إقد  

ر وددك هددها املفاددوي  ددين وصددف  ددوو
َ
ط

َ
ددد الددهي  (Schendel & Hofer) ددد  ت امليددزة التنافسددية بعنأددا الوضدد  الفُر

 ,Reed & DeFillippi, 1990))تطور  املسسسة مقابل منافسوأا م  خ و تخسي  املوارد  ياًسدا بمنافسدوأا 

90. 

-  
 
 امليزة التنا سية لغة

ْيددز
َ
قدداو امتددات القددوي إاا ت: امل ددز التمييددز بددين  شددياي  تقددوو مددز   عةدد  مدد   عددض فععددا  ميددز  ميددًزا  وُو ميا

 سدددددنة  فائددددددة  منفعددددة  مسددددد  ة  ميسدددددل  :   وَمْيدددددزة  تعنددددد(202  0921ابدددد  منُّدددددور  ) عةدددداأ مددددد   عدددددض 

ا  إعطداي فرصدة (: Advantage)وامليدزة (. 01  6006مركز  طل  العالود للدراسا  و بحدا   ) فةلية  وتفوو

ا   فةددلية  منفعدة   مدا السدفة مميددزة  املسداعدة لذدي يذدون  كثددر (: Advantageous) كبدر لنجدا   امتيدات  تفدوو

 (.McIntosh, 2013, 21)عجاً ا 
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قددددددددددددوو تعدددددددددددداق : التندددددددددددداف  ق  ُو ددددددددددددد وتسددددددددددددابو َ   ي تحاسو
َ
َندددددددددددداف

َ
شددددددددددددَتق مدددددددددددد  ت س  : صو

َ
ةةةةةةةةةةةةا 

َ
ن
َ
َيت

 
ل
َ
ةةةةةةةةةةةةَك   ل 

َ
ةةةةةةةةةةةةي َ َوف 

 
َ
ْسون ا  

َ
ن
َ
ت
ْ  
دل  وعافسد  ودك الشدأدي منافسدة وعفاًسدا إاا ر بد  فيد  ع د  (سورة املطففدين)﴾،20امل

و
 تعندد الترا 

ةةةةن  : "بددداراة ودددك اليدددري  وتنافسدددوا فيددد   ي ر بدددوا  وودددك ال دددديا الشدددُرفورددد  امل ك 
َ
، َول م 

ْ
ك ةةةي 

َ
  َعل

َ
َةةةم

 
خ

َ
ةةةَر أ

 
ق

َ
َمةةةا الح

ْسةوَها
َ
ا 

َ
ن
َ
ت
َ
  ، م 

ْ
ك

َ
ل ةب 

َ
 ق

َ
ان

َ
ى َمن  ك

َ
 َعل

 
 

َ
ط َما ْبس 

َ
َيا ك

 
ن ْم الدُّ

ْ
ك ي 

َ
 َعل

َ
َسي ب 

ْ
 ت

 
ن

َ
م  أ

ْ
ك ي 

َ
  َعل

َ
َم

 
خ

َ
  هدو مد  املنافسدة ()"أ

وعداف  (. 2000  0921ابد  منُّدور  )والر بة وك الشأدي و،عفراد ب   وهو م  الشأدي النفي  الجيد وك عوعد  

Compete  صعندددد النةددداو  و،رتأددداد  وو دددداي  و،سدددتعداد الجيدددد مددد   ردددل ال سدددوو ع ددد  قدددأدي مدددا   و ودددك

شدتق مسدط (. Murray et al, 1961, 718)عمل قأدي ما  فدَ  الشدأدي كمدا صو
َ
فدَ   وع

َ
 -ا التنافسدية مد  الفعدل ع

 
 
َفاَسددة

َ
َ  ) ددان عُّدديأ القيمددة  فاددو عفددي   : ع

َ
َندداف

َ
تسددابقوا فيدد  وتبدداروا دون  ْن يو  ددق  عةدداأ : القددوي وددك كددها( ت

 )الةرر ببعض  
و
ة تدعو إقد  بدهو الجادد ودك سدليل التفدوا  (: التَناف َسدة)عزعة فطُر

َ
َناف

و
 و (: امل

و
مجمد  )التَنداف

 (.262  6000العربية   اللرة

ددددددة و، تسددددددادية  وهددددددو " التنافسددددددية"ومسددددددط ا  مدددددد  املسددددددط  ا  ال ددددددد شدددددداع  وددددددك اليتابددددددا  وداُر

ددك تنافسدية الدولددة  وتنافسددية  يختلفوفًقدا للمسددتو  الدهي تددتأ عندد م فاندداي تنافسددية ع د  املسددتو  الي دك ُو

ك تنافسية القطا  م ل  طا  التعلديأ العد دك ع   املستو  املتوسط ُو اقك  وتنافسدية ع د  املسدتو  الجز دي ُو

 (.Sachitra, 2016, 2)تنافسية املسسسة م ل الجامعة 

وتعنددددد التنافسددددية ع دددد  مسددددتو  الدولددددة  نا لددددديأا سياسددددا  و وضدددداًعا تةددددم  وتحددددافت ع دددد  تحقيددددق 

 مستو  عاو م  متوسط دخل الفرد ولدديأا مسدتو  عمدو مسدتمر  ولذدي تحقدق الدولدة الد  تحتدا   ْن تذدون 

.  ددادرة ع دد  رددهق وا تةددان اسددل مارا  و عمدداو رديدددة  و ْن تددوفر بيئددة مواتيددة ملسسسددا   عمدداو القائمددة

ومددد  يدددأ فددد نا التنافسدددية  كمدددا صعنوأدددا مايذددددل بدددورتر  تعندددد الشدددروع ، تسدددادية الفرعيدددة ل تدهدددار  فددددداخل 

ينأدا تختلدف ودك السياسدا  الدولة الوا ددة توردد رميد  املسسسدا  داخدل  دروف ا تسدادية  ليدة وا ددة  ول

دك ال دد تحددد  ددرة املسسسدا  ع د  إعتدا  سدل  وخددما   ، تسادية  وهه  السياسدا  ُدك محدل ،هتمداي ُو

                                                 
()
فهرو  (رحمره هللا)الك فرت كتراب الركراقا  أخرجره اإلمرام مسرل  فت كتاب الجزية من صحيحها  كر (رحمه هللا) أخرجه اإلمام البخاري 

 (.7601: ا  مسل 6125ا 1205ا 3058: ر ال البخاري)حديب صحيح 
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ا  عاليدة  قا  وتنعي  ودك مسدتُو
و
اا   يمة  وبالتاقك يذون م  عتائج التنافسية يراي ورفاهية ورودة  ياة ت

 .(The Beacon Hill Institute, 2001, 5-6)م  متوسط دخل الفرد وإرماقك الناتج القومي 

ة  والتنافسددية ع دد  مسددتو  القطددا  ُددك عمليددة يأدددف مدد  خ لاددا القطددا  إقدد  ال فدداظ ع دد  اسددتمراُر

ددل ل خسددائر  وليدد   َحمو
َ
ددادة  سددت  السددو ية  والدد  دون تخفدديض لَّسددعار  و ت متحسدد ت  خدد و الددزم    و ُت

نَتج م  خ و اتبا  إستراتيجيا  تركز ع   التناف  
و
ز امل إما م  راعل النفقا   وإما م  راعل اخت ف وتميو

د  مسسسددات  مدد   دا أدا مدد  خدد و   (Sachitra, 2016, 2)ورودتد    
حسه

و
والقطدا  التنافسددأد هددو القطدا  الددهي ت

ددة وتقدددي رددودة  فةددل  و منتجددا  وخدددما  بعسددعار   ددل  ولاددها  ددادة وعتاريددة ب بددداعا  تينولوريددة وإداُر ُت

 متزايًدا تشاد منتجا
ً

 .(Manyika, 2010, 10)سأا إ با 

والتنافسدددددية ع ددددد  مسدددددتو  املسسسدددددة ُدددددك عمليدددددة تبدددددهو فوأدددددا املسسسدددددة محددددداو   مسدددددتمرة مددددد   ردددددل 

ا ع   املسسسا   خر  ال د تعمل وك املجاو عفس    يا تلناف  املسسسا  فيما بينأا ع    سواا  التفوو

جدددددر وشددددارة إقدددد   نا الع  ددددة بددددين التنافسددددية ع دددد  صددددعيد . ينأدددداوالفددددرن والعمدددد ي  وتشددددتد املنافسددددة فيمددددا ب ُو

 .(Sachitra, 2016, 3)املسسسة والقطا  والدولة ع  ة تذامليةم إا إنا إ داها تسدي إق   خر  

ا -  التنا سية َّصطيمت

ة بعنأا6000عراف املجل   وروبي وك ارتماع  ببرشلوعة عاي  ما
و
التحسدين  القدرة ع  : ي تنافسية  

ذي  اا املجل   مُر
َ
ف الدائأ ملستو  املعيشة ملواطنوأا وتوفير مستو  تشريل عاو  وتماسو  ارتماوك  كما عرا

 درة الدولة ع   إعتا  سل  وخدما  تناف  وك  سواا العاملية وودك عفد  الو د  : للسياسة التنافسية بعنأا

ل  ا  معيشة مطردة وك  رل الطُو ر )تحقق مستُو  (.2  6006 عُو

فتأدددددا منُّمدددددة التعددددداون ، تسدددددادي والتنميدددددة بعنأدددددا دددددل : وعرا املدددددد  الدددددهي تندددددتج مددددد  خ لددددد  الدولدددددةوك   

ددددادة الدددددخل  شددددروع السددددوا ال ددددرة والعادلددددة منتجددددا  وخدددددما  تندددداف  وددددك  سددددواا العامليددددة  مدددد  تحقيددددق ُت
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دل  ف بعنأدا ال قيقدي ألفرادهدا ودك  ردل الطُو عدرا
و
ا ة وتطبيدق إسدتراتيجيا  تجعلادا  ددرة املسسسدة ع د  صدي: وت

 (.62  6009صالا  )وك مركز  فةل بالنسبة للمنُّما  املمايلة والعاملة وك عف  النشاع 

ف بعنأا َعرا
و
ل  مد الهي تطور  املنُّمة م  خ و  داي   شطتأا  شذل  مميز : كما ت د طُو املو   الفُر

ددداو  واسدددتر و عقددداع  وسأدددا الداخليدددة باتجدددا  تقدددديأ منددداف   يميدددة فائقدددة لزبائنأدددا   صسدددتطي  منافسدددوها  وفعا

طل  )تقديماا  را الجديدة ال د تيلشفاا املسسسة وال د تذون  كثدر فعاليدة مد  تلد  (. 10  6009القو
و
ك الط ُو

ام  ي بمعندددددف لخدددددر  بدددددل املنافسدددددين  بحيدددددا يذدددددون بمقددددددورها تجسددددديد هدددددها ،كلشددددداف ميدددددداعي  املسدددددتعَملة مددددد    

 (.Porter, 1998, 48)ك املسسسة بمفاوي  وس  إ دا  عملية إبدا  و

نك للميزة التنافسية: ياعًيا  التطور التاُر

ين  لقد سبق  مسر العالأ الرربي ودوو  وروبا وك اكلشاف صناعة املزايا التنافسية  بدل إنا املسدُر

ون منددددداهج صددددددناعة ا ملزايددددددا برعدددددوا وددددددك التخطددددديط لاددددددا وودددددك الوصددددددوو إلوأدددددا والسددددددبق  أدددددا  فقددددددد اكلشدددددف املسددددددُر

ددي  خ-التنافسية وك عاود ك يرة   عةاا عادود مو لدة ودك الق    و دد (*)وبعةداا  دديا معاصدر -منده فجدر التداُر

زمية  وهدو  مدر يُّادر عنددما يتدوق   مدر مسدر َمد   ة الذاُر ْن  املزايا التنافسية بالقيادة والزعامة الرمُز ارتبط صو

ماا  ولي  اعحطاطاا دو
َ
ق

َ
الفراعندة العُّداي  اعد  مسدر تسدن  مزاياهدا التنافسدية مد  خد و ففي عسدور .  راد ت

ج الن أددداي و لميدددة لتخدددُر ر  و اعددد  رامعدددا  مندددف وطيبدددة خيدددر مسسسدددا  ع  لدددأ والدراسدددة والبحدددو  والتطدددُو  الع 

َيدد  . وددك علددوي ال يدداة  افددة مدد  الددهي   سدداموا وددك بندداي نأةددة مسددر عبددر هدده  العسددور  ا رينالندد ل 
بتو

و
ليدد  مسددر ا

َيد  مسدر بالجادل  دن بالرزو  ر ل 
بتو

و
ر  اسدت زف املدوارد وابتلد  ومذاعيدا   كمدا ا  

دَدمه وال قد الددفين  وك همدا مو

والتخلدددف  والدددهي  د  إقددد  تحدددوو  دددل قدددأدي إقددد    قدددأدي  يدددأ عددداد  النأةدددة تددددا مددد  رديدددد  بدددواق الدددب د مددد  

 (.2  6002الخةيري  ) رعبدالناصعسر محمد ع ك  يأ رماو 

 

                                                 
(*)

ر البرميليرة الصرطياد فَرم  ما ابتدعه الميريون من أد اا  قليدية ابت ارية مثل مدفع الماءا  ُسلَّ  الحباطا  الحُ 0973بعد نير أكتوبر 

ع كرل ذلرك  غيررل دليرل  اضرح علرى مرنه  ُصرنْ .. فر التخل رْهرها ال ثيرا  ما حققول بإصراٍر  عزٍم على االنتيرارا  كَ  غير.. الدباباا

 (.6ا 2221الخضيريا )المزايا التنافسية االبت ارية 
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 نا سية لسحة امليزة الت .0

ددددددة وددددددك  ددددددل  مدددددد  مجدددددداقك ودارة وسددددددتراتيجية  لقددددددد شددددددرل مفاددددددوي امليددددددزة التنافسددددددية  يددددددًزا ومذاعددددددة ماما

وا تساديا   عماو  إا تم ل امليدزة التنافسدية العنسدر وسدتراتي ك املادأ الدهي صسداعد ودك اسدل مار الفدرن  

 
ً

ة و قيقية لذي تحقدق املسسسدة تقددًما متواصد  قدي فرصة روهُر باملقارعدة مد  منافسدوأا  والتنافسدية ُدك ُو

زهدا ع د  منافسدوأا ودك مجدا    ت وض  املسسسة بما يحقق  م  عوائد ربحية  ومد  خد و تميو  
املسدر الهي صعزه

ا  ا وعاملي  ا وإ ليمي  َمة محلي  دا
َ
ق
و
 (.Harada & Osman, 2014, 10)معينة  و لفة الخدما  امل

  بدددرت  ضدددرورة ،عتمددداد ع ددد  منددداهج صدددناعة اضدددبابية اتجاهاسأدددومددد  الر بدددة ودددك ردددودة ال يددداة  مددد  

أ ال اضر  وإنا إرهاصات  وبدايات   ولية  ائمة بيننا  ن  وإنا شذل هها . املستقبل دو م  َر  
َ
ل وو فاملستقبل يو

دددددْن   يددددددينا ودددددك ال اضدددددر  وإنا خيدددددارا  هدددددها املسدددددتقبل رهددددد  إراداتندددددا وع ددددد  هدددددها فددددد نا صدددددو  رة املسدددددتقبل مددددد  صو

املسددددتقبل ُددددك صددددورة مشددددر ة إيجابيددددة لددددنمط ال يدددداة كمددددا يجددددل  ْن يذددددون  وهددددو صددددورة ارتقائيددددة مو  دددد  آلمدددداو  

الخةديري  )وطمو ا   س   إليجادها  ولقيأ ارتقائية  س   للوصوو إلوأا  وإق  ،عفراد  أا  والتفوا علوأا 

6002  09.) 

د إنا صناعة املستقبل ُك عمل إرادي  ائأ ع   العقل وا َسداعو
َ
ملنطق والةمير  وم  يمدرة عتائجادا ت

ر  سدداليل و دوا  تحقيددق املزايددا التنافسددية  و صددبح هددها  لدد   ددوو
َ
ط

َ
َنددوو  مجددا   التفددوا  وت

َ
دررددا  التقدددي  وت

خ  وع دددد   مدددد  فلسددددفة  ائمددددة ع دددد   يمددددة الشددددعوق  وع دددد  يقافددددة التدددداُر
و
حي

َ
تددددتحيأ فيدددد  اتجاهددددا  فلسددددفية  وت

ر  ائأ ومستمر ما بين عُّمدة ال ةدارة ودك  بهدف صدورها  ومدا بدين رؤُدة تفاع     داي  و وادي    َحاوو
َ
وع   ت

دددْن  التقددددي  و صددددبح   الزعمددداي واتسدددالاأ وتواصدددلاأ مددد  شددددعو أأ  وع ددد  ت ادددك ر بددداسأأ رميًعددددا وإرادسأدددأ لسو

يددددأ ع ددد  كفددداية ال ذومدددا     6002الخةدددديري  )فلسدددفة املزايدددا التنافسدددية  سددددا  وردددود الددددوو  و سدددا  ال و

60.) 
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 ألاسس النظر ة للميزة التنا سية .6

ي  دددا
َ
ددا   ددين   مفاددوي (*)"Porterبددورتر"بددرت مفاددوي امليددزة التنافسددية  شددذل  واضددا وددك مطلدد  ال ماعينيا

و شار إق   نا العامل  هأ واملحدد لنجدا  منُّمدا   عمداو . وستراتيجيا  التنافسية بين منُّما   عماو

  و دد  شدع مفادوي امليدزة التنافسدية للتعبيدر (Porter & Van der Linde, 1995, 99)هدو املو دف التنافسدأد لادا 

دد  متفو ددة تحقددق لاددا  دددرا   سو
و
عدد  ال ارددة إقدد  مدددخل شددامل يجمدد  عناصددر ومقومددا  بندداي املنُّمددا  ع دد   

وعاسأدا عالية وك مواراة املتريرا  الخاررية املحيطة  وتيفل لادا تحقيدق التدرابط والتناسدق بدين عناصدرها ومذ

نك للميدددزة . الهاتيدددة واسدددل مار  ددددراسأا املحورُدددة وتحقيدددق الفوائدددد للمجتمددد  بعسدددر  ر التددداُر وو
َ
وفيمدددا يتعلدددق بدددالَتط

 (:069  6000عيدارو   )التنافسية فقد مر ب    مرا ل  ساسية  تتم ل فيما ي ك 

دددك املرتبطدددة بتددوافر عوامدددل ا تسدددادية عدددادرة لددد   خدددُر   دددا: امليددزة املطلقدددة - مت ي مدددوارد ُو

ومددددواد خدددداي عددددادرة وتينولوريددددا فائقددددة  ومو دددد  إسددددتراتي ك خددددان  و يددددادا  وعدددداملين اوي 

 . درا  إبداعية

ة  وهدها الندو  : امليزة التنافسية - ة واملنافسة اللشُر وترتبط بالدررة  وق  بذل م  املنافسة وداُر

 .ا   ضماًعا للتفوا التنافسأدم  املزايا هو ما تس   إلي  املسسسا  املعاصرة ملواراة التحدي

ك ال د تتوفر عند  خُر   ولي  بدررا  متفاوتة ومختلفة: امليزة النسلية -  .ُو

  وال دددددد (ي0912-0910) دددددان  وو  ادددددور ملسدددددط ا التنافسدددددية ودددددك القطدددددا  ، تسدددددادي خ و الفتدددددرة 

 وك 
ً
يية خاصة تباد سأا م  اليابان  وتُادة يجأ عرف  لجًزا كبيًرا وك امليزان التجاري للو يا  املتحدة  مُر

ا  القددددرن العشددددُر  كنتددددا  . الدددديون الخارريددددة ًدا بمفاددددوي التنافسدددية مدددد  بدايددددة تسددددعينيا َجدددددا و اددددر ،هتمدددداي مو

دد  العدداي لتطبيدق ا تسدداديا  السددوا  . للنُّداي ، تسددادي العدالود الجديددد  وبددروت  داهرة العوملددة  وكدها الَتَورو

ا وييًقا بُّاور التسنيفا  الدولية ملسسسدا  التعلديأ وارتبط  اور مسط ا التناف
ً
سية بين الجامعا  ارتباط

و دد  ادر  . العاقك وك بدايا  القرن ال ادي والعشُر  وال د هدف  إق  تحديد املذاعة التنافسية لذل رامعة

                                                 
(*)

إسررترا يجية ا أسررتاذ بجامعررة بيشرروب ب نررداا  هررو أحررد القررادة النافرراين فررت مجرراط Michael Eugene Porterماي ررل يرروجين بررور ر 

 .الشركاا   نافسية الد ط  المناطقا أعماله ُمعتَرف بها عند العديد من الح وماا  فت الشركاا ال برى  الد ائر ايكاديمية عالمي ًا
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 لطلبا  املستفيدي  مد  الخددما  التعليميدة  شدعن إتا دة معلومدا  صسدال
ً
فامادا  هه  التسنيفا  استجابة

تتعلق بعوضا  ومذاعة مسسسا  التعليأ العاقك  مما  وردد  الدة مد  املنافسدة والسدباا بدين هده  املسسسدا  

 (.Dobrota et al, 2016, 201)لتحسين  دراسأا التنافسية  ورهق  فةل الط ق  وتُادة املوارد 

خ  ادر  ي  وم0960ولقد بد  تسنيف برامج الدراسا  العليا بالو يا  املتحدة عاي  نده الد  التداُر

العديددددد مدددد  املحدددداو   لتسددددنيف بددددرامج مسسسددددا  التعلدددديأ العدددداقك سددددواي مدددد  خدددد و البددددا  ين  و املسسسددددا  

ددددة  وبح يددددة ع دددد  مسددددتو  . البح يددددة وبعددددد الدددد   اددددر  العديددددد مدددد  التسددددنيفا  بواسددددطة وسددددائل إعدددد ي تجاُر

ا لتسددنيف مسسسددا  التعلدديأ العدداقك  ددوو عُّاًمدد( 00)الدولددة   و ع دد  املسددتو  العددالود  إقدد   ْن وصددل   ددواقك 

دا  مد  القدرن العشدُر  عودف مفادوي الجدودة ودك مجداو التعلديأ العداقك  وتدأ وضد  . العالأ وخد و عقدد ال ماعينيا

ر . مخططددا  لتوكيددد الجددودة ددأ لاددا  واهتمدد  الجامعددا   عمددل تقدداُر
و
ُّ

و
وكددهل  عوددف مفاددوي املحاسددلية ووضدد  ع

 (.Shin & Toutkoushian, 2011, 2)قرار م  خ و مسشرا   داي ع   داياسأا لتقديماا لسا  ك ال

ددددأ لتسددددنيف مسسسددددا  التعلددددديأ 
و
ُّ

و
 شددددئ  ع

و
ولددددها عوددددف مفاددددوي مقارعددددة الجامعددددا   عةددددداا بددددبعض  و 

مقدددددايي  لتسدددددنيف الجامعددددا  مددددد  خددددد و وسدددددائل وعددددد ي  : العدددداقك  ومددددد  يدددددأ  صدددددبح هنددددداي يدددد   لليدددددا م ُدددددك

فدَر  بواسدطة ال ذومدا ومقايي  لتوكيد الجودة م  خد و ه
و
. يئدا  توكيدد الجدودة  ومقدايي  للمحاسدبة ت

ا  القرن العشُر   صبح  تسنيفا  الجامعا   كثر اعلشداًرا بدين صدا  ك القدرار و دادة  ووك منتسف تسعينيا

دا  سديادة مفداهيأ عوملدة التعلديأ العداقك
ً
إا إنا التسدنيفا  تسداعد   د اق املسدالا . املسسسا   والد  ارتباط

ومدد  يددأ  د  السدديا ا  . معرفددة  يمددة اسددل ماراسأأ وددك التعلدديأ العدداقك  ومسددايلة املسسسددا  عدد  عتائجاددا ع دد 

سدددددَتخَدي 
و
السياسدددددية ،رتماعيدددددة  والليبراليدددددة الجديددددددة إقددددد  اعلشدددددار تسدددددنيفا  الجامعدددددا   و ليدددددا  الددددد    ت

 & Shin)اقك لقيددددددا  فاعليددددددة الجامعددددددة  فاددددددها هدددددددف مشددددددتري لاددددددأ  وهددددددو تحسددددددين رددددددودة التعلدددددديأ العدددددد

Toutkoushian, 2011, 3.) 

لقد راي اعلشار التسنيفا  العاملية ل جامعا  عليجة ملُّاهر الليبرالية ودك  سدواا الدوليدة  واتجدا  

ا  مدددددد  القددددددرن العشددددددُر  وتحدددددددد هدددددده  . ، تسدددددداد العددددددالود عحددددددو املعرفددددددة واملعلومددددددا  خدددددد و عقددددددد اللسددددددعينيا
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ددددددد دددددددز  التسدددددددنيفا  متطلبدددددددا  التنافسدددددددية والتميو ز ل جامعدددددددا    يدددددددا إنأدددددددا تحددددددددد مدددددددد  تحقيدددددددق الجامعدددددددة للتميو

وبالتداقك  دخلد  العديدد مد  الجامعدا   لمدا  عد  التنافسدية  وتحقيددق . ومتطلبدا  تحقيدق ميزاسأدا التنافسدية

وبالتدداقك تحدددد تسددنيفا  الجامعددا  . مذاعددة متقدمددة وددك تسددنيفا  الجامعددا   وددك رؤُتأددا وخطتأددا وسددتراتيجية

 (.Boulton, 2011, 75-76)ين الوارل الس ك عحوها للوصوو ملذاعة تنافسية عاملية مواط  التحس

 مصادر امليزة التنا سية .2

 :تت خ   هأ مسادر امليزة التنافسية فيما ي ك

 :التكنولوجيا -أ

 كدددد  التجدددارق ال دي دددة  نا التينولوريدددا عامدددل  دددوي مددد  عوامدددل القددددرا  التنافسدددية للمسسسدددة  

ر عمليدددا  وعتدددا  ألنأدددا تشدددمل  دددل  دددا  والخبدددرا  امليلسدددبة لتطدددُو   6000مرسدددأد  )التطبيقدددا  العمليدددة للنُُّر

622.) 

 :املعر ة -ب

إاا  اعدد  املعرفددة ُددك رصدديد خبددرة  وتجددارق فددرد  و مجموعددة  و مجتمدد  معددين وددك و دد  محدددد  ف عنددا 

ودك خلدق امليدزة التنافسدية    عيد  تًما  الة اعفجدار املعرفدة   يدا  صدبح  هده   خيدرة املدورد  كثدر  هميدة

سددددَتخدي وددددك توريدددد  وإيددددراي 
و
فاملسسسددددة النا  ددددة ُددددك ال ددددد سأددددتأ بددددالتجمي  املددددنُّأ للمعرفددددة مدددد  املددددسيرا  ال ددددد ت

َعددددو مسددددًرا 
و
ا   ع ددد  مددد  املعرفدددة ال دددد ت العمليددا  وعتاريدددة  وتحقيدددق التحسددد  ودددك  داي و،رتقددداي إقددد  مسددتُو

ا مدددد  مسددددادر امليددددزة التنافسدددد ددددق عليدددد   ن ر   املدددداو الفيددددري  الددددهي صشددددمل  ساسددددي 
َ
طل ددددك تتم ددددل فيمددددا يو ية  ُو

دددا   ومفددداهيأ  و يرهدددا مددد   شدددذاو    6006السدددلود  )مختلدددف منتجدددا  الفيدددر و سدددا ي مددد  تقنيدددا   وعُُّر

606.) 
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 :احجودة -ج

سدددد  التسددددميأ  نددددَتج  ال ددددد تتجسددددد وددددك  و
و
ددددر عنأددددا رددددودة امل  

َعبه
و
إنا القدددددرة ع دددد  تلبيددددة  ارددددا  العميددددل ت

رضدي   يدأ العمدل ع د  تلبيتد   و دد يبددو  نا  ر ما يفير فيد  الزبدون ُو والتنفيه  لاها تعمل الشر ا  ع   تسوو

ن  نا بددددهو الجاددددد وددددك البحددددا تحسدددين الجددددودة يددددسدي بالةددددرورة إقدددد  ارتفددددا  التذدددداليف  ليدددد  ودددك وا دددد   مدددد َبدددديا
َ
ر ت

ر والر ابة م   رل تحسين الجودة م  شعع   ْن يسدي إق  التقليل م   خطار التسني   مما يسدي ودك  والتطُو

 (.00  6000  مد  )نأاية  مر إق  تخفيض تذلفة إعتا  الو دة الوا دة م  السلعة 

 :املوارد البشر ة -د

ة املسددددد زهددددام ألن تحقيددددق تعتبددددر املددددوارد اللشددددُر ر ال قيقددددي لتذددددُو  امليددددزة التنافسددددية للمسسسددددة وتعُز

دز وددك  داي املسسسدة   صسددلند ع د  مجددرد امت كادا للمددوارد الطبيعيدة  و التينولوريددة فحسدل  بددل صسددلند  التميو

ة ال ددد تمتلدد  القدددرة ع دد  تعُّدديأ ،سددتفادة  مدد  وددك املقدداي  وو ع دد  تددوفير عوعيددا  خاصددة مدد  املددوارد اللشددُر

تلدددد  املددددوارد  لاددددها عجددددد  نا  فددددراد هددددأ العنسددددر التنُّيوددددد الو يددددد القددددادر ع دددد  اسددددليعاق املفدددداهيأ و فذددددار 

مرسددأد  )الجديدددة ال ددد تسدداعد ع دد  اسددتر و امليددرا   ومواراددة التحددديا  ال ددد تفرضدداا الُّددروف التنافسددية 

6000  60.) 

 :املوارد املالية -هة

  مواردهدددا وارتفدددا  عفقاسأدددا   دددف ودددك الددددوو  تعددا ي مسسسدددا  التعلددديأ العددداقك ودددك
و
أ مشدددذلة تندددا 

َ
العدددال

َسددددر فقيددددرة  وارتفددددا  
و
السددددناعية املتقدمددددةم عليجددددة عقدددد  الدددددعأ املدددداقك ال ذددددومي  وعدددددي مقدددددرة الطدددد ق مدددد   

دددددل  دددددق  سدددددولاا ع ددددد  تمُو دددددز عددددد  طُر ميددددد  للمسسسدددددة  ْن تحقدددددق التميو تذدددداليف  سددددداليل التقنيدددددة ال دي دددددة  ُو

الجنددددي  ولخددددرون  )وع خاصدددة تلدددديح لادددا إعتددددا  سدددل  وخدددددما   سدددعر  رخدددد  مددد   خددددُر  ا تياراسأدددا  شددددر 

6002  000.) 
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 :إلابداع -و

د عدد املسسسا   ومدا صدا ب  مد  اعفجدار تنافسدأد ع د  املسدتو  الدوطند والعدالود   د  إقد   إنا تزايو

د اهتمددددداي املسسسدددددا  باإلبددددددا  واعتبدددددار  ال دددددد  د دددددف مددددد   سدددددبقيا   التنافسدددددية إقددددد  راعدددددل التذلفدددددة تسددددداعو

 (.02  6009منير  )والجودة  و صبح  القدرة ع   وبدا  مسدًرا متجدًدا للميزة التنافسية 

 
ً

د  املسسسة لنفسداا  ومجدا  َعدو امليزة التنافسية وسيلة لتذُو  رؤُة رديدة للمستقبل الهي تُر
و
وت

سددَتَمد منأددا هدده  الفددرن   يددا يلدديح الدد  للبحددا عدد  الفددرن الاائلددة  ويسددتدوك هددها معرفددة املسددادر 
و
ال ددد ت

ل الجاددددود عحددددو  هددددداف واضدددد ة  ومدددد  هددددها املنطلددددق يورددددد مسدددددران رئيسددددان لبندددداي امليددددزة التنافسددددية  تسددددُو

 :الجامعية  هما

 :التحكير إلاستراتيجي مدخل لبناء مزايا تنا سية -

خدددددرو  مددددد  الوضدددددعيا  ت جدددددع املسسسدددددة إقددددد  التفييدددددر وسدددددتراتي ك   دددددف تدددددتمي  مددددد   دددددل مشدددددا لاا وال

ال ررة  باعتبار    د  ساليل املستخدمة لتحقيق مزايا تنافسية بتطبيق املسسسة إل د  وستراتيجيا  

 (.00  6000شواك  )العامة للتناف م  يادة التذلفة  التمييز  والتركيز 

 :املوارد أسا  لبناء امليزة التنا سية -

ة  واملددددددوارد اليميددددددة يتطلددددددل تحقيددددددق مزايددددددا تنافسددددددية للمسسسددددددة مجموعدددددد ة مدددددد  اليفددددددايا  الةددددددروُر

  وهنددداي  ربعدددة عوامدددل (الجدددودة واملعلومدددا  والتينولوريدددا) واملدددوارد الييفيدددة (معددددا  وعتدددا  واملدددوارد املاليدددة)

ق علوأا  طل 
و
ز منُّما  القرن الوا د والعشُر     ة لَتَميو  :(Zairi, 2003, 2)  ُك "The 4 Ps"ضروُر

دددددددز   يميددددددد  تحقيقددددددد  بددددددددون تدددددددعيير رؤُدددددددة املنُّمدددددددة ال دددددددد تقدددددددود وضددددددد   إنا : (Policy)السياسةةةةةةةة  - التميو

لددددة املددددد  لتحقيددددق  هددددداف  دددد  مدددد  تطبيددددق الخطددددط طُو  
ه
َمي

و
السياسددددا  لدددددعأ وسددددتراتيجيا   وت

 للمديُر  وك املنُّمة لتحقيق النجا ا 
ً

 .والرايا   وتذون دلي 
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ز للمنُّمة وك العسر ال اقك  فداألفراد يجدل  :(People)ألا راد  - هأ املفتا  ال قيقي لتحقيق التميو

قة ال  يحة  . ْن يتأ التعامل معاأ وتنميتأأ ومشاركتأأ بالطُر

دددز مدد  خددد و التذامددل ودددك التلسدديط والتحسددد   :(Process)العمليةةات  - دددك ال ددد تددددعأ تحقيددق التميو ُو

 .يارا  املتعاملينوالوضو  والشفافية والتركيز التاي ع   ا ت

ر  وكددليل : (Performance)ألاداء  - دوو
َ
ز بدون  يا   داي ملقارعدة الَتط   يمي   ْن يذون هناي تميو

س  اتبا  إستراتيجية املنُّمة  وم  خ ل  يتأ إ فاو فجوا   داي  .ل  و

دقين  ساسديين  همددا   ,Gaspar & Mabic)وبدهل  تعتمدد تنافسدية مسسسدا  التعلدديأ العداقك ع د  ش 

2015, 599:) 

ق  وو  دة م دل: الش  سة ودك مجدا    يُو ناف 
و
ز ع  الذليا  امل البدرامج الدراسدية  وخسدائ   عةداي :  درة التميو

دددددأ الجدددددودة  
و
ُّ

و
هيئدددددة التددددددري   وتقنيدددددا  و وعيدددددة املعلومدددددا   والتجايدددددزا  املاديدددددة والبح يدددددة  وعمدددددط ودارة وع

ل رديدة أ وبرامج تعهيل وتدُر
و
ُّ

و
 .تتواكل م  املستجدا  البيئية وابتذار ع

ق ال ا ي ل م  السوا املحلية والخاررية: الش   . درة الذليا  ع   رهق واستقطاق الط ق والدعأ والتمُو

دددددف  املسدددددتفيدي  إقددددد   إنا السدددددياا التنافسدددددأد للتعلددددديأ العددددداقك يددددددعو مسسسدددددات  إقددددد  بدددددهو الجادددددد ودددددك تعُر

أا  وتسدددددنيفاأ إقدددد  شدددددرائح ومجم أا وخددددددماس  ةم   دددددف تسدددددتطي  العمددددل ع ددددد  ا تيارددددداسأأ   شددددطت 
َ
سددددَتأَدف وعدددددا  مو

ق  هدافاا وطمو اسأا املسدتقبلية  وهدها يسكدد  نا تحقيدق امليدزة   
ور باسأأ ومحاولة مقابلتأا وإشباعاا بما يحقه

يددددددر وإمذاعيددددددا  وطنيددددددة  و دددددددرة عاليددددددة ع دددددد  اسددددددتر و  املددددددورو  ال ةدددددداري الددددددوطند  التنافسددددددية هددددددو خ صددددددة ف 

 .إق  لفاا  العوملة وك مجا    عديدة ومتنوعةو،عط ا ب  

 م ددات امليزة التنا سية .2

 (:Bisaria, 2013, 93)تتحدد امليزة التنافسية للمسسسة باملحددا  التالية 

 :حجم امليزة التنا سية -أ
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نددد 
ا
ة إاا تمي دددَمة ،سدددتمراُر املسسسدددة مددد  املحافُّدددة ع ددد  ميدددزة التذلفدددة  تتحقدددق للميدددزة التنافسدددية س 

سددة  وبشددذل  عدداي  لمددا  ناف 
و
  ددل مدد  الخدددما   ع دد    و تمييددز املخررددا  وددك مواراددة املسسسددا  الجامعيددة امل

ل علوأا  و تحييد  يرها
و
سة للترل َناف 

و
ب  راوًدا  كبر م  الجامعا  امل

ا
 . اع  امليزة  كبر تطل

 :نطاق التنا س -ب

. املنُّمدددددة  أددددددف تحقيددددق املزايدددددا التنافسددددديةهددددو مدددددد  اتسدددددا  اعلشددددار   شدددددطة واملنتجدددددا  وعمليددددا  

 :وهناي  ربعة   عاد لنطاا التناف  يمي   ْن تسير وك امليزة التنافسية  ُك

ر ع   ماك    شطة وخدما  ومنتجا  املسسسة: النطاا الجرراوك -  
َعبه  .صو

ر ع  مد  الترابط بين السناعا  ال د ترطوأا املسسسة: عطاا السناعة -  
َعبه  .صو

ر ع  مد   داي املسسسة أل شطتأا الداخلية والخاررية  ومد  تذاملاا مقارعة :  سأدالنطاا الر  -  
َعبه صو

سين ناف 
و
 .بامل

ر ع  النطاا الجرراوك أل شطة وخدما  ومنتجا  املسسسة: عطاا القطا  السواك -  
َعبه  .صو

 خصائص امليزة التنا سية .2

 (:009  6000الرال د  وإدري   )م  خسائ  امليزة التنافسية ما ي ك 

سددين  و مقارعتأددا وددك فتددرا  تمنيددة مختلفددة  وهدده   - ناف 
و
تلسددأ امليددزا  التنافسددية بالنسددلية مقارعددة بامل

 .السفة تجعل فاأ امليزا  وك إطار مطلق صعل التحقيق

متجددددة وفددق معطيددا  البيئددة الخارريددة مدد  راددة  و دددرا  ومددوارد املسسسددة الداخليددة مدد  راددة  -

 . خر  

سددددر وفددددق اعتبددددارا  التريددددرا  مرعددددة  بمعنددددف  عدددد  يميدددد  إ دددد -  و ميددددزا  تنافسددددية بددددعخر   سدددداولة ويو

ر موارد و درا  وردارا  املسسسة م  راة  خر   وو
َ
ط

َ
 .ال اصلة وك البيئة الخاررية   و ت

ل  يًةا - ق املسسسة السبق ع   املد  القسير  واملد  الطُو  
َحقه

و
 .مستمرة ومستدامة  بمعنف  ْن ت
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د املسسسة تحقيقاا وك املديين القسير والبعيديلناسل استخداماا م   -  . هداف والنتائج ال د تُر

 َّستراتيجيات امليزة التنا سية .0

 :(Porter, 1985, 11)  ُكفي ية  صنا إق  التناف إستراتيجيا   "Porter" صناف

 املنافسدددين وم  بدددين مددد  باملقارعدددة   دددل تذلفدددة تحقيدددق إقددد  سأددددف: ةقيةةةادة التكلحةةة َّسةةةتراتيجية -  

 الدددتعلأ مدددنح ال جأ وليدددار ا تسددداديا  تدددوافر:ُدددك تطبيقادددا ع ددد  املسسسدددة تشدددج  ال دددد الددددواف 

 فرن والخبرة  وورود

ن  اليفاية وسدددددوا  وتحسدددددين التذلفدددددة تخفددددديض مشدددددجعة ع ددددد  - ق ذدددددوا تمامدددددا  واعدددددين مشدددددتري  مددددد  مو

 .بالسعر

ز للمسسسة  ن يمي :َّستراتيجية التميز -ب  
َميه

و
 تقديأ خ و  م املنافسة املسسسا  ع  منتجاسأا ت

نَتج سما  تشيي   مختلفة نَتج وتقديأ خاصة للمو
و
  ممتاتة وتوفير خدمة بامل

َ
ط زة وا الريار والجودة     

 املتميه

ادة التينولورية ومد  َمة  الخدما  م  واس  لُر دا
َ
ق
و
 .ةوالسمعة الجيدامل

  فةل وك مو   إق  و تنافسية والوصو  ميزة بناي سأدف إق :الت صص وأ التركيز  َّستراتيجية -ج

 التركيز محدود  و ررراوك سوا  ع   بالتركيز املستأليين  و م  معينة خاصة  ارا  إشبا  خ و السوا م 

 .معينة للمنتج استخداما  ع  

 ألاشكال الحكر ة للميزة التنا سية بين احجامعات .2

ة  تية   (:26-20  6002راوقك  وشيرمان  )وتتخه التنافسية بين الجامعا   شذاو الفيُر

ددل :ب ةةث احجامعةةات عةةن جهةةات ترعاهةةا -  وددك ضددوي ،تجددا  عحددو البحددا عدد  مددوارد إضددافية للتمُو

د هه  املنافسة  دة السعوبا  ال د توارااا  صشتري وك ال  الجامعا  ال ذومية والخاصة  وتُز

د م   دة التوتر وك البيئة    شطة الرامية إق  رم  ما ييفي م  الابا  واملنح ل جامعا  مما يُز

 . التنافسية
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رة ع دد  إتمدداي طدد ق متفددو ين لددديأأ املقددد تر ددل  ددل رامعددة وددك ارتددهاق :التنةةا س علةةى الطةةيب -

د مد  السدمعة والعرا دة إقد  الجامعدة وتر دل  دل رامعدة . الدراسة الجامعية بتفوا  يةيفون املُز

 و  ليددددة وددددك  ْن يختارهددددا هددددس ي الطدددد ق املتفو ددددون  فتقددددوي  عددددض الجامعددددا  باتبددددا  طددددرا معينددددة 

تعييراسأدا ع د  مدوارد لجه أأ م ل التوسو  وك املدنح الدراسدية  ر دأ  نا هده  املدنح تذلفدة إضدافية لادا 

 .الجامعة

 يددددا تلنددددداف   :التنةةةةا س علةةةةى اجتةةةةةَاب الهيلةةةةة التدريسةةةةةية وإلادار ةةةةة املتميةةةةةزة والامتحةةةةا   هةةةةةا -

دد  مدد    
َحسه ددين بمددا يدددعأ وُو الجامعددا  وددك ضددأ  فةددل العناصددر مدد   عةدداي هيئددة التدددري  ووداُر

 . درسأا التنافسية

 ليددددا  معينددددة صشددددير اسددددماا إقدددد  التفددددوا يورددددد وددددك العددددالأ رامعددددا  و :التنةةةةا س مةةةةن أجةةةةل التحةةةةوق  -

  وع مدا  مميدزة للنوعيدة الفائقدة سأتددي  أدا 
َ
حَتده

و
ز  و صبح  هه   سماي بم ابة عماا  ت والتميو

 .الي ير م  مسسسا  التعليأ العاقك  خر  

 يدددا إعددد    توردددد مدددوارد تيفدددي ا تياردددا   دددل  طاعدددا  الدولدددة  ومددد  يدددأ :التنةةةا س علةةةى املةةةوارد -

معددددا  ال ذوميددددة و طددددا   التعلدددديأ  وددددك تندددداف  مدددد  القطاعددددا  واملسسسددددا  ال ذوميددددة تدددددخل الجا

ين  واملسئولين ع  توتي  املوارد  وإ نا  الجاا    ع 
ره

َ
ش

و
 خر   مما يتطلل م  الجامعا  إ نا  امل

املاعحة بجددواها ومدد  مسداهمتأا ودك دعدأ التنميدة املجتمعيدة وتحسدين القددرة التنافسدية للدولدة  

 .تم  كذلواملج

ر برامجاددددا و ْن تذدددون لددددديأا الر بدددة وددددك  ْن   
دددوه
َ
ط

و
ممدددا سدددبق يميدددد  القدددوو  نا  ددددل رامعدددة تسددددتطي   ْن ت

دددزة م دددل هارفدددارد و امبريدددد   فانددداي  عدددض الجامعدددا  ال دددد اكلسدددل    
َسدددا   سدددماي اليبدددر  املتميه تةددداُك مسسا

فع دد  الجامعددة  ْن تتفددوا وددك برعددامج  و  سددمعة ممتدداتة لبرعامجاددا الجددام ك وددك مجدداو  معددين م ددل علددوي البحددار 

ددددز  وهددددها التفددددوا بدددددور  يجتددددهق الطدددد ق واملدرسددددين   كثددددر مدددد  برامجاددددا  بحيددددا يذددددون اا عوعيددددة فائقددددة التميو
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 كفاي  واملنح والابا  والادايا للمسسسا  التعليمية ملسداعدسأا ودك ال فداظ  ع د  ميزسأدا التنافسدية وعجا ادا 

 .وك املد  البعيد

 امليزة التنا سيةأبعاد  .1

 :يمي  تحديد   عاد امليزة التنافسية ل جامعا  فيما ي ك

ز -أ  :التميُّ

َبدددددل  ز والعنايدددددة بددددد   صدددددبح ودددددك مقدمدددددة  هدددددداف اليبدددددر  املطلدددددوق تحقيقادددددا مددددد     إنا ،هتمددددداي بدددددالتميو

ددددد لاددددا  ْن تذددددون رسددددًرا متيًنددددا  ددددادًرا ع دددد  التوافددددق و، رددددجاي مدددد  مميددددزا  العسددددر الجديددددد  ُر
و
الجامعددددا   إاا  

َعددددو   دددد مدددواط  الخلدددل ودددك مسسسددد ز صو ا  التعلددديأ العددداقك  وعليددد  فددد نا وخسائسددد   وإنا ضدددعف العنايدددة بدددالتميو

ز تمتل  بطبيعة ال او عقاع القوة الداخلية التالية   Wheelen et)الجامعا  ال د تنوا وك إستراتيجية التميو

al, 2010, 154): 

لود املتقدي -  .البحا الع 

معة الجامعة ال د تتمت  بالجودة ووبدا  والقدرة ع   التنافسية -  .سو

ق ع   دررة عالية  - ر الخدمةفُر  .م  املاارة ووبدا  لتطُو

سددين لادده  العناصددر وال ددد  - ناف 
و
ددز بورددود عوائددق تمندد  تقليددد امل  دددرسأا ع دد  ال فدداظ ع دد  عناصددر التميو

ز  .بدورها تقود املستفيدي  إق  دف  سعر إضاوك لاها التميو

 :التكلحة -ب

قلدي   و إلرداي النشداطا  ال دد تعند التذلفة  بوصفاا  داة تنافسية  تيييف العمليا  وعتارية لت

نددددددَتج وتذدددددداليف 
و
  تحقددددددق القيمددددددة املةددددددافة  وبالتدددددداقك تخفدددددديض تذدددددداليف ر   املدددددداو وتذلفددددددة العمددددددل وتذلفددددددة امل

اللشدددريل واملخدددزون والنقدددل واملناولدددة  وتقلدددي   دددا   الفقددددان والةددديا  و سدددل املعيدددل  كمدددا  نا تخفددديض 

ق منتجدددا  وخدددددما  بع ددد نأدددا مدددد  التذلفدددة صعندددد تسددددني  وتسدددُو  
ه
َمي ل تذلفدددة ممينددددة مقارعدددة مددد  منافسددددوأا ممدددا يو
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تحقيددددق  ربددددا   ع دددد   وبالتدددداقك  يدددداي املنُّمددددة بتخفدددديض تذلفددددة املنددددتج  و الخدمددددة مدددد  املحافُّددددة ع دددد  مسددددتو  

 (.020  6006الزهرا ي  )الجودة 

 (:200  6009وتربي  )وتتم ل  هأ خسائ  إستراتيجية  يادة التذلفة لد  الجامعا  فيما ي ك 

سين - ناف 
و
 . رن الجامعة ع   تخفيض الرسوي الدراسية لط  أا مقابل الخدما م ل  ماية م  امل

 .س ك ودارة إق  تحقيق التناف  م  الجامعا   خر  بتذاليف منخفةة وك  ل املسروفا  -

دددددًرا لدددددر   مدددددداو  -  
ه

َعددددددو مسش تدددددوفير ودارة ر   مددددداو صسدددددمح بتقدددددديأ خددددددما  متنوعدددددة بتذلفدددددة  ليلدددددة صو

 .الجامعة

 :إلابداع -ج

ودددك إطدددار ال دددديا عددد   هميدددة البالردددة ال دددد يحتلادددا وبددددا  وإدارتددد   تجددددر وشدددارة إقددد  الع  دددة ال دددد 

قدمد  لادا  وكدها ع  تأدا بدر   املداو  تربط بين  وبين مسسسا  التعليأ العاقك والدور الهي يمي   ْن يلعبد  ُو

ددددددة ال ددددددد يحملاددددددا  و  لذدددددددي تذددددددون اليفددددددايا  وددددددك املسددددددتو  املطلددددددوق فدددددد نا هددددددده  اللشددددددري خاصددددددة والطا ددددددة الفيُر

دددق رددهق اليفددايا   ووعدددداد  ددة لددديأا عدد  طُر املسسسددا  تعمددل ع دد  بنددداي وتنميددة القدددرا  وبداعيدددة واملااُر

ز للعقوو  أدف تفعيل طا اسأا   
 (.6  6000املقادمة  )املتميه

ددد حتدددا  التعلددديأ العددداقك لل قافدددة ال دددد تشدددج  التنافسدددية والتميو ددد  ُو  
َحسه ز  ووبددددا  الدددهي يحددداوو  ْن يو

را  التينولوريدة ولدي  العيد    دوو
َ
لدأ التربيدة واملنداهج والَتط ر اهتمامدا  ع  التعلأ والتعليأ  لبسااي ودك تطدُو

دددددز ودددددك التعلددددديأ والدددددتعلأ   ددددددَر  ضدددددم  مقدددددايي  التميو ذافدددددع  شدددددذل  مناسدددددل  و ْن يو حتدددددا  هدددددها وبددددددا  إقددددد   ْن يو ُو

ددجا      ْن 
َ

ش دددَر  وددك عمليددا  توكيددد الجددودة ويو ا . يو عَتَبددر شدديًئا  ساسددي 
و
ددز وددك التعلدديأ والددتعلأ ت إنا ممارسددا  التميو

أ الطالدل 
و
أ دائًما لتحسين تعل  

ه
َعل

و
ة ع   ورود امل

َ
شَتَمل

و
ا ملسسسا  التعليأ العاقك امل  ,Hannan, 2005)وروهرُ 

975). 
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 :املرونة -د

قَسدددد  أدددا ،سدددتجابة السدددريعة للتريدددرا  ال دددد  دددد تحدددد  ودددك تسدددميأ املنتجدددا  وبمدددا ي ئدددأ  اردددا   يو

العمدددد ي املتجددددددة  وبالتددددداقك ُددددك  سدددددا  لتحقيددددق امليدددددزة التنافسددددية للمسسسددددة  فاملروعدددددة هنددددا تيمددددد  وددددك  ددددددرة 

قددة وو دد  ددروا مرددايرة  وكددهل  ترييددر طُر
و
 داي تلدد  العمليددا    املسسسددة ع دد  ترييددر  داي العمليددا  مدد  خدد و ط

مروعدة العمليدا  ودك تقدديأ منتجدا  رديددة : فاملستفيد يحتا  إق  تريير العمليا  لتدوفير  ربعدة متطلبدا   ُدك

ج مد  املنتجدا    و مروعدة الترييدر ودك مسدتو  النداتج  و ودك مسدتو   ة   و مروعة العمليدا  ودك إعتدا  مدُز
َ
ل َعدا  و مو

م  املنتجا    و مروعدة اللسدليأ وال دد تشدير إقد   ددرة العمليدا  لترييدر  شاع وعتا  لتقديأ  يجاي مختلفة 

تطلددل هددها مدد  الجامعددا   ْن تواكددل التحددديا  واملتريددرا  (. 00  6000عسدداف  ) و ددا  تسددليأ املنتجددا   ُو

 ددك امللسددارعة واملتجددددة  وإرددراي التعدددي   املسددتمرة وددك خططاددا وإسددتراتيجياسأا وفًقددا ملتطلبددا  املجتمدد  املح

ر املسدتمر وفًقدا   تياردا  السدوا  والعالود والُّروف البيئية التنافسية املحيطة  مما صساعدها ع   التطدُو

 .التنافسأد وك التعليأ

 :الاستمرار ة -هة

ك  نا املزايا  لقد كشف  الطبيعة املتريرة للمحيط التنافسأد ملنُّما   عماو ع   قيقة  اهرة ُو

َعوا  بمزايا  كثر تطوًرا  ولهل   ار مسط ا امليزة  التنافسية ماما  اع  طبيعتأا
و
و هميتأا تتعر  للزواو وت

ة  التنافسددية املسددتدامةم وال ددد تعتبددر عمواًرددا متطددوًرا مدد  امليددزة التنافسددية بمددا تتةددمن  مدد   سددباق اسددتمراُر

ددر عدد  املزايدا الجديدددة ال ددد تيلسد  
َعبه

و
 أا املسسسددة ل سددتمرار وددك امليدزة التنافسددية ألطددوو فتدرة ممينددة   يددا إنأدا ت

سة لاا  فهد القدرة ع   توليد عوائد  ع   م  العوائدد  ناف 
و
 باملسسسا  امل

ً
اا وك مركزها التنافسأد مقارعة م 

دو
َ
ق

َ
ت

سين  ناف   (.Ployhart, 2012, 67)العادية بالنسبة للمو
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 :احجودة -و

زة   
سَتأل   ُك  ْن تتمي  املسسسة م  تقديأ منتجا   و خدما  متميه

و
دة م  عوعاا تلقف رضا امل وفُر

ددز مدد  خدد و   شدددطة ...( رددودة عاليددة  خدمددة مدددا  عددد البيدد ) فيتطلددل مددد  املسسسددة فاددأ وتحليددل مسدددادر التميو

الدددددة  ددددد  فعا َوسو
َ
دددددرا ت

و
 لقدددددة القيمدددددة واسدددددتر و اليفدددددايا  واملادددددارا  والتقنيدددددا  التينولوريدددددة العاليدددددة واعتأدددددا  ط

نأددددا  
ه
َمي

و
ددددادة ال سددددة السددددو ية للمسسسددددة  فهددددد  دددددرة املنُّمددددة ع دددد  تقددددديأ عوعيددددة  وسياسددددا  تروُجيددددة ت مدددد  ُت

ةدافة للعمد ي  ومد  هندا  دان لزاًمدا ع د  (. 222  6000ال دواررة  )املنتجا  و داي العاقك الهي يخلق  يمدة مو

  
زة واملخررا  التعليمية ال د تل ه  

    لتقديأ الخدما  املتميه
و
ل امل بو د متطلبا  املجتم  الجامعا   ْن تنتهج السو

 .ولمال 

 م شرات قيا  امليزة التنا سية .4

َعدددو مسشددرا  الربحيددة  والتذلفددة  وال سددة السددو ية  والنمددو السددنوي لبعتاريددة ُددك  كثددر املسشددرا  
و
ت

دز بمزايدا م دل  املستخدمة للتعبير ع  امت ي املنُّمة للميزة التنافسية  والد  عُّدًرا لذدون هده  املسشدرا  تتميا

 
و
ددددَوف

َ
ر البياعدددددا  ال تمدددددة ل سدددددا أا  سددددداولة ال سدددددوو ع ددددد  هدددده  البياعدددددا   كمدددددا  نأدددددا مسشدددددرا  كميدددددة  وليسددددد  ت

ستأل    مما صسال  ياساا بد ة  وهه  املسشرا  ُك 
و
زة  )وصفية م ل رضا امل  (:026  6002رابح  ولُو

ك :م شر الرب ية -أ  :تتم ل وك  ربا  ال د يحسل علوأا املساهمون وك املنُّمة  ُو

ي تل  املنُّمة للمساهمين وك املنُّمة -
ا

 .ربحية املنُّمة فيما يتعلق بر   املاو الهي يقدم  مو 

عائد ر   املاو ويعندد باملعلومدا  عد   داي املنُّمدة مد  التركيدز ع د  كفداية اسدتخداي ر   املداو ودك  -

 .الوصوو إق  املنتجا   و الخدما 

سين :التكلحة -ب ناف 
و
ْن  املنتجا  والخدما  مقارعة بامل  .فيما يتعلق بسو

سَتخَدَمة وك تحقيقاا :إلانتاجية -ج
و
ل علي  والوسائل امل َتَحسا

و
ك النسبة بين الناتج امل  .ُو
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ددر مددد  تواردددها وددك  :اححصةةة السةةوقية -د ُّا 
وتشددير إقدد  عسدديل املنُّمددة مدد  مبيعددا  السددوا الددهي يو

 .مو و،ستمرارالسوا وتحقيقاا ألهداف الن

ر صةةورة املنظمةةة -هةةة ةةوُّ
َ
ط

َ
إنا اكلسدداق املنُّمددة للسددورة الههنيددة ويجابيددة عنددد املجتمدد  يددوفر لاددا  :ت

 .مزايا عديدة

 التنا سية امليزة جودة على معاييراححكم .00

يأ ع   رودة امليزة التنافسيةتتحدد   : ُكفب  ية  رو معايير ال و

 :امليزةر مصد -أ

ا ي  وب سية  ) رلاها املعيا وفًقا ياااملز  م  عوعين بين التمييزيتأ   (:9  6000مُز

كيواملددواد الخددا للقددوة العمدد لالتذلفددة   دد  تعتمددد ع دد: ةتنافسددية منخفةدديددا زام -  دسددالة التقليدد  ُو

ا  . سلي 

ة والع  ا  : ةتنافسدددية مرتفعددد مزايدددا - نَتجعوالخدمة والسدددمعةالطيبة والع مةالتجاُر
و
زامل تسلندإلىتميو

ل املستو   عالية و درا  ماارا  توافر  وتتطلليالوطيدة بالعم   .العماو م ل تدُر

 :ةتمتلكها امل سس الت  امليزة مصادرعدد-ب

 ضددددددددداا إقددددددددد  تنافسدددددددددية ميدددددددددزة ع ددددددددد  ةاعتمددددددددداد املسسسدددددددددإنا 
َعره َبدددددددددل مددددددددد  تقليددددددددددها سددددددددداولة خطدددددددددر وا دة صو    

سين  ناف 
و
د لها يفةلامل َعدو

َ
ل لذي التنافسية امليزة مسادر ت  (.0  0991خليل  )تقليدها  ع   املنافسين َيسعو

 :امليزة في املستمر دوالتطو ر والتجدي ندرجة الت سي-ج

سة املسسسا   ياي وبشذل   سر  لتفادي رديدة مزايا بخلق املسسسا  تقوي ناف 
و
محا اة   و بتقليد امل

  ْن تقددددوي املسسسددددة ع دددد  يجددددل املسددددتو  كماتنافسددددية عاليددددة  مزايددددا خلددددق إقدددد   لها تتجددددالتنافسددددية  تلدددد  املزايددددا

 .التنافسية ميزسأا ألداي مستمر بتقييأ
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 احجامعات في التنا سية امليزة ت قيق معوقات .00

 فقد يذددددون  لدددد  بيئتأددددا كالتنافسددددية ودددد للميددددزة الجامعددددة اكلسدددداق إنا 
ً

 ضاملسسسددددة  عدددد تواردددد   مددددًرا سددددا 

 (:02  6006را أد  )السوا منأا  فسيفي ميزة ومو عتنا اإمذاعية اكلسا أ م  العقبا  ال د تحد

 :الدولة  هماا ما ي ك لبيئتأا داخ كاملسسسة و توار  دالداخلية ال  العقبا  ُك :الداخلية املعوقات -أ

دددددا لدددددنُّأ تحددددددًيا تم دددددل ة رنليددددد  العربيدددددة والجامعدددددا الجامعدددددا  نوالتقنيدددددة بدددددي الفجدددددوة العلميدددددة -  مام 

ل  
ه
ذ

َ
ش

و
 .رسالتأا بلو  وك فشلاا  و التعليأ عُّأ لنجا  ال قيقي املقيا  التعليأ وت

َرارو  -
َ
وعدداد  فالسدلبية لةدع الُّدواهر ب  عةو هيئدة التددري   وشديو  ينأض الهي املسير الدور  ت

ة اليفايا   نا  املعلوي  وم ةاملانية و،رتماعي ملذاعت   وفقداع َبة اللشُر َدرا
و
أت ع    در   ُك امل  َفاو

 .في  تعيد الهي املجتم  وا تيارا   هداف التعليأ

را  ممسايرة وعد و،تساو وع ي  الجامعة لتينولوريا ستخدايضعف ا - وو
َ
 .ال دي ة الَتط

ة وسريع معلوما  توفير ع  ةالجامع لجز -  .وترشيدها  اتخاا القرارا وك ساعدت ةضروُر

ر و يابالتخطيطاملستمرللمناهجبمعنا  الشاملضعف  - راملناهجلمتطلباتالتطُو  .مواكبةتطُو

 .الجامعة داخل فا ا،عحر   ياق الر ابة ويجابية ال د تقيأد ع   -

 .املسسسة داخل فراد   لد  لسلبيةا السلوكيا محاربة  دالشفافية عن  ياق -

ددد يددداق  -  ق  يدددا  دددل هندددا وك العجدددز رو دددد يُّاددد ةوداُرالتنميدددة  ا مما صعدددو النا  دددة  ةالقيدددادة وداُر

 .العاملين ماارا  تنمية ع   القادُر  القادة  كفاي

ةاا  القدددددددددوة  سددددددددوروك - رة العاليدددددددددةا اليفددددددددداية اللشدددددددددُر  
َسددددددددديه

و
راابيدددددددددة  ضدددددددددعف التعليأ  سدددددددددلل لبدددددددددرامج مل

ة سيطرة اليفايا  و هه  مل ل أ عُّمة التعلي قواستقطا  .ودارة وك املركُز

نَتج ال د بالعقبا  تتعلق:ةاحةارجياملعوقات  -ب
و
 :   هماا ما ي كةبيئة الجامع عطاا خار  م  ت

 .امسسسة منافستأع    ية   يسعلمتحالفة عامليا  ورود مسسسا -
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و  - َحوو
َ
 .املعروك التناف  إق  والخدما  السل  م  التناف  ت

و املعايير - َحوو
َ
 .دولية  محلية إق م  باملواصفا  الخاصة ت

 .ةالدولية ل جود باملواصفا  ،لتزاي ياق  -

 .والت قيف التعليأ  رازة ضعف -

ر بالبحو  ،هتماي لة  -  .والتطُو

ا
ً
  عض النماا  الجامعية العاملية وك تحقيق امليزة التنافسية و ور  وفادة منأا: يال 

ف إقدد  املقومددا  الذامنددة وراي عجددا    رئيًسددا وددك التعددرو
ً

َعدددو دراسددة تجددار ق عامليددة وددك مجدداو  معددين عددام 
و
ت

ر  وا دد  الدددوو   ددل خبددرة وددك  تلدد  الدددوو وددك هددها املجدداو  ومدد  يددأ إمذاعيددة وفددادة مدد  هدده  التجددارق وددك تطددُو

ك توفير . املجاو عفس  ا م  رسالة رامعة كفر الشيخ  ُو
ً
لود واعط   زة للتعليأ والتعلأ والبحا الع   

بيئة متميه

طبًقا ملعايير التنافسية وتقديأ خدما  مانية وفنية متخسسة ملختلف  طاعا  املجتم  القومي وو ليود 

ددا وددك إعتددا  املعرفددة مدد  خدد و التنميددة املسددتدامة  ددادة عاملي  ددك تحقيددق امليددزة التنافسددية والُر تأددا  ُو والدددوقك  ورُؤ

ف إق   عض التجار ق العاملية وك تحقيق امليزة التنافسية ل جامعا والشراكة ا  .ملجتمعية الفعالة يمي  التعرو

 بع  النماَج ألاجنبية .0

 Harvard University": هار ارد"جامعة  -أ

َعدو 
و
دًزا لجامعدة مد  " هارفارد"ت  

دًدا ومتميه رامعة بح ية م  الدررة  وقد    يدا إنأدا تم دل عمواًردا فُر

 شددئ  وددك عددداي رامعددا
و
ييددة  وال دددد     السددفوة  فهدددد   دددي مسسسددة للتعلددديأ العدداقك وددك الو يدددا  املتحدددة  مُر

ددددق التسددددُو  مدددد  املحيمددددة العُّوددددف والعامددددة ملسددددتعمرة خلدددديج ماساتشوسددددل 0202 دددد  . ي عدددد  طُر
َ
ق و ددددد  قا

  (*)د ل جامعددةميدزا  تنافسددية عديددةم فمدد  خدد و مدا استخلسدد  البا دا مدد  املو د  الرسددو" هارفددارد"رامعدة 

َن  نا م   هماا ما ي ك َبيا
َ
َر م  بياعا  وإ سائيا  وروابط  ت

ا
َوف

َ
 :وما ت

                                                 
(*)
: ا  ررراريخ الزيرررارة.harvard.eduhttps://www(اإلنترنرررت)ص مرررن الموكرررع الرسرررمت للجامعرررة علرررى الشرررب ة العن بو يرررة ُمسرررتَخلَ  

 .م20/21/2220

https://www.harvard.edu/
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 :العوامل البشر ة -

  مددددد   00200مددددد   عةددددداي هيئدددددة التددددددري   و كثدددددر مددددد   6200تتةدددددم   ليدددددا  الجامعدددددة  دددددواقك

 .التعيينا    اديمية وك املسلشفيا  التعليمية التا عة لاا

  شددر ف إدارة املددوارد
و
ة بذددل  ليددة وددك الجامعددة ع دد   ددل رواعددل التو يددف ألعةدداي هيئددة ت اللشددُر

ل املدددددددو فين  ةدددددددا  واملزايددددددا  وتددددددددُر التدددددددري  والعددددددداملين  والقيددددددداي بتقددددددديأ الخددددددددما  والتعُو

ر  .والتطُو

  سأددددتأ الجامعدددددة ب  امدددددة ع  دددددا  ريددددددة بينأدددددا وبدددددين  عةددددداي هيئدددددة التددددددري  واملدددددو فين   يدددددا

 .تي ك إلداراسأاتسفاأ بعنأأ بم ابة شُر  إسترا

  0:  0النسبة بين الط ق و عةاي هيئة التدري  وك معُّأ الذليا  ُك. 

 :العوامل إلادار ة -

 ا ط لاا إستراتيجي 
ا
ط

َ
خ  .بنية هيذلية ريدة لَّ ساي   اديمية  ومو

  دددددك  ليدددددة الرئيسدددددة دددددارة  ُو تشدددددمل ماددددداي مجلددددد  املدددددرا بين الرئيسدددددة وشدددددراف ع ددددد  عمليدددددة الُز

الخارريدددة الدورُدددة لجدددودة واتجدددا   ليدددا  الجامعدددة  وودارا  والبدددرامج و  شدددطة للمرارعدددة 

ةدددطل  املجلددد   أددده  املسدددئولية إقددد   دددد  كبيدددر مددد  خددد و تشدددريل  كثدددر مددد   املختدددارة  خدددر   ُو

ر عنأا قدي تقاُر  .خمسين لجنة تائرة  ويشرف املجل  ع    عمال  ُو

 تددددعلف مدددد  عُّدددداي ر ددددابي ومحاسدددد د مذددددون مدددد  مجلدددد  املددددرا بين   وهددددو  كبددددر مجددددال  ودارة  ُو

عةددددًوا منتخًبددددا  وكددددهل  رئددددي  و مددددين خزاعددددة الجامعددددة اللددددهان صعمدددد ن بحيددددأ املنسددددل  ( 00)

َبدددل  دددام ك شددداادة  دددتأ اعتخددداق  عةددداي مددد     بخددد ف  عةددداي املسسسدددة ومدددو في " هارفدددارد"ُو

 يتأ اعتخاق 
ً
د  ل عاي ملددة ( 0)الجامعة  وعادة دو ( 1)ا  مد   ائمدة تةدأ سدنو ( 2)مرا بين رو

 .مرص ين  و  كثر
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  يحدد  الايذل  ساسأد لنُّداي ايندين مد   (**)تتأ م  خ و مي اا" هارفارد"القيادة وك رامعة

 .مجال  ودارة  مجل  املسسسة املذون م  رئي  الجامعة  ومجل  املشرفين

 ا واسدددًعا ع ددد  التورادددا
ً
مدددار  عفدددوا   وسدددتراتيجية مجلددد  املدددرا بين يتمتددد  بخبدددرا  متعدددددة ُو

دددددا  والخطدددددط  ولديددددد  سدددددلطة  قددددددي املشدددددورة إقددددد   يدددددادا  الجامعدددددة  شدددددعن  ولُو ل جامعدددددة  ُو

 .املوافقة ع    عض وررايا  ال د تتخهها الجامعة

  دز التعداون مد  " هارفارد" يادة ُك املسئولة ع  الرؤُة وستراتيجية ل جامعة  كمدا تقدوي بتعُز

 ع  القي
ً

اي بتدبير الترييرا  وك السياسدا  واملمارسدا  ال دد تدسير ودك املسسسا   خر   فة 

قود الذليا  بالجامعة عمداي مسئولون ع  تنفيه بدرامج  ال ياة   اديمية ل جامعة كذل  ُو

 .  اديمية ومناهجاا الدراسية" هارفارد"

 :العوامل الاقتصادية -

   ددل الفيدددراقك يم ددل ارتفددا  ويددرادا  مدد  املسددادر الفيدراليددة و يددر الفيدراليددة لًمددا بددعن التمُو ع 

 .م  إرماقك ويرادا  املرصودة% 26

  ُدددك  عددد  ارتفدددا  صددداوك  صدددوو مسسسدددة  2.0امليزاعيدددة ورماليدددة 
ً

  "هارفدددارد"مليدددار دو ر  فةددد 

 ".هارفارد"وعمو متزايد للمنح والابا  لجامعة 

  رو " هارفارد"تمتل  رامعة دا
َ
ق

و
ة تا عة لاا ت  عقاُر

ً
 .فدان   0220بحواقك  صو 

  تشددددداري الجامعدددددة ودددددك املشددددداري  الر سدددددمالية اليبدددددر  واملشددددداري  البيئيدددددةم  يدددددا   شدددددع  ميتدددددل

 .ل ستدامة  يتأ م  خ ل  بحا كيفية خفض الراتا  الدفيئة" هارفارد"

                                                 
(**)
الميثاق عبارة عن سلسلة من الوثائق التت يرجرع  اريخهرا إلرى منتيرف القررن السرابع عشررا يتبعهرا مجموعرة مرن الجهرود الت ميليرةا  

جامعرةا  التحقيرق فرت  يؤدي المجلسران ايد ار ايساسرية المر بطرة عرادة بمجلرس ايمنراءا مرع المسراعدة فرت صرياغة جرد ط أعمراط ال

 .الجامعة  حقق أهدافها مهاا  التأكد من أنَّ د  قَ نوعية أنشطتها   َ 
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    املسدددروفا  الدراسدددية واملسددداعدا  املاليدددة مددد  مدددوارد الجامعدددة املاليدددة   يدددا تددددف  العدددائ

ا مقابدل تذلفدة التعلديأ ودك  06الل وك منحة دراسدية مدا متوسدط  ال د لديأا ط  لدف دو ر سدنوًُ

 (. لف دو ر 00م  الط ق يحسلون ع   منحة دراسية بمتوسط % 00 كثر م  )  "هارفارد"

 :العوامل ألاكاديمية -

  ددددددف عدددددداي "كيندددددددي هارفددددددارد" طلقدددددد  مدرسددددددة دددددددز  SLATEي  مبددددددادرة 6002  وددددددك خُر وتعنددددددد تعُز

زم إلعادة تعكيدد التزامادا بدعع    داي ودك التعلديأ امل دد  وضدمان التقداي التعليأ والت دري  والتميو

ز الفيري ألعةاي هيئة التدري  م  إتقان مااراسأأ للفسوو الدراسية  .التميو

  تقدي مبادرة(SLATE)  التنمية املانية وخدما  اللشاور  ومجموعة  دوا  متزايددة مد  املدواد

يمينأأ ،ستفادة القسو  " هارفارد"ان  نا رمي  املشاركين وك رامعة ال د تأ اختيارها لةم

مددددد   عةددددداي هيئدددددة التددددددري   001مددددد   دددددل فرصدددددة يميندددددة للدددددتعلأ  و دددددد التحدددددق  أدددددا   دددددف  ن 

 .بالجامعة

  مجموعدددة مدددد  الجدددوائز ومراتددددل الشددددرفم " هارفددددارد"عددداو العديددددد مددد   سدددداتهة وخُر دددك رامعددددة

 .(*)فائًزا بجائزة بوليترت 21رئي  دولة   06   رائزة عوبل  م  ال ائُز  ع 21 يا إنا منأأ 

  دددددز والسدددددمعة " هارفدددددارد"تحدددددرن رامعدددددة ر  دددددوائأ التسدددددنيف العدددددالود وتحقيدددددق التميو َسددددددو
َ
ع ددددد  ت

لمية  .الع 

 :العوامل املتعلقة بالطيب واحةر جين -

  َنًحا وتساي   لدف  الرسوي بععُّمة متعددة ومتنوعة" هارفارد"تقدي رامعة  .م 

                                                 
(*)
جوائز بروليترز  تحَ نِ مُ كد ما  0909منا عام  ىا للمساهماا البارزة لليحافة ايمري ية  الرسائل  الموسيق ُمنَح جوائز بوليترز سنويً   

 .سا اة عدة مرااا  فاز بها بعا اي"اردهارف"عدة مراا يعضاء هيتة التدريس فت جامعة 
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 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

  طالدددددل   وطددددد ق الدراسدددددا  العليدددددا واملانيدددددة  2200 دددددواقك " هارفدددددارد"يبلددددد  عددددددد طددددد ق رامعدددددة

جين  كثر م   60طالل   ومجموعاأ  واقك  02000 واقك   لف  020 لف طالل   وعدد الخُر

ج   معُّماأ صعيد وك الو يا  املتحدة  والبااك وك  واقك   .دولة  خر   606خُر

   َبدددل رامعدددة توضددا الشددداادا  املمنو دددة مدد  6002/6000للطددد ق للعددداي الدراسدددأد " هارفددارد"  

تحقيددق التعددادو بددين الدده ور ووعددا    يددا  ددان إرمدداقك مددا تددأ منحدد  مدد  دررددا  وشدداادا  

شددداادةم ممدددا صعيددد   0201  و اعددد  الددددررا  والشددداادا  املمنو دددة لبعدددا  0102للدده ور هدددو 

يورددددد تمييددددز مدددد   يددددا  صددددل  و  عدددددي ورددددود تمييددددز بددددين  فددددراد مدددد   يددددا النددددو   وكددددهل    

 .العرا 

 :العوامل التكنولوجية -

  خبدددار  افدددة  شددددذل  يدددومي مددد  خدددد و " هارفددددارد"تعدددر  رامعدددة Harvard Gazette  ميدددد   ُو

 .التواصل م  الجامعة م  خ و موا   التواصل ،رتماوك املختلفة

  شددددطة والفاعليدددددا  بالتحددددديا املسدددددتمر للتقنيددددا  املسددددتخدمة ودددددك  " هارفدددددارد"تقددددوي رامعددددة 

دددق مو ددد  الجامعدددة   و مددد   الجامعيدددة  كمدددا  نأدددا تتواصدددل مددد   فدددراد بطدددرا متعدددددة  عددد  طُر

خدددد و املو دددد  الخددددان بذددددل  ليددددة والددددهي يتةددددم   ددددل الفاعليددددا  الخاصددددة بالذليددددة  والبددددرامج 

ا  واليتل الجديدة ال د تأ إصدارها َمة إليتروعي  دا
َ
ق
و
 .امل

 دددَرة  كمدددا يدددتأ اسدددتخداي تينولوريدددا املعل
َ
بَتي ومدددا  و،تسدددا   ودددك العمليدددة التعليميدددة بطدددرا مو

 .تتوفر بنية تحتية ع   دررة عالية م  التطور م  مبان  ومرافق وتجايزا  وم عل

 :العوامل التعليمية -

  َعدو متا ف رامعة
و
مليدون  61م   كبر متا ف العالأ   يا تشرف ع    كثر مد  " هارفارد"ت

دددددددك مفتو دددددددة عمدددددددل فندددددددد  وعيندددددددا   سدددددددتفاد منأدددددددا ودددددددك املدددددددنح الدراسدددددددية والتددددددددري   ُو و دوا   صو

 .ل جماور 
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 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

  ا  تناسدددددل ميدددددوو ور بدددددا  مختلدددددف تقددددددي الجامعدددددة بدددددرامج دراسدددددية مرعدددددة ومتعدددددددة املسدددددتُو

 . فراد

  و دددددة   اديميددددة ( 00)مجموعددددة مدددد  امليددددزا  التنافسدددديةم تتم ددددل وددددك " هارفددددارد"تمتلدددد  رامعددددة

د ليددددددف للدراسددددددا  املتقدمددددددة  وتشددددددرف الذليددددددا  العشددددددر ع دددددد   ليددددددا  ومعاددددددد را( 00)رئيسددددددة  

 .املدار  و  ساي ال د تقدي دورا  ودررا  رامعية

   رة   يددا يوردددد معامددل خاصدددة بددالتعلأ النشدددط دددوو
َ
سدددَتخَدَمة متعددددة ومَتط

و
طددرا التدددري  امل

 .لط  أا خدما  دعأ  ومساعدة تعليمية" هارفارد"وتوفر رامعة 

  َعددددو ميتبدددة رامعدددة
و
 010مليدددون مجلدددد   60.2 كبدددر ميتبدددة   اديميدددة ودددك العدددالأم  أدددا " هارفدددارد"ت

مليدددون صدددفحة  062م يدددين صدددورة   00مليدددون مدددادة مخطوطدددة   200 لدددف عندددوان مسلسدددل  

دددددددتأ تدددددددوفير  0.2 رشددددددديفية ع ددددددد  شدددددددبية وعترعددددددد    تيرابايددددددد   رشددددددديفا  ومخطوطدددددددا  ر ميدددددددة  ُو

َبددل مددا يقددرق مدد     20مو ددف  صعملددون بددعكثر مدد   100الوصددوو إقدد  هدده  املجموعددة مدد    
ً
و دددة

 .ميتلية منفسلة

 Stanford University": ستانحورد"جامعة  -ب

َسدد  رامعدددة  ي  وتقددد  بدددين سدددان فرا سيسدددذو وسدددان خوسدددي  ودددك  لدددل 0190ودددك عددداي " سدددتاعفورد"تعسا

 شددددددئ  
و
ددددددك وا دددددددة مدددددد   هددددددأ الجامعددددددا  البح يددددددة وددددددك العددددددالأ  و ددددددد    أدددددددف وادي السدددددديليذون بذاليفورعيددددددا  ُو

دددا ودددك مجدددداو التددددري  والبحدددا و،بتذددددار  دددك رامعددددة رائددددة عاملي  املسددداهمة ودددك خدمدددة املجتمدددد  بطدددرا  هادفدددة  ُو

دة للعدالأ   دَرة ال يُو
َ
بَتي

و
لود م  خ و يقافة التعداون ال دد تقددي ،كلشدافا  امل تحقق البحا الع  والخدمة  ُو

ة ا  تنافسية عديدةم فم  خ و ما استخلس  ميز " ستاعفورد"و د  قق  رامعة . وال  ة وال ياة الفيُر

َن  نا م   هماا ما ي ك(*)البا ا م  املو   الرسود ل جامعة َبيا
َ
َر م  بياعا  وإ سائيا  وروابط  ت

ا
َوف

َ
 :  وما ت

 

                                                 
(*)
: ا  ررراريخ الزيرررارةhttps://www.stanford.edu(اإلنترنرررت)ص مرررن الموكرررع الرسرررمت للجامعرررة علرررى الشرررب ة العن بو يرررة ُمسرررتَخلَ  

 .م20/21/2220

https://www.stanford.edu/
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 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 :العوامل البشر ة -

  يددددددف  املدددددو فين الفةدددددوو والطمدددددو  ملواصدددددلة تعلددددديأ  عفسددددداأ  ع ددددد  اعتبدددددار  نا  عةددددداي هيئدددددة

دد التدري  هأ  رادودهأ وتددعماأ مد  خد و تقدديأ " سدتاعفورد"متعلمون مدد  ال يداة  وتُس

ل ع   املاارا  الو يفية وتنمية إمذاعياسأأ الذامنة  .التدُر

  0:  2 سبة الط ق إق   عةاي هيئة التدري  ُك. 

  دددزي  والرائدددددي  " سدددتاعفورد"تتمتددد  رامعدددة  
بمجموعددددة كبيدددرة مددد   عةددداي هيئددددة التددددري  املتميه

 دددددددائًزا ع ددددددد  ردددددددائزة عوبدددددددل  وهدددددددأ  عةددددددداي ودددددددك مجتمددددددد   09عةدددددددو   مدددددددنأأ  6010دهأ يبلددددددد  عدددددددد

 ".ستاعفورد"

  تدددددددعأ الجامعددددددة املددددددو فين  أددددددا وددددددك املناصددددددل املختلفددددددة  وتسدددددداعدهأ ع دددددد  ،علشددددددار وممارسددددددة

اضدددددددا  املختلفدددددددةم والددددددد  لتحسدددددددين  دددددددل مددددددد  الجامعدددددددة و يددددددداسأأ الشخسدددددددية   الاوايدددددددا  والُر

نعي  ال  ع   فرن النمو الو ي  .فيُو

 :العوامل إلادار ة -

  ر  لذددل " سددتاعفورد"تحددرن رامعددة ر امل ددد لجميدد  العدداملين  أددا   يددا إنا التطددُو ع دد  التطددُو

إليبدددا  ،لتدددزاي " سدددتاعفورد"مدد  املدددو فين واملدددديُر   هدددو  سدددا  عهدددج إدارة ال يدداة املانيدددة ودددك 

ز  ولةدددمان اسدددتمرار النمدددو امل دددد تتخددده الجامعدددة عهًجدددا مدروًسدددا ر ال يددداة املانيدددة  بدددالتميو لتطدددُو

ر املو فين  : يت خ  فيما ي ك اكلشاف املسالا والقيأ وعقاع القوة  ،شتراي وك دورة تطُو

ف إقدد  الخبددرا   رسددأ  ر مدد  خدد و التعددرو ددوو
َ
ددد  والَتط  ةددور ور  عمددل  والتواصددل ملعرفددة املُز

ر إدارة  داي و هداف   بعوو مسار ال ياة املانية  وال فاظ ع   خطة تطُو
ً

 . و 

 

 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

222    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 :العوامل ألاكاديمية -

  دك هديدة مسسسدأد " سدتاعفورد"تساهأ الجامعة ودك الي يدر مد  املشداري  املجتمعيدة والخيريدة  ُو

  كمددا  نا لاددا  دواًرا وددك " طفدداو  اليفورعيددا سدديذوعون  طفالنددا"وددك اكددر  وفدداة ابنأمددا  بموضددو  

البيئيددددة  بدددددًيا مدددد  مددددنح ال ددددوافز ال ددددد تحقيددددق ،سددددتدامة باملمارسددددا  املسددددتدامة واملسددددئولية 

ر واللسددميد و يرهددا مدد  البدددرامج  تشددج  ع دد  اسددتخداي وسددائل النقددل العدداي  إقددد  إعددادة التدددُو

و  كثر م  عسف عفاياسأا  عيًدا ع  مداف  القمامة  
 .ال د تحوه

  دز والسدمعة " ستاعفورد"تحرن رامعة ر  دوائأ التسدنيف العدالود وتحقيدق التميو َسددو
َ
ع د  ت

 .لعلميةا

  د  الطد ق مد  العديد ودك ايندين مد   كثدر " ستاعفورد"ورود رامعة  
ه
َمي وري يو وك واشنط  وعيُو

 .مدن العالأ دينامييية

 لود و  اديود  .معايير صارمة لقبوو الط ق تسلند إق  التفوا الع 

  ك" ستاعفورد"عاو العديد م   ساتهة وخُر ك رامعة  :عدًدا م  الجوائز ومراتل الشرف  ُو

 (00 )سلوا ع   رائزة عوبل منه تعسيساا . 

 (2 )سلوا ع   رائزة بوليترت . 

 (2 )سلوا ع   ميدالية العلوي و ساعية الوطنية . 

 (09 )سلوا ع   امليدالية الوطنية للعلوي . 

 (0 )سل ع   امليدالية الوطنية للتينولوريا . 

 (6 )ة  . س  ع   امليدالية الرئاسية ل  ُر
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 :التعليميةالعوامل  -

مجموعددددددة مددددد  امليددددددزا  التنافسددددديةم  يددددددا إنأدددددا وا دددددددة مددددد  الجامعددددددا  " سدددددتاعفورد"تمتلددددد  رامعددددددة 

ة مدد  إر  مسسسدوأا  سددَتَمدا ددادة  عمداو مو رددين ولي عددد "البح يدة الرائدددة ودك العددالأ  ومدد  املعدروف  نا سددمتأا ُر

دددز بدددين" سدددتاعفورد العلدددوي و سددداعية والعلدددوي ،رتماعيدددة  وورودهدددا بدددوادي السددديليذون  وتتدددراو  مجدددا   التميو

دددك وا ددددة مددد  املنددداطق " سدددتاعفورد"والاندسدددة والعلدددوي  وتقددد   ودددك منطقدددة خلددديج  اليفورعيدددا ودددك  اليفورعيدددا  ُو

 : كثر دينامييية م  النا ية ال قافية والتنو  ال قاوك وك الب د  وم   هأ امليزا  التعليمية  أا ما ي ك

  (.ي6002  سط   00اعتباًرا م  )مليار دو ر  66.2الابا  إرماقك ميزاعية املنح و 

  مليون مجلد 9.0ميتبة  أا  كثر م   60تتةم  الجامعة. 

  دددددك 2تتةدددددم  الجامعدددددة إدارة  عمددددداو وعلدددددوي  ر  والتربيدددددة والاندسدددددة والعلدددددوي :  ليدددددا   ُو

 .و ساعية وال قوا والطل

  بذددددالورُو   داق  بذددددالورُو  : ُددددك تقدددددي الجامعددددة ي يددددة  عددددوا  مدددد  الشدددداادا  الجامعيددددة

 .العلوي  وبذالورُو   داق والعلوي

  العلددددددددوي : شدددددددداادا  البذدددددددالورُو " سدددددددتاعفورد"تمدددددددنح يددددددد   مدددددددد  الذليدددددددا  السددددددددب  ودددددددك رامعددددددددة

 .و ساعية  وعلوي  ر  والطا ة وعلوي البيئة  والاندسة

  ر بحواقك دا
َ
ق

و
م  الجامعة مجموعة م   بحا  ت    باإلضدافة إقد  املشداري  بحا   2000 دا

علوده

ا  .ال د ترعاها خارري 

    تقددددددي دورا  ودددددك اللردددددة وعجليزيدددددة للطددددد ق  يدددددر النددددداطقين  أدددددا  وتقددددددي عروًضدددددا ودددددك املجدددددا

طدددددرا التفييدددددر  التفييدددددر اليوددددد  والتعبيدددددر وبدددددداوك  التفييدددددر  خ ادددددك  املنطدددددق : املتعددددددة م دددددل

 .والتحقيق ،رتماوكالرسود  املنهج العلود والتحليل 

   تددددأ تسددددميأ البددددرامج الدراسددددية للعمددددل ع دددد  تحقيددددق التددددواتن بددددين عمددددق املعرفددددة امليلسددددبة مدددد

 .خ و التخس   واتسا  املعرفة امليلسبة م  خ و ،ستيشاف
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  ج   9002طالل    2006يورد بالجامعة  (.ي6002/6002العاي الدراسأد )خُر

  م ويعدديد 1010مسددا ة ال ددري الجددام ك مدد  الطدد ق الجددامعيين  ومددا يقددرق % 92فيدد   فدددان 

 .م  املبا ي اليبر   200م  

 :العوامل املتعلقة بالطيب واحةر جين -

   جين مددددد سدددددل الطددددد ق والخدددددُر تحقدددددق الجامعدددددة التعدددددادو بدددددين  سدددددل الددددده ور ووعدددددا   وبدددددين   

 . صوو العر ية املختلفة

 لتمدددددهأ " سدددتاعفورد"ة تقددددي الجامعدددة خددددما  للبدددا  ين مددد  خددد و بدددرامج البحدددا ودددك رامعددد

َبدددددل  عةددددداي هيئدددددة التددددددري  الدددددهي  وضدددددعوا رددددددوو  عمددددداو  بدددددالخبرة ووبددددددا  واملبدددددادرة مددددد    

 .البحا

  جين   يدددا إعددد  ودددك  دددل " سدددتاعفورد"تقددددي رامعدددة خددددما  الددددعأ واملسددداعدة للطددد ق والخدددُر

  صعمددددل  شددددذل وييددددق مدددد  املددددوراين مدددد   عةدددداي هيئددددة  0000عدددداي هندددداي  ددددواقك 
طالددددل  رددددام كه

التددددددري  ع ددددد  البحدددددو  ودددددك الاندسدددددة والطدددددل والعلدددددوي و سددددداعية والفندددددون الجميلدددددة والعلدددددوي 

 .،رتماعية  والي ير منأأ سافروا إق  رمي   عحاي العالأ

  مجموعدددددة مددددد  املشددددداري  للطددددد ق  وكدددددهل  املسددددداعدة ودددددك البحدددددو  " سدددددتاعفورد"تقددددددي رامعدددددة

ع دددددددد  تحديددددددددد مسددددددددارهأ املسددددددددتقب ك    اديميددددددددة  وبندددددددداي املاددددددددارا  التحليليددددددددة  كمددددددددا تسدددددددداعدهأ

 .والوصوو إق   هدافاأ

  سدددددداي : مجموعددددددة مدددددد  بددددددرامج البحددددددو  الوطنيددددددة وددددددك مراكددددددز م ددددددل" سددددددتاعفورد"تقدددددددي رامعددددددة  

البيولوريدددددا النباتيددددددة والبيئيددددددة العامليددددددة ملسسسددددددة  دددددارعي ك للعلددددددوي  وامليتددددددل الددددددوطند للبحددددددو  

 .، تسادية
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 تلفدددة تناسدددل تندددو  الطددد ق  وتقددددي برعدددامج تدددوفر الجامعدددة للطددد ق و ددددا  سدددينية بدددنُّأ مخ

كتجربدددددة مجتمعيدددددة صدددددريرة داخدددددل رامعدددددة " سدددددتاعفورد"التعلددددديأ السددددديند للطددددد ق ودددددك رامعدددددة 

 .بح ية كبيرة

 :العوامل الاقتصادية -

   مددد  خددد و املو ددد  يتعدددراف املو فدددون إقددد  الددددررا  والرواتدددل الخاصدددة  أدددأ  كمدددا توردددد رميددد

تبدددددة الوصدددددف الدددددو يفي ع ددددد  الشدددددبية العنيبوتيدددددة الو ددددائف ع ددددد  التوصددددديف الدددددو يفي ودددددك مي

 ".ستاعفورد"  كما يمي  الع ور ع   رمي  الو ائف الشا رة بجامعة (وعترع )

  لودددددددد بميزاعيدددددددة " سدددددددتاعفورد"تمدددددددوو رامعدددددددة ي  6002/6002مليدددددددار دو ر خددددددد و  0.2البحدددددددا الع 

امليزاعية ورماليدة مشرو   برعاية خاررية وك رمي   عحاي الجامعة م   2009وهناي  كثر م  

  إضافة إق  ال  يعتي مدا %10للمشاري   م  بين هه  املشاري  ترو  ال ذومة ،تحادية عحو 

ل  ير اتحادية 622يقرق م    .مليون دو ر م  الدعأ م  مسادر تمُو

   ة بالجامعددددددددة وددددددددك العديددددددددد مدددددددد  الدراسددددددددا ةددددددددا  مددددددددو في املددددددددوارد اللشددددددددُر ددددددددق تعُو صشدددددددداري فُر

ة املمايلددددددددة  وتشددددددددمل " سددددددددتاعفورد"عدددددددد  الرواتددددددددل الخارريددددددددة لو ددددددددائف  ،ستقسددددددددائية السددددددددنُو

ددددك تسددددتخدي إل شدددداي  الدراسدددا  بياعددددا  مدددد  املنُّمددددا  املحليددددة ومسسسدددا  التعلدددديأ العدددداقك  ُو

 .هيذل مرتبا  املو فين

  لدددديأا هيذدددل رواتدددل محددددد ومنشدددور ع ددد  مو عادددا   يدددا إعددد  يدددتأ تعيدددين " سدددتاعفورد"رامعدددة

ا  ومددددا  درردددة لذددددل و يفددددة مدددد  الو ددددائف  أددددا  ويعيدددد  هيذددددل رواتددددل املددددو فين هدددده  املسددددتُو

دت خ  هيذدل الرواتدل ودك  نا هنداي  درردة   02يرتبط  أا م  عطا دا  تنافسدية ودك السدوا  ُو

  و ددل دررددة لددديأا مجموعددة مدد   رددور مدد  ال ددد  د ددف إقدد  ال ددد   بددأف  Pإقدد   Aبدددًيا مدد  

 .مما صعي  دف  السوا للو ائف املخسسة لذل مستو  
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  مسدددددداعدا  ماليددددددة " سددددددتاعفورد"مدددددد  طدددددد ق الدراسددددددا  العليددددددا وددددددك رامعددددددة % 16يتلقددددددف  ددددددواقك

َمددددددة مدددددد   دا
َ
ق مدددددد  طدددددد ق % 22 و مدددددد  مسددددددادر خارريددددددة  ويعدددددديد عحددددددو " سددددددتاعفورد"و روًضددددددا مو

 .الدراسا  العليا وك مساك  مدعمة

  لددة متنافسددة مدد  و ددائف مماي" سددتاعفورد"تددأ تسددميأ النطا ددا  ل  فدداظ ع دد  رواتددل رامعددة

 .وك سوا العمل املحلية ل جامعة

 :العوامل التكنولوجية -

  بددددددين رامعددددددا  العددددددالأم وتشددددددمل " سددددددتاعفورد"رامعددددددة 
ً

إ ددددددد  بيئددددددا  ال وسددددددبة  كثددددددر شددددددمو 

تيرابايدد  مدد  البياعددا  الددواردة   000راددات   شددط  عندداُو  بروتو ددوو وعترعدد   تنقددل  601200

والشددددبية العنيبوتيددددة  دددل يددددوي  كمددددا  نا " سدددتاعفورد"تيرابايددد  مدددد  البياعدددا  السددددادرة بددددين  90

ددددددد  إليترو دددددي  وتسددددددتقبل  ددددددواقك  29200لددددددديأا " سدددددتاعفورد" مليدددددون مدددددد  رسددددددائل البريددددددد  0.2بُر

ا  .الواردة يومي 

  01بنيددددة تحتيددددة ع دددد  دررددددة عاليددددة مدددد  التطددددور   يددددا إنا لددددديأا " سددددتاعفورد"تمتلدددد  رامعددددة 

ددددددا وددددددك مجددددددا   مختلفددددددة   الدراسددددددا  الدوليددددددة مختبددددددًرا ومركددددددًزا ومعاددددددًدا مسددددددتقلين مال ددددددا وفيرُ  ي 

 .و، تسادية والتحديا  ال د توار  البيئة والطا ة وال  ة والعلوي الفيزيائية

   ر دورا  مفتو ددددة " سددددتاعفورد" اعددد رائدددددة وددددك اسددددتخداي اليمبيدددوتر والبحددددا والتعلدددديأ وتطددددُو

املجاعيددة " سددتاعفورد"ك دورا  م يددين صددخ   ودد 2ضددخمة ع دد  وعترعدد   و ددد التحددق  كثددر مدد  

 .ي6000عبر وعترع  منه تقديماا ألوو مرة وك عاي 

  خ البارتة  ُك" ستاعفورد"لد  رامعة  :مجموعة م  التواُر

 0900ت لي   واسل للية عالية السرعة وك ال ري الجام ك: ي. 

 0902وو عةو هيئة تدري  متخس  وك  رازة اليمبيوتر املستعررة: ي . 

 0912شأئ  وو برعامج  وسبة سيند وك ستاعفورد: ي 
و
 ." 
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 0911ُك وا دة م   وو الشبذا  وك ،تساو باإلعترع " ستاعفورد"شبية : ي. 

 6000ُك  وو رامعة تطلق مو ًعا عاًما ع    ي تيوعز يو " ستاعفورد: "ي(iTunes U.) 

 6000ة اموا بلناي اليمبيوتر باستخداي  عابيل اليرب" ستاعفورد"ماندسو : ي  .ون الناعُو

  دددل مددد  الطددد ق امدددت ي  رادددزة اليمبيدددوتر ودددك
َ
طل ر بنسددددبة "سدددتاعفورد"  يو ددددا

َ
ق % 99  ليددد  مدددا يو

يملذون ع     ل راات كمبيوتر محموو  و  رازة  خر  م ل الااتف اله ي  إضافة إق  ال  

ج راددددات كمبيدددددوتر عدددداي مدددد  إمذاعيددددة الوصدددددوو إقدددد  مئددددا  البرمجيددددا  والبدددددرام 0000تددددوفر  ددددواقك 

 .التعليمية  وال  وك  ل مقر إ امة وك ال ري الجام ك

  َحدددددددددد  مسسسددددددددددة 6002وددددددددددك عدددددددددداي ت 
فتو

و
ألبحددددددددددا  ال وسددددددددددبة لدددددددددددعأ ، تيارددددددددددا  " سددددددددددتاعفورد"ي ا

ال اسددددددوبية ل جامعدددددددة واملختبدددددددر الدددددددوطند للمعدددددددايرة  ويسدددددددتخدي البدددددددا  ون القددددددددرة ال اسدددددددوبية 

ا دددددداة الدينامييددددددة والسددددددوائل تحليددددددل تسلسدددددل الجينددددددوي  عمهرددددددة البدددددروتين  املح: ملشددددداري  م ددددددل

 .ال سابية والنمهرة ، تسادية

 University of Cambridge": كامبريدج"جامعة  -ج

ُددك يددا ي   دددي رامعددة عاطقددة باللرددة وعجليزيددة ع دد  مسددتو  العددالأ  عددد رامعددة "  امبريددد "رامعددة 

املتحددددة  وتقددد  ودددك  امبريدددد  باململيدددة   وإ دددد  الجامعدددا  السدددب  العتيقدددة ودددك اململيدددة البريطاعيدددة " كسدددفورد"

َعدو وا دة م    دي الجامعا  وك العالأ واملراكز   اديمية الرائدة  كما  نا سمعتأا وك التحسيل 
و
املتحدة  وت

ددددا  و ددددد  ققدددد  رامعددددة  ددددز معروفددددة عاملي   
ميددددزا  تنافسددددية عديدددددةم فمدددد  خدددد و مددددا "  امبريددددد "  دددداديود املتميه

َن  نا مدد  (*)املو دد  الرسددود ل جامعددةاستخلسدد  البا ددا مدد   َبدديا
َ
َر مدد  بياعددا  وإ سددائيا  وروابددط  ت

ا
ددَوف

َ
  ومددا ت

 : هماا ما ي ك

 

                                                 
(*)
: ا  رررراريخ الزيررررارةhttps://www.cam.ac.uk(اإلنترنررررت)العن بو يررررة ص مررررن الموكررررع الرسررررمت للجامعررررة علررررى الشررررب ة ُمسررررتَخلَ  

 .م20/21/2220

https://www.cam.ac.uk/
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 :العوامل البشر ة -

   00 لدددف طالدددل  مددد  رميددد   عحددداي العدددالأ  و كثدددر مددد   01الجامعدددة كبيدددرة ال جدددأم  أدددا  كثدددر مددد 

ددك  000 ليددة   00 لددف مو ددف    وددك  لددل  وعفدراليددة مدد  مدد  ودارا  واملسسسددا   خددر   ُو

 .ودارا  واملدار  والذليا   وتتمت   لياسأا بال يأ الهاتي

  ع   الشراكة بين الجامعة والذليا   وهو ما يم ل وا دة م  عقاع القوة "  امبريد "تحرن

ج يوفر مرافق را عة وفرًصا ك يرة ل تساو م   فةل العقوو   .لديأا  هها املُز

   اضددة والفنددون تقدددي الجامعددة العديددد مدد الفددرن للمشدداركة ،رتماعيددة وددك   شددطة  م ددل الُر

ر املعرفددددددددة واملاددددددددارا  ال تمددددددددة لبعددددددددداد   دبيددددددددة والنقددددددددا  والعمددددددددل التطددددددددووك  وكددددددددهل  لتطددددددددُو

 .للمستقبل

  ل ألعةددداي هيئدددة التددددري   "  امبريدددد "تقددددي رامعدددة مجموعدددة مددد  الددددورا  و  شدددطة التددددُر

أ داخل الجامعةولديأا  اعدة بياعا  للبحا ع  دورا  
ا
َنُّ

و
ر امل د ال د ت ل والتطُو  .التدُر

 :العوامل إلادار ة -

  الجامعدددددددددة ُدددددددددك  وعفدراليدددددددددة مددددددددد  املددددددددددار  والذليدددددددددا  وودارا   وتخةددددددددد  الذليدددددددددا  ألعُّمتأدددددددددا

 ". امبريد " ساسية  لينأا رزي   يتجز  م  تذُو  رامعة 

  دددة املعلومدددا  لعددداي "تطبدددق الجامعدددة  ددداعون ع ددد  رميددد  السدددلطا  العامدددة ع ددد   (**)"ي6000 ُر

د وك القاعون بما وك ال  رامعة  َحدا
و
وبموردل هدها القداعون  الدهي صعطدي ".  امبريدد "النحو امل

حددد وعفدايا    ًقا عاًما وك الوصوو إق  رمي   عوا  املعلوما  املرجلة ال د تحتفت  أا  ُو

                                                 
(**)
ينُص  القانون على الحق العام فت الوصوط إلى المعلوماا التت  حتفظ بها الجامعةا  على أي شخص يرغب فت ذلك أْن يُقد م طلبًا  

يوَم عمٍلا رهنًا بأية  22م توبًاا  يتعين على الجامعة أْن  اكر ما إذا كانت لديها المعلوماا أم الا  أْن  قدم المعلوماا فت غضون 

كابلة للتطبيق  فرض أية رسوم على النحو المسموح به بموجب القانونا  يجب  قدي  المعلوماا فت ش ل يقبله ُمقَد م استثناءاا 

عن طريق البريد اإلل تر نت أ  فت ش ل مطبوعا إلى أكيى حٍد مم ن عمليً اا  عليها  اجب  قدي  : الطلبا على سبيل المثاط

 .لحيوط على المعلومااالمشورة  المساعدة يي شخٍص يسعى إلى ا
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ةدد  عدددًدا مدد  ،لتزامددا  ع د  الجامعددة  فدد نا   ددل  ليددة بالجامعددة ُددك سددلطة  مد  هددها ال ددق ُو

 .عامة مستقلة

  ة"  امبريد "تتمت  الذليا  واملدار  التا عة لجامعة  .با ستق و وداري وال مركُز

 لذل  لية إررايا  داخلية خاصة  أا  تختار الط ق الخاصة  أا وتخة  للوائح الجامعة. 

 :العوامل التعليمية -

  خيددددة " امبريددددد "رامعددددة تجدددددهق الددددزوار مدددد  رميددددد   عحدددداي العدددددالأ  و أددددا يماعيدددددة   مباعوأدددددا التاُر

متددددا ف تشددددتمل ع دددد  العديددددد مدددد  الينددددوت  و أددددا ال ديقددددة النباتيددددة  كمددددا تتمتدددد   شددددراكة مدددد  

ا ا ودولي  ا ووطني   .مجموعة م  املتا ف  خر  إ ليمي 

   تحاعدا  تقييأ اللرة وعجليزية  ام)للتقييأ  وال د تدير امتحاعا  رامعة "  امبريد "مجال

 شدئ  منده  كثدر مد  ( امبريد  الدولية
و
عداي    000  وتنفه البحو  الرائدة واللشريلية  و دد  

أ التقييما  ألكثر م    
ه
َسل

و
أ وت  

َسمه
و
ك ت دك منُّمدة  يدر هادفدة  020م يدين مدتعلأ ودك  1ُو بلدد   ُو

 .للربح

 هددو "  امبريددد " عُّددأ وشددراف للدراسددا  العليددا   يددا إنا طالددل الدراسددا  العليددا وددك رامعددة

عةددو وددك رامعددة رائدددة وددك العددالأ  لددها فاددو يتلقددف إسددااًما مدد    دداديميين مدد  إدارا  معروفددة 

قدددوي املشدددرف ب عدددداد  دددا وييًقدددا مددد  خبيدددر ودددك عفددد  مجالددد   ُو دددا  كمدددا  عددد  يتلقدددف دعًمدددا فردي  عاملي 

تعددداون مددد   ردددل توضددديح  فذدددار والتعكدددد مددد  دددر عددد  الطددد ق ودددك نأايدددة  دددل فسدددل  ُو تلبيدددة  تقُر

 .املعايير املطلوبة  و،عتقاو وك اتجا  املعلوما  واملوارد ال  يح

  والردر  منأدا " امبريدد "ُدك ال دد تقدوي بععمداو النشدر ودك رامعدة "  امبريدد "مطبعة رامعدة  

دددز هددددف الجامعدددة املتم دددل ودددك النأدددو  باملعرفدددة والتعلددديأ والدددتعلأ والبحدددا  وتةدددأ  دددوائأ  تعُز

ر  20تسدددل إقددد   كثدددر مددد  النشدددر املي فدددة ال دددد   لدددف عندددوان صرطدددي البحدددو    اديميدددة والتطدددُو

ددددا  000امل ددد  و كثدددر مددد  
َ
ق
و
وللعدددل . مجلدددة بح يدددة  وتعلددديأ اللردددة وعجليزيدددة  و شدددر اليتددداق امل
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ميتًبدا  00لديأا  كثر مد  "  امبريد "دور  يادي وك السوا العاملية اليوي  ف نا مطبعة رامعة 

أ وو العالأ  وتقوي ب
َ
ًبا وك العال  .توتي  منتجاسأا ع    ل بلد تقُر

 :العوامل التكنولوجية -

 منأدددددددا  واعدددددددد البياعدددددددا    و اليتدددددددل وليتروعيدددددددة  : تقددددددددي الجامعدددددددة مسدددددددادر متعدددددددددة للمعرفدددددددة

 .واملقا   والرسائل واملج   العلمية  والوسائط املتعددة سواي مسموعة  و مرئية

  متطدددددورة  وتقددددددي الجامعدددددة للطددددد ق فرصدددددة اكلسددددداق  " امبريدددددد "البنيدددددة التحتيدددددة ودددددك رامعدددددة

ددتأ تعلدديأ  وشددراف وإ اددار الخبددرة مدد  خدد و إرددراي التدددري  عيابددة عدد  الذليددا  وودارا   ُو

الطددد ق الجدددامعيين ودددك مجموعدددا  صدددريرة تبدددد  مددد  طالدددل  وا دددد  إقددد   ربعدددة طددد ق بمسددداعدة 

مي  لاه  الخبرا  املو فين   اديميين وك تشريل فسوو املختبرا  ومختلف ال با   ُو تدُر

ر مجموعة واسعة م  املاارا  القابلة للنقل ال د يمي   ْن   ْن تذون اا   يمة كبيرة وك تطُو

 .تذون مامة للنجا  الو يفي وك املستقبل  سواي وك  وساع   اديمية  و وك مجا    خر  

 :العوامل املتعلقة بالطيب واحةر جين -

ي  عنددما  ددادر  مجموعددة 0609العديدد مدد   فةددل العقدوو مندده عدداي "  امبريددد "ارتدهب  رامعددة 

جين " امبريددد "إل شدداي مسسسددة رديدددة وددك "  كسددفورد"مدد  العلمدداي    ومدد  العوامددل املتعلقددة بددالط ق والخددُر

 :ما ي ك

  مددنأأ مدد  % 00مدد  طدد ق الدراسددا  العليددا   2000 لددف طالددل  مددنأأ  60الجامعددة  أددا  ددواقك

 .م  النساي  وتنلشر الجامعة و لياسأا  ن وك رمي   عحاي العالأ% 20 كثر م  الخار   و 

  ي : "دورا  الدراسدددددا  العليدددددا صدددددعبة   يدددددا تشدددددير الجامعدددددة بجملدددددة"  امبريدددددد "ودددددك  
دددددده

َ
ق

و
عحددددد  ع

  لددها فهددد تشدترع ،لتددزاي والقددرة والددداف   مدد  إمذاعيدة مددنح مذافددآ  "الي يدر  وعتو دد  الي يدر

دادة إ بداو سدوا العمدل ودك السدناعة كبيرة ومبهجة تحق ق الرضا الفيري والقدرة م  خد و ُت

جوأا  .و وساع   اديمية و يرها م  القطاعا  ع   خُر
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   60-01سدددنة  ومددد   01-00تقددددي الجامعدددة بدددرامج دراسدددية متعدددددة ملرا دددل مختلفدددة مددد  سددد 

 .سنة 60سنة  وبرامج ألكثر م  

  ر " ديج امبر "تقدي و دة البحا التا عة لجامعة ا وك اللردة وعجليزيدة للسداعد ع د  تطدُو
ً
 بحاي

 ع دد   سدداليل 
ً
مندداهج رديدددة وددك تدددري  اللرددة وعجليزيددة  لرددة  رنليددة  ممددا يددنعي  مباشددرة

التددددري  وع ددد  العمليدددة التعليميدددة مشدددتملة البدددرامج الدراسدددية وبدددرامج التددددري  الخدددان عبدددر 

 .وعترع 

 تو القدددددرة   اديميددددة وإمذاعيددددا  النجددددا   يدددتأ تقددددديأ دعددددأ مدددداقك كبيددددر ومسددددتو  تعلددديأ  
َعددددزه راا صو

 .للط ق

  ر بحددواقك "  امبريددد "تقدددي رامعددة دددا
َ
ق

و
ة للمعيشددة ت سدديًنا للطدد ق   يددا إنا التذدداليف السددنُو

طاعيا 62200 ادة معد   التضخأ وك بُر ك تزداد لُز ذي  ُو  .دو ر  مُر

   مجموعة صريرة م  دورا  التددري  يتلقف الط ق الجامعيون وشراف م  الذلية  وكهل

عَتَبر وا دة م   فةل عماا  التدري  وك العالأ
و
 .إ   نأا ت

  يوفر فرًصا للتعامل م    اديميين وك طليعة البحو  املتطورة "  امبريد "التعليأ وك رامعة

ت الفةوو الفيري واكلساق عادا  
مة وك  ل  عض التحديا  العاملية  كما  ع  صعزه ساه 

و
  وامل

العقددددل إليددددراي التجددددارق املسددددتقبلية ل  يدددداة وتُددددادة إ بدددداو   دددد اق العمددددل   يددددا إنا رامعددددة 

ا"  امبريد "  .لديأا وا دة م   ع   معد   تو يف خُر ك الدراسا  العليا عاملي 

 :العوامل الاقتصادية -

 دددددَنح والقدددددرو  للطدددد ق عُّدددددًرا  رتفدددددا  تذلفدددددة التعلددددديأ وا ي  عُّمدددددة مختلفدددددة مددددد  امل  دددددا
َ
ق

و
ملعيشدددددة ت

 .بالجامعة

  ر  عدددددددواي اَرًعدددددددا بتقددددددداُر
َ
ق ا  مو دددددددل  سدددددددنوُ  َفسا دددددددر  مو ي الجامعدددددددة ويدددددددرادا  واملسدددددددروفا  ودددددددك تقُر  

دددددددده
َ
ق

و
ت

 .السابقة
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 :العوامل ألاكاديمية -

  كثدددر مددد  تلددد  ال دددد  سدددل  " عوبدددل"ع ددد  ردددوائز "  امبريدددد " سدددل  الذليدددا  التا عدددة لجامعدددة 

َحددددد   ن 
 ليدددددة تا عدددددة ل جامعدددددة ردددددائزة عوبدددددل منددددده عددددداي  (92)علوأدددددا  يدددددة مسسسدددددة  خدددددر    يدددددا مو

 .ي0902

  وددك الفيزيدداي   06وددك  ددل فئددةم " عوبددل"ع دد  رددوائز "  امبريددد " سددل  الذليددا  التا عددة لجامعددة

 .وك الس ي( 6)وك  دق  ( 0)وك ، تساد  ( 00)وك الييمياي  ( 66)وك الطل  ( 62)

 "م لعملادددا ع دددد  "عوبدددل"ع ددد  ردددائزة   سدددل "  امبريدددد "ُدددك  وو امدددر ة مددد  " دوروثدددي هدددودريين

َبا  املستخدمة وك مذافحة فقر الدي
ا
َرك

و
 .هيذل امل

  يحسددددل ع دددد  رددددائزة "  امبريددددد "هددددو  وو صددددخ  مدددد  " برتراعددددد راسددددل"ي  صددددبح 0900وددددك عدددداي

خ الفلسفة الرربية0922وك  دقم لعمل  وك عاي " عوبل"  .ي وك تاُر

  ني د" لية  ". امبريد " كثر م   ية  لية وك " عوبل"رائزة م  ال ائُز  ع   ( 06)لديأا " تُر

 "دُر  ساعجر مدرتين  و سدل " عوبدل"هو وا د م   ربعة  فدراد فقدط  سدلوا ع د  ردائزة " فُر

 0910  0901علوأدددددددا ودددددددك الييميددددددداي ودددددددك عدددددددامي  
ً
ي  عددددددد  عملددددددد  ع ددددددد  بنيدددددددة البروتيندددددددا   وخاصدددددددة

 .و سولين

 University of Oxford": أكسحورد"جامعة  -د

ددا وددك مجلددة "  كسددفورد"رامعددة  ا تلدد  للتعلدديأ العدداقك بالتسددنيف العددالود " تددايمز"املرتبددة  وقدد  عاملي 

ي  و دددددددد  ققددددددد  رامعدددددددة  كسدددددددفورد ميدددددددزا  تنافسدددددددية عديددددددددة بدددددددين الجامعدددددددا  6002-6002ل جامعدددددددا  عددددددداي 

َر مددددددد  ب(*)البريطاعيدددددددةم فمددددددد  خددددددد و مدددددددا استخلسددددددد  البا دددددددا مددددددد  املو ددددددد  الرسدددددددود ل جامعدددددددة
ا
دددددددَوف

َ
ياعدددددددا    ومدددددددا ت

َن  نا م   هماا ما ي ك َبيا
َ
 :وإ سائيا  وروابط  ت

                                                 
)*(

: ا  رررراريخ الزيررررارةhttps://www.ox.ac.uk(اإلنترنررررت)ص مررررن الموكررررع الرسررررمت للجامعررررة علررررى الشررررب ة العن بو يررررة ُمسررررتَخلَ  

 .م20/21/2220

https://www.ox.ac.uk/
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 :العوامل البشر ة -

  ددددة   اديميددددةم ممددددا يلدددديح متا عددددة التحقيددددق "  كسددددفورد"تددددوقك رامعددددة  هميددددة كبيددددرة ملبددددد  ال ُر

ة وك البحا سواي  ل  و عقوبة  هه  ال ُر َدخو
َ
لمية  دون ت   اديود وفًقا للقواعد واملعايير الع 

ة و كثر عفًعام  خ و ا لية تةم  رعل  بحا   ُو ة  و التجُر  .لوسائل النُُّر

 خادا ع د  الجدوائز وميدداليا  الشدرفم مدنأأ :  سل العديد م  الدارسدين بالجامعدة طدواو تاُر

رئيًسدا للدوتراي ( 62)فائز  بامليدداليا   وليمبيدة  كمدا  نا هنداي ( 060)فائًزا بجائزة عوبل  ( 00)

جين  و البريطاعيين م  بين ا ع     ل( 00)الخُر  .تعيًما دولي 

  لف مو ف 00 كثر م  "  كسفورد"صعمل بجامعة . 

  وك  لية ال قوا 
ً

 .0:  2 سبة الط ق إق   عةاي هيئة التدري   ير يابتة  لينأا م  

 :العوامل إلادار ة -

 دددددددة تقدددددددوي بمدددددددا ي دددددددك دددددددة املركُز داف دعدددددددأ  هددددددد: يوردددددددد بالجامعدددددددة مجموعدددددددة مددددددد    سددددددداي وداُر

لودددددد  ضدددددمان إمذاعيدددددة تلبيدددددة    اديميددددة  ساسدددددية ل جامعدددددة ودددددك التعلددددديأ والددددتعلأ والبحدددددا الع 

ل والو ا   الخاررية  خر   والعمدل ع د  تيسدير  الجامعة ملتطلبا  ال ذومة وهيئا  التمُو

َدة وك الخطة وستراتيجية ل جامعة َحدا
و
 . ل ما يتعلق بتحقيق  هداف امل

  دددَدار الجامعدددة
و
  ف  0مددد  خددد و هيئدددة سددديادية لادددا تعمدددل بم ابدددة برملدددان  صعمدددل  أدددا  كثدددر مدددد  ت

عةو بما وك الد   عةداي هيئدة التددري  والرؤسداي و يدرهأ مد   عةداي هيئدا  إدارة الذليدا  

ددين  وتتم ددل مسددئولياسأا وددك املوافقددة ع دد  الترييددرا  وددك عُّدداي : وكبددار البددا  ين واملددو فين وداُر

ر وددك  ةدددايا السياسددة العامددة الرئيسدددة ال ددد يقددددماا املجلدد   و  عةددداي ولددوائح الجامعددة  النُّددد

املجمدد   واعتخدداق  عةدداي املجلدد  وبددااك الايئددا  بالجامعددة  واملوافقددة ع دد  تعيددين عائددل رئددي  

 .الجامعة
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 يدددددتأ تقسددددديأ   سددددداي الجامعدددددة   اديميدددددة والذليدددددا  ومراكدددددز البحدددددو  إقددددد   ربعدددددة   سددددداي  ُدددددك :

ا ضددددديا  والعلدددددوي الفيزيائيدددددة  علدددددوي ال يددددداة والعلدددددوي الطبيدددددة  والعلدددددوي العلددددوي و سددددداعية  الُر

 .،رتماعية

   ا مدددد تشددددذل  ليددددا  الجامعددددة  وإْن  اعدددد  مسددددتقلة ومتمتعددددة بددددال يأ الددددهاتي  عنسددددًرا  ساسددددي 

دا يقدر  املجلد  امللذدي 
ً
مدَنح  دل  ليدة مي ا 

و
عناصر الجامعة ال د ترتبط  أدا ودك عُّداي اتحدادي  وت

 .الخان

 :التعليميةالعوامل  -

  دددد رامعدددة  
 ه
َ
ل
و
ا تياردددا  ط  أدددا و  ددداديميين واملجتمددد  البحيدددد الددددوقك بمجموعدددة "  كسدددفورد"ت

ميتبةم مما يجعل  أا  كبر عُّاي ميت دد ( 000)كبيرة م  خدما  امليتبة ال د تقدماا  كثر م  

 .وك اململية املتحدة

  ي  
دددده

َ
ق

و
مددد  رميددد  % 0العليدددا  كمدددا  نا  برعدددامج  مختلدددف للدراسدددا ( 000) كثدددر مددد  "  كسدددفورد"ت

 ". كسفورد"ط ق الدراسا  العليا باململية املتحدة البريطاعية يدرسون وك رامعة 

 :العوامل التكنولوجية -

  م ل ال فاظ ع   بيئدة بح يدة مسدتدامة  مدًرا  اسدًما بالنسدبة للمذاعدة البح يدة ل جامعدة  إا يو

ددددز البنيدددة التحتيدددة ال ددددد تددددعأ  البحدددو  ع دددد   ع ددد  مسدددتو   بمددددا ودددك الدددد  تقدددوي الجامعدددة بتعُز

 .امليتبا  واملختبرا  واملتا ف وعُّأ املعلوما 

  تعكيًدا ملا سبق   هداف وستراتيجية التالية" كسفورد"وضع  رامعة  : 

  ددددددا إ شدددددداي مجتمعددددددا  رديدددددددة تشددددددمل السددددددناعة والتجددددددارة وال ذومددددددة واملجتمدددددد  املددددددد ي محلي 

ا  .وعاملي 

  لتوليد البياعا  ومرا بتأا و،عخراع فوأاالتروُج لطرا رديدة. 
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 تحسين ،ستفادة م  املعرفة واستر لاا. 

 تسايل إ شاي املعارف واكلشافاا. 

 ر التوعية والتعلأ عبر وعترع   ودعأ الط ق لتميين تبادو املعرفة وك بيئة ر مية  .تطُو

  ز التعليأ والبحا م  خ و ،ستخداي الفاعل للتينولوريا  و  .البياعا  الر ميةتعُز

 أ
َ
 .تذُو  رماور رديد متعاون م  رمي   عحاي العال

 تميين  ساليل رديدة للبحا. 

 ل ع   املاارا  الر مية  .تميين املو فين والط ق م  خ و توفير التدُر

 توسي  عطاا وفاعلية ،تسا   العاملية. 

  ددز سددمعتأا وددك مجدداو البحددا والتعلدديأ و املشدداركة مدد  خدد و  دددرة ل جامعددة رؤُددة تتم ددل وددك تعُز

ددددز  دددددعأ الدددد   هميددددة  بحددددا  الجامعددددة و دددددرسأا و يرهددددا  وتنددددو  وتميو ددددَرة وشدددداملة  ُو
َ
بَتي ر ميددددة مو

لوددد مدد  خدد و تقددديأ مددنح دراسددية  اسأددا وسددتراتيجية ال اليددة الوصددوو الع  الددتعلأ  وتبلدد   ولُو

 .متعددة التخسسا  مرتيزة ع   التينولوريا الر مية

 تو الجامعددد  
َعدددزه

و
ة اكلشددداف املعرفدددة واملحتدددو  مددد  خددد و الوسدددائل الر ميدددة وتحسدددين واسدددتخداي ت

واسددتر و التقنيددا  ال دي ددة وددك التدددري  والبحددا  كمددا تدددعأ املبددادرا  الر ميددة للمددو فين 

جين  .والط ق والخُر

 :العوامل املتعلقة بالطيب واحةر جين -

  مددد  الجدددامعيين   00261: ودددك لدددف طالدددل يتم لدددون ( 60) أدددا مدددا يقدددرق مددد  "  كسدددفورد"رامعدددة

در   دد   ر دداي  00920 ُّا 
و
مد  طد ق الدراسدا  العليددام يدعتي   لد أأ مد  مدددار   ذوميدة  وت

مددددد   مددددداك  املتا دددددة للطددددد ق البريطددددداعيين الدددددهي  يلتحقدددددون بالذليدددددا  ودددددك اململيدددددة % 09.6 نا 

 .املتحدة صشرلاا ط ق م  املدار  ال ذومية
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  ي 6000وددددك عدددداي دددددا
َ
ق

َ
مذددددان بالجامعددددة  وهددددها  0600صددددخ  بطلددددل ل  سددددوو ع دددد   01000ي ت

 .ل ف طلل التحاا لذل مذان متا  لديأا( 0)تتلقف ما يقرق م  "  كسفورد"صعند  نا رامعة 

  ل املناسددل وددك  سدداليل البحددا وددك رميدد  املرا ددل املانيددة للطالددل  كمددا تقدددي الجامعددة التدددُر

ة والتطبيقيةتلتزي بتميين ال يأ الهاتي وبداوك لَّفراد مل  .عالجة املسائل النُُّر

 :العوامل ألاكاديمية -

  كسدددفورد"تبدددد  وسدددتراتيجية  ساسدددية مددد  ،رتذدددات ع ددد  عقددداع القدددوة املوردددودة ودددك رامعدددة  "

ومشدداركة املعرفددة  و،لتددزاي الددهي صعنددد ال فدداظ ع دد   صددالة و هميددة والد ددة وددك البحددا وددك 

ل وال زاهةإطار  م   ع   معايير البنية التحتية   .والتدُر

  بلدددد  إ ليودددد   يدددا إنا مدددا يقدددرق مددد   020مددد   كثدددر مددد  "  كسدددفورد"يدددعتي الطددد ق إقددد  رامعدددة

مدددددد  مجمددددددو  طدددددد ق % 26طالددددددل  هددددددأ مواطنددددددون مدددددد  دوو   رنليددددددة   ي مددددددا يقددددددرق مدددددد   9900

 .الجامعة

  ل مو فو الجامعة   كثدر املدو فين ودك مقاطعدة  كسفوردشدير   يدا تددعأ الجامعدة  
ه
َم  ( 02)يو

ا وك ، تساد و ليود 200 لف و يفة  وتضخ  كثر م    .مليون رني  إسترليند سنوُ 

  ددددز البحيددددد لعدددداي ي وهددددو التقيدددديأ الرسددددود ع دددد  مسددددتو  6002يتضددددا  وفًقددددا لنتددددائج تقيدددديأ التميو

لدددددديأا  كبدددددر عددددددد مددددد   بحدددددا  "  كسدددددفورد"اململيدددددة املتحددددددة للبحدددددو  الجامعيدددددة   نا رامعدددددة 

 .عالأالرائدة وك ال

 :العوامل الاقتصادية -

  ددددز مذاعتأددددا "  كسددددفورد" هددددداف املاليددددة الرئيسددددة لجامعددددة لددددة  مددددد لتعُز ُددددك تددددوفير املددددوارد طُو

ز والتعليأ والبحا  وتميينأا م    
البارتة ع   السعيدي  الوطند والدوقك  كمذان للتعلأ املتميه

اسأا  ساسية ال    للط ق   .والو ائف   اديمية واملبا يتقديأ دعأ إضاوك ألولُو

  ل رامعة  :م  خمسة مسادر رئيسة  ُك"  كسفورد"يتأ تمُو
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  ة مددد  مطبعدددة رامعدددة والددددخل مددد  "  كسدددفورد"إيدددرادا   خدددر  خاصدددة بدددالتحُو   السدددنُو

ل  در   ق  بحا   والدعأ الخيري بتمُو  %.66تسُو

   ُددل  عددض الايئددا  م ددل مجددال  البحددو  والجمعيددا  الخيريددة واملسسسددا السددناعية بتمو

 .م  مجمو  ويرادا % 20مليون رني  إسترليندم  ي  واقك  002.2 در  

  0تم ل إيرادا  ،سل مار  واو.% 

   ل  در  %.66الرسوي   اديمية م  الط ق الجامعيين وط ق الدراسا  العليا بتمُو

 دددددددل التعلددددددديأ العددددددداقك إلعجلتدددددددرا والذليدددددددة الوطن يدددددددة للتعلددددددديأ املدددددددنح ال ذوميدددددددة مددددددد  مجلددددددد  تمُو

ل  در    %.00والقيادة بتمُو

 :في الاقتصاد البريطاني العاملي" أكسحورد"تا ير جامعة  -

  مليدددار رنيددد  إسدددترليند  وتددددعأ  0.1ودددك ، تسددداد البريطدددا ي بنحدددو "  كسدددفورد"تسددداهأ رامعدددة

ا ف ن التعيير هو ( 00) كثر م    .مليار رني  إسترليند 2.0 لف و يفة بدواي   امل  وعاملي 

 بع  النماَج العربية .2

يورددد وددك الددوط  العربددي عديددد مدد  الجامعددا  العربيددة ال ددد  ققدد  امليددزة التنافسددية  وال ددد  صددبح  

رائدددددددددددددددددددددددددددددددددددددة بددددددددددددددددددددددددددددددددددددين رامعددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  العددددددددددددددددددددددددددددددددددددالأ   يددددددددددددددددددددددددددددددددددددا إعدددددددددددددددددددددددددددددددددددد  وفًقددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لتسددددددددددددددددددددددددددددددددددددنيف التددددددددددددددددددددددددددددددددددددايمز لعدددددددددددددددددددددددددددددددددددداي 

ددددا  كمددددا  عدددد   ققدددد  ( www.timeshighereducation.com)ي6002 ز املركددددز  وو عربي  رامعددددة امللدددد  عبدددددالعُز

  لدددها تلنددداوو الدراسدددة عمدددوا  060ي رددداي  رامعدددة القددداهرة ودددك املركدددز 6060وفًقدددا لتسدددنيف الييدددو إ  لعددداي 

ز  وعمدددوا  رامعدددة القددداهرة  و يًةدددا عمدددوا  رامعدددة ومدددارا  العربيدددة بدولدددة ومدددارا   رامعدددة امللددد  عبددددالعُز

 .العربية املتحدة

 King Abdulaziz University: جامعة امللك عبدالعز ز -أ

http://www.timeshighereducation.com/
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ز  و ددددان  ز اسددددأ مسسدددد  اململيددددة العربيددددة السددددعودية امللدددد  عبدددددالعُز تحمددددل رامعددددة امللدددد  عبدددددالعُز

هدددد بسدددفتأا رامعدددة  هليدددة هددددفاا  شدددر التعلددديأ العددداقك ودددك املنطقددددة 0012-ي 0922تعسدددي  هددده  الجامعدددة عددداي 

و ال لأ إق   قيقة وخرر  الرربية م  اململية العربية ال سعودية  وبجاود املخلسين م   بناي اململذلة تحوا

ددددد  رامعدددددة . الفيددددرة إقددددد   يدددددز الوردددددود
َ
ق ز"و دددددد  قا ميدددددزا  تنافسدددددية عديددددددةم فمددددد  خددددد و مدددددا " امللددددد  عبددددددالعُز

َبدديا (*)استخلسدد  البا ددا مدد  املو دد  الرسددود ل جامعددة
َ
َر مدد  بياعددا  وإ سددائيا  وروابددط  ت

ا
ددَوف

َ
َن  نا مدد    ومددا ت

 : هماا ما ي ك

 :العوامل البشر ة -

  الجامعة لديأا مجموعة م  الذوادر واليفايا  م   عةاي هيئة التدري. 

  لميدددددددة و،رتماعيدددددددة  ولدددددددديأا مسدددددددئولية دددددددق الجامعدددددددة رضدددددددا املسدددددددتفيدي  مددددددد  خددددددددماسأا الع   
َحقه

و
ت

 .ارتماعية

 :العوامل إلادار ة -

 ر املعرفة والبحا و،بتذار ورُادة  عماوإنا مسئوليتأا املجتمعية : رسالة الجامعة  .ُك تطُو

 ا باستدامة وشراكة مجتمعية: رؤُة الجامعة زة عاملي   
 .رامعة متميه

  ت  مددددير الجامعدددة ووكددد ي يدددر   وتُدددر التعلددديأ العددداقك مجلددد  الجامعدددة الدددهي يةدددأ ودددك عةدددُو

 .الجامعة  وعمداي الذليا  والعمادا  املستقلة

 :العوامل التعليمية -

 ز  رمين رامعيين منفسلين    دهما للط ق و خر للطالبا    تةأ رامعة املل  عبدالعُز

اضددية والترفوأيددة  كمددا تةددأ ميتبددة  و ددل منأمددا مددزود بجميدد  املرافددق الدراسددية وال قافيددة والُر

كبيددرة مجاددزة بع ددد  التقنيددا  امليتليددة لخدمددة الطدد ق والطالبددا  و عةدداي هيئددة التدددري   

                                                 
(*)
: ا  رررراريخ الزيررررارةhttps://www.kau.edu.sa(اإلنترنررررت)ص مررررن الموكررررع الرسررررمت للجامعررررة علررررى الشررررب ة العن بو يررررة ُمسررررتَخلَ  

 .م20/21/2220

https://www.kau.edu.sa/
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ددام  يددا ووددك  ةددون  ربعددة  ددا وإ ليمي  عقددود  صددبح  مدد   بددرت مسسسددا  التعلدديأ العدداقك محلي 

دددددد املتطلبدددددا  التعليميدددددة   
 ه
َ
ل
و
جين ملمارسدددددة املاددددد  املختلفدددددة ت تقدددددي بدددددرامج تعليميدددددة إلعدددددداد الخدددددُر

 .املتجددة للمجتم 

 ددددا وكيًفددددا    ددددف ا مةددددطرًدا  كم   صددددبح  مدددد   بددددرت  شدددداد  الجامعددددة مندددده إ شددددا أا تطددددوًرا وعمددددو 

ل رامعدددا دددعو
َ

ش
َ
دددة  وتعددددد التخسسدددا   اململيدددة مددد   يدددا عددددد الطددد ق والطالبدددا   وت النُُّر

لادا  واعفرادهدا بدبعض الذليدا  والتخسسددا  عد  بقيدة رامعدا  اململيدة م ددل لميدة وتذامو : والع 

علدددوي البحدددار  و رصددداد  وعلدددوي  ر   والاندسدددة النووُدددة  والطيدددران والتعددددي   والاندسدددة 

 .الطبية

  َعدددو
و
ز رائدددة وددك تعلدديأ الفتدداة السددعودية تعليًمددا عالًيددا  فقددد تددأ افتتددا  ت رامعددة امللدد  عبدددالعُز

فتتح في   سأ الط ق
و
ولأ تقتسر الجامعة ع   مدنهج .  سأ الطالبا  وك عف  العاي الهي ا

دددددق ،علسددددداق  تيسددددديًرا ع ددددد   بنددددداي  الدراسدددددة با عتُّددددداي  بدددددل   شدددددع  برعامًجدددددا للدراسدددددة عددددد  طُر

 نأا لأ تقتسر ع   الدراسة بالطرا التقليدية فقط  بل   شدع  عمدادة التعلديأ الوط   كما 

 ع دددد  الددددرا بين مدددد  
ً

ة  وتسدددداي  لميددددة والتقنيددددة وال ةدددداُر عددددد   ددددي تواكددددل التطددددورا  الع  عدددد   و

ًما عحددو  دددو
و
ددير   الطد ق والطالبددا  وددك مواصددلة مسدديرسأأ الدراسددية ودك مجدداو التعلدديأ العدداقك والسا

 . د   فةل

   ز  عددددددد إ شددددددا أا فروًعددددددا لجامعددددددا   خددددددر   ُددددددكضدددددم رامعددددددة طيبددددددة : رامعددددددة امللدددددد  عبدددددددالعُز

هددددد و صددددبح  رامعددددة مسددددتقلة  وكددددهل  فددددر  0262باملدينددددة املنددددورة ال ددددد اعفسددددل  عنأددددا عدددداي 

رامعددة تبددوي وفدددر  رامعددة رددداتان اللتددين اعفسددلتا  الًيدددا وصددارتا ردددامعتين مسددتقلتين  وفدددر  

 .الجامعة فرعين لذلي د  عرعر ورفحا رامعة ال دود الشمالية  كما تةأ

 :العوامل املتعلقة بالطيب واحةر جين -
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  ي بافتتدددا  برعدددامج الدراسدددة وعداديدددة  عددددد  0921بدددد   الجامعدددة عامادددا الدراسدددأد  وو عددداي

فتتحددد   وو (طالبددة 00طالًبدددا   21) ليددل  مددد  الطدد ق والطالبدددا  
و
  وودددك العددداي التدداقك مباشدددرة ا

 شئ   لية  داق والعلدوي (لية ، تساد وودارة ) لية وك الجامعة 
و
  ووك العاي الهي يلي   

 .و ساعية

  الجامعددة الو يددددة وددك الشدددرا  وسدددط ال ددد يوردددد  أددا برعدددامج مارسدددتير تنفيددهي ودددك الجررافيدددا

وددك النمسددا وتحدد  مُّلددة املنُّمددة " سددالزبر "وعُّددأ املعلومددا  الجررافيددة بالتعدداون مدد  رامعددة 

 .املعلوما  الجررافية الدولية لنُّأ

  د  ذومة اململية هه  الجامعة الناشئة ومدا وفرتد  لادا مد  دعدأ  كبيدر   يدر واضدا ودك  
َتَبنه و ان ل 

ة يبل  عدد ط  أا وك الو   الراه   طالل وطالبة  وتحتل  010606تحولاا إق  رامعة عسُر

زة بين مسسسا  التعليأ العاقك وك اململية  
 .مذاعة متميه

  ج ددة وال اصددلين ع دد  الشدداادا  املانيددة الدوليددة تددأ تخددُر  وو دفعددة مدد   سددأ املسددا ة البحُر

ة ا  بحري  وشاادة البذالورُو  وك املسا ة البحُر  .مسا

  هدد بةدأ الجامعدة إقد  الدولدة  وتحولد  بدهل  مد  رامعدة 0900صدر  رار مجل  الدوتراي عداي

أ  لي دددد  التربيدددة والشدددريعة  هليدددة إقددد  رامعدددة  ذوميدددة  وصددددر ودددك الو ددد  عفسددد   دددرار  لخدددر بةددد

ي وددك ميددة امليرمددة  إقدد  رامعددة امللدد  0929والدراسددا  العليددا  اللتددين  اعتددا  ددائمتين مندده عدداي 

ز  يأ اعفسلتا  عد ال  واعةمتا إق  رامعة  ي القر   عد إ شا أا  .عبدالعُز

 :العوامل التكنولوجية -

 لاددددددا مجموعددددددة مدددددد  املرافدددددددق  الجامعددددددة لاددددددا بنيددددددة تحتيددددددة متطددددددورة و دي ددددددة  كمددددددا  نا الجامعددددددة

مركددددز الخدددددما  الطبيددددة الجددددام ك  مسلشددددفف  سددددنان الجددددام ك  املسلشددددفف : املتطددددورة  م ددددل

اضية  مركز املل  فيسل للمستمرا   و ير ال   .الجام ك  النوادي وامل عل الُر
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    ره ع مسلشفف الجامعة  وو مسلشفف وك الشرا  وسط صستخدي تقنية الفلتر املسطح ال و

ت فيرسددددا إتددددد دي لعدددد   مر ددددأف السددددرطان  والددددهي صعتبددددر   ددددد  راددددات للعدددد   باألشددددعة  راددددا

ز بتينولوريا عالية لع    وراي بد ة فائقة مد   لدة  يدار الجاعليدة ع د    ردجة   يا يتميا

 .املجاورة

  م يدددين متدددر مربددد  ( 2)تدشدددين مشدددرو  ال دددري الجدددام ك ال سدددلذي للبندددين والبندددا  ع ددد  مسدددا ة

 .املبا ي وخارراا وك  د  صعتبر  وو ضم  رامعا  الشرا  وسط  أها ال جأ داخل

 :العوامل ألاكاديمية -

 : سل  الجامعة ع   العديد م  ،عتمادا    اديمية  منأا

   عتماد   اديود م،College of American Pathologists. 

  ييددة لبندد  6001،عتمداد   دداديود لبندد  الدددي بمسلشددفف الجامعدة  عدداي ي  مدد  الايئددة  مُر

 .الدي

   2ي  مددددددد  املنُّمدددددددة  وروبيدددددددة لطدددددددل  سدددددددنان  ومدتددددددد  6002،عتمددددددداد لذليدددددددة طدددددددل  سدددددددنان 

 .سنوا 

  سنوا  2ي  م  الجمعية الجيولورية  ومدت  6001،عتماد لذلية علوي  ر   مايو. 

  سنوا 0ي  ومدت  6009،عتماد اليندي للمسلشفف الجام ك  فبراير . 

  سنوا  2ي  م  مفوضية مجل  التعليأ امل د  ومدت  6009،عتماد لذلية املجتم   يوعيو. 

  ي  مددد  هيئدددة ،عتمددداد   ددداديود للاندسدددة والتقنيدددة  6009،عتمددداد لذليدددة الاندسدددة  سدددلتمبر

 .سنوا  2ومدت  

ز ُك  :ورامعة املل  عبدالعُز

  دددَد  أدددا املدددستمر العدددالود  وو ألمدددرا ق 
النسددداي والدددو دة ودددك دوو الخلددديج العربدددي عددداي  رامعدددة عو

َد  أا املستمر الدوقك  وو ل جمعية السعودية للطل املخبري 0209 ق 
املستجدا  وك "هد  كما عو
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لدددددأ  مدددددرا  والطدددددل املخبدددددري  لميدددددة السدددددعودية 0261عددددداي " ع  هدددددد  واملدددددستمر  وو ل جمعيدددددة الع 

باطنيدددددة  و  دددددد   بحدددددا  واملسدددددتجدا  للطدددددل البددددداطند  واملدددددستمر الرا ددددد  لقسدددددأ  مدددددرا  ال

ة عددددداي  ُر ود  وو 0269السددددُر
َ
لودددددد العددددال رؤُدددددة .. مدددددستمر السدددددرطان عنددددد املدددددر ة"هددددد  واملدددددستمر الع 

هددددد  واملددددستمر الدددددوقك  وو لطددددل الجينددددوي باململيددددة 0206عدددداي " وإسددددتراتيجيا  محليددددة وعامليددددة

ُددق  هددد  و وو 0206عدداي " يددوي الجينددوي الددوطند"العربيددة السددعودية  رامعددة سددعودية يقددوي الفر

دك  وو شدُر  0260الط د السعودي بذلية الطل  أا  عملية عا  ة لزراعة الر أ عاي  هد  ُو

لددددأ الجينددددوي الط ددددد عدددداي " Nature"لدورُددددة  ددددَد  أددددا 0200وددددك الشددددرا  وسددددط وددددك ع  ق 
هددددد  كمددددا عو

ود  وو لجمعيددة طددل عقددل الدددي بالتعدداون مدد  منُّمددة ال دد ة الع
َ
امليددة ورامعددة املددستمر العددال

ز والجمعية العاملية لبنوي الدي عاي   .هد0200املل  عبدالعُز

  سًما وك تخس  علأ امليتبا  واملعلوما  عاي سدًما 0090 وو رامعة سعودية تنشأئ    هد  و  

هد  و وو رامعة سعودية تنشأئ مركدًزا للبحدو  ،رتماعيدة 0099لعلوي الفل  والفةاي  عاي 

ج  وو دفعددددددة مدددددد  طدددددد ق هددددددد  و 0200وو سدددددداعية عدددددداي  ُددددددك  وو رامعددددددة سددددددعودية تقددددددوي بتخددددددُر

عدددد خددد و العددداي الجدددام ك  هدددد  مددد    سددداي إدارة  عمددداو  0206-0200وطالبدددا  التعلددديأ عددد   و

 .اللرة وعجليزية  وعلأ النف 

  اضدددددية  وقددددد  لجامعدددددا  دوو مجلددددد  التعددددداون لددددددوو الخلددددديج َيمددددد   أدددددا الددددددورة الُر   
و
رامعدددددة  

ددك  وو رامعددة سددعودية تنشددأئ عادًيددا للفروسددية بددين رامعددا  اململيددة هددد0200العربيددة عدداي    ُو

أ
َ
 .والجامعة الو يدة ال د لاا عاد  للفروسية داخل ال ري الجام ك ع   مستو  العال

  ار عاي  .هد0202 وو رامعة سعودية تطلق  وو طائرة سعودية ب  طيا

  ة الاندسددددة للطالبددددا  عدددداي هددددد  و ليدددد0200 وو رامعددددة سددددعودية تنشددددأئ معاددددًدا للسدددديا ة عدددداي

 .هد0200
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 ددك رامعددة :  ي الجامعددا  الجديدددةم  يددا   شددع  فروًعددا لاددا تحولدد  إقدد  رامعددا  مسددتقلة  ُو

 ي القددر   رامعددة طيبددة  رامعددة ردداتان  رامعددة تبددوي  رامعددة ال دددود الشددمالية  ورامعددة 

 .ردة

  لميدة والتطبيقيدة ودك الشدر دا لَّبحدا  الع  لمي  هدد  0260ا  وسدط عداي  وو رامعة تنشأئ و ًفا ع 

عددد باململيددة عدداي   وو رامعددة سددعودية تدشدد  برعامًجددا للدراسددا  العليددا بنُّدداي التعلدديأ عدد   و

دددل وسددد مي 0200 هدددد   وو رامعدددة سدددعودية تدددوفر بدددرامج املارسدددتير التنفيدددهي ودددك مجددداو التمُو

 .هد0200عاي 

  لعدددددددالأ لعددددددداي رامعدددددددة ودددددددك ا 000ألفةدددددددل " شدددددددنرااي" وقددددددد  الجامعدددددددا  السدددددددعودية ودددددددك تسدددددددنيف

ا 002ي  ووك املركز 6002 ي 
َ
 .عامل

  دك  وو رامعة وك تطبيق عُّاي ،ختبارا  وليتروعيدة ودك  ليدة الطدل ع د  مسدتو  اململيدة  ُو

ا  . وو رامعة تطبق برعامج تر ية عةو هيئة التدري  إليتروعي 

 :العوامل الاقتصادية -

 و مدددد  اململيددددة العربيددددة السددددعودية بمعرفددددة َمددددوا
و
وتُددددر التعلدددديأ العدددداقك بسددددفت  رئددددي   الجامعددددة ت

 .الجامعة

 United Arab Emirates University:جامعة إلامارات العربية املت دة -ب

ي بقددددرار  مدددد  الشدددديخ تايددددد بدددد  سددددلطان لو 0922تعسسدددد  رامعددددة ومددددارا  العربيددددة املتحدددددة وددددك عدددداي 

رامعدددددة بح يدددددة شددددداملة  فهدددددد  وو رامعدددددة وطنيدددددة شددددداملة ودددددك ومدددددارا  العربيدددددة  نأيدددددان  وتطمدددددح إقددددد   ْن تذدددددون 

ددد  . املتحدددة
َ
ق مددد  خددد و مدددا استخلسددد  رامعدددة ومدددارا  العربيدددة املتحددددة ميددزا  تنافسدددية عديددددةم فو دددد  قا

َن  نا م   (*)البا ا م  املو   الرسود ل جامعة َبيا
َ
َر م  بياعا  وإ سائيا  وروابط  ت

ا
َوف

َ
 :هماا ما ي ك  وما ت

                                                 
(*)
: ا  ررراريخ الزيرررارة/https://www.uaeu.ac.ae/ar(اإلنترنرررت)ص مرررن الموكرررع الرسرررمت للجامعرررة علرررى الشرررب ة العن بو يرررة ُمسرررتَخلَ  

 .م20/21/2220

https://www.uaeu.ac.ae/ar/
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 :العوامل البشر ة -

  بلدد  عدددد  عةدداي هيئددة التدددري  وددك رامعددة ومددارا  العربيددة املتحدددة :  عةدداي هيئددة التدددري

ي باإلضافة إق  عدد م   عةاي هيئة التدري  الزائُر   ورمي  6002-6002عةو  عاي  200

 .عتمدة عةاي هيئة التدري  بالجامعة  اصلون ع   شاادة الدكتوراة م  مسسسا  م

  هددددددأ  عةدددددداي هيئددددددة التدددددددري  املسددددددتقبلية املحتملددددددة وددددددك الجامعددددددة  وبلدددددد  : املعيدددددددون املواطنددددددون

ميدددة 6002-6002معيدددًدا خددد و العددداي الدراسدددأد ( 20)عدددددهأ  ي  وعلدددوأأ إ ادددار إمذاعيددداسأأ العل 

خ و دراستأأ الجامعية  وق    عد ال  تقدي لاأ الجامعة الدعأ وك تعليماأ العاقك خد و 

 .تأأ الجامعية  وق دراس

   0:  9.6 سبة الط ق إق   عةاي هيئة التدري. 

 دددة املارسددتير  ومسددداعدو : يورددد بالجامعددة  يًةدددا هيئددة تددددري  داعمددة
َ
دد  َ َمل  بون  وهدددأ م 

ددَدره
و
امل

ددددددروا  جدددددل ع دددددد  مسدددددداعدي  بحددددددا   ْن يُّا   بحدددددا   اصددددددلون ع دددددد  شدددددداادة البذددددددالورُو   ُو

ُّادددددر الدددددد  ع ددددد  معدددددددلاأ إعجددددداتا    اديميددددددة مناسدددددبة خدددددد و ف تدددددرة دراسددددددتأأ وعندددددد التخددددددر  ُو

 .التراكود

 :العوامل إلادار ة -

  شأئ مجل  رامعة ومارا  بمورل املادة 
و
ي  0922لسدنة  2م  القاعون ،تحدادي ر دأ  06 

ة و  شددطة والقددرارا   كمدددا  وهددو بم ابددة هيئددة مسددتقلة لوضدد  السياسدددا  املرتبطددة بالعةددُو

ة  املسئولة ع  رودة مخررا  الجامعة واستدامتأا املالية  وضمان تحقيق  ع  الجاة وداُر

 .مامتأا العلمية م  خ و متا عة تنفيه السياسا  وتقييماا تحقيًقا للمس  ة العامة

  دز مذاعتأدا الدوليدة  ودعدأ  شئ  و دة ،تساو الدوقك تماشًيا مد  رؤُدة الجامعدة ودك تعُز
و
و د  

دددز ،تسدددداو الدددددوقك  العمليدددة التعليميددددة  أددددا للوصدددوو  ا  العامليدددة وددددك التعلدددديأ  وتعُز إقدددد  املسددددتُو
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ا بما تقدمد  مد   ي 
َ
ز سمعة الجامعة عامل للمجتم  الجام ك وللدولة  كما يأدف امليتل إق  تعُز

ود
َ
لمية ومشاري  اا  مستو  عال  .تعليأ و بحا  ع 

 ز املشاركة الدولية لجام : عة ومارا  م  خ وتقوي و دة ،تساو الدوقك ب دارة ودعأ وتعُز

لودد واسدتقطاق الطد ق و عةداي  دعأ مجتمد  رامعدة ومدارا  ودك مجداو التعلديأ والبحدا الع 

أ مدددددد  خدددددد و إبددددددراي اتفا يددددددا  وشددددددرا ا  عامليدددددددة  
َ
هيئددددددة التدددددددري  مدددددد  مختلددددددف  عحدددددداي العدددددددال

ددز السددمعة العامليدة لجامعددة ومددارا أ  تعُز
َ
   التواصدل مدد  خُر ددك رامعدة ومددارا   ددوو العدال

وتم يددددل رامعددددة ومددددارا  وددددك التعامددددل مدددد  الجامعددددا   خددددر  والشددددر اي العلميددددين واستةددددافة 

 .الوفود الزائرة

 :العوامل التكنولوجية -

  الجامعددددددددة لددددددددديأا بنيددددددددة تحتيددددددددة متطددددددددورة  كمددددددددا  نا لددددددددديأا معامددددددددل ومختبددددددددرا   دي ددددددددة وددددددددك  ددددددددل

 .التخسسا 

 :العوامل التعليمية -

 رامج الدراسدددددية املتطدددددورة واملواكبدددددة للمسدددددتجدا  ودددددك تقددددددي رامعدددددة ومدددددارا  العديدددددد مددددد  البددددد

لودد  فقدد تدأ إ شداي مجموعدة مد   املجا   املختلفة  كما  نأدا تدوقك اهتماًمدا كبيدًرا بالبحدا الع 

ددددة  املراكددددز البح يددددة  منتددددز  : املراكددددز والو دددددا  البح يددددة م ددددل
َ
ل َموا

و
ميتددددل البحددددو  واملشدددداري  امل

 .ومختبر ،بتذار ال ذوميرامعة ومارا  للعلوي و،بتذار  

 

 :العوامل ألاكاديمية -

   ليدا   باإلضدافة إقد   ليدة الدراسدا  العليدا ( 9)تحتوي رامعدة ومدارا  العربيدة املتحددة ع د 

 .والذلية الجامعية ال د تحتة  مجموعة شاملة م  التخسسا  و  ساي   اديمية
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 الرئيسة وامليتبة الطبية الوطنية تتةم  الجامعة اينتين م   برت امليتبا  وهما امليتبة. 

 :العوامل املتعلقة بالطيب واحةر جين -

  لين وددك الجامعددة َرددجا
و
ي  6002-6002طالددل  خدد و العدداي الدراسددأد  00100بلدد  عدددد الطدد ق امل

 .منأأ وك ال ري الجام ك% 00يقيأ 

 بع  النماَج املصر ة .2

 Cairo University: جامعة القاهرة -أ

َعدددو رامعددة 
و
ددق ودور كبيددر وددك ت خ عُر ة والعربيددة  ولاددا تدداُر القدداهرة مدد    دددي و عددرا الجامعددا  املسددُر

ة ددد  رامعدددة القددداهرة ميدددزا  تنافسدددية عديددددةم فمددد  خددد و مدددا استخلسددد  . ال ركدددة الوطنيدددة املسدددُر
َ
ق و دددد  قا

َن (*)البا ا م  املو   الرسود ل جامعة َبيا
َ
َر م  بياعا  وإ سائيا  وروابط  ت

ا
َوف

َ
 : نا م   هماا ما ي ك   وما ت

 :العوامل البشر ة -

  تعتمددد الجددودة الشدداملة وددك الجامعددة ع دد  عوعيددة  عةدداي هيئتأددا التدريسددية  وبمعنددف  كثددر د ددة

ددددزة ألعةدددداي هيئددددة التدددددري  ُددددك   
له اليفدددداية التدريسددددية ووعجدددداتا    اديميددددة املتميه ددددج  فدددد ن س 

ددز وددك البدددرامج  َدة ملسددتو  التميو  
َحددده

و
وعُّددًرا للدددور الددرئي  لعةدددو . الدراسددية بالجامعددةالعوامددل امل

ز   اديود   هيئة التدري  وك تحقيق رسالة الجامعة التعليمية  وعًُّرا  لتزاي الجامعة بالتميو

دددد    
ه
َمي

و
فمدددد  وارددددل ودارة العليددددا ل جامعددددة العمددددل ع دددد  إيجدددداد ورعايددددة بيئددددة   اديميددددة م ئمددددة ت

ددز  ومد  وا ا متفاعًيددا عةدو هيئدة التددري  مد  التميو
ً
ربدا  عةدو هيئددة التددري   ْن يذدون  شدط

ًسا إق  الس ك لتحقيق  هداف الجامعة  
 .ومتحمه

 ا لمي  زة ع   
ة و  اديمية املتميه  .تةأ رامعة القاهرة مجموعة كبيرة م  الذوادر اللشُر

 

                                                 
(*)
 .م82/23/2220:  اريخ الزيارةا/https://cu.edu.eg/ar(اإلنترنت)ص من الموكع الرسمت للجامعة على الشب ة العن بو ية تَخلَ ُمس 

https://cu.edu.eg/ar/
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 :العوامل إلادار ة -

   ك م    ددي الجامعدا ة ال ذوميدة  تلب  رامعة القاهرة املجل   ع   ل جامعا   ُو املسدُر

دنُّأ العمدل  أددا مجموعدة مد  القطاعددا   ُدك  طددا  رئدي  الجامعدة   طددا  شدئون التعلدديأ : ُو

والطدددد ق   طددددا  خدمددددة املجتمدددد  والبيئددددة   طددددا  الدراسددددا  العليددددا والبحددددو   و طددددا   مددددين 

 .الجامعة

 :العوامل التعليمية -

 بذدددددل  ليدددددة  و معادددددد   تقددددددي رامعدددددة القددددداهرة مجموعدددددة كبيدددددرة مددددد  البدددددرامج الدراسدددددية خاصدددددة

دددددزةم فقدددددد تدددددأ اعتمددددداد   
( 60)واهتمددددد  الجامعدددددة ودددددك الفتدددددرة  خيدددددرة بتقدددددديأ بدددددرامج دراسدددددية متميه

برعامًجدددا رديدددًدا مددد  البدددرامج الخاصدددة بنُّددداي السددداعا  املعتمددددة ودددك املر لدددة الجامعيدددة  وقددد  

إقددد  راعدددل  بذليددا  الجامعدددة والتعلددديأ املددددمج  والددد   عدددد موافقددة املجلددد   ع ددد  ل جامعدددا  

-6001بددرامج مانيدة بالدراسددا  العليددا  وبدد   الدراسددة  أددا ودك العدداي الجددام ك ( 0)اسدتحدا  

ك6009  .برامج  لية ال اسبا  واملعلوما   برامج  لية التمُرض  وبرامج  لية  داق: ي  ُو

 :العوامل ألاكاديمية -

  كبيددرة مدد   ر  ع دد  معاهددد  وتشددرل الجامعددة ر عددة ( 0) ليددة  ( 60)تشددمل رامعددة القدداهرة

ق  رزي كبير منأا وك محافُّة القداهرة  بينمدا يقد  ردزي لخدر  ومند  ودارة  راع د  نأر النيل  ُو

شدددددار  : و ددددددود ال دددددري الجدددددام ك ودددددك الجيدددددزة ُدددددك. العامدددددة ل جامعدددددة  ودددددك عطددددداا محافُّدددددة الجيدددددزة

الزراعدددة   الجامعدددة  ميددددان الجامعدددة  شدددار  ترعدددة الزمدددر  ومسددد  ة اللسددداتين التا عدددة لدددوتراة

ةدددأ هددددها ال دددري عدددددة مبددددان  منأدددا ودارة العامددددة   اعددددة ، تفدددا   اليبددددر   دور الةدددديافة : ُو

 .و اعة املستمرا   املسلشفيا  الجامعية  املدينة الجامعية  و ليا  الجامعة
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  تتةم  رامعة القاهرة العديد م  املراكز البح يدة سدواي التا عدة إلدارة الجامعدة مباشدرة   و

 .ة إلدارة  ل  لية م   لياسأاالتا ع

 :العوامل املتعلقة بالطيب واحةر جين -

  تقدددددي الجامعددددة مجموعددددة مدددد  الخدددددما  الط بيددددة للطدددد ق والطدددد ق الوافدددددي    يددددا يورددددد

 عدددد   نا الجامعدددة ليسدددد  للدراسدددة فقددددط 
ً

مددددن رامعيدددة وعددددزو ضددديافة ورعايددددة  ددد ية  فةددد 

الطا ددددددا  الذامنددددددة عنددددددد الطدددددد ق وددددددك مختلددددددف وليدددددد   يًةددددددا  كلشدددددداف املواهددددددل والتعبيددددددر عدددددد  

اضددددددية والجوالددددددةم مدددددد   رددددددل تنميددددددة صخسددددددية  املجددددددا   ال قافيددددددة و،رتماعيددددددة والفنيددددددة والُر

الطد ق  وتبسدديرهأ بطبيعدة املجتمدد  ودور ال قافددة ودك عمليددة التنميددة  سدواي تنميددة الددوط   و 

 ع   شر الووك ال قاوك و  
ً

 .دبي والفندتنمية الها  والقدرا  الشخسية  فة 

   دددددة لميددددة الدوليدددددة واملحليددددة والشددددداادا  الفخُر جين ع دددد  الجدددددوائز الع   سددددل الي يدددددر مدددد  الخدددددُر

أ الدوقك  .والتيُر

 :التعليق على النماَج العربية واملصر ة -

رها  وائأ التسنيف الخاصة  زة م  الوط  العربي لتسدو  
تم  وشارة إق  ي ية عماا  متميه

أ العربي  
َ
 ع   درة  ل منأا ع   تحقيق امليزة التنافسية وك التعليأ العاقك  وال  م  بجامعا  العال

ً
فة 

 :خ و

  هتماي بامت ي   د  التقنيا  وك املجا   املختلفة  فع   سليل امل او ف نا مسلشفف،

ز  وو مسلشفف وك الشرا  وسط صستخدي تقنية الفلتر املسطح  رامعة املل  عبدالعُز

ره ع   راات   .فيرسا إتد دي لع   مر أف السرطان ال و

  ل الوفير ل جامعا  رعل الجامعا  السعودية تنشأئ   ساًما مختلفة ومتنوعة التمُو

ة وك املجتم  السعودي
َ
ل ها

َ
س ج دفعا  وطنية مو  .ومجا    ك يرة  وسأتأ بتخُر
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  اضية  والقياي برعاية الجواعل املختلفة إ شاي مرافق ل جامعا  تشتمل ع   م عل وعواد ُر

ا
ً
ز   شع  عادي فروسية  دي   .لَّفراد  إضافة إق  ال  ف نا رامعة املل  عبدالعُز

  هتماي بتعليأ الفتيا  وإ شاي مبان  ومنشآ  خاصة للفتيا،. 

   ل واملذاوئ  إق   د  كبير  للتينولوريا املتقدمة وك كبر َواك 
و
ز وامل  

لود املتميه ر البحا الع  َسدو
َ
ت

 .يةالجامعا  العامل

   ادة القدرة ع   ا تحاي مجا   لأ تي ل الوفير للمشاري  البح ية  والهي  د  إق  ُت التمُو

 .مورودة بالوط  العربي

  
َ
ق ود   د  قا

َ
ر   وائأ التسنيف العال  ال د تسدا

ً
ووك إطار ال   ف ن الجامعا  العربية  خاصة

ا خ و فترة تمنية  سيرة 
ً
ًزا كبيًرا وم  و  ر ع  مد  تميو  

َعبه ا   يا إنا   ل أا  ديا العاد  وهها صو  سلي 

لمية ل جامعا   والوصوو إق  امليزة التنافسية ادة الع   .الجاود الساد ة والجادة وك سليل تحقيق الُر

أوجح إلا ادة من النماَج احجامعية العاملية الت  تناولتها الدراسة في ت قيق امليزة التنا سية في .2

 احجامعات

ة وإنأاي  - ا و،تجا  إق   تمتة الذاملة للعمليا  وداُر ة للي  إدارة العديد م  العمليا  وداُر

 .استخداي املسلندا  الور ية بتل  الجامعا 

د منأا  م  ضرورة ورود  صخان  - اسل مار  مواو املتا ة كمدخل ماأ ل  سوو ع   املُز

ز التنمية املستقبلية لتل  الجامعا املتفاعين وك عملاأ  واسل مار طا اسأأ وك   .تعُز

ادة فعالية املشاري  املقتر ة -  .اختيار املو فين املتخسسين واملتحمسين للعمل ع   ُت

َبل  با  ين لخُر  - شَاد  أأ ع   عطاا واس  م    
َ
سل

و
 .استقطاق عدد م  العلماي البارتُ  امل

عد ب لقاي املحاضرا  والدورا -   وإتا تأا ع   وعترع  للط ق إ شاي عُّاي التعليأ ع   و

 .الدوليين

 .إ امة  لقا  عقا  ألعةاي هيئة التدري م لتدُر أأ ع   املشاركة الدولية للمناهج الدراسية -
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ز املعرفة إق  العاملية وفاأ القدرا  ال تمة للقياي بع شطة  - ،سل مار وك ر   املاو اللشريم لتعُز

ا م  خ و َمْنح فرصة التفر  ال تي ألعةاي هيئة التعامل ودعأ املشروعا  البح ية  دولي 

 .التدري 

ق ،بتذارا  البح ية ألعةاي هيئة التدري  والبا  ين -  .التعا د م  شر ا  ومسا   للسُو

التعاون م  الجاا  السناعية و   اق املس  ة الخارريين إل امة الشرا ا  داخل  وساع  -

ل م  راا    اديميةم لتوفير طا أ العمل  ين واملتحمسين  باإلضافة إق  إمذاعيا  التمُو ل 
ها
َ
س
و
امل

 . خر  

ل وضاوك م  خ و الدعوة التنافسية ملقتر ا  املشاري  وال راي الدوقك للط ق و عةاي  - التمُو

ل املمينة  .هيئة التدري  وتُادة الطلل ع   برامج التمُو

ادة  عماو بتدري  ر  - ُادة  عماو وك املرا ل التعليمية املختلفة التور  عحو يقافة رامعة ُر

ل املعرفة إق  مشاري  وإعداد كفايا  مانية متخسسة  .وتحُو

تةمين الرؤُة الدولية والعاملية وك رمي    شطة الرسمية واملناهج اللشاركية و بحا   -

 .الجامعية ألعةاي هيئة التدري 

ودعأ عوملة املناهج م  خ و العديد  توفير مجموعة متنوعة م  تخسسا  الدراسا  الدولية -

 .م  هيئا  ،عتماد بذليا  تل  الجامعا 

ل بوصف  اتجاًها  - لود بالتعاون م  الشر اي بالتزام  م  التدُو دعأ شرا ا  التدري  والبحا الع 

ا رئيًسا وك تحقيق املزايا التنافسية  .إعمائي 

لود التطبيقي الهي يأدف - ر البحا الع  ر املجتم  املح ك دعأ تشجي  وتطُو  .لخدمة وتطُو

 متطلبا  تحقيق امليزة التنافسية ل جامعا : را ًعا

ة وك التدري  
َ
ل
ا
َتَم  أ عًُّرا ملا تقوي ب  م  و ائف مو

َ
تحتل الجامعا  مذاعة مرمو ة وك  ل دوو العال

ك و ائف متذاملة ومترابطة لود وخدمة املجتم   ُو ر إق  الجامعة كهل  ع    نأا اسل مار . والبحا الع 
َ
نُّ وُو
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ة  باعتبار  نا ر   املاو اللشري   يقل  همية  فو يفة الجامعا  وك . ع  ر   املاو املاديللموارد اللشُر

ق  ية وك تحقيق الرفاهية والنأةة ع  طُر و تنا ال اضر تعدد  وتنوع  وكبر    ف  صبح  شُر

ة الشاادا  فقط 
َ
لأ واملعرفة واملاارا   ولي  َ َمل ة الع 

َ
جين َ َمل لهل  ترير  (.601  6009دياق  )الخُر

الو   ال اقك  فبعد  ْن  اع  تقتسر ع   النشاع   اديود و ائف الجامعة م   شعسأا  وق    ف 

ا ب  
ً
لود  فتح   بوا أا للمجتم  م   ولاا  و صبح  اليوي  كثر ارتباط وتحديًدا ع   التدري  والبحا الع 

را  وما يوارا  م  تحديا   
را  املجتمعية واتسا  مسئوليا   وبما يحد  في  م  متريه  

عليجة للمتريه

 .امعةو شاطا  الج

تطلل امليزة هه   تحقيق تحوو دون  ال د املعو ا  ع   الترلل  التنافسية ل جامعاتحقيق امليزة  ُو

ل  يمي  يأ  وم ةالتدريسية والبح ي واملااي الو ائف مختلف كو  م  وماب  لوا   عرضا ضوي وك–التوصو

 ب   مختلف ماتقوي وك ل جامعا  امليزة التنافسية تحقيق وك تساأ ال د املتطلبا   مجموعة مإق   -معو ا 

متطلبا  ترتبط ببيئتأا الداخلية  :  ائف  وتنقسأ متطلبا  تحقيق امليزة التنافسية ل جامعا  إق و  م 

و خر  ترتبط ببيئتأا الخاررية  وعًُّرا لتداخل املتطلبا  بين البيئتين تأ عرضاا دون تحديد مجاو بيئد 

متطلبا  تحقيق امليزة التنافسية م  خ و الو ائف  ساسية ل جامعة  وعلي  يمي  القوو إنا .يخت   أا

 :تتم ل فيما ي ك

 املتطلبات املتعلقة بالتعليم والتدريس .0

يم ل التدري   هأ و ائف الجامعة و كثرها فاعلية وك إعداد الط ق وتزوُدهأ باملعارف واملاارا  

لمية والعملية ال تمة لتعهيلاأ ليسبحوا  عةاي  فاعلين وك خدمة  عفساأ ومجتمعاأ  لها عمد  الع 

ة لتوفير عو  م  التعليأ عاقك املستو    مسسسا  التعليأ الجام ك إق  تو يف  ل إمذاعياسأا املادية واللشُر

وعلي  ف نا هها النو  م  التعليأ هو الهي صساأ وك تنمية صخسية الط ق وإعدادهأ للعمل الهي يمي  

 ب
ً

تحسيل املعارف واملعلوما  وممارستأا  واكلساق املاارا  وتذُو   ْن يمارسو  مستقب 

وبالتاقك تةطل  الجامعا  م  خ و القياي بو يفة التدري  ب عداد (. 62  6000السرير  )،تجاها 
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ر   وم  يأ تساأ الجامعا   شذل  مباشر  َبة للنأو  باملجتم  وتطُو َدرا
و
ة وامل

َ
ل ها

َ
س
و
ة امل وك وتنمية القو  اللشُر

او وك تنمية ا تساد املجتم  وتنشيط مسسسات   إعداد ر   املاو اللشري  الهي يةطل  بدور  فعا

 وتعليًما 
ً
ي وك املجتم م ألنأا تعتند باإل سان تربية السناعية  وهو ما يسكد  نا الجامعة م   هأ دعائأ التقدو

 للعمل وك مسسسات  املختلفة
ً

ًبا وتعهي   .وتدُر

ة والعربية  و ياًسا ع   ال  رامعة كفر ول رتقاي بمستو    التدري  الجام ك وك الجامعا  املسُر

دا م  ضرورة اتبا  ما   (:Mahdinezhad & Suandi, 2013, 2)ي ك الشيخ    بو

مية معاصرة ومتنوعة  وعدي ، تسار ع   ،متحاعا  كعسلوق  و د  - إدخاو  ساليل تقُو

ل واستخداي أ  وتجُر أ الهاتي  و يرها م   للتقييأ والتقُو أ القائأ ع    داي  والتقُو التقُو

أ ال د تقي  عمليا  عقلية عليا  . ساليل التقُو

ة  دي ة ومتعددة  وعُّأ معلوما  مناسبة لذل تخس   ومساعدة الط ق  - توفير مسادر تربُو

 .ع   التعلأ م  مسادر متنوعة

د التخسسا  وفرو   -  .املعرفة والتطور التقند املعاصرإدخاو برامج  دي ة تستجيل لَتَعدو

،ستعاعة باألدق التربوي املعاصر وك الجامعا   والهي يسكد رواعل يقافية رديدة  تعخه  -

بالتعلأ النشط  والتعلأ اللشار ي  وتذُو  مجتمعا  التعلأ  واعتبار الطالل مركز العملية 

 .التعليمية  ودمج التينولوريا وك التعليأ الجام ك

 .التنمية املانية ألعةاي هيئة التدري   وإتا ة الفرن لاأ للتعلأ والنمو امل ددعأ برامج  -

مرارعة البرامج املطرو ة وك مختلف الجامعا  وتقييماا م   يا موايمتأا ملتطلبا  سوا  -

 .العمل

سو  إعداد ر   املاو اللشري  إ   نا التدري  
و
ع   الر أ م   همية التدري  باعتبار    د  هأ  

ة  شذل  خان  صبح عملية تقليدية وك  ل   عداد  وك الجامعا  العربية  شذل  عاي والجامعا  املسُر

ة و،متحاعا  ال د تقوي ع   ال فت و،سته ارم  اليبيرة م  الط ق  و،عتماد ع   املحاضرا  النُُّر
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اعخفة  م   يا الييف وهو ما  ير سلًبا ع   مخررا  التعليأ الجام ك  وال د ارتفع  م   يا اليأ و 

 .والنو 

لمي والدراسات العليا .2  املتطلبات املتعلقة بالب ث الع 

لود والدراسا  العليا   د  هأ اهتماما  الجامعا  باعتبار    د  لقد  صبح ،هتماي بالبحا الع 

رها  وتحقيق التقدي العلود والتقند  و صبح البحا الع   لود وك هها العوامل املامة وك إعتا  املعرفة وتطُو

ير  ساتهة الجامعا   واملسئولين وك رمي   وساع   اديمية  العسر صشرل  يًزا كبيًرا م  و   وراد وف 

ا وييًقا بالبحا والنشر 
ً
لمية  صبح  مرتبطة ارتباط دون استثناي  ألن مذاعة عةو هيئة التدري  الع 

لود وك تزوُد عةو هي  ع  دور البحا الع 
ً

ئة التدري  باملعلوما  واملعارف املتنوعة  والتعليف  هها فة 

ل الجامعا  عُّير  ا م  موارد تمُو لود مورًدا مام  وتحسين مستو   دائ  وتقدم  امل د  كما يم ل البحا الع 

لها (. 62  6000السرير  )ما تقوي ب  الجامعا  م  مشروعا  بح ية لسالا  طاعا  املجتم  وعتارية 

لود مذاع ز الجامعا   و ساًسا لتر ية  عةاي هيئة يحتل البحا الع  ة مامة وك مجتم  املعرفة  وركيزة لتميو

لود يخدي  لود  إا إنا البحا الع  التدري  بالجامعة  وتتضا هنا الع  ة الوييقة بين التدري  والبحا الع 

رف  م  مستو   دائ  التد د م  ماارا  عةو هيئة التدري  الجام ك  ُو ُز  .ريسأدعملية التدري  ُو

لود يجل العمل ع    جا   )ولةمان رودة البحا الع   (:92  6006الفُر

ةم  تحسين مستو   داي  - لود بما يحقق ،ستفادة القسو  منأا ُو تنُّيأ إراتا  التفرو  الع 

 .عةو هيئة التدري 

 توري  البحو  والدراسا  ال د يقوي  أا ط ق الدراسا  العليا بما يخدي  ةايا املجتم   شذل   -

ة  .عاي ويساهأ وك برامج التنمية اللشُر

لمية وال قافية ألعةاي هيئة  - لود وك مسسسا  التعليأ العاقك و  شطة الع  تحفيز البحا الع 

لمية ووض  لليا  للسايل هه   التدري   م ل املساهمة واملشاركة وك املستمرا  والندوا  الع 

 .املشار ا 
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ر البنية  ساسية والتحتية  - لود وك مجاو املعلوماتيةتطُو َعة ع   البحا الع   
جه

َ
ش

و
 .امل

ر برامج الدراسا  العليا بالداخل و،هتماي  أا -  .تطُو

لود بالجامعا  - ة ال تمة للبحا الع   .توفير الدعأ املاقك وومذاعيا  املادية واللشُر

ة - سل مار وك وهه  ضرورة ل  يلولة دون بروت إشذالية  سور ، :  ماية  قوا املليية الفيُر

ر  ولخلق مناخ عاي ترتقي  لود  وللشجي  البا  ين واملسل مُر  ع   ،بتذار والتطُو البحا الع 

ر واملنافسة  .م  خ ل  يقافة البحا والتطُو

لود  إ   ع  صعا ي م  مشي   عديدة وك الجامعا   وبالر أ م   همية ال د ييلسوأا البحا الع 

ة  شذل  عاي ورامعة كف ل ال تي  والفاأ الخاطئ لدور : ر الشيخ  شذل  خان  منأااملسُر عق  التمُو

لميةم إا صعتبر  البعض مجرد  لود  و خطط منهجية ع  لود  وعدي ورود رؤُة واض ة للبحا الع  البحا الع 

لمية  و   داي و يفي يقوي ب  عةو هيئة التدري  الجام ك لتحقيق  هداف ااتية  كنيل الدررا  الع 

ذون التر ية  مو  ة بهل  ع   ارة املجتم   وهو ما يجعل الفائدة م  هه  الدراسا  محدودة ُو
َ
ل نَفس 

قتل لديأأ ملذا  وبدا     البا  ين ُو
جه

َ
ش  ع  املناخ العاي الهي   صو

ً
ف امليتبا   هها فة 

و
ْرف

َ
 .مسيرها  

 املتطلبات املتعلقة بشلون البيلة وخدمة املجتمع .2

َعدو الجامعة مركًزا 
و
رها  كما  نأا ت  خسًبا إلعتا  املعارف وتطُو

ً
ا لبشعا  الفيري ومجا   ساسي 

ا كبيًرا  ر املجتمعا   وإاا  اع  الجامعة وك الدوو املتطورة  د  قق  تقدم  ا وك تنمية وتطُو تلعل دوًرا مام 

ق و  ربما  عيدة ع  ال  وك هها وطار ف ن الجامعة وك الدوو النامية  ومنأا مسر  ما تزاو وك بداية الطُر

التعطير وإهماو عملية البحا ال د تعتبر املحري   سلل تركيز الجامعة  شذل  رئي  ع   عملية التذُو  و

   وإهماو الجامعة ملحيطاا  ال   نأا   تراوك ا تيارا  املحيط 
الرئي  ألي  شاع تنمويه  و عمل ترييريه

ق  مر باملاارا  الوارل توفرها و
ا
َعل

َ
جين   وسواي ت اا ودراستأا إلفادة هها  باملشي   ك الخُر

ه
ال د يجل  ل

 (.029  6002بوكميد  )املحيط  إا إنا ع  ة الجامعة بمحيطاا ُك ع  ة تفاعل واستجابة
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 تركز فقط ع   عملية 
ا

أ ب   نا الجامعة ُك  داة التنمية والتريير  ف نأا يجل   
ا
َسل

و
وإاا  ان م  امل

ير وك  د ااسأا  وإعما ع   كيفية تفعيل دورها وك عملية التنمية والتريير  وال  بالتركيز ع   التنمية والتري

ز الع  ة بينأا وبين محيطاا  وتتم ل هه  العملية وك إ شاي الو دتين التاليتين لود وتعُز  :راعل البحا الع 

التنمية والتريير وك املجتم   إنا الجامعة   يمي   ْن تقود عملية :ومدة الب ث والتطو ر الداخلي-أ

ر املجتم    إص   عمط ودارة  أا يأ  عد ال  إص    و تطُو
ً

ة  و ضعيفة  لهل  يجل  و 
َ
نَأي ك مو ُو

وتنميت   وم  مااي هه  الو دة دراسة الوسائل والفرن املتا ة  وبحا مد  توافقاا م   هداف 

ي   و القةاي ع   الفجوة املحتملة بينأما  وتحسين طرا والرايا   والعمل ع   إيجاد ال لوو ال تمة لتقل

لمية  وهنا م   همية  وإررايا  ودارة واللسيير اليومي ووستراتي ك ل جامعة وبنا أا ع    س  ع 

  وتحسين  روف و ساليل إدارة املوارد (ISO 9000, 2000)،ستعاعة باملواصفة الدولية ألعُّمة الجودة 

ة  وإ امتأ ة وك ال   وتحسين ودارة املالية اللشُر لمية واستخداي عُّأ املعلوما  وداُر ا ع    س  ع 

رها ومذافحة  ل  ساليل الفساد والت عل باألمواو  وبحا ودراسة  وضبط عمليا  املحاسبة وتطُو

ة  و باسليعاق ة والعمل ع   إيجاد  لوو لاا  سواي تعلق  مر بالوسائل التربُو الط ق  املشي   التربُو

وك  ل املشي   ال د توارااا  ...( عقل  إيواي  إطعاي)للمواد  ومساعدة الجاا  املختسة بخدما  الط ق 

تذون  عةاي هه   ة وك الجامعة  ُو ودراسة مشي   التنسيق و،تساو بين الو دا  و  ساي وداُر

ا   )الو دة م   ساتهة الجامعة م  مختلف التخسسا   ومنع  اق املس  ة  (.29  6000ُر

هدفاا تحديد املشي   املورودة وك محيط الجامعةودراستأا  :ومدة الب ث والتطو ر احةارجي-ب

وا ترا  ال لوو لاا  وإ امة ع  ا  شراكة واتسا   دائمة م  محيطاا الخارتكم وال  لتحديد املشي   

ر ة  م  التمييز بين املشي   ،رتماعية ال د يجل بحثأا ودراستأا  والقياي ببحا ودراسة املشي   املقت

ة و يرها  ومشي   البحا وال د تتم ل وك  يا  
مه
و
ال د تعيق عملية التنمية وك املجتم   اإلدمان والسر ة و 

 واهر يدرساا البحا  أدف اليشف ع   قيقتأا والتحيأ فوأا  م ل البحا وك كيفية بناي عُّاي 

ة وك شركة معي ر للة رديدة وك مجاو التنقيل  و ال فر  وتحديد ا تيارا  للمعلوما  وداُر نة  تطُو
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جين وتحديد املسه   ال تي توفرها فوأأ   ف يمي   عد  املسسسة الوطنية  وك املحيط الخارتك  م  الخُر

تذون  عةاي هه  ال جنة م   ة بما يلناسل وتحقيق تل  ، تيارا   ُو ال  مرارعة وتريير البرامج التربُو

لود  يتأ تقسيماأ إق  لجان  س اتهة الجامعة م  مختلف التخسسا  الهي  لديأأ ر بة وك البحا الع 

بوكميد  )بح ية  سل تخسساسأأ  تخت   ل لجنة بدراسة موضو  معين وتنتهد باعتأاي البحا  و املامة

6002  000.) 

ماعية وا تسادية وتقوي الجامعا  بدور  ساسأده وك تنمية املجتم  تنمية شاملة سياسية وارت

ة  فالجامعا  تقدي خدماسأا وك املجا    افة ولجمي  املنُّما  و فراد  وم  يأ تساأ وك  ويقافية وتربُو

ر  وو
َ
ْن   اضر  مة ومستقبلاا  م  خ و إعداد ر   املاو اللشري  باعتبار   هأ مقوما  التنمية والَتط صو

ل وتعهيل  فراد و ك مانأأ   أدف تجديد  فذارهأ ومعارفاأ  وتزوُدهأ بذل رديد وك املجتم   ومتا عة تدُر

وك مجاو عملاأ  فالجامعا  منوطة بتحسين مستو  معيشة  فراد  وبحل مشي سأأ وتحسين عوعية 

فالجامعة  صبح  اليوي رزًيا   يتجز  م  املجتم   تتفاعل (. 69  6000السرير  )ال ياة ال د صعيشونأا 

ر  ْقل املعرفة والترا  م  ريل  مع  وتساأ وك تطُو
َ
د و يفتأا مجرد ع عو

َ
ا  فلأ ت ا وا تسادي  ا وارتماعي    يقافي 

  بل تس   لرر   يأ واتجاها  عليلة وك عفو  ط  أا سأدف وك نأاية املطاف إق  خدمة املجتم  إق  لخر

ر   .وتطُو

 (:02-00  6002 لفي  )وتتةم  مجا   خدمة املجتم  وك الجامعة ما ي ك 

م  خ و تقديأ برامج التعليأ املفتو  والتعليأ املستمر والتعليأ :  شطة والبرامج التعليمية -

مد  ال ياة  ومساعدسأا لَّفراد العاملين وك مجاو تنمية املجتم  ع   توسي  مداركاأ  و شر 

 .ال قافة

 و رسالة معينة تستأدف  ل مشذلة معينة  و سد  ارة املجتم  وخدمت  :البحو  التطبيقية -

د موضوعاسأا ، تيارا    
حده

و
تحددها  روف املجتم   و د تذون هه  البحو   سيرة املد  ت
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لة املد  تتعلق بقةايا تنمية  الفعلية الخاصة بالجاة ال د يخدماا البحا  و د تذون طُو

 .املجتم 

ك خدما  يقوي  أا  عةاي هيئة التدري  وك  ليا  الج:،سلشارا  البح ية - امعة  ل  وك مجاو ُو

تخسس  لخدمة مسسسا  املجتم   وكهل   فراد الهي  صشعرون بال ارة مل ل هه  

 .الخدما 

ق الخدما  الجامعية - ة : تسُو م  خ و التزاو  بين الجامعة واملجتم  والتزام  بين املعرفة النُُّر

ج  نت 
و
 (.املسسسا  الخاررية  فراد وك)والعم ي ( الجامعة)وتطبيقاسأا التينولورية  وبين امل

دا  ْن ترتقي إق  مستو   ولذي تتمي  الجامعا  م  القياي بعدوارها وك مجاو تنمية املجتم     بو

لمية املعاصرة  وهها يتطلل منأا  ْن تعمل ع     (:91-92  6009العبادي  ولخرون  )التحديا  الع 

-  
ً
ا واضً ا وكبيًرا  لي  ع   إ دا  تطور روهري وك  ليا  و  ساي الجامعا  يحقق لاا تفو 

 .املستو  الوطند والقومي فحسل  بل ع   املستو  العالودم لتذون  ادرة ع   التناف  ووبدا 

ْن  القرار  - استقداي  ل املبتيرا  والتقنيا  الجديدة  وال رن ع   املشاركة واملساهمة وك صو

 .العم ك والتواصل مع 

جك و خ اك وو سا ي لد  الط ق الجامعيين  وبما التركيز ع   القيأ وتعميق الووك الرو  -

 .يةم  لاأ اعط  ة وك محاربة  ل  شذاو الترُرل والرزو الفيري ال قاوك

جين القادُر  ع   اسليعاق املتريرا  الجديدة  - ر القدرا  ع   إمداد القطاعا  بالخُر تطُو

لود  والتفاعل م  والتعامل م  املشي   الخدمية بالعقوو املبدعة القادرة ع    التواصل الع 

َسار عة التريير
َ
ل لمية والتينولورية مو  .املستجدا  الع 

ل والتدري  التقليدية إق  مفاهيأ  - ،بتذار  وبدا   )التريير وك مفاهيأ التعليأ والتدُر

 (.و،كلشاف
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ر  - ل وك مجا   تطُو ة وال قافة وال ةارة العربية م  خ و التذامو تينولوريا ال فاظ ع   الاُو

 .،تسا   واملعلوما  ال دي ة واستخداماا   األ مار السناعية وشبذا  املعلوما  السريعة

لمية ملواكبة دراستأا وك  - الولو  وك املفاهيأ ال دي ة واملتجددة للعلوي واستحدا    ساي ع 

لود  .عمليا  البحا الع 

ر شامل وك مناهج التعليأ ووك العلوي  وبما يتوافق م  -  ارا   مة وم  اعدماراا  تطُو

 .وتعام سأا م  الطبيعة وم  رؤُة املستقبل

لمية والبا  ين وك الجامعا  العربية ووس مية  والتنسيق  - ر  واعد البياعا  لَّبحا  الع  تطُو

لود وك هه  الجامعا   واستخداي وسائل ،تساو ال دي ة  .والتعاون بين مسسسا  البحا الع 

لود وك خدمة  طاعا  وعتا  والتنمية  وربط مسسساتتو يف البحا  - بمسسسا  الدولة   الع 

ر وك رودة عمليا  التسني  ووعتا  وتوفير   
ه
 افة  وتُادة تفعيل تقديأ الخدما   شذل  يسي

 .الخدما 

لود الجام ك تتةم  تحديد املجا    - وض  خطط سليمة للنأو   عمليا  البحا الع 

ا   والتنسيق  م  الجاا  املختسة لتوفير تشريعا  ملشاركة مسسسا  وعتا  والتنمية وك و ولُو

لمية لود مو   التطبيق ووفادة الع   .َوْض  عتائج البحا الع 

 املتطلبات املتعلقة باإلبداع .2

َعدو وبدا  مطلًبا رئيًسا ل جامعا   ي تواكل مستجدا  وسأديدا  العسر وتحافت ع   مركز  صو

ز لاا   ف تميو َبنا
َ
ا  مختلفة م  ،هتماي  فبعةاا ت وبهل  استجاب  الجامعا  ل  ارة إق  وبدا  بمستُو

ر وبدا   سياسا  شاملة لببدا  ع   مستو  املنُّمة  وبعةاا   شع و دا  تنُّيمية خاصة لتطُو

ل  فراد ع   ا ر وداري والتنُّيود  وهناي رامعا   ام  بتدُر لسلوي وتنميت  م ل و دا  التطُو

كماو  )والتفيير وبداوك  و خه  تلناف  فيما بينأا وك مجاو وبدا  والنُّر إلي  باعتبار  ميزة تنافسية 

ا ملشذلة  و إق  (.021  6000
ا

  خ 
ل إق   له تضا الفرا بين وبدا  و،بتذار وك  نا وبدا  يتم ل وك التوصو ُو
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ا  و امل ئأ لاا  و أها ف نا وبدا  هو الجزي املرتبط فيرة رديدة  وك  ين  نا ،بتذار هو التطب
ا

يق الخ 

ْنَتج 
و
ل م  الفيرة إق  امل بالفيرة الجديدة وك  ين  نا ،بتذار هو الجزي امللمو  املرتبط بالتنفيه  و التحُو

 (.0  6000صندو ة  )

 :وم   هأ  شذاو وبدا  وك املسسسا  ما ي ك

 :إلابداع إلاداري  -أ

قسَ  َبل   فراد الهي  يو ر وتطبيق  فذار الجديدة املبدعة م     د باإلبدا  وداري عملية تطُو

يتعاملون م   عةاأ ضم  تنُّيأ مرتل  وهو  يًةا  فذار واملمارسا  ال د يقدماا املديرون والعاملون 

ة وطرا و ساليل  كثر كفاية وفاعلية وك إعجات   هداف املسسسا  و كثر  وال د تفيأد إق  إيجاد عمليا  إداُر

ز ع   يرها والسمود  ماي التناف   ت لقدرة املنُّمة ع   التميو  
َعزه

و
َعدو العنسر امل خدمة للمجتم   كما صو

ا رئيًسا
ً
ة تتخه  هدف  (.60  6000ردعون  )والقدرة ع   ،ستمرار و،تدهار مما يجعل املسسسا  التربُو

 (:000  6002عزوت  )جامعا  ما ي ك وم  مبادا تنمية وبدا  وداري وك ال

ة تطورُة للعاملين بالجامعة وتشجي  رو  وبدا  باألخه باألفذار  - ل برامج إداُر ل وك    التدُر

زة للعاملين املبدعين وتطبيقاا  
 .املتميه

 .مقابلة املستفيدي  ومعرفة تو عاسأأ ع  مستو  الخدمة الجامعية -

بالجامعة  شذل  منُّأ بما يةم  ،ستر و  م ل دراسة وتحليل مسادر الفرن وبداعية  -

ة الجامعية  .للموارد املادية واليفايا  اللشُر

ة ألع  يم ل روهر التريير باملسسسة واستمرارها  سكد وبدا  وداري  وة إدارة املسسسا  التربُو ُو

نأا م  النمو و،تدهار  واملسسسا  التعليمي  
ه
َمي د وتنمية القدرا  وك بيئا  دينامييية  بل وُو  

َبنه
َ
ة يمينأا ت

د م  فاعلية العمليا   ق القياي بالخطط واملمارسا  السليمة ال د تُز وبداعية لد   فرادها ع  طُر

ز  د  درة املسسسة ع   التميو ر تقنيا  إبداعية رديدة مما يُز ة وكفايسأا وتطورها  و يًةا تطُو وداُر
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  ولهل  يجل َوْض  (222  6000عبابنة  والشقران  )املستقبلية واملنافسة ومواراة املخاطر والتحديا 

ة  ين م  القادة وتدُر أأ لتوفير  يادا  إداُر ع  ْبد 
و
خطة مستقبلية مبنية ع   معايير واض ة لليشف ع  امل

ين ع   تجُرل  ر  داي داخل العمل وتشجي  القادة التربُو  ادرة ع   اسل مار طا اسأا وبداعية وك تطُو

ر التربوي  سا  ة و،ستمرار وك برامج التطُو
ا

د  فذار الخ   
َبنه

َ
 .ليل رديدة وك العمل وت

 (:090  6000السذارعة  )ولببدا  وداري  شذاو متعددة  ُك 

 . ي القراية الجيدة إلمذاعيا  املنُّمة: اكلشاف الفرن -

َرة -
َ
بَتي

و
قة  رديدة ي إعادة ترتيل  شياي  و املذوعا  املورو : التوليفة امل  .دة بطُر

َرة الجديدة وك البيئة التنافسية: الجديد -
َ
ْبَتي

و
 .فاو مسدر التجديد و فذار امل

ز -  
ز املنُّمة ع  منافسوأا: املتميه  

 . ي الجديد واملختلف الهي يميه

 ي  وو وك السوا  -
َحره

و
ج  وو الهي يقود السوا التنافسأد: امل نت 

و
 . ي إع  صا ل الفيرة  وق  وامل

ز  كما صساعد م    
عًدا رديًدا لَّداي الجام ك املتميه ا صعطي  و َعدو مطلًبا  يوُ  هنا يتضا  نا وبدا  صو

ع   تحقيق امليزة التنافسية وك الجامعا   فاو بم ابة  ممارسة للعمل وداري بفير  و ساليل مختلفة  كثر 

ا وبيئة عمل إيجابية ومواتية لَّ 
ً
ل مناخ  

ه
ذ

َ
ش فراد العاملين للتوليد املستمر لَّفذار الجديدة إيجابية  مما صو

عة داخل وخار  املنُّمة  وال  بالخرو  ع  املعلوف 
ا
َتَو 

و
اية للمشي   امل زوال لوو البنا  

و داي املتميه

ادة اليفاية الداخلية والخاررية للمنُّمة وعموها وبقا أا  ت التقليدية وك الفير والعمل  سعًيا لُز وتجاوو

 .رسأا التنافسيةوتُادة  د

 :إلابداع التكنولوجي -ب

ر العملية وعتارية والخدمية وك املسسسة  يخت و وبدا  التينولوتك باملمارسا  التقنية وتطُو

مي  تسنيف   أدف تر ية  داي واليفاية وك استخداي املوارد للوصوو إق  دعأ املركز التنافسأد لاا  ُو

 (:211  6000محمد  ومسطفف  )إق  عوعين وبدا  التينولوتك م   يا طبيعت  
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قة الفنية لبعتا  - معالجة  ساليل إعتا  السلعة  و الخدمة  أدف : وبدا  التينولوتك للطُر

ا  مما يترتل عن  عتائج إيجابية وك كمية املخررا  واعخفا  تذلفة  ا وا تسادي  تحسين  داي فني 

 .وعتا 

ق رديد  الهي : وبدا  التينولوتك للمنَتج - يخ و تسميأ املنَتج  ووضع  وك  يز التنفيه  و تسُو

د  عض الر با  بييفية   
 ه
َ
ل
و
 و تحسين  ع   املستو  التينولوتك  و التريير وك مواصفات  لذي ت

 . فةل

إنا مد  تحقيق امليزة التنافسية يرتبط بمستو  ،بتذار ووبدا  املتحقق وك خلقاا وتطبيقاا وك 

للمنُّمة  وهها صعند  نا تحقيق امليزة التنافسية   يمي   ْن يذون ويستمر دون  ْن يذون  الوا   العم ك

ز  أا ع   خُر   .هناي إبدا  فيري متوافق م  ومذاعيا  املتا ة وك التطبيق والتميو

 املتطلبات املتعلقة باألخَ باملداخل إلادار ة اححديثة باحجامعة .2

َسة  لقد  صبح  الجامعا   ن   و   
ما تذون إق  ،رتقاي ب داراسأا ومخرراسأا ع    س  متخسه

لمية متطورة  أدف تقليل  خطاي وتحقيق التناف  ملواراة التحديا  ال د  فرتسأا التطورا  املحلية  وع 

َر   ْن تعخه  أا الجامعا   وال 
َ
فت ة ال د يو د والعاملية الجديدة وال د تسكد ضرورة تحديا  ساليل وداُر

 : يبل  فاعليتأا وك ،رتقاي بعدا أا وبقا أا وك دائرة التنافسية  وم  هه   ساليل ال دي ة ما ي ك

 :َّدارة ألاامات -أ

ادة توعية الذادر الو يفي ووداري بالجامعة بمفاوي إدارة  تما   لتسبح رزًيا  لقد  صبح  ُت

 للتخطيط وستراتي ك  أا  ضرورة م  ال قافة التنُّيمية بالجامعة واعتبار التخطيط لَّتم
ً

  
مه
َ
ي ا  رزًيا مو

ل تزايد تنافسية سوا التعليأ العاقك  ة والبقاي وك    مختار  وبوخطوة  )ل جامعا  ال د تس   إق  ،ستمراُر

زها وك مواراة  تما  واملشي   ال د  د تتعر  لاا م  (.20  6000 وتحرن املسسسا  التعليمية ع   تميو

 (:1  6000املادي  ) ساليل وبداعية  منأا  خ و  عض
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 .ارتناق العشوائية وك  ل  تمة -

 .اعتماد خطط عمل للتعامل م   تما  املفارئة -

ق إلدارة  تما  يمتل  مقوما   ل  تما  بطرا إبداعية -  .تشييل فُر

اا وك بدايتأا وال د م  تمددها  -
ه
َعروف وداري إق  مرا ل  ل  تمة  و ل

َ
 .واتساعاات

ق إدارة  تمة لجم  وتخُز  وتحليل املعلوما  - ر  دوا  التقدي التينولوتك لد  فُر
و
 .توف

 .دراسة  سباق  دو   تمة  تخاا إررايا  الو اية ملن  تيرارها وابتذار طرا رديدة ملنعاا -

 .واملستمرا رف  الووك لعام ك املسسسا  التعليمية ب دارة  تما  م  خ و الدورا  والندوا   -

وها  متنوعة ملواراة  تمة  م  توفير  اعدة بياعا  وعُّاي اتسا   فعاو بين  - وض  سيناُر

ق وداري كذل ق إدارة  تما  م  توافر ديمقراطية القرار بين  فراد الفُر  . عةاي فُر

توفير ويساعد التخطيط املستقب ك لَّتما  املحتملة بالجامعة وَوْض  الخطط ووستراتيجيا  و 

الة وَعْقد و ر  عمل م  الجامعا   خر  لتبادو الخبرا  وك مجاو إدارة  تما    عُّمة معلوماتية فعا

 (.210  6002م جوق  )ومعو ا  تطبيقاا ع   رف  كفاية التعليأ الجام ك  أا وتحقيق َوْض  تنافسأد عاو 

 :َّدارة الاعتماد ألاكاديمي -ب

باعتبار    د ر ائز إص   التعليأ  ()مية إق  ،عتماد   اديوداتجا  العديد م  املسسسا  التعلي

القائمة ع    شر يقافة الجودة وك املسسسا  التعليمية وتحسين رودة عملياسأا وبرامجاا ومخرراسأا ع   

ا م  خ و اللشجي  املستمر لاا للمنافسة ا ا ودولي  ادة  درسأا التنافسية محلي  ملحلية النحو الهي يسدي إق  ُت

 (.212  6000الدوسري  )وو ليمية والعاملية وك ضوي مقارعة  دا أا باملعايير املحلية والعاملية 

                                                 
( )

معرايير الجرودة النوعيرة االعترراف بال فراءة ايكاديميرة ييرة مؤسسرة أ  برنرام   عليمرت فرت ضروء اسرتيفاء : يُقَيد باالعتماد ايكراديمت

 (.67ا 2229المهديا )ة التت  يدرها هيتاا  مؤسساا متخيية دَ مَ عتَ المُ 
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و د اتجا   عض الدوو العربية منه اعةماماا إق  املنُّمة العربية للتجارة وبدي تطبيق ،تفا ية 

د املنهج املتذامل ل جودة وك إطار إستراتي ك وك مسسساسأا  (*)(GATS)العامة للتجارة والخدما    
َبنه

َ
إق  ت

ود  إ   ع   ار الفرا اليبير بين الادف والتطبيق 
َ
التعليميةم لةمان املذاعة التنافسية وك سوا العمل العال

ي يم ل فقام  بتطبيق  س  الجودة دون  يا  املةمون والنتائج  وهنا يعتي دور ،عتماد   اديود اله

لمية والفنية وبالتاقك تحقيق رودة  را  الع  وو
َ
تررمة ملحاو   مسسسا  التعليأ مواراة املتريرا  والَتط

ود 
َ
ين املح ك والعال كما  نا (.001  6000 مزة  )مخرراسأا  وم  يأ ضمان املذاعة التنافسية ع   املستُو

ل التعليأ وتلبية ال ارة إق  إيجاد  عُّمة ،عتماد سواي   اع   ومية  و دولية ُك بم ابة اس تجابة لتدُو

ين و ليود والدوقك والتعكيد ع   ،لتزاي  القواعين املنُّمة أل شطة مسسسا  التعليأ العاقك ع   املستُو

ود 
َ
ز مذاعتأا التنافسية وك السوا العال  (.060  6000علوي  )بتل  القواعين لتعُز

 :َّدارة احجودة الشاملة -ج

ة مفاوي إدارة الجودة الشاملة واعلشار تطبيقاا وتطبيقاسأا وك دوو العالأ اتداد  عًُّرا ألهمي

وأا ع   اعتبار  نأا إ د  املفاهيأ  ساسية وك الفترة ال الية    
َلنه

َ
 دبيا  البا  ين ال د تسكد ضرورة ت

جامعا  ال د فاهتم  مختلف املسسسا   بمعرفة كيفية تطبيق  عموا  إدارة الجودة الشاملة  خاصة ال

 درك  ضرورة تحديا خططاا وعملياسأا إلدارة الجودة الشاملة   يا اتضا  نا النتائج املتحققة عليجة 

ة القديمة  د فلسفة إدارة الجودة الشاملة لأ صسبق  ْن  ققتأا املداخل والفلسفا  وداُر  
َبنه

َ
الناصر  )ت

6000  20.) 

ة تحتا  إدارة الجودة الشاملة وك الجامعا  إ ق  منهجية تتم ل وك تحديد مسئوليا  العملية وداُر

ر  وتحديد ا تيارا  املستفيدي  ومحاولة تطبيق مواصفا  العملية التعليمية الجامعية وإيجاد وتطُو

ر التعليأ الجام ك ومواكبة التحسين  د وتطُو د النُّاي التعليود الجام ك وإيجاد فرن تجُو معايير تجُو

                                                 
(*)

General Agreement on Trade in Services":"  مثرل اال فاكيرة العامرة للتجرارة فرت الخردماا (GATS ) احردة مناال فاكيراا 

فت  حريرر أ إلغراء ( جا س)منظمة  نظمةالتجارة العالميةا  يتمثل هدفالد لية  حت مظلة أكبر هيتة للتجارة متعددة ايطرافا  هت م

 .ة للسلع  الخدمااا العمل  رأس الماطر  التجارة من خمط  شجيع الحركة الحُ  ىالقيود عل
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ة املستمر وك العملية الت ا للعمليا  وداُر  تذاملي 
ً

َعدو مدخ 
و
عليمية الجامعية لها ف نا إدارة الجودة الشاملة ت

 .للمنُّما  ال دي ة  أدف التحسين املستمر وك  دا أا  كلساق امليزة التنافسية لاا

 (:002-000  6002فتيحة  )وتعتمد إدارة الجودة الشاملة بالجامعا  ع   عدة عناصر  منأا 

 .ن املستمر للعمليا  م  خ و التجديد و،بتذار وم  خ و  سلوق املقارعة املررعيةالتحسي -

التركيز ع   املستفيد و،هتماي بر بات  وا تيارات  م لما يتأ التركيز ع   النتائج  واملستفيد  -

ا م ل  ا م ل املجتم   و سوا العمل  و د يذون داخلي  الط ق بالنسبة ل جامعة  د يذون خارري 

 .والعاملين  أا

الة القادرة ع   التحسين املستمر وضبط رودة العلمية التعليمية - ة الفعا  .القيادة وداُر

وم  مبررا  ،هتماي بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وك الجامعا  تجديد ال قافة التنُّيمية 

ر الجامعا   وبما  نا ر ة لخدمة التوراا  وستراتيجية الجديدة وك تطُو ودة التعليأ  صبح   ارة مو   ا

دا م  ،ستجابة ل  و،هتماي ب  كمعيار  تنافسأد للمنَتج التعليود ووا   مجتم ك  ا   بو وخياًرا إستراتيجي 

تفرض  التطورا  والتحديا  العاملية وك سوا العمل املفتو    صبح م   همية تطبيق الجودة وك  ل 

ا برامج  ليا  الجامعة  ومرارعتأ ا وعاملي   و رباً ا مالية محلي 
ً
دودي   )ا لةمان مخررا  تحقق منافسة

6000  009.) 

ادة التنافسية بين الجامعا  سع   عةاا إق  ارتهاق الط ق الوافدي  لديأا  وعليجة لُز

َرَ  ع   تل  الجامعا  
َ
إعادة وال سوو ع    كبر دعأ ماقك م  ال ذوما  والو ا   الدولية  مر الهي ف

النُّر وك البناي الايي ك  والتوراا  وستراتيجية لاا  وتزايد ،هتماي بالجودة الشاملة وك التعليأ العاقك 

ل التعليأ و اور معايير دولية لجودة التعليأ العاقك  ل التور  عحو تدُو  وك   
ً
 (.000  6006محمد  )خاصة
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 :()(الهندرة)َّعادة هندسة العمليات إلادار ة  -د

َعدو ا تساد املعرفة   د املسشرا  ال د يمي  وك ضو أا  يا  تنافسية الجامعا  بمسسساسأا صو 

ة بما  د ر   ماو الجامعا  يقتسر ع   املوارد املالية وإعما  صبح صعتمد ع   املوارد اللشُر املختلفة  فلأ صعو

ورد وستراتي ك الهي يمي  تمتلي  م  معلوما  ومعارف  وبهل   صبح ، تساد القائأ ع   املعرفة امل

 .ل جامعة م  خ ل  تحسين وضعاا التنافسأد

يفر  ا تساد املعرفة ع   الجامعا  توفير صي  تعليمية عالية الجودة  تفتر  مبد  املنافسة 

م  الجامعا   خر  وبالتاقك تحقيق معايير ا تسادية وعاملية وفق توراا  التنمية املعاصرة  وم   هأ 

ًيا م  الرؤُة الجديدة ملسسسا  التعليأ تل  السي  إ
ه

ة و دوار الو يفية تمش عادة هندسة املاارا  وداُر

ر ع  الرؤُة املستقبلية ورُادة   
َعبه

و
العاقك باعتبارها  هأ عوامل وعتا   وبالتاقك ف نا إعادة هندسة العمليا  ت

ا  وتقوي بدور رهري وك تعكيد ز وعتارية واليفاية وتدعيأ املااي   عماو والقيمة املةافة عاملي  وتعُز

 (.Habib et Wazir, 2012, 172)الو يفية الخاصة باملنُّما  

ل  تساعدهه  العملية وك إ دا  تواتن بين إمذاعيا  املنُّمة ومتطلبا  البيئة الخاررية  وتُز

ة  وتساعد املنُّمة وك مواراة  ة وك  داي العمليا  وداُر التريرا  البيئية املتزايدة لتسبح الر ابة واملركُز

ا يحافت ع   بقائ  وتحقيق  مليزة تنافسية وك سوا العمل  خ و هه  العمليا  ييلسل  منافًسا  وًُ

ا د يًقا ملاارا  و ساليل إعجات  عماو وتحقيقاا م  خ و سأيئة الُّروف البيئية املادية 
ً
العاملون إدرا 

ت  دايهأ لتل   
ة ال د تعزه العمليا  بحيا يسبح للعمل  يمة ارتماعية لد  العاملين وبالتاقك  واملعنُو

ز التنُّيود ووداري  صساهأ وك اتخاا القرارا  املتعلقة ب دارة  عماو الو يفية  وبالتاقك تحقيق التميو

 (.62  6001الطني ك  )ل جامعة 

واملبادرا  املحلية والقياي  كما  نا  سلوق إعادة الاندسة يحمل  يأ ،تساو والتفاعل واملسئولية

د الجامعا   سلوق   
َبنه

َ
باألعماو التفاعلية ال د تلتقي م  طمو ا  املستخدمين  وم  هنا تعتي ضرورة ت

                                                 
( )كلمة جديدة م

 ُّ
َرَكبة من كلمتت

 ِّ:
ا  هت  مثل الترجمة العربية ل لمتت"إدارة" " هندسة" 

 ِّ:
 "Business Reengineering

"
220الس ارنةا ) 

5
(.017ا 
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لمية ومواكبة التطورا  العاملية  مما يحقق لاا البقاي  إعادة الاندسة للنأو  بمذاعتأا املعرفية والع 

إنا (.00  6006 دوري  )ة السوا التعليود التنافسأد العالود و،ستمرار وتحقيق ميزة تنافسية ملوارا

ة يتحقق م  خ و خفض التذلفة باسلبعاد   شطة   تةيف  يمة  روهر إعادة هندسة العمليا  وداُر

د ا تيارا  املستفيدي  وسوا   
 ه
َ
ل ل جامعة مما صساهأ وك تقديأ مستو   ع   لجودة الخدمة التعليمية يو

حقق مرك  .ًزا تنافسًيا ل جامعةالعمل ُو

 :إلادارة إلاستراتيجية -هة

ر ودارة  تقوي ودارة وستراتيجية برسأ ،تجا  املستقب ك للمسسسة   مر الهي صساعد وك تطُو

 أا م  خ و تنُّيأ وتو يف املوارد املتا ة بيفاية وفعالية لتحقيق  هداف والسياسا  ال د تس   إلوأا 

 عماو ال تمة إلعجات تل   هداف وك الزم  املناسل والتقييأ املستمر إلعجات تل  املسسسة وتحديد 

كما  نأا العملية ال د تقوي م  خ لاا الجامعا  بتحليل بيئاسأا (.1  6001الشربيند  )النتائج املر وبة 

حقيق  هداف  الداخلية والخاررية وتحديد ،تجا  وستراتي ك وَوْض  وستراتيجيا  ال د سأدف إق  ت

 (.006  6000 بورا أد  )وتنفيه تل  وستراتيجيا  وك محاولة لتلبية متطلبا  املستفيدي  م  الجامعة 

وودارة وستراتيجية كفيلة بةبط تور  املنُّمة إق  املستقبل وتحقيق عجا اا ع   املد  

ة وإستراتيجية لاا القدرة ع    راية املس ل م  خ و كفايا  فيُر تقبل ومتطلبا  بناي مركز الطُو

إستراتي ك دائأ  ائأ ع   ،بتذار والتجديد وتحقيق الخيار وستراتي ك التنافسأد  م ل  ولقد تطور  

ودارة وستراتيجية م  التخطيط املسسسأد إق  التركيز ع   املنافسة ع    نأا سمة رئيسة لبيئة  عماو  

 (.Grant, 2013, 13)دف الرئي  لبستراتيجية و صبح تحقيق ال د   بأف لَّداي هو الا

د ودارة وستراتيجية م   درة املسسسة ع   مواراة الُّروف التنافسية الشديدةم املحلية  وتُز

والدولية  م  خ و ،ستخداي  م ل ملواردها املادية والفنية واملالية و،عتماد ع   املعرفة كقوة 

خلق منتجا  رديدة  و تحديا  ساليل العمل ومعايير  داي التنُّيود إستراتيجية وميزة تنافسية وك 

 (.00  6001وهبة  )والتحليل الد يق لعناصر القوة والةعف وك املسسسة 
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ادة  ة التعليمية م  خ و الوفاي بمتطلبا  ُت ادة كفاية وفعالية املسسسة التربُو كما تعمل ع   ُت

ج  رياو رديدة تستط ل  دة املنافسة وك تخُر ي  التوفيق بين التقدي التينولوتك و ارة املجتم  وك   

  املوارد 
و
ل
َ
ق

َ
التحوو م  املجتمعا  السناعية إق  املجتمعا  املعرفية  وعليجة لترير طبيعة  و  العمل وت

املتا ة  ماي الجامعة وعدي استقرار سوا العمل مما ينعي  ع   رودة التعليأ الجام ك ومخررات   

ر السريعة وشدة   صبح  ودارة ر إدارة التعليأ الجام ك ومواراة معد   التريو وستراتيجية ضرورة لتطُو

زها  يًرا وتطبيًقا مما يةم  استقرار الجامعة وتميو  لفي  )املنافسة املحلية والعاملية وك  ل عوملة ودارة ف 

6002  020.) 

 :إلادارة إلالكترونية -و

ة تعتبر ودارة وليتروعية م نُّومة متذاملة لتو يف مسادر التقنية ال دي ة وك  عماو وداُر

ادة فعالية  داي  لتحقيق  هداف املنُّمة بيفاية وفعالية  وبالتاقك فهد عملية ميينة مااي ودارة  أدف ُت

 (:060  6000لطر   )املتم ل وك 

ة ورف  كفايسأا ومااراسأا التينول -  .ورية،ستفادة امل    للموارد اللشُر

التعكيد ع   مبد  الجودة الشاملة وهو تلبية ا تيارا  املستفيدي  وك الو   والزمان املتا   -

 .لاأ

 .ال د م  تعيير الع  ا  الشخسية  يناي التعامل م  املستفيدي  -

را  املختلفة -  .إ امة  رشيف إليترو ي والقدرة ع   إدارت   سرعة تبًعا للتريو

ر البنية التحتية لتينو  -  .لوريا املعلوما  و،تسا   لتلبية خدما  ودارة وليتروعيةتطُو

ة 62تقديأ الخدما  خ و الد  -  .ساعة وطيلة  ياي  سبو  م  تقليل تذاليف العمليا  وداُر

 (:602  6000لو مداوي  )والتحوو عحو تطبيق ودارة وليتروعية يتطلل ما ي ك 
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تشمل الخدما  واملعلوما  والخبرا  والبرامج اللشريلية : بنية تحتية عاعمة لَّعماو وليتروعية -

 .وتطبيقا  و ائف  عماو وليتروعية

ل العاملين وتوعيتأأ - ة وك عوعية املوارد : تدُر تأ ال  م  خ و إ دا  الترييرا  الجهُر ُو

ل املتطورة ملواكبة متطلبا  التحوو  أ التعليأ والتدُر
و
ُّ

و
ة امل ئمة لاا وإعداد ع  .الجديدةاللشُر

ة -  .تشييل إدارة للتخطيط وَوْض  إستراتيجيا  ودارة وليتروعية: متطلبا  إداُر

ة -  .تتم ل وك كفاية العنسر اللشري وخبرت  املعرفية املتخسسة: متطلبا   شُر

وتشمل توفير البنية التحتية لبدارة وليتروعية وتحسين شبذا  ،تساو : متطلبا  تقنية -

 .و دوا  تينولوريا املعلوما  والتوصي    رضية

بنف علوأا مشاري  ودارة وليتروعية وال د تعتمد : متطلبا  مالية -
و
ك الركيزة  ساسية ال د ت ُو

 .علوأا بااك متطلبا  ودارة وليتروعية

استحدا  إدارا  رديدة  و دمج  عض ودارا  وإعادة وررايا  الداخلية بما : هيذل تنُّيود -

 .الُّروف امل ئمة لتطبيق ودارة وليتروعيةييفل توفير 

 
ً

إنا تطبيق ودارة وليتروعية بالجامعة يسدي إق  التريير وك الايا ل التنُّيمية واملسئوليا   فة 

وإعجات املعام   وتحقيق املروعة وك طلل الخدمة وك الو    ورودة الخدما  ع  سرعة ا سياق البياعا 

د واملذان املناسل   ق املُز  
حقه تأا  كما يو ُا  

ره حقق  م  املعلوما  وس  وتخفيض تذلفة إعجات  عماو ل جامعة  ُو

ا ع    داي العاي ل جامعة مما يحقق امليزة  م  التفاعل بين مختلف  طراف  ينعي  ال  إيجابي 

 .التنافسية لاا

 :الت طيي إلاستراتيجي -ا

َعدو عملية تحديد  هداف والخيارا 
و
وستراتيجية وَوْض  الخطط التنفيهية إلستراتيجيا   ت

املنُّمة ع   املد  البعيد م   هأ مااي التخطيط وستراتي ك الهي صعمل ع   التوفيق بين ،ختيارا  

ة بين  وستراتيجية للمنُّمة والرهاعا  ال د تطر اا العملية التعليمية  وهناي ع  ة ارتباطية إيجابية  ُو
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التخطيط وستراتي ك ودررة تحقيق امليزة التنافسية العاملية وك الجامعا   وم   هأ دررة ممارسة 

ز وك التخطيط وستراتي ك  كما يورد  مسشرا  امليزة التنافسية ل جامعا  ُك التزاي ودارة العليا بالتميو

ر التنافسية العاملية ومسشرا  ا أ توافق بين مسشرا   داي املسسسا  الواردة وك تقُر لايئة الوطنية للتقُو

 (.Zandi et al, 2013, 7)و،عتماد   اديود وك الجامعا  

َعدو التخطيط وستراتي ك مامة  ساسية يجل ع   املنُّمة ال د تر ل وك املنافسة والبقاي وك  ويو

قبلية  سواا  ْن تنجزها  وبالتاقك يجل ع   املنُّما  ،عتماد علي   شذل  متواصل لعملياسأا املست

للوصوو إق  ميزة تنافسية تساعد ع   تحقيق  هدافاا املستقبلية و داي   شطتأا بسورة  كثر كفاية وفاعلية 

زة وك إيجاد  يمة   صستطي  بقية املنافسين تحقيقاا  كما ينبغك ع    ي   
 شذل  يجعلاا منفردة ومتميه

عُرةة ال د تتلناها املنُّمة  ولها يجل إستراتيجية تنُّيمية  ْن تقوي ع     را  و هداف التنافسية ال

  6000الطا ي  وكرماشة  )ع    ل العاملين املساعدة وك تحقيق امليزة التنافسية واملحافُّة ع   استمرارها 

002.) 

 املتطلبات املتعلقة باملوارد البشر ة .0

َدار ب  العنسر ال اسأ وك تحديد النجا   و  َعدو العنسر اللشري و سلوق الهي يو الفشل  صو

ة بتل  املسسسا  يجعلاا عارزة  ووعتارية والفعالية للمسسسا  التعليمية  كما  نا ضعف املوارد اللشُر

ر  درسأا التنافسية وإْن توافر  لديأا رمي  ومذاعيا  واملوارد املالية واملادية   ع  تحقيق  هدافاا وتطُو

ل التحو   ال د تشادها البيئة التنافسية   يا  و د تاد   همية وستراتيجية للموارد واليفايا  وك   

أ م  ا تساد املعلوما  إق  ا تساد املعرفة املعتمد ع   معارف وماارا  و درا  اليفايا  
َ
اعتقل العال

د ب مذان   د ا تذارها  ولأ  ة  فبات  املوارد املالية واملادية والتينولورية متا ة ل جمي   ولأ َصعو اللشُر

د امليد عو
َ
ة ت ز واملنافسة  لهل  اتجا  املنُّما  إق  ،سل مار وك مواردها اللشُر إبراهيأ  )ان الخسل للتميو

6000  6.) 
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ادة  درسأا التنافسية و د    ييفي مالأ  إنا امت ي املنُّما  للنُّأ التينولورية املتقدمة لُز

ة القادرة ع   اسليعاق التينولوريا ال  دي ة وتعُّيأ ،ستفادة منأا يسا ب  تدعيأ القدرا  اللشُر

ادة (62  6000املقادمة  ) ز وك  داي املنُّمة ومواراة ُت   وبالتاقك ف نا املسدر ال قيقي لتحقيق التميو

ز امليزة التنافسية هو توفير كفايا   الةروع ، تسادية و،رتماعية واملعرفية املختلفة وإيجاد وتعُز

ة تمتل  املاارا  واملعارف املتم رها وإعادة تعهيلاا بماارا  رديدة شُر زة وتطُو  
 .يه

عَتَمدو علي   وإعما    ل عنسر  شري ع    ع  ر   ماو  شري صو
و
ه

َ
سخ ففي  ل ا تساد املعرفة   يو

زة م  خبرا  وماارا    
لمية متميه َرادو بر   املاو اللشري العناصر املفيرة واملبدعة ال د تجم   درا  ع  يو

ط قو علوأا العماو املعرفيون الهي  هأ  سا  ا تساد املعرفة املعتمد ع   املاارا  معرفية عالية وال د يو
َ
ل

" Peter Druckerبيتر دراكر "املعرفية والتخسسا  العالية الهي تقوي علي  منُّما  املعرفة   يا  شار 

ك امليزة ال0990رائد الفير وداري عاي  تنافسية للدوو ي إق  اسلشراف  لفية ال ال ة بعهأ عقطة في  ُو

ز اليود  أ عحو املستقبل  وهها تعكيد ع   التميو
َ
ال د تتم ل وك استقطاق عماو املعرفة الهي  يقودون العال

والتفوا النووك للمورد اللشري الهي يجل  ْن تةطل  ب  الجامعا  ال د تم ل  مة الاري القيادي 

زها  و  ف للمجتمعا  عحو املستقبل  متطلًبا منأا اسل مار مواردها ا ة وتو يفاا لسالا عموها وتميو للشُر

ة  أا  ة إق  إدارة املوارد اللشُر   6001القرقأد  )تتمي  الجامعا  م  اسل مار تل  املوارد فهد بحارة مو   ا

0.) 

ًعا بين  هداف الجامعة  لو تواتو
ا
َم  ة يو وتعسيًسا ع   ما سبق  يمي  القوو إنا ،هتماي باملوارد اللشُر

َواهأ  و هداف قو العاملين  أا  م  خ و إط ا طا ا  و درا  اللشر وتو يف مااراسأأ و،ستر و  م ل ل 

ز الجام ك والدخوو وك مةمار التنافسية وألن مد  عجا  املنُّمة  وال د ُك .الههنيةم  أدف تحقيق التميو

ة  صعتمد ع   مد  النجا  وك اسل مار العنسر اللش  ي رزي م  املنُّومة اللشُر
َحره

و
ري  أا باعتبار  امل

ة  ز املنُّما  هو اتجا  إدارة املوارد اللشُر الرئي  لَّمواو و عماو فقد  صبح   د  ،تجاها  وك تميو

رو عنأا وع   هدافاا  
َعبه

و
ا  وسياسا  واض ة ت  .لوض  إستراتيجيا  اا   هداف و ولُو
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 املتطلبات املتعلقة باملوارد امللموسة وغير امللموسة .2

َعدو الجامعا  م  املسسسا  املعرفية واملنُّما  املتعلمة  إا تعتمد ع   إعتا  املعرفة وبنا أا 
و
ت

ك تم ل مسنًعا ومستودًعا لاا  لها يجل علوأا تذُو  يقافة داعمة للمعرفة م  خ و تذُو   رها ُو وتطُو

ر  ل ع   الجامعة تطُو َورا
َ
لمية  أا ودعأ  يأ ولراي واتجاها  وتو عا  تدعأ ال   ولها ت القدرا  الع 

لمية بينأا وبين  رها وإ امة شرا ا  ع  زها واستقطاق الذوادر الفنية وك املختبرا  إلعتا  املعرفة وتطُو تميو

  6002اللو ان  )املجتم  الخارتك ما يحقق ل جامعة امليزة التنافسية ال د تس   إلوأا  وتعتمد وك ال  ع   

00:) 

 :املوارد امللموسة - أ

عَتَبر م   هأ  صوو ال د يجل ع   : إلانتاج معدات -
و
وو املواد  ولية إق  منتجا   وت  

َحوه
و
تل  ال د ت

 .املسسسة اختيارها وتشريلاا وصياعتأا بد ة   أدف ،ستخداي  م ل لاا

حس   اختيار مورديأا : مواد أولية -
و
لاا تعيير بال  ع   رودة املنتجا   لها يجل ع   املسسسة  ْن ت

 .تفاو  ع    سعارها ورودسأاوال

الة : موارد مالية - تساعد ع   تعميق   شطة املنُّمة وتوسيعاا و،عتماد ع   ،سل مارا  الفعا

عَتَبر  ساًسا لتحقيق امليزة التنافسية
و
 .ال د ت

 :املوارد غير امللموسة - ب

عدو التينولوريا اليوي  سا  إ امة عُّأ املعلوما  ال دي ة  :التكنولوجيا -
و
ورزًيا   يتجز  م  ت

خدما  املعلوما  املتطورة وركيزة  ساسية للتقدي العلود وال ةارة والتنمية  لها يتطلل م  

ل البيئة التنافسية  إا إنا  الجامعا  امت ي هه  التينولوريا  أدف استمرارها وبقايها وك   

َعدو   د متطلبا  تحقيق املزايا التن ك توافر هه  التينولوريا  أا صو افسية بين الجامعا   ُو
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ر عمليا  وعتا   لمية وخبرا  تطُو ا  الع  ر  )تشمل رمي  التطبيقا  العملية للنُُّر  وسُر

 (.0  6000ولخرون  

ا : احجودة - ُك البراعة وك ،ستر و  م ل للموارد املتا ة وع    كمل ور  وتحسين وعتا  كم 

ز وك  داي وم  يأ وعوًعا مما ينعي  ع   إرضاي   كبر لر با  ا ملستفيدي  وبالتاقك تحقيق التميو

ر  ولخرون  )تحقيق امليزة التنافسية   (.0  6000 وسُر

ادة : املعر ة واملعلومات - ا لُز ا  ساسي 
ً
قاا شرط رة املنُّمة ع   إعتا  املعرفة وتسُو َعدو َمقد 

و
ت

مقدرسأا ع   ،ستجابة بسورة فعالة للتريرا  البيئية وتحقيق  هدافاا بعع   فعالية ممينة 

تسف سيا اا ال قاوك بالقدرة  والتحوو إق  منُّمة متعلمة وممارسة إلعتا  املعرفة باستمرار  ُو

ف السري  م  املتريرا   مما ييهئ لاا فرًصا  فةل وك البقاي والتقدي واملنافسة  ولها ع   التييو 

الة للمعرفة ُك العامل  ساسأد وك تحقيق امليزة التنافسية لاا ألن املستقبل  تعتبر ودارة الفعا

 (.1  6001املطاعند  )يقوي ع   املعرفة  واملعرفة ُك ا تساد املستقبل 
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 تعقيل

عًُّرا ألهمية امليزة التنافسية بين الجامعا  تناوو الفسل ال اقك عرًضا لتل  امليزة  كما تأ إبرات 

نك و هأ مسادرها  ة لاا  كما تناوو الفسل عرًضا لتطورها التاُر وطار املفاهيود و هأ  س  النُُّر

ة لاا ومسشرا   ياسا ا ومعايير ال يأ علوأا و هأ ومحدداسأا وخسائساا وإستراتيجياسأا و شذاو الفيُر

 هأ متطلبا  تحقيق تل  امليزة ل جامعا   و تضا مما سبق  نا امليزة  - يًةا-كما تناوو . معو ا  تحقيقاا

لة باعتبار  نا  التنافسية ُك املس   الهي تلسابق مختلف املسسسا  للوصوو إلي  وال فاظ علي  ملدة طُو

َعدو مسدًرا م  مسادر القوة  تأا  ووسيلة لتبوي مو   ال  صو الهي يةم  بقاي تل  املسسسا  واستمراُر

ي الفسل عرًضا لبعض  سة ع   املستو  املح ك والعالود  كما  دا ادية بين املسسسا  املناف  متميز ومذاعة ُر

ة  و ور  وفادة م  هه  النماا  وك تحقيق امليزة التنافس ية وك النماا  الجامعية العاملية والعربية واملسُر

وتمايًدا لتحقيق الادف الرئي  للدراسة يلناوو الفسل التاقك  هأ وررايا  العملية لتحقيق . الجامعا 

 .ل جامعة SWOTامليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ م  خ و التحليل البيئد 
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 الفصل الخامس

 اإلجراءات العملية لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ
 تمهيد

 
ت

بَة عن م ا ظة كحر الشيخ: أوال
ْ
 ن

ا بَة تار  ية عن جامعة كحر الشيخ:  انيت
ْ
 ن

  شعة وتعسي  الجامعة .0

 ال ري الجام ك .2

ة الجامعة .3  رسالة ورُؤ

تأا .1  الرايا  و هداف وستراتيجية ال د تحقق رسالة الجامعة ورُؤ

 القيأ ال اكمة لعمل الجامعة .5

 الفلسفة والسياسة التعليمية .6

ر  .7 وو
َ
ط

َ
 ي6060-6000 عداد الط ق بالجامعة وك الفترة م  ت

ي  وك الدراسا  العليا بالجامعة وك الفترة م   .8 د  يا
َ
ق
و
ر  عداد الط ق امل وو

َ
ط

َ
 ي6060-6000ت

ر  عداد  عةاي هيئة التدري  والايئة املعاوعة بالجامعة وك الفترة م   .9 وو
َ
ط

َ
 ي 6060-6000ت

 الدررا  العلمية ال د تمنحاا الجامعة .02

 طراف    اق املس  ة وك الخطة وستراتيجية   .00

ا .02  وا   ترتيل رامعة كفر الشيخ وفًقا لقوائأ تسنيف الجامعا  عاملي 

 إعجاتا  رامعة كفر الشيخ .03

 التحديا  ال د توار  الجامعة .01

ا
ت
 (م2020-2022)في الحترة ( SWOT)الت ليل البيئ  حجامعة كحر الشيخ باست دام أسلوب :  الث

ا  البدائل إلاستراتيجية املتامة أمام جامعة كحر الشيخ: رابعت

ا  ركائز جامعة كحر الشيخ لت قيق امليزة التنا سية: خامست

لود والدراسا  العليا الر ائز املتعلقة .0  بالبحا الع 

 الر ائز املتعلقة بالتعليأ والتدري  .6

 بخدمة املجتم  الر ائز املتعلقة .0

 تعقيب
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 خامسالفصل ال

 العملية لتحقيق الميزة التنافسية لجامعة كفر الشيخاإلجراءات 

 تيهيد

لميدددددة   ُعتبرررررر ة ودددددك املجتمددددد   فهدددددد املسسسدددددة الع  لميدددددة وال ةددددداُر الجامعدددددة املم دددددل  وو للقيدددددادة الع 

لودد  لة للتعامل مد  معطيدا  التقددي الع  ة املسها ،رتماعية املسهلة إلعتا  و شر املعرفة  وتنمية القو  اللشُر

لبددددددة . تك ال ددددددد تعتمددددددد علوأددددددا خطددددددط التنميددددددة ، تسددددددادية و،رتماعيددددددةوالتينولددددددو 
َ
ا
َ
ط وبددددددهل  فدددددد نا الجامعددددددة مو

لميدددددة والتينولوريدددددة  بتحدددددديا مخرراسأدددددا التعليميدددددة والبح يدددددة والخدميدددددة  وتجديدددددد عملياسأدددددا التدريسدددددية والع 

ا  التريدر ،رتمداوك باستمرار  للستطي   ْن تواكل متريدرا  التقددي ال ةداري ويقافدة العسدر  وتل دد متطلبد

املنشدددددودم وإ  تخلفددددد  ولجدددددز  عددددد  مواكبدددددة التريدددددرا  املجتمعيدددددة والعامليدددددة والتنافسدددددية بالسدددددرعة واليفددددداية 

ولددها عملدد  محافُّددة كفددر الشدديخ ع دد  رفدد  مسددتو  التعلدديأ العدداقك مدد  خدد و بندداي الجامعددة بجميدد  . املطلوبددة

م  اللسددداي   املاديدددة وا دددددا
َ
ا   لياسأدددا ومعاهددددها  كمدددا   ملاليددددة إلتا دددة فرصدددة التعلدددديأ ل جميددد  ولذدددل املسددددتُو

 .،رتماعية دون تمييز

 
ً

بهة ع  محافُّة كفر الشيخ:  و 
و
 ع

تقدد  محافُّددة كفددر الشدديخ وددك شددماو رماورُددة مسددر العربيددة بددين فروددك  النيددل وددك الجددزي الشددماقك مدد  

م دددددل عددددددد سدددددذانأا  ي  6060تعدددددداد السدددددذان لعددددداي مددددد  سدددددذان الجماورُدددددة وفًقدددددا إل سدددددائيا  % 0.2الدددددلتا  ُو

م ل سذان ال ةر  ف إقد   هدأ م مدح . م  إرماقك سذان املحافُّدة% 20  وسذان الُرف %60ُو ميد  التعدرو ُو

لجامعددددة كفددددر  6060-6060الخطددددة وسددددتراتيجية الرا عددددة )محافُّددددة كفددددر الشدددديخ مدددد  خدددد و املسشددددرا   تيددددة 

 (:2الشيخ  

 امل شرات احجغرا ية .0

الشددددديخ ودددددك وسدددددط الددددددلتا شدددددماو مسدددددر  يحددددددها مددددد  الشدددددماو البحدددددر  بددددديض تقددددد  محافُّدددددة كفدددددر  -
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املتوسط  وم  الجنوق محافُّة الرربية  وم  الشرا محافُّة الد الية  وم  الررق فر  رشيد 

 .محافُّة البحيرة

ر مسددا تأا بددد  - دددا
َ
ق

و
بددين املحافُّددا  مدد   يددا املسددا ة ولددي  لادددا ( 00)  وتحتددل املرتبددة 6كددأ( 0221)ت

 .ي  اير   راو 

دددة - كفدددر الشددديخ  دسدددوا   لدددين  بدددي   ال ددداموو  فدددوه   : )يبلددد  عددددد مراكدددز املحافُّةعشدددر مراكدددز إداُر

ا   (.سيدي سالأ  مطوب  البرل   الُر

ا إق  - أ إدارُ  سا
َ
ق

و
ة رئيسة  ( 20)مدينة  ( 00: )ت ة تا عة  و( 020) ُر  .تا  ( 220) ُر

 .م  إرماقك سذان مسر% 0.2مليون  سمة  يم لون عحو  0.202يبل  عدد السذان عحو  -

ًبا - ة للمحافُّة% 20.9تبل  مسا ة الر عة الزراعيةتقُر  .م  إرماقك املسا ة الذليا

 امل شرات الاقتصادية .2

مركددددددز املعلومددددددا  ودعددددددأ اتخدددددداا القددددددرار )مدددددد  املسشددددددرا  ، تسددددددادية ملحافُّددددددة كفددددددر الشدددددديخ مددددددا ي ددددددك 

 (:00  6060بمحافُّة كفر الشيخ  يناير 

 را دددددأد  6كدددددأ 6202.2منأدددددا عحدددددو  6كدددددأ 0221 رضدددددية الطبيعيدددددة للمحافُّدددددة تبلددددد  مسدددددا ة الر عدددددة  -

ًبا ( 090)تراعية   .م  إرماقك مسا ة  ر   أا% 20.9 لف فدان تم ل تقُر

 . لف فدان 220تبل  املسا ة املحسولية  أا عحو  -

 .فدان 6290تبل  مسا ة  را أد الزراعية املستس  ة عحو  -

بددين محافُّددا  رماورُددة مسددر العربيددة مدد   يددا مسدددا ة  ر  تحتددل املحافُّددة الترتيددل الرا دد   -

 .الزراعية واملسا ة املحسولية  أا

نَتَجدددة مددد   -
و
تلسدددأ املحافُّدددة با ت لادددا مركدددًزا متقددددًما ع ددد  ك يدددر مددد  محافُّدددا  مسدددر ودددك اليميدددة امل

ا بنجددر السددير  ن مليددو ( 600) عددض املحاصدديل الزراعيددةم ومدد  املحاصدديل ال ددد تشددتأر بزراعتأددا  سددلي 

ا  و رت  ا  والقطدد  ( 009)طدد  سددنوُ  ا  والقمددح ( 0.00)مليددون طدد  سددنوُ  ( 2.0)مليددون  نطددار سددنوُ 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

255    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

ا  و يرها م  بقية املحاصيل التقليدية  .مليون  ردق سنوُ 

ًبدا   يدا تندتج % 20تحتل املحافُّة املرتبة  وق  ع   مستو  الجماورُة وك وعتدا  السدمذي  - تقُر

ورد  أا  عداد كبيرة م  الثروة ال يواعية  0000000ا م  إرماقك ط  سنوُ   200000عحو  ط   ُو

ا بنحدددو  ر سدددنوُ  ددددا
َ
ق

و
بلددد  عددددد الو ددددا  ( 60029)ر   ماشدددية تندددتج ( 01026)ت ا  ُو طددد  ل دددوي سدددنوُ 

ة ع   مستو  املحافُّة  ة( 000)البيطُر  .و دة بيطُر

سددددير البنجددددر  الردددددزو  )نوعدددددةعدددددد املسددددا   املوردددددودة باملحافُّددددة خمسددددة مسدددددا   وددددك صددددناعا  مت -

ددو  والسدابون  ع ف  املطددا   ورددد منطقدة صددناعية ببلطديأ مجاددزة  ومنطقددة (هدرردة الُز   ُو

 .صناعية  خر  بمطوب  تح  التجايز

ددددددَدة تسدددددددل إقددددددد  عحددددددو  - َماا كدددددددأ  والعديدددددددد مدددددد  محطدددددددا   تدددددددوبي  ( 2000)يورددددددد باملحافُّدددددددة طدددددددرا مو

ددق دوقددك سددا  ك يددربط املحافُّددة  ومحطددا  القطددارا   كمددا تورددد شددبية طددرا سددريعة ددَدة وطُر َماا مو

ورددددد عدددددد  ة والد اليددددة ودميدددداع  ُو ددددَدة وتحتددددا  إقدددد  ( 20600)بمحافُّددددا  وسدددديندُر َماا كددددأ  يددددر مو

 .تمايد

خيددة  يددا تةددأ بددين ربوعاددا مدينددة بوتددو  - وتعتبددر املحافُّددة وا دددة مدد   هددأ محافُّددا  الدددلتا التاُر

خ وال دددد تشدددرل  ط لادددا مسدددا ة  القديمدددة عاصدددمة الورددد  البحدددري ودددك عسدددور مدددا ( 022) بدددل التددداُر

ددة  ددة إبطددو بددالعجوتُ  مركددز دسددوا  وموا دد   يُر ددك  الًيددا تددل الفددراعين التا عددة لقُر ًبددا ُو فدددان تقُر

مد  الدولدة القديمدة  ردخا  والي يدر مد   سدرار ال دد لدأ يدتأ اليشدف عنأدا  عدد  وتلندو   62لَّسرة 

 :محافُّة كفر الشيخ ع   النحو التاقك ومذاعيا  ومناطق الجهق السيا ية وك

 ددة ويقافيددة ددة بدسددوا : سدديا ة  يُر  - سددر محمددد سددعيد باشددا بيفددر الشدديخ  -مدينددة بوتددو  يُر

بدددددواب د مسدددددن   -كنيسدددددة العدددددزراي  ردددددخا  -مح دددددج   طدددددان سدددددخا  -،سدددددترا ا  امللييدددددة  ردددددخا 

 .الطرابيد واليتان بفو 

 خيددددددة تشددددددتأر محافُّددددددة كفددددددر الشدددددديخ بمحاف: سدددددديا ة دينيددددددة ُّددددددة  وليدددددداي ليثددددددرة املسددددددارد التاُر
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ددددة  عددددد  ددددة و ضددددر ة والقبدددداق  أددددام فهددددد تةددددأ مدينددددة فددددو  وسدددد مية يالددددا مدينددددة  يُر و يُر

نك  كما تةأ مدينة كفر الشيخ مرجد ( 020)القاهرة ورشيد  أا  كثر م   مرجد  يري وتاُر

اك و يرهددا مدد  سدديدي ط  ددة التلمسددا ي  وتةددأ مدينددة دسددوا مرددجد سدديدي إبددراهيأ الدسددو

 .املسارد والقباق ال د تنلشر ع    ر  املحافُّة

 شددددواطئ مدينددددة مسدددديف بلطدددديأ   دددددائق  ندددداطر إدفينددددا بمطددددوب    ديقددددة : )سدددديا ة ترفوأيددددة

متدددد سدددا ل البحدددر املتوسدددط ودددك (صدددنعاي بيفدددر الشددديخ   ديقدددة  سدددرة والطفولدددة بدسدددوا    ُو

 10رشدديد  ددرق املحافُّددة بطدددوو  كددأ  كمددا يمتددد نأدددر النيددل فددر  000شددماو املحافُّددة بطددوو 

ة وترايية م ل الذليأ والجوب ن وك مدينة فو  رف يدُو  .كأ  كما يورد   

وتعتمددد تنميدددة  طدددا  السددديا ة ع ددد  تنميدددة  ددددرا  النُّددداي التعليودددد بددددًيا مددد  إعدددداد علمدددا  يدددار   -

ًبا ريدددًدا تمتلددد  مادددارة إردددادة اللردددا   رن َبدددة تددددُر َدرا ليدددة للقيددداي بلنميدددة و  دددف إعدددداد  يدددد عاملدددة مو

 .القطا  و عماو الفند ة والةيافة

 امل شرات الاجتماعية .2

 6060-6060الخطدددة وسدددتراتيجية الرا عدددة )مدد  املسشدددرا  ،رتماعيدددة ملحافُّدددة كفدددر الشدديخ مدددا ي دددك 

 (:1لجامعة كفر الشيخ  

مدددد  إرمدددداقك سددددذان املحافُّددددة  ويعمددددل عحددددو % 02عحددددو ( سددددنة فددددعكثر 00)تم ددددل  سددددبة  ددددوة العمددددل  -

 .وك الخدما % 00.0وك السناعة  % 2.0منأأ وك مانة الزراعة  % 20.1

 %.06تبل   سبة البطالة وك  وة العمل  واقك  -

 .م  إرماقك  وة العمل باملحافُّة% 69تبل   سبة إرماقك العاملين بال ذومة و طا   عماو  -

 امل شرات الصحية .2

ملعلومددا  ودعددأ اتخدداا القددرار بمحافُّددة مركددز ا)مدد  املسشددرا  ال دد ية ملحافُّددة كفددر الشدديخ مددا ي ددك 

 (:00  6060كفر الشيخ  يناير 
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َعددو موطًندا  -
و
عًُّرا ألن محافُّة كفدر الشديخ مد  املحافُّدا  الزراعيدة ودك مسدر فد نا البيئدة الزراعيدة ت

للعديد م   مرا  ال د تنشع م  الطفيليا  وال شرا  وامللويا   وع   سليل امل او البلاارسيا 

َعددددو 
و
دددادة  عدددداد مر دددأف اليبدددد باملحافُّدددة  باإلضدددافة إقددد   مدددرا   خدددر   ال دددد ت السدددلل الدددرئي  ودددك ُت

ويه و مرا  السدر والباطنة: م ل
َ
ل
و
 .الفشل الذ

ا باإلضافة إق  عدد( 66)عدد املسلشفيا  ال ذومية عحو  - مسلشدفف خدان ( 60)مسلشفف  ذومي 

فية( 609)مراكز   ية ل  ةر و( 2)مركز صّك للمر ة ( 60)باملحافُّة   .و دة   ية ُر

ة باملسلشددفيا  ال ذوميددة  - ددرا ة باملسلشددفيا  الخاصددة ( 6229)عدددد  س  ددرا ر   وعدددد  س  ( 292)سددُر

ر    .سُر

 املشروعات القومية الكبر  بم ا ظة كحر الشيخ .2

 :مزرعة بركة غليون السمكية - أ

َعدددددو  -  ضددددخأ مشددددرو  مشددددرو  ،سددددتزرا  السددددمذي وددددك بركددددة  ليددددون بمحافُّددددة كفددددر الشدددديخ الددددهي صو

قيددا والددهي سيسدداأ وددك تددوفير يددروة سددميية  قدداي وددك مسددر وإفُر تنمددوي وددك مجدداو الثددروة السددميية يو

حدددد مدددد  عمليددددة ،سددددتيراد وتددددوفير عملدددة صددددعبة  ويسدددداأ وددددك  ددددل  هائلدددة ترطددددي السددددوا املحليددددة  ُو

 . تما  البطالة

ددَمة  لددف فدددان ت 62املشددرو  عبددارة عدد  منُّومددة إعتاريددة وصددناعية تددتأ ع دد  مسددا ة  - سا
َ
ق ًبددا مو قُر

فددددداًعا  يددددأ املر لددددة ال اعيددددة ع دددد   6020مرا ددددلم املر لددددة  وقدددد  مدددد  املشددددرو  ع دددد  مسددددا ة  0إقدددد  

ًبدددا ويشدددمل املشدددرو   0مسدددا ة  ل ف فددددان  و دددد بدددد  التنفيددده ودددك املشدددرو  منددده عددداي وعسدددف تقُر

ددددة  و 202 للتحةدددددين  وًضددددا  012 وًضدددددا لتربيددددة الجمبدددددري  و 262 وًضددددا لتربيددددة  سدددددماي البحُر

خ بمسددا ة  ةددأ املشددرو  منُّمددة تفددُر فددداًعا بطا ددة مليدداُر  ل جمبددري   010ورعايددة  سددماي  ُو

 .فداًعا 009مليوًعا للسم   وكهل  بركة صرف بمسا ة  60و
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 :م طة توليد كهرباء البرلس -ب

َعددو مد   كبدر محطدا  الياربداي امل -
و
دك ت ركبدة محطة كارباي البرل  ُك إ د  املحطا  العم  دة  ُو

َعددددو مددد   كبدددر 
و
قيدددا والشدددرا  وسدددط لتوليدددد الياربددداي   يدددا   0ودددك العدددالأ  كمدددا ت مشدددروعا  ودددك إفُر

ك وا ددة مدد  املشدروعا  القوميددة إلعتدا  الطا ددة  تندتج ضدعف إعتددا  السدد العدداقك مد  الياربدداي ُو

ة باملنطقدددة  ومنأدددا مشدددرو  املد يندددة النُّيفدددة  وسيسدددتفيد مددد  املحطدددة  دددل املشدددروعا  ،سدددل ماُر

ومسددن  فسدل الرمدداو السددوداي  وتددأ وضد  يجددر  سددا  لتنفيددهها "  ليددون "السدميية السددناعية 

عددد 6000سددلتمبر  00ودد   فددداًعا   600كيلددومتًرا مدد  ميندداي البددرل   ع دد  مسددا ة  02ي  وتقدد  ع دد   و

: مولدددا  بالرددات الطبي ددك  وتددأ تجايددز املحطددة بع ددد  عُّددأ اللشددريل العامليددة 0وتتةددم  تشددريل 

ددة بنُّدداي الدددورة اللسدديطة  واملر لددة ال اعيددة:  لددة  وقدد املر  ددة بنُّدداي الدددورة املركبددة  : الراُت البخاُر

باإلضافة إق  مبنف للتحيأ باملفاتيح  ومبندف الدتحيأ الدرئي  باملحطدة  ومبندف الطلمبدا  وخطدوع 

إلعتددا  الردد ل وطددرد امليددا   وفا ددد للتبريددد مدد  البحددر  ومبنددف إعتددا  وتخددُز  الايدددرورين  ولخددر 

ددا  وتدددأ  الذلددور  كمددا تددأ تزوُدددد املحطددة بنُّدداي متذامدددل إلعددهار ومقاومددة ال رائدددق  صعمددل  وتوماتييي 

 مدد   00تنفيدده املحطددة خدد و 
ً
فددداًعا مدد   را دددأد  60سددنوا   وتدددأ تخسددي   2شدداًرا فقدددط بددد 

 .اململوكة للدولة إل امة سور  وو املحطة

 :است راج املعادن من الرمال السوداء -ج

 عد  وردود  600فُّة كفر الشيخ تحتوي ما يقرق مد  محا -
ً

مليدون طد  مد  الرمداو السدوداي فةد 

مليددددار متددددر ميعددددل  وتتعددددا أ  هميددددة اسددددتخداما  الرمدددداو السددددوداي لذونأددددا  600ا تيدددداطي صعددددادو 

صددددناعة مامددددة   يددددا تتميددددز الرمدددداو السددددوداي بقيمددددة ا تسددددادية وتعدينيددددة مرتفعددددة  20تدددددخل وددددك 

َعدددو  ردًدا  وهددها  سدلل  ناهددا باملعدادن ، تسددادية والعناصددر املعدعيدة النددادرة  فمعددن  ملنيدد  صو

َعددددو  خ  ويو سدددَتخَدي ودددك صدددناعة هيا دددل الطدددائرا  والسدددواُر مسددددًرا إلعتدددا  معددددن التيتددداعيوي الدددهي صو

ل كخامدددة  ساسدددية ودددك صدددناعة 
َ
سدددَتر معددددن املارنتيددد  مسددددًرا لخامدددا  ال ديدددد   مدددا الروتايدددل فيو
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ر ددددون وددددك عمليددددا  تددددزريج السدددديرامي   وددددك  ددددين  صددددبا  ومددددواد  ل معدددددن الُز
َ
سددددَتر ال  دددداي  كمددددا صو

دد  فيحتددوي ع دد   عددض العناصددر  سددَتخَدي معدددن الجارعدد  وددك صددناعة مددواد السددنفرة   مددا املوعاُت صو

ة عا ش 
و
عتبر مسدًرا لعنسر ال ورُوي وهو م  العناصر امل  . رضية النادرة  كما صو

ة للر  - ة  ومحافُّدددة كفدددر الشددديخ تددأ تعسدددي  الشدددركة املسدددُر مدداو السدددوداي كشدددركة مسددداهمة مسددُر

عةدو مسداهأ  أده  الشدركة مدد  رادات مشدروعا  الخدمدة الوطنيددة  وهيئدة املدوارد النووُدة  وبندد  

ة للثددروا  التعدينيددة باسددل مارا  تتخطددف مليددار رنيدد   والدد   ،سددل مار القددومي  والشددركة املسددُر

عنسدددددر معدددددد ي وال ددددد تددددددخل ودددددك العديدددددد مددددد   20قددددد   سددددتخرا  املعدددددادن ، تسدددددادية ال دددددد تسددددل إ

خ والطددائرا  والسدديرامي  والدددهاعا  باإلضددافة إقدد  املددواد الخدداي  السددناعا  منأددا صددناعة السددواُر

سَتخَدي وك السناعا  ال دي ة م  الرماو السوداي
و
 .ال د ت

بطددرا فيزيائيددة تقددوي فيددرة املشددرو  ع دد  سدد ل الرمدداو باليرا ددا  وتركيددز املعددادن منأددا يددأ فسددلاا  -

دددددد   : معددددددادن ُددددددك 2ل  سدددددوو ع دددددد   ر ددددددون والجارعدددددد  واملوعاُت  ملنيدددددد  واملارنتيددددد  والروتايددددددل والُز

عو  م  السناعا  اللسيطة واملتوسطة  000وتقوي ع   هه  املعادن صناعا  عديدة تسل إق  

ددددا  والسددددبائ  عاليددددة الجددددودة وتنقيددددة  وعاليددددة التينولوريددددا منأددددا السدددديرامي  ومددددواد الدددددهان والبُو

 .امليا  ومعالجتأا والسناعا  ال ربية املتقدمة ووسائل املواص  

خية ع  رامعة كفر الشيخ: ياعًيا بهة تاُر
و
 ع

ا بين 
ً
َعدو رامعة كفر الشيخ ماًدا ل  ةارة ومركز إشعا  للعلوي والفنون   يا تلبو  مذاًعا مرمو 

و
ت

تج دد  دور الجامعددة املسسسددا  ال قافيددة بمددا تقدمدد  مدد  علددوي متطددورة ومندداهج  متجددددة ومعددارف متنوعددة  ُو

السياسدددية و، تسدددادية و،رتماعيدددة وال قافيدددة  بفةدددل  ددددرسأا :  دددين تشددداري املجتمددد  ودددك تورااتددد  املختلفدددة

ر والتجديدد رامعدة كفدر الشديخ ُدك و  .ع   معاصشة مشي ت  واسلشراف ال لوو لاا  وتجاو أا م  عداي التطُو

 
ً

ددددز بمدينددددة كفددددر الشدددديخ  ومبددددان إ ددددد  الجامعددددا   كثددددر رمددددا   
ددددز  ددددري الجامعددددة بمو دددد  متميه تميا  وددددك العددددالأ  ُو

دة مجازة بقدرا  ومقوما  تعليمية  ة فُر داعمة للعملية التعليمية  ترفوأية و  ية ومرافق  ومرافقعسُر
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اضدددية  هدددها باإلضدددافة إقددد  املسدددطحا  الخةدددراي  ممدددا رعلادددا تبددددو كعنأدددا منتجددد  و   ترهيدددة وإ امدددة  وم عدددل ُر

منتددددددددددددددز  سددددددددددددددياجك  وبيئددددددددددددددة رامعيددددددددددددددة صددددددددددددددديقة للبيئددددددددددددددة املسددددددددددددددتدامة  ومحفددددددددددددددزة لببدددددددددددددددا  و،بتذددددددددددددددار وصددددددددددددددا عة 

 .)www.kfs.edu.eg (لَّمل

الزراعدددددددة  :  ليدددددددة وي يدددددددة معاهدددددددد عليدددددددام عبدددددددارة عددددددد  سددددددد   ليدددددددا  علميدددددددة ُك( 09)الجامعدددددددة  ةدددددددأوت

لسدميية واملسدايد  ال اسدبا  واملعلومدا   و ليدة علدوي الده اي ،صددطناوك  الاندسدة  العلدوي  علدوي الثدروة ا

الطبي دددك  والتمدددُرض  هدددها  الطدددل  السددديدلة  طدددل وررا دددة الفمو سدددنان  العددد  :  ليدددا   ددد ية ُك( 2)و

بية التربية  التربية النوعية  التر :  ليا  للعلوي و ساعية ُك( 2)باإلضافة إق   لية الطل البيطري  كما تةأ

 مدددد 
ً

اضددددية   داق  التجددددارة   لسدددد   وال قددددوا  وتةددددأ املعاهددددد العلميددددة كدددد  معاددددد علددددوي وتينولوريددددا : الُر

ددددز بع ددددد   َجاا ورددددد مسلشددددفف رددددام ك مو ر الدددددواي  واملعاددددد الفنددددد للتمددددُرض  ُو الندددداعو  معاددددد اكلشدددداف وتطددددُو

 .)www.kfs.edu.eg( رازة الطبية لتقديأ الخدما  الطبية لجمي  فئا  املجتم 

 نشأة وتأسيس احجامعة .0

دددددل لسددددددنة ( 069)تدددددأ إ شددددداي رامعدددددة كفدددددر الشددددديخ بدددددالقرار الجمادددددوري ر دددددأ  ودددددك التاسددددد  عشدددددر مددددد   بُر

َعدو م  الجامعا  ال دي ة وك رماورُة مسر العربية  و دد رداي إ شداي الجامعدة اسدتجابة ملدا 6002
و
ي   يا ت

ة واملاديددة تقتةددي  متطلبددا   عمليددة التنميددة املسددتدامة وددك مسددر مدد   يددا ،سددتر و  م ددل ملواردهددا اللشددُر

ولطا اسأدددا مددد  عا يدددة  ول  تيدددا  املتزايدددد لتوسدددي  القددددرة ،سدددليعابية للتعلددديأ الجدددام ك مددد  خُر دددك املددددار  

ة العامة والفنية واتبا  سياسة التوسو  وك الجامعا  ال ذومية والجامعا   الخاصة م  عا يدة  خدر  ال اعُو

 (.00لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )

دددا بدددد   عدددواة  ليدددا  الجامعدددة باملعادددد العددداقك الزراودددك عددداي  خي  ي بمديندددة كفدددر الشددديخ و دددان 0902وتاُر

و عددداي  َحدددوا
َ
دددما  ي إقددد   ليدددة للزراعدددة تلبددد  رامعدددة و 0929تا ًعدددا لدددوتارة التعلددديأ العددداقك  والدددهي ت ة  وضو سددديندُر

 شدددئ   ليدددة التربيدددة  وودددك عددداي 0922ي  وودددك عددداي 0920الذليدددة إقددد   ليدددا  رامعدددة طنطدددا عندددد إ شدددا أا عددداي 
و
ي  

ي   شئ   لية الطدل البيطدري  وودك 0910ي تأ إ شاي فر  لجامعة طنطا بمدينة كفر الشيخ  ووك عاي 0910

http://www.kfs.edu.eg/
http://www.kfs.edu.eg/
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 شددئ   ليددة التربيددة النوعيددة  و اعدد  تلبدد  و 0911عدداي 
و
لدد  عدداي ي   ي بددالقرار 0990تارة التعلدديأ العدداقك يددأ تحوا

ي تأ إ شاي فرعين لذلي د التجارة والاندسة 0990إق   لية تا عة لجامعة طنطا  ووك عاي  0012الوتاري ر أ 

 شئ   لية الطل البيطدري  وودك عداي 
و
 شدأئ فدر  لذليدة  داق  وودك 0990بجامعة طنطا فر  كفر الشيخ و 

و
ي  

 شددأ0992عدداي 
و
ددل فددر  كفددر الشدديخ إقدد  ي   اضددية  وعنددد صدددور القددرار الجماددوري بتحُو ئ فددر  لذليددة التربيددة الُر

لددد  فدددرو  الذليدددا  إقددد   ليدددا   وتقددد  رميددد   ليدددا  الجامعدددة ودددك مديندددة كفدددر الشدددديخ 6002رامعدددة عددداي  َحوا
َ
ي ت

 (.00لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )

خ إ شا أا كما ي كويعر  الجدوو التاقك   ر  عداد الذليا  واملعاهد بالجامعة وتاُر وو
َ
ط

َ
 :ت

 (0)ردوو ر أ 

خ إ شا أا ر  عداد الذليا  واملعاهد بالجامعة وتاُر وو
َ
ط

َ
 ت

 تار خ إلانشاء الكليات واملعاهد م

 0929  لية الزراعة 0

 0922  لية التربية 6

 0990  لية الطل البيطري  0

 0990  لية الاندسة 2

 0990  لية التجارة 0

 0990  لية التربية النوعية 2

 0990  لية  داق 2

اضية 1  0992  لية التربية الُر

 6009  لية العلوي 9

 6000  لية علوي الثروة السميية واملسايد 00

 6000  لية السيدلة والتسني  الدوا ي 00

 6000  لية الطل اللشري  06

 6000  لية التمُرض 00

 6000  لية الع   الطبي ك 02

 6002  لية طل وررا ة الفأ و سنان 00

 6000  لية ال اسبا  واملعلوما  02

 6002  لية  لس  02
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 .060  6009دليل رامعة كفر الشيخ  عوفمبر : املسدر

 :الجدوو السابق ما ي ك يوضا

السددددناعا  الرهائيددددة  املبيدددددا   )  سدددداي  أو شدددداي وتةدددد نا  ليددددة الزراعددددة ُددددك   دددددي الذليددددا  وددددك  -

املحاصددددددديل  النبدددددددا  الزراودددددددك   لبدددددددان  وعتدددددددا  ال يدددددددوا ي  ، تسددددددداد الزراودددددددك  الورايدددددددة  إعتدددددددا  

  وتمدددددنح الذليدددددة درردددددة (الددددددوار   هندسدددددة تراعيدددددة  اللسددددداتين   را دددددأد  ال شدددددرا  ، تسدددددادية

بداتي  وعتدا  ال يدوا ي والددارند والسدمذي  وعتدا  الن)البذالورُو  وك العلوي الزراعية ودك بدرامج 

دددة الزراعيدددة  العلدددوي ، تسدددادية و،رتماعيدددة  علدددوي   هيدددة  و ايدددة النبدددا   التينولوريدددا ال يُو

 صدوو التربيدة  )  وتلوأا  لية التربيدة وتةدأ   سداي (والزراعية   را أد وامليا   الاندسة الزراعية

دددا   طفددداو  التربيدددة املقارعدددة وودارة التعليميددد ة  ال ددد ة النفسدددية  املنددداهج وطدددرا التددددري   ُر

لدددددددأ الدددددددنف  التربدددددددوي  اللردددددددة العربيدددددددة والدراسدددددددا  )  وتمدددددددنح الذليدددددددة درردددددددة الليسدددددددا   ودددددددك بدددددددرامج (ع 

لددددأ الددددنف   اللرددددة العربيددددة  خ  الجررافيددددا  ع  وسدددد مية  اللرددددة الفر سددددية  اللرددددة وعجليزيددددة  التدددداُر

  (يزيدددة للتعلددديأ  ساسدددأد  الدراسدددا  ،رتماعيدددة للتعلددديأ  ساسدددأدللتعلددديأ  ساسدددأد  اللردددة وعجل

اضديا   الييميداي  )كما تمنح  ليدة التربيدة درردة البذدالورُو  ودك بدرامج    يداي والجيولوريدا  الُر

اضيا   ا   طفاو  العلوي للتعليأ  ساسأد  الُر الفيزياي  التعليأ الزراوك  التعليأ التجاري  ُر

  وبددددددرامج التعلدددددديأ املميددددددز إلعددددددداد معلددددددأ اللرددددددة وعجليزيددددددة وددددددك (سددددددأد  التربيددددددة الخاصددددددةللتعلدددددديأ  سا

اضدديا  والعلددوي للتعلدديأ ) اضدديا   الفيزيدداي  العلددوي البيولوريددة والجيولوريددة  والُر الييميدداي  الُر

 (. ساسأد

 6002 معاد علوي وتينولوريا الناعو 01

ر الدواي 09  6002 معاد اكلشاف وتطُو

 6001 املعاد الفند للتمُرض 60

 6001  لية ال قوا  60

 6009 ،صطناوك  لية اله اي 66
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دددددك تعتبدددددر  وو  ليدددددة لعلدددددوي  - َعددددددو  ليدددددة الددددده اي ،صدددددطناوك   دددددد  الذليدددددا  ودددددك و شددددداي  ُو
و
الددددده اي وت

تسددميأ وتسددني  )،صددطناوك بمنطقددة الشددرا  وسددط وال ددد سأددتأ  علددوي املسددتقبل وتةددأ   سدداي 

  وتمددددددددددنح الذليددددددددددة (وبرمجددددددددددة الروبوتددددددددددا    مدددددددددد  السدددددددددديبرا ي  البرمجددددددددددة وعُّددددددددددأ املعلومددددددددددا  الهكيددددددددددة

تسدددددميأ وتسدددددني  وبرمجدددددة الروبوتدددددا  )درردددددةالبذالورُو  ودددددك علدددددوي الددددده اي ،صدددددطناوك ودددددك بدددددرامج 

  (البياعدددا  الي يدددرة   مددد  السددديبرا ي والدددتعلأ العميدددق  البرمجدددة وعُّدددأ املعلومدددا  الهكيدددةوتحليدددل 

لميدددة  دبلددوي فندددد تمدددُرض )ويسددبقاا ودددك و شدداي املعادددد الفنددد للتمدددُرض والددهي يمدددنح الشدداادا  الع 

عدداي  البرعددامج التجسدديري ل  سددوو ع دد  دبلددوي املعاهددد الفنيددة للتمددُرض  الدددبلوي التخسبددأد وددك 

( التمدددددددددددُرض وتخسسددددددددددداسأا طبًقدددددددددددا   تياردددددددددددا  املسسسدددددددددددة التعليميدددددددددددة التدددددددددددا   لادددددددددددا املعاددددددددددددفدددددددددددرو  

(www.kfs.edu.eg). 

 اححرم احجامعي .2

ددة ودك الدد  الو دد   منده  شددعة الجامعدة لددأ ييد  لاددا  دري يةددأ  لياسأددا  ومعُّدأ  لياسأددا و بنيدة وداُر

ددددك ( 20)رميعادددا داخدددل مديندددة كفدددر الشددديخ ع ددد  مسدددا ة   اعددد  تشدددرل مددددار  متأاليدددة تقددد  ًبدددا  ُو فدددداًعا تقُر

اضية  والتربية النوعية :  ليا  الزراعة والتربية والطل البيطري  والاندسة  والتجارة  و داق  والتربية الُر

تيجية الخطددددددة وسددددددترا)والعلددددددوي واملبنددددددف وداري املس دددددد   واملدددددددن الجامعيددددددة  وعددددددادي  عةدددددداي هيئددددددة التدددددددري  

 .(00  6060-6000لجامعة كفر الشيخ 

 رسالة ورؤ ة احجامعة .2

وددك ضددوي الخطددة وسددتراتيجية للدولددة واملحافُّددة تددأ صدديا ة الرسددالة والرؤُددة ل جامعددة ع دد  النحددو  

 :(00لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )التاقك 

 :رسالة جامعة كحر الشيخ -أ

http://www.kfs.edu.eg/
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تقةةةدم جامعةةةة كحةةةر الشةةةيخ اححكوميةةةة  (*)واارة التعلةةةيم العةةةالي والب ةةةث العلمةةةيفةةةي َّطةةةار رسةةةالة "

َرة حةدمة املجتمع وتنمية البيلة لتسهم فةي بنةاء اقتصةاد 
َ
ك

َ
ة ب وث تطبيقية ْمبت نت 

ْ
برامة تعليمية متميزة ت

بةةةداع املعر ةةةة وتحعيةةةل الشةةةراكة امل ليةةةة وإلاقليميةةةة والدوليةةةة إلعةةةداد خةةةر جين قةةةادر ن علةةةى القيةةةادة وإلا 

 ".والتعلم املستمر في َّطار قيم أخيقية راقية

وتعمدددل رامعدددة كفدددر الشددديخ ع ددد  تحقيدددق رسدددالتأا مددد  خددد و إمدددداد املجتمددد  باملتخسسدددين والفنيدددين 

د بعصوو املعرفة وطرائق البحا املتقدمدة والقديأ السدامية  َزوا
و
والخبراي وك رمي  املجا    وإعداد و سان امل

الرخاي والرفاهيدة وردودة ال يداة لهاتد  وملجتمعد   والد  مد  خد و البدرامج واملقدررا   ليم ل يروة دافعة عحو 

لميدددة الرائددددة والقدددادرة ع ددد   دددل املشدددي   . الدراسدددية وكدددهل  تزوُدددد املجتمددد  والدولدددة باملعدددارف والبحدددو  الع 

فُّدة كفدر كدهل  تقدديأ خددما  مجتمعيدة تل دد ا تياردا  محا. وكشف سبل التنمية واملساهمة ودك تحقيقادا

ف املجا    كما تساأ الجامعة وك دعأ الدور و ليود والعالود ملسر م  خ و توييق الدراوبط   ا
َ

الشيخ وك ش

قية والعاملية م  خ و التحالفا   لمية العربية ووفُر لمية م  مختلف الجامعا  والايئا  الع  ال قافية والع 

ل وددد  ورددهق الطدد ق العددرق و راعددل للدراسددة بالجامعددة مدد  وسددتراتيجية واتفا يددا  التويمددة والتعدداون الع 

لدأ وتنميدة  ي الع    الفيدر و سدا ي وتقددو
ادكه بدة بدين بدااك الجامعدا   واملسداهمة ودك رو  

خ و بناي سمعة تنافسية طيه

القدددديأ و سدددداعية والدددد  مدددد  خدددد و إدارة رامعيددددة و عةدددداي هيئددددة تدددددري  ومعدددداوعين ومددددو فين لددددديأأ  دددددرا  

لميدة والتينولوريدة املتطدورة  تنافسية عح توافر لاأ املوارد املاديدة واملاليدة والع  ادة ووبدا   ُو و الجودة والُر

ددز  تفدداعلون وددك بيئددة رامعيددة  ساسدداا  دديأ العمددل والبندداي والتنميددة  وتسددودها يقافددة التندداف  مدد   رددل التميو ُو

ادة  .والُر

 :رؤ ة جامعة كحر الشيخ -ب

ةةةةةا فةةةةةي التعلةةةةةيم والب ةةةةةث العلمةةةةةي وقيةةةةةادة وتنميةةةةةة أن تكةةةةةون جامعةةةةةة رائةةةةةدة " ةةةةةا ودولي  ةةةةةا وَّقليمي  م لي 

                                                 
(*)

خدمرة  عليميرة   دريبيرة  فررز خرريجين كرادرين علرى المنافسرة علرى المسرتوى  :رسالة وزارة التعليم العالي والبحث  العلمثي المصثرية

 .اإلكليمت  الد لتا   لبية متطلباا التنمية الوطنية  االحتياجاا المجتمعية المتجددة

أن   ون مؤسساا التعلي  العالت ذاا مستوى رفيرع بمرا يرؤدي إلرى  ز يرد المجتمرع  :العلمي المصرية رؤية وزارة التعليم العالي والبح 

 .بخري  يتفق  حاجا ه  فقًا للمعايير العالمية
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 ".املجتمع، ومتميزة في صناعة املعر ة

تعمدددددددل رامعددددددددة كفددددددددر الشددددددديخ ع دددددددد  تحقيددددددددق رؤُتأدددددددا مدددددددد  خدددددددد و ربدددددددط البددددددددرامج واملقددددددددررا  التعليميددددددددة 

ة ال الية واملستقبلية  واستحدا  خيدارا  دراسدية عديددة  مداي  الطد ق  وإعتدا  بحدو  باملشروعا  التنمُو

ة  وتوفير بيئة تعليمية راابة ألفةل  لمية تثري الوعاي املعروك وتساأ وك  ل مشي   املجتم  اا   ولُو ع 

دددزي  وتددوفر لاددأ مقومددا  وبدددا  التنافسدددأد وتدددعأ النمددو امل ددد   ددداديود   
ددام ترودد  املتميه ددا وإ ليمي  الطدد ق محلي 

دددد  ودددك الشددددراكة مددد  رامعددددا  عربيددددة و رنليدددة ومسسسددددا  املجتمدددد  ألعةددداي هيئددددة التددددري  والعدددداملين   والتوسو

لمية ومالية تساأ وك بناي مجتم  املعرفة  .املد ي ومسسسا  العمل ووعتا م لتحقيق عوائد ع 

 الغايات وألاهداف إلاستراتيجية الت  ت قق رسالة احجامعة ورؤ تها .2

 دددددد يح والتحليددددددل الددددددد يق لوا دددددد  الجامعددددددة ترتيددددددز إسددددددتراتيجية رامعددددددة كفددددددر الشدددددديخ ع دددددد  الفاددددددأ ال

َد لذدل  ايدة مجموعدة مد   هدداف   
دده تأدا  و دد تدأ تحديدد الرايدا  وسدتراتيجية  و و وإمذاعاسأا  ورسالتأا  ورُؤ

َدة بددعطر كميددة وتمنيددة  التدداقك  َحدددا
و
-6060الخطددة وسددتراتيجية الرا عددة )وسددتراتيجية ووررائيددة الواضدد ة وامل

 :(20:20الشيخ   لجامعة كفر  6060

 بنية ت تية متطورة و ق املعايير القياسية: الغاية ألاولى-أ

 :وتةأ عدة  هداف إستراتيجية  ُك

 .التوس  وك املبا ي واملنشآ  لتت يي وطبيعة الذليا  الجديدة -

 .صياعة املنشآ  واملرافق و رازة بالجامعة -

 .تحديا البنية التحتية ل تسا   وعُّأ املعلوما  -

 التميز املعرفي والابتكار في خر جي احجامعة: الغاية الثانية-ب

 :وتةأ عدة  هداف إستراتيجية  ُك

ج ردير وفق املعايير   اديمية املتلنا   ادر ع   املنافسة وك سوا العمل -  .خُر
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 .تقديأ الدعأ الط بي و  اديود املتميز للط ق -

ر : الغاية الثالثة-جة
َ
ك

َ
 ححل املشكيت املعاصرةب ث علمي تطبيقي ْمبت

 :وتةأ عدة  هداف إستراتيجية  ُك

 .إعداد خطة للبحا العلود تتفق م  التوراا  القومية وتل د ا تيارا  املجتم  -

 .تعُّيأ ،ستفادة م  بن  املعرفة وك العملية التعليمية والبح ية -

ا - ا ودولي  َمة محلي 
ا
َحي ر وتحديا مج   مو  .تطُو

ز املذاعة الدولية -  .ل جامعة تعُز

 ا ادة املشاركة املجتمعية لتنمية البيلة امل يطة: الغاية الرابعة-د

 :وتةأ عدة  هداف إستراتيجية  ُك

ز مشاركة  طراف املجتمعية بفاعليا  الجامعة -  .تعُز

 . ن تذون الجامعة بي  خبرة للمجتم  املح ك -

 تنمية ورعاية الكوادر البشر ة: الغاية احةامسة -هة

 : هداف إستراتيجية  ُكوتةأ عدة 

 .تنمية  درا  وماارا   عةاي الايئة التدريسية بالجامعة -

 .تنمية  درا  وماارا  الجاات وداري  -

ة -  .الرعاية املتميزة للذوادر اللشُر

 .إع ي القيأ و خ  يا  ومذافحة الفساد -

ا ملعايير الاعتماد  ه: الغاية السادسة-و 
ت
 يلة ومان احجودةالاعتماد امل سسم  والبرامجي و ق

 :وتةأ عدة  هداف إستراتيجية  ُك
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 .،لتزاي بمعايير الجودة ع   مستو  الذليا  ل عتماد املسسسأد -

 .،لتزاي بماايير الجودة ع   مستو  الذليا  ل عتماد البرام ك -

الارتقةةاء بجةةودة تكنولوجيةةا املعلومةةات والاتصةةاالت لت قيةةق مسةةتو  عةةال مةةن : الغايةةة السادسةةة-ا

 التميز كجامعة َكية

 :وتةأ عدة  هداف إستراتيجية  ُك

 .رف  كفاية الشبية وليتروعية بالجامعة -

 .التوس  وك التعليأ وليترو ي -

 .تفعيل امليتبة الر مية -

 القيم اححاكمة لعمل احجامعة .2

تشددذل القدديأ  ساسددية ال ددد تحيددأ عمليددا  وع  ددا  رامعددة كفددر الشدديخ  هميددة خاصددة تبنددد علوأددا 

الجامعدددة سدددمعتأا وعجا اسأدددا ودددك  داي رسدددالتأا وتحقيددددق  اياسأدددا و هددددافاا وسدددتراتيجية لبلدددو  رؤُتأدددا  وتنحسددددر 

 :(02لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )هه  القيأ وك 

امل دددددد وتُّادددددر ودددددك املبددددداد ة و،بتذدددددار ووبددددددا  والنمدددددو : Academic Freedomاححر ةةةةةة ألاكاديميةةةةةة -

 .والشخبأد وو سا  بعهمية وعجات

ةز - تحقدق باليفدا  مد   ردل التميدز ودك  دل عمدل والد  : Quality and Excellenceاحجةودة والتميُّ ُو

ر املسدددتمر لَّفددراد و  شدددطة والعمليددا  ال دددد تقددوي  أدددا الجامعددة لتحسدددين  بلنميددة املادددارا  والتطددُو

الخدددددددما  ال ددددددد تقدددددددماا وال ددددددد تتفددددددق مدددددد  املعددددددايير الجددددددودة وددددددك التعلدددددديأ والددددددتعلأ والبحددددددا وودارة و 

 .العاملية

ددددق وددددك البحددددو  و عمدددداو :Teamworkالعمةةةةل فةةةةي  ر ةةةةق  - والدددد  بلشددددجي   يمددددة العمددددل بددددرو  الفُر

الداخليددة والخارريددة ل جامعددة ومعاملددة  خددر بددا تراي ومسدداعدة الطدد ق للمشدداركة وددك تنميددة رو  
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ق  يناي تقدماأ   اديود  .العمل وك فُر

تحقق با عفتا  و ماعدة ودك  دل  عمداو ووخد ن  والسددا   :Integrityكمال والاستقامة ال - ُو

 .وال قة  و،عتماد

ددددة و قددددوا :Fairnessالعدالةةةة  - مدددد  خددد و التعامددددل مددد   ددددل  فددددراد ع ددد  عحددددو  ئدددق مدددد  ا تدددراي  ُر

 .الجمي 

ددددددددق تعييددددددددد  دوار القياديددددددددة ال ددددددددد تدددددددددعأ وتحفددددددددز ، تددددددددراف امل ددددددددد  :Leadershipالقيةةةةةةةةادة  - عدددددددد  طُر

 .واملسئولية ،رتماعية

تدددتأ مددد  خددد و التعامدددل بمسددددا ية و ماعدددة مددد   مدددور التعلددديأ و داي : Transparencyالشةةةحا ية  -

ين  .و،رتقاي بفئا  الط ق وهيئا  التدري  ووداُر

الدددددددد  با سددددددددتجابة للمتطلبددددددددا   ساسددددددددية ومقابلددددددددة و  :Responsivenessإلامسةةةةةةةةا  باملسةةةةةةةةلولية  -

، تيارا  ال قيقية لسذان املجتم  املح ك واملستفيدي  و   اق ال قوا واملسالا م  التركيز 

 .ع   متطلبا  سوا العمل

 ملددواط  مبددد  ومسددئوو  :Belongingsالانتمةةاء  -
ً

بندداي الشخسددية املتذاملددة ملجتمدد  الجامعددة وصددو 

خ تحقق م  خ و التعادد باملشداركة والتعداون  ومتميز وفخور بتاُر ب د  وشروف بلناي مستقبل  ُو

 .وو دة الرر  وك تحقيق  هداف الجامعة و لياسأا ومعاهدها

ا تدددراي  ددديأ وعدددادا  وتقاليدددد وتدددرا  : Originality and Contemporaryألاصةةةالة واملعاصةةةرة -

لوددددددددد والتقنددددددددد وال قدددددددد اوك املعاصددددددددر وا تددددددددراي التعدديددددددددة املجتمدددددددد  وال فدددددددداظ عليدددددددد   مدددددددد  ،عفتددددددددا  الع 

ز وترسيخ الروابط ز التفاهأ وال وار بين ال قافا  و ديان  أدف تعُز  .و،خت ف وتعُز

 الحلسحة والسياسة التعليمية .0

ة الفلسدددفة العامدددة ل جامعددا   ومنأدددا رامعدددة ( 0) دددد  املدددادة  مددد   دداعون تنُّددديأ الجامعدددا  املسددُر

لودددددد لخدمدددددة املجتمددددد   اختسدددددان الجامعدددددا  بذدددددل: كفدددددر الشددددديخ ودددددك مدددددا يتعلدددددق بدددددالتعليأ الجدددددام ك والبحدددددا الع 
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د بعصدددوو  دددَزوا
و
و،رتقددداي بددد   وتزوُدددد  باملتخسسدددين والفنيدددين والخبدددراي ودددك رميددد  املجدددا    وإعدددداد و سدددان امل

ددددْن  مسددددتقبل الددددوط   أ وددددك بندددداي وتدددددعيأ املجتمدددد  وصو سددددا 
يو املعرفددددة وطددددرا البحددددا املتقدمددددة والقدددديأ الرفيعددددة ل 

لدددأ وتنميدددة القددديأ و سددداعيةوخدمدد ي الع  يدددر وتقددددو   الف 
ددكه ا 

 . ة و سددداعية  متوخيدددة ودددك الددد  املسددداهمة ودددك رو
َ

ووَصدددف

ات   ومسدددددر  سددددل مار وتنميددددة  هددددأ يددددروا   يددددر و سددددا يه وددددك  رفدددد  مسددددتُو القدددداعون الجامعددددا  بعنأددددا معقددددل للف 

َ  الجامعا  إق  ،هتماي بب ة  وَورا ك الثروة اللشُر نك للشدعل املجتم  ُو عا ال ةارة العربيدة والتدرا  التداُر

املسددددري وتقاليددددد   صدددديلة  ومراعدددداة املسددددتو  الرفيدددد  للتربيددددة الدينيددددة والخلقيددددة والوطنيددددة  وتوييددددق الددددروابط 

لميدددة لميدددة مددد  الجامعدددا   خدددر  والايئدددا  الع  و ْن تيفدددل الدولدددة اسددددتق و . العربيدددة و رنليدددة: ال قافيدددة والع 

دق الدرابط بدين التعلديأ الجدام ك و اردا  املجتمد  ووعتدا  الجامعدا  بمدا يو   
 0926لسددنة  29القداعون ر دأ )َحقه

 (.2  6002 شعن تنُّيأ الجامعا   

ير والقيأ و ساعية وال  م     الف 
اكه ة إق  بناي و سان واملجتم   ورو وسأدف فلسفة الجامعة املسُر

دددددة التسدددددرف ودددددك . نيدددددة والدراسدددددا  العليدددداخدددد و  ليدددددا  تقددددددي الدراسدددددا   ساسددددية والعلدددددوي املا ول جامعدددددة  ُر

ل خددددددارتك ُدددددددة التعلدددددديأ واملنا شدددددددة دون تددددددددخو  
ره حو تمتددددددد   فرادهدددددددا معلمددددددون وطددددددد ق ب  لتدددددددزي الجميددددددد  . شددددددئونأا  ُو ُو

لميدددة ودددك مختلدددف مجدددا   الدراسدددة  دددلطة َمدددْنح الددددررا  الع  لميدددة و خ  يدددة رفيعدددة  ول جامعدددة سو ا  ع  بمسدددتُو

 (.62  6000مينا  )

َد  الو ائف و هداف  ساسية ل جامعة وكو و   
إعداد الط ق للتعلأ وتنمية  دراسأأ وك  قوو : ده

دل مسدئوليا  ال يداة ودك صدورها  جين م  مختلف التخسسا    ادُر  ع د  تحمو لود  وإعداد خُر البحا الع 

ل ، تسدددددادية و،رتماعيدددددة وال قافيددددددة  وإتا دددددة التعلددددديأ ل جميدددددد   وتعكيدددددد  هميدددددة التعلددددددي أ املسدددددتمر والتدددددددُر

والتفاعل والعمل املشتري م  املسسسا  ، تسادية و،رتماعية والخدميدة ودك املجتمد   ومواكبدة املتريدرا  

ة)العامليدددددة  وتنميددددددة صددددددي  التعدددددداون الدددددددوقك ومجا تدددددد   الخطددددددة : وتارة التعلددددديأ العدددددداقك والبحددددددا العلوددددددد املسددددددُر

ر منُّومة التعليأ العاقك    (.6  6000وستراتيجية لتطُو
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وليدد  تحديددد  هددداف الجامعددا   أدده  الييفيددة مدد  العموميددة  دداو دون بددروت صخسددية  ددل رامعددة  

دددز  ودون مراعددداة  ة رميعادددا تسددد   لتطبيدددق  هدددداف وا ددددة  دون مسدددا ة للتميو  يدددا  دددد  الجامعدددا  املسدددُر

لميدددة للبيئدددة ال دددد تعمدددل ودددك إطارهدددا  دددل رامعدددة  وهدددها  د  إقددد  التنمددديط والتقليديدددة ودددك الذليددد ا  و  سددداي الع 

ر املبدد  باسدتخداي  ز والتناف  والتطدُو َل م  فاعليتأا و فقدها فرن التميو
ا
ل
َ
داخل الجامعا  املختلفة  مما  

دددددددًدا لايا دددددددل الجامعدددددددا  و سددددددد  تنُّيمادددددددا  لميدددددددة املتا دددددددة ألي منأدددددددا  وبمدددددددا   دددددددد  تجمو دددددددة والع  الطا دددددددا  الفيُر

دهدا  و يداق منداخ(. 622  6000ض اوي  وامللي دك  ) دز التخسسدا  وتفرو املنافسدة   صسداعد الجامعدة ع د  تميو

 .وتحقيق امليزة التنافسية

دددة الواضددد ة للتعلددديأ الجدددام ك املسددددري   لقدددد  صدددبح  مدددر ردددد خطيدددر  سدددلل  يدددداق الفلسدددفة التربُو

دا
ً
 وال د تستقي رهورها م  فلسفة ارتماعية شاملة  وكهل  عدي تذامل عناصر السياسة التعليمية اعط  

م  هه  الفلسفة  وعدي اتساا  هدافاا مد  رملدة النُّداي السياسدأد و،رتمداوك و، تسدادي  و ددرسأا ع د  

ويشير الوا د  املعديد إقد   يداق الفلسدفة و مدو  مةدامينأا ال دد (. 61  6000مد ور  )اسلشراف املستقبل 

إقددددددد   يددددددداق املشدددددددرو   يررددددددد  هدددددددها(. 06  6002محمدددددددد  )تقدددددددود اللشدددددددريعا  واللدددددددوائح والسياسدددددددا  الجامعيدددددددة 

شددَتق منأددا  هددداف  ددل  طاعددا  
و
د  هددداف العامددة للمجتمدد  والدولددة  وال ددد ت  

ال ةدداري والتنمددوي الددهي يحددده

أ وا رجاي لتحقيق ال  املشرو  ال ةاري والتنموي 
و
 .املجتم  لتتحري رميعاا وك تنا 

ر أعداد الطيب باحجامعة في الحترة من  .2 وُّ
َ
ط

َ
 م2020-2002ت

ة  شدددددذل  مركدددددزي مددددد  خددددد و ميتدددددل التنسددددديق  الدددددهي يدددددوت  يدددددتأ  بدددددوو ال طددددد ق بالجامعدددددا  املسدددددُر

دددددة العامددددة  و مددددا صعادلاددددا  والددددد  وددددك ضددددوي  عدددددداد  الطدددد ق وفددددق مجمددددو  دررددددداسأأ وددددك امتحددددان شدددداادة ال اعُو

د املجل   ع   ل جامعا  وك نأاية  ل عاي رام كه  بناًي ع   ا ترا  مجدال  الجامعد  
ا  املطلوبة   يا يحده

دون ودك  دل 
و
ْقَبل ه ر ي مجال  الذليا  املختلفة  عدد الط ق م   بناي رماورُة مسدر العربيدة الدهي  يو

ْ
خ

ه
 عد  

د املجلد   ع د  ل جامعددا  عددد الطدد ق   
لدة للقبدوو بذددل  ليدة يحددده  

 ليدة  و معادد  ومدد  مراعداة الشددروع املسهه

دددون مددد   يدددر  بنددداي رماورُدددة مسدددر العربيدددة وُو 
و
ْقَبل ذدددون الدددهي  يو ْسدددَدر بقبدددولاأ  دددرار مددد  وتُدددر التعلددديأ العددداقك  ُو
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ين وددك  ددل  ليددة  ل  َحددوا
و
ددد عدددد الطدد ق  و امل لاأ وعقددل  يدددهأ بقددرار  مندد   ووددك رميدد    ددواو   يجددوت  ْن يُز تحددُو

  6002  0926لسددنة  29 داعون ر دأ )مد  عددد الطدد ق املقبدولين مد   بندداي رماورُدة مسدر العربيددة % 00عد  

29.) 

ر  عداد الط ق بجامعة كفر الشيخ وك الفترةم  صعر   وو
َ
ط

َ
 :ي كما ي ك6060-6000الجدوو التاقك ت

 (6)ردوو ر أ 

ر  عداد الط ق بجامعة كفر الشيخ وك الفترةم   وو
َ
ط

َ
 ي6060-6000ت

 2020/2020 2004/2020 2001/2004 2002/2001 2000/2002 2002/2000 الكلية م

 6201 6602 6020 0200 0926 0022 الزراعة 0

 9000 9010 9009 1200 9226 2020 التربية 6

 0900 0292 0200 0021 0999 0202 الطل البيطري  0

 0261 0212 0026 0601 0216 6122 الاندسة 2

 00222 00102 00000 00662 00222 2112 التجارة 0

 0000 0001 6029 606 602 6066 التربية النوعية 2

 00200 00996 00296 00902 06022 1962  داق 2

اضية 1  0009 6000 6261 6600 6260 6021 التربية الُر

 0221 0001 0002 0210 0902 0212 العلوي 9

00 

السيدلة 

 والتسني 

 الدوا ي

0002 6609 0222 0202 6012 0999 

00 

 

علوي الثروة 

 السميية

 واملسايد

200 0001 0000 0000 0000 0000 

 0002 6692 6602 0202 0220 921 الطل اللشري  06

 2202 0900 6212 6060 6060 912 الع   الطبي ك 00

 6202 6690 0122 0200 0120 0022 التمُرض 02

00 
طل وررا ة 

 الفأ و سنان
699 262 912 0020 0020 0026 

02 
ال اسبا  

 واملعلوما 
660 290 200 910 0000 0002 
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 2020/2020 2004/2020 2001/2004 2002/2001 2000/2002 2002/2000 الكلية م

 6009 6610 0002 111 210 -  لس  02

01 
املعاد الفند 

 للتمُرض
 -- - 060 622 022 

09 
اله اي 

 ،صطناوك
- - - - 600 020 

 20062 20000 09200 00001 02290 20002 إلاجمالي 

 .ودارة العامة لشئون التعليمبجامعة كفر الشيخ مركز املعلوما  والتويیق ودعأ اتخاا القرار: املسدر

 :يوضا الجدوو السابقما ي ك

رددددداي   ليدددددة  داق ودددددك املركدددددز  وو مددددد   يدددددا عددددددد الطددددد ق :م2002/2000العةةةةةام احجةةةةةامعي فةةةةةي  -

( 2020)طالًبدا  يدأ  ليدة التربيدة ب رمداقك ( 2112)طالًبا  تلوأا  لية التجارة ب رماقك ( 1962)ب رماقك 

تسدبقاا  ليدة طالًبدا  ( 660)طالًبدا  بينمدا رداي   ليدة ال اسدبا  واملعلومداتفي املركدز  خيدر ب رمداقك 

ولدددأ يلتحدددق  ي طالدددل  و طالبدددة ودددك هدددها العددداي . طالًبدددا( 699)طدددل وررا دددة الفدددأ و سدددنان ب رمددداقك

 .الدراسأد بذلية  لس 

ردداي   ليددة  داق  يًةدداوك املركددز  وو مدد   يددا عددددالط ق :م2000/2002فةةي العةةام احجةةامعي  -

طالًبا  يأ  ليدة التربيدة ب رمداقك ( 00222)قك طالًبا  تلوأا  يًةا  لية التجارة ب رما( 06022)ب رماقك 

طالًبا  وراي   لية ال اسبا  واملعلوما  وك املركز  خير م   يا عدد الط ق ب رمداقك ( 9226)

 .طالًبا( 262)طالًبا  تسبقاا  لية طل وررا ة الفأ و سنان ب رماقك( 290)

املركدز  وو مد   يدا عددد الطدد ق  رداي   ليدة  داق  يًةداوك :م2002/2001فةي العةام احجةامعي  -

طالًبا  يأ  ليدة التربيدة ب رمداقك ( 00662)طالًبا  تلوأا  يًةا  لية التجارة ب رماقك ( 00902)ب رماقك 

طالًبدددا  بينمدددا رددداي   ليدددة ال اسدددبا  واملعلومدددا  ودددك املركدددز  خيدددر مددد   يدددا عددددد الطددد ق ( 1200)

ولأ يلتحدق  ي طالدل  و طالبدة ودك . طالًبا( 111)ب رماقكطالًبا  تسبقاا  لية  لس  ( 200)ب رماقك 

 .هها العاي الدراسأد باملعاد الفند للتمُرض
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راي   لية  داق  يًةاوك املركدز  وو مد   يدا عددد الطد ق  :م2001/2004في العام احجامعي  -

بيدددددة ب رمددددداقك طالًبدددددا  يدددددأ  ليدددددة التر ( 00000)طالًبدددددا  تلوأدددددا  ليدددددة التجدددددارة ب رمددددداقك ( 00296)ب رمددددداقك 

ةدددفي املركدددز  خيدددر مدد   يدددا عددددد الطددد ق ب رمددداقك ( 9009) طالًبددا  بينمدددا رددداي املعادددد الفنددد للتمُر

ولدددددأ يلتحدددددق  ي طالدددددل  و . طالًبدددددا( 910)طالًبدددددا  تسدددددبق   ليدددددة ال اسدددددبا  واملعلوماتب رمددددداقك ( 060)

 .طالبة وك هها العاي الدراسأد بذلية اله اي ،صطناوك

رداي   ليدة  داق  يًةداوك املركدز  وو مد   يدا عددد الطدد ق :م2004/2020فةي العةام احجةامعي  -

طالًبدددددا  يدددددأ  ليدددددة التربيدددددة ب رمددددداقك ( 00102)طالًبدددددا  تلوأدددددا  ليدددددة التجدددددارة ب رمددددداقك ( 00996)ب رمددددداقك 

 طالًبددا  صسددبق ( 600)وددك املركددز  خيددر ب رمدداقك  طالًبددا  بينمددا ردداي   ليددة الدده اي ،صددطناوك( 9010)

 .طالًبا( 622)ب رماقك  الفند للتمُرض املعاد

عددددددد ودددددك املركدددددز  وو مددددد   يدددددا  رددددداي   ليدددددة  داق  يًةدددددا :م2020/2020وفةةةةةي العةةةةةام احجةةةةةامعي  -

طالًبدا  يدأ  ليدة التربيدة ( 00222)طالًبا  تلوأا  يًةا  لية التجارة ب رماقك ( 00200)ب رماقك  قالط  

تمدددددُرض ودددددك املركدددددز  خيدددددر مددددد   يدددددا عددددددد الطددددد ق املعادددددد الفندددددد لل طالًبدددددا  ورددددداي( 9000)ب رمددددداقك 

 .طالًبا( 020)طالًبا  تسبق   لية اله اي ،صطناوك ب رماقك( 022)ب رماقك 

ي ب رمدددداقك 6060/6060ممددددا سددددبق يتضددددا  نا  كبددددر عدددددد للطدددد ق بالجامعددددة  ددددان وددددك العدددداي الدراسددددأد 

طالًبددام  ي ( 20002)ي ب رمدداقك 6000/6002طالًبددا  بينمددا  ددان   ددل عدددد للطدد ق وددك العدداي الجددام ك ( 20062)

 نا هناي اتدياد وك  عداد الط ق امللتحقين بجامعة كفر الشيخ عاًما  عد عاي مما يددو ع د   نا رامعدة كفدر 

 .الشيخ رامعة راابة للط ق

 : أا العديد م  النقاع ال د تستورل املرارعة  ُك -وك ر ي البا ا-وسياسة القبوو بالجامعا  

ل و يددر د يددق   يددا يسددل ال ددد  د ددف مجمددو  ا -  
ه
لدددررا  الددهي يحسددل عليدد   عددض الطدد ق مةددل

أ وك الدررا    يا يحسل  عض الط ق % 000لبعض الذليا  إق   وبهل   دي  عملية تضخو

 .ع   دررا  مرتفعة و  تسهلاأ ل لتحاا بالذلية ال د ير بونأا
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دة  - العامدة  وهدو املجمدو  الي دك لددررا  ،متحدان  م  خ و املعيدار الو يدد لقبدوو الطد ق بال اعُو

دة  وعدو  التخسسددا   ددة و،بتذاُر   يميد  اليشدف عد   دددرا  وإمذاعدا  الطد ق ال قيقيدة املااُر

ال ددددد تناسددددل  ددددل مددددنأأ  وبددددهل  تريددددل فددددرن التندددداف  وددددك امددددت ي ماددددارا  وبدددددا  و،بتذددددار بددددين 

 .الط ق

الفادددأ :   و  صع دددك مددد   ددددرا  الطالدددل العقليدددة م دددليبدددال  عُّددداي ،متحدددان ودددك ال فدددت و،سدددتررا  -

والتحليدددددددل والتركيدددددددل والنقدددددددد  وبالتددددددداقك يذدددددددون التنددددددداف  بدددددددين الطددددددد ق ع ددددددد  ال فدددددددت و،سدددددددتُّاار  

والتنددددداف  ع ددددد  الددددددرو  الخسوصدددددية  وع ددددد  املددددددر  الدددددهي لديددددد  القددددددرة ع ددددد  تحفددددديت الطالدددددل 

 .الدرو  وكيفية ورابة وك ،متحان فقط

حدددد   الطلدددل ا - ا كبيدددرة ع دددد  الجامعدددا  ال ذوميدددة ب مذاعاسأددددا يو
ً
ليبيددددر ع ددد  التعلددديأ الجددددام ك ضدددروط

املحدددددودة  فيددددسدي الدددد  إقدددد  ،هتمدددداي بدددداليأه ع دددد   سدددداق الجددددودة  ممددددا يددددسير سددددلًبا ع دددد  القدددددرا  

جين  .التنافسية ل خُر

دة العامدة بدعنأأ عبدا رة   - ير لد   عض الط ق الهي   سلوا ع   درردا  عاليدة ودك ال اعُو صسود ف 

و مدددر مختلدددف ودددك ضدددوي مدددا يتضدددا  عدددد الددد  مددد  اعخفدددا  مسدددتو   داي ألعدددداد كبيدددرة مدددنأأ ودددك 

ف بذليا  القمة َسوا  .السنوا   وق  بالجامعا   خاصة فيما صو

دددة العامددة - َسدداق  عدددض طددد ق ال اعُو ولدددأ يلتحقدددوا % 90  مددد  ال اصدددلين ع ددد  مجمددو    يقدددل عددد  يو

دددزي    
ون مددد  املتميه َعددددو ب  دددد   ليدددا  القمدددة  بندددو   مددد  و بددداع  فادددأ مددد   يدددا مجمدددو  دررددداسأأ صو

 .واملتفو ين

يسدي اعلشار الجامعا  الخاصة إق  ،تدوارية وك معايير القبدوو بالجامعدا    يدا  صدبح  تلد   -

ًندا ا لم 
ً
ددا الدهي  يلنافسددون ع د  دخولاددا بددعموالاأ   الجامعدا  مدد ا للعديددد مد  الطدد ق القدادُر  مالي 

وددك  ددين  نا هندداي فقددراي   صسددتطيعون الدد   يددا يلنافسددون ع دد  دخددوو الجامعددا  بمجمددوعاأ  

ق املشا ل ،رتماعية  
َعمه  .مما صو
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ين في الدراسات العليا باحجامعة في الحتر  .1 د 
يم
َ
ق
ْ
ر أعداد الطيب امل وُّ

َ
ط

َ
 م2020-2002ة من ت

َعددددددددو طالدددددددل الدراسدددددددا  العلیدددددددا هدددددددو املقدددددددوي الدددددددرئ   ملنُّومدددددددة الدراسدددددددا  العلیدددددددا وعمادهدددددددا  فعائدددددددد  یو

الدارسا  العلیا ینسلو  ساًسا ع   الطالل  بل  ير  فاو عنسر وعتا  وك املنُّومة وبدوع  تفقد املنُّومة 

دل الدراسا  العلیا لدی   در فطالل رزًيا كبيًرا م   همیتأا    ة وعقل وا   مدري منفدتح  دادر ع د  تحمو
ا

ة خ 

الدراسدا  العلیدا  كثدر  كمدا  نا طالدل. (62  6000عبددهللا  ) عباي البحا ب رادة وخبرة و درة ع   إعجات بح د  

إرددددراي البحددددو  العلمیددددة ال ددددد وددددك فئددددا  املجتمدددد   دددددرة ع دددد  اسددددل مار التددددراكأ الاائددددل مدددد  املعرفددددة واملعلومددددا  

ر تساعد وك تق وو
َ
ط

َ
ي املجتم  وت  (.9  6000 عساري  )دو

دا م  مراعاة  درسأأ ع     (:622  6000إبراهيأ  )وعند اختیار ط ق الدراسا  العلیا   بو

َوَرة املعرفة وتحلیلاا وعقدها -
ْ
َبل  .ابتدا   سالیل  دی ة ل 

 .التركيز وامل  ُّة  والعمل التعاو ي م   خُر  -

 .املختلفة ل ل املشا ل املانیةربط بين املعارف ال -

 .الو وف ع   مسادر املعلوما  م  منا عاا  صیلة -

 .قيق إعجات  ل مشذلة اا  ع  ة مباشرة باملجتم تح -

 .تحلیل وتقییأ املعلوما  وك مجاو التخس  والقیا  علوأا ل ل املشا ل -

ي  وك  د  يا
َ
ق
و
ر  عداد الط ق امل وو

َ
ط

َ
 -مارستير  -دبلوي )الدراسا  العلياويعر  الجدوو التاقك ت

 :ي كما ي ك6060-6000بجامعة كفر الشيخ وك الفترة م  ( دكتوراة

 (0)ردوو ر أ 

ي  وك الدراسا  العليا د  يا
َ
ق
و
ر  عداد الط ق امل وو

َ
ط

َ
بجامعة كفر الشيخ وك ( دكتوراة -مارستير  -دبلوي )ت

 ي6060-6000الفترة م  

 2020/2020 2004/2020 2001/2004 2002/2001 2000/2002 2002/2000 الكلية م

 906 000 21 600 129 062 الزراعة 0

 0001 0901 0920 2000 2200 0002 التربية 6
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0 
الطل 

 البيطري 
129 120 219 620 602 090 

 000 20 00 22 29 - الاندسة 2

 0121 966 206 0002 206 - التجارة 0

2 
التربية 

 النوعية
21 20 20 16 19 60 

 229 020 690 226 260 -  داق 2

1 
التربية 

اضية  الُر
000 016 090 020 002 620 

 022 602 661 029 02 062 العلوي 9

00 

السيدلة 

 والتسني 

 الدوا ي

- - 010 020 609 012 

00 

 علوي الثروة

السميية 

 واملسايد

- - 60 00 62 000 

06 

معاد علوي 

وتينولوريا 

 الناعو

- - 22 69 00 00 

00 
الطل 

 اللشري 
- - - 01 20 20 

 00022 1600 1009 00202 9192 2096 إلاجمالي 

  ٠٢00/٠٢02النشددددددددددددددددددددددرة و سددددددددددددددددددددددائیة لجامعددددددددددددددددددددددة كفدددددددددددددددددددددددر الشدددددددددددددددددددددديخ وددددددددددددددددددددددك  عددددددددددددددددددددددواي الجامعيدددددددددددددددددددددددة : املصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدر

ودارة العامددددددددددددددددددددددة ملركددددددددددددددددددددددز املعلومددددددددددددددددددددددا   6060/6060  6009/6060 6009/ 6001 6002/6001 6002/6002

 .اتخاا القرار بجامعة كفر الشيخوالتويیق ودعأ 

 :يوضا الجدوو السابقما ي ك

ردددداي   ليددددة التربيددددة وددددك املركددددز  وو مدددد   يددددا عدددددد الطدددد ق : م2002/2000فةةةةي العةةةةام احجةةةةامعي  -

ي  وك الدراسدا  العليدا  د  يا
َ
ق
و
( 0002)بجامعدة كفدر الشديخ  ب رمداقك ( دكتدوراة -مارسدتير  -دبلدوي )امل



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

277    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

طالًبددا  بينمددا ردداي   ليددة العلددوي وددك املركددز  خيددر ( 129)البيطددري ب رمدداقك طالًبددا  تلوأددا  ليددة الطددل 

ولدددددأ يلتحدددددق  ي طالدددددل  و . طالًبددددا( 20)طالًبا تسدددددبقاا  ليدددددة التربيددددة النوعيدددددة ب رمددددداقك ( 02)ب رمدددداقك 

السدديدلة والتسددني  الدددوا ي  علددوي الثددروة : طالبددة وددك هددها العدداي بمر لددة الدراسددا  العليددا بذليددا 

 .واملسايد  و لية الطل اللشري السميية 

رداي   يًةدا لية التربيدة ودك املركدز  وو مد   يدا عددد الطد ق : م2000/2002في العام احجامعي  -

ي  وددك الدراسددا  العليددا  ددد  يا
َ
ق
و
طالًبا تلوأددا ( 2200)بالجامعددة ب رمدداقك ( دكتددوراة -مارسددتير  -دبلددوي )امل

طالًبدا  ( 02)ي   ليدة العلدوي ودك املركدز  خيدر ب رمداقك طالًبدا  بينمدا ردا( 129) لية الزراعدة ب رمداقك 

بينما لأ  يلتحق  يًةا وك هدها العداي الدراسدأد  ي . طالًبا( 20)تسبقاا  لية التربية النوعية ب رماقك 

السدددددديدلة والتسددددددني  الدددددددوا ي  علددددددوي الثددددددروة : طالددددددل  و طالبددددددة بمر لددددددة الدراسددددددا  العليددددددا بذليددددددا 

 .وي وتينولوريا الناعو  و لية الطل اللشري السميية واملسايد  معاد عل

رداي   يًةدا لية التربيدة ودك املركدز  وو مد   يدا عددد الطد ق : م2002/2001في العام احجامعي  -

ي  وددك الدراسددا  العليددا  ددد  يا
َ
ق
و
طالًبا تلوأددا ( 2000)بالجامعددة ب رمدداقك ( دكتددوراة -مارسددتير  -دبلددوي )امل

ًبدددا  بينمدددا رددداي   ليددة علدددوي الثدددروة السدددميية واملسدددايدوك املركدددز طال( 0002) ليددة التجدددارة ب رمددداقك 

بينمددا لددأ  . طالًبددا( 226)طالًبددا  صسددبقاامعاد علددوي وتينولوريددا الندداعو ب رمدداقك ( 029) خيددر ب رمدداقك 

 .يلتحق  ي طالل  و طالبة بمر لة الدراسا  العليا وك هها العاي بذلية الطل اللشري 

ردداي   يًةددا لية التربيددة وددك املركددز  وو مدد   يددا عدددد الطدد ق :م2001/2004 يالعةةام احجةةامعي  -

ي  وددك الدراسددا  العليددا  ددد  يا
َ
ق
و
طالًبا تلوأددا ( 0920)بالجامعددة ب رمدداقك ( دكتددوراة -مارسددتير  -دبلددوي )امل

طالًبدددددا  بينمدددددا ردددددداي معادددددد علدددددوي وتينولوريدددددا النددددداعووك املركدددددز  خيددددددر ( 206) ليدددددة التجدددددارة ب رمددددداقك 

 .طالًبا( 69)طالًبا  تسبق   لية علوي الثروة السميية واملسايد ب رماقك ( 60)ب رماقك 

ردداي   يًةدا لية التربيددة ودك املركددز  وو مد   يددا عددد الطدد ق :م2004/2020فةي العةةام احجةامعي  -

ي  وددك الدراسددا  العليددا  ددد  يا
َ
ق
و
طالًبا تلوأددا ( 2012)بالجامعددة ب رمدداقك ( دكتددوراة -مارسددتير  -دبلددوي )امل
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طالًبدددددا  بينمدددددا رددددداي معادددددد علدددددوي وتينولوريدددددا النددددداعو ودددددك املركدددددز  خيدددددر ( 966) ليدددددة التجدددددارة ب رمددددداقك 

 .طالًبا( 62)طالًبا تسبق   لية علوي الثروة السميية واملسايد ب رماقك ( 00)ب رماقك 

  ليدة التربيدة ودك املركدز  وو مد   يدا عددد الطد ق راي   يًةدا:م2020/2020في العام احجامعي  -

ي  وددك الدراسددا  العليددا  ددد  يا
َ
ق
و
طالًبا تلوأددا ( 0001)بالجامعددة ب رمدداقك ( دكتددوراة -مارسددتير  -دبلددوي )امل

طالًبدددا  بينمدددا رددداي   ليدددة التربيدددة النوعيدددة ودددك املركدددز  خيدددر ب رمددداقك ( 0121) ليدددة التجدددارة ب رمددداقك 

 .اطالبً ( 00)امعاد علوي وتينولوريا الناعو ب رماقك  طالًبا صسبق ( 60)

ي  بالدراسددددددددا  العليددددددددا  ددددددددان وددددددددك العدددددددداي الجددددددددام ك  ددددددددد  يا
َ
ق
و
ممددددددددا سددددددددبق يتضددددددددا  نا  كبددددددددر عدددددددددد للطدددددددد ق امل

ي 6000/6002طالًبدددددددا  بينمددددددا  دددددددان   دددددددل عدددددددد للطددددددد ق وددددددك العددددددداي الجدددددددام ك ( 00202)ي ب رمدددددداقك 6002/6001

 ( 2096)ب رمددداقك 
َ
ت دددو  

و
ي  بالدر  طالًبدددا  هدددها و دددد ل دددد  يا

َ
ق
و
اسدددا  العليدددا ودددك  ليدددة التربيدددة ارتفدددا   عدددداد الطددد ق امل

ررددد  الدددد   مدددد  وراددددة عُّددددر البا ددددا  إقدددد  ر بددددة  عددددداد كبيددددرة مدددد  الطدددد ق ،لتحدددداا بالدددددبلوي العدددداي  أدددددف  ُو

الت ليددد  ودددك و دددائف التربيدددة والتعلددديأ ولدددي  اسدددتيماو الدراسدددة  و القيددداي بعبحدددا  علميدددة  و رسدددائل مارسدددتير 

مدددد  الدبلومددددة إقدددد  املارسددددتير إقدددد  الدددددكتوراة ع دددد  مسددددتو   ودكتددددوراة  و أددددها تددددنخفض  عددددداد  شددددذل  تدددددُر ك

 .الذلية

ر أعداد أعضاء هيلة التدريس والهيلة املعاونة باحجامعة في الحترة من  .4 وُّ
َ
ط

َ
 م2020-2002ت

عَتَبدددر عامدددل املسدددتو  العلودددد وامل دددد العددداقك والعدددالود ألعةددداي هيئدددة التددددري  بالجامعدددا   و ددددراسأأ  صو

لط  أددأ وإسددااماسأأ الجددادة واملتجددددة وددك بنيددة املعرفددة والتينولوريددا ال ددد تسددود العددالأ  ع دد  تقددديأ الجديددد 

لميددددة متقدمددددة وددددك التسددددنيفا  العامليددددة  وكددددهل  افتخددددار    ددددد املتطلبددددا  الرئيسددددة لوصددددوو الجامعددددة ملذاعددددة ع 

جوأا  شرف ،عتماي لاا  و ما ي الي يري  م  الط ق وك ،لتحاا  أا  .ط  أا وخُر

َعددددو عةدددو هیئدددة التددددرئ    دددد الر دددائز  ساسدددیة ودددك الجامعدددة وع    ددددر تعهیلددد  و دراتددد  العلمیدددة ويو 

لمیة  ساسیة م  تدرئ  وبحدا علودد وخدمدة املجتمد    واملانیة تتو ف  درت  ع    داي و ائف  وماام  الع 
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عجدا  الجامعدة ودك  داي فادو مفتدا   دل إصد   و سدا   دل تطدوىر  وع د   ددر كفايتد  وإعتارد  العلودد یتو دف 

ل التريرا  الاائلة و،عفجار املعرودك املدههل  (. 0  6002 نايأ  )مااماا  وتتو ف القوة داخل الجامعة  وك   

مدة یدتأ اكلسدا أا وعقلادا وإبدداعاا وتطوىرهدا   
ع   رودة ما یمتلي  عةدو هیئدة التددرئ  مد   صدوو معرفیدة  یه

روهر  )بعدائ  م  عا یة وىحقق  هداف الجامعة م  عا یة  خر   وتطبیقاا بالشذل الهي یساأ وك ،رتقاي

6001  2.) 

دددددددا  ْن یلسددددددأ بمجموعددددددة مدددددد  ولذدددددي   يقددددددوي عةددددددو هیئددددددة التدددددددرئ  بمسددددددئولیات  ع ددددد   كمددددددل وردددددد    بو

 (:000-006  6009الجوارعة  والقةاة  )السما   ُك 

ا  بح یة متواتعة م  عمل  التيیف و، رجاي م   واعد العمل   ادیود و،عخراع وك مشروع -

 .  ادیود  م  توافر الر بة وك العطاي العلود للط ق

لمیة و درت  ع   متا عة  ل ماهو ردید وك مجاو تخسس   -   م  املادة الع 
و
 .التمي

 . درت  ع   عقل املعرفة لط ق الدراسا  العلیا وتوروأاأ -

لمیة  -  .ال د یقدماایلسأ بدررة عالیة م   ماعة تجا  املادة الع 

 .یتميز بالقدوة ال سنة والتواتن النفسأد وك سلوك  -

ر  عددداد  عةداي هيئددة التدددري  والايئدة املعاوعددة بجامعددة كفدر الشدديخ وددك  ددوو
َ
ط

َ
ويعدر  الجدددوو التداقك ت

 :ي كما ي ك6060-6000الفترة م  

 (2)ردوو ر أ 

ر  عداد  عةاي هيئة التدري  والايئة املعاوعة بجامعة كفر  وو
َ
ط

َ
 ي6060-6000الشيخ وك الفترة م  ت

 2020/2020 2004/2020 2001/2004 2002/2001 2000/2002 2002/2000 الكلية م

 621 610 019 000 002 002 الزراعة 0

 000 92 90 22 20 20 التربية 6

0 
الطل 

 البيطري 
002 002 002 002 002 020 
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 2020/2020 2004/2020 2001/2004 2002/2001 2000/2002 2002/2000 الكلية م

 020 022 000 060 002 002 الاندسة 2

 92 92 19 16 22 22 التجارة 0

2 
التربية 

 النوعية
22 22 10 19 90 90 

 020 010 000 009 002 002  داق 2

1 
التربية 

اضية  الُر
20 20 02 01 22 21 

 002 000 002 92 96 96 العلوي 9

00 

السيدلة 

 والتسني 

 الدوا ي

09 66 21 09 20 21 

00 

علوي 

 الثروة

السميية 

 واملسايد

2 9 09 69 00 06 

06 
 الطل

 اللشري 
00 02 026 022 620 620 

00 
الع   

 الطبي ك
00 02 00 00 02 20 

 20 20 22 20 00 62 التمُرض 02

00 

طل 

وررا ة 

الفأ 

 و سنان

6 66 02 20 20 00 

02 
ال اسبا  

 واملعلوما 
6 9 09 02 66 60 

 22 02 01 60 2 -  لس  02

01 

معاد علوي 

وتينولوريا 

 الناعو

- - 00 60 09 09 

 2 0 2 - - - ال قوا  09
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 2020/2020 2004/2020 2001/2004 2002/2001 2000/2002 2002/2000 الكلية م

60 

معاد 

اكلشاف 

ر  وتطُو

 الدواي

- - 6 0 0 2 

60 
اله اي 

 ،صطناوك
 -- - 00 01 01 

 0120 0102 0262 0611 0009 922 ورماقك 

  ٠٢00/٠٢02النشدددددددددددددددددددددددرة و سدددددددددددددددددددددددائیة لجامعدددددددددددددددددددددددة كفدددددددددددددددددددددددر الشددددددددددددددددددددددديخ ودددددددددددددددددددددددك  عدددددددددددددددددددددددواي الجامعيددددددددددددددددددددددددة : املسددددددددددددددددددددددددر

ودارة العامددددددددددددددددددددددة ملركددددددددددددددددددددددز املعلومددددددددددددددددددددددا   6060/6060  6009/6060 6009/ 6001 6002/6001 6002/6002

 .والتويیق ودعأ اتخاا القرار بجامعة كفر الشيخ

 :ما ي ك يوضا الجدوو السابق

راي   لية الزراعة وك املركز  وو م   يا عدد  عةاي هيئة : م2002/2000في العام احجامعي  -

( 002)عةددددًوا  تلوأددددا  ليددددة  داق ب رمدددداقك ( 002)ب رمدددداقك التدددددري  والايئددددة املعاوعددددة وددددك الجامعددددة 

عةدددًوا بينما رددداي   ليتدددا ال اسدددبا  واملعلومدددا   وطدددل وررا دددة الفدددأ و سدددنان ودددك املركدددز  خيدددر 

( 2)ب رمددداقك عةدددُو  ايندددين لذدددل منأمدددا  تسدددبقاما  ليدددة علدددوي الثدددروة السدددميية واملسدددايد ب رمددداقك 

   معاددد علدوي وتينولوريددا النداعو  ال قددوا  معادد اكلشدداف  لسد: بينمدا لددأ تةدأ  ليددا .  عةداي

ر الدواي  واله اي ،صطناوك وك هها العاي  ي عةو هيئة تدري   .وتطُو

ردددداي   ليددددة الزراعددددة  يًةددددا وددددك املركددددز  وو مدددد   يددددا عدددددد :م2000/2002وفةةةةي العةةةةام احجةةةةامعي  -

عةدددددًوا  تلوأدددددا  ليدددددة  داق ( 002) عةددددداي هيئدددددة التددددددري  والايئدددددة املعاوعدددددة ودددددك الجامعدددددة ب رمددددداقك 

ك عف   عداد العاي السابق)عةًوا  ( 002)ب رماقك    بينما راي   لية  لس  وك املركز  خير (ُو

 عةاي تسدددددددبقاا  ليدددددددا  ال اسدددددددبا  واملعلومدددددددا  وعلدددددددوي الثدددددددروة السدددددددميية واملسدددددددايد ( 2)ب رمددددددداقك 

تينولوريددددددا الندددددداعو  معاددددددد ال قددددددوا  معاددددددد علددددددوي و :بينمددددددا لددددددأ تةددددددأ  ليددددددا .  عةدددددداي( 9)ب رمدددددداقك 
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ر الدواي  واله اي ،صطناوك وك هها العاي  ي عةو هيئة تدري   .اكلشاف وتطُو

ردددداي   ليددددة الزراعددددة  يًةددددا وددددك املركددددز  وو مدددد   يددددا عدددددد :م2002/2001وفةةةةي العةةةةام احجةةةةامعي  -

داق عةدددددًوا  تلوأدددددا  ليدددددة   ( 000) عةددددداي هيئدددددة التددددددري  والايئدددددة املعاوعدددددة ودددددك الجامعدددددة ب رمددددداقك 

ر الدددددواي وددددك املركددددز  خيددددر ب رماليعةددددُو  (009)ب رمدددداقك  عةددددًوا بينما ردددداي معاددددد اكلشدددداف وتطددددُو

ال قدوا  : بينمدا لدأ تةدأ  ليتدا.  عةداي( 00)اينين  صسبق  معاد علوي وتينولوريدا النداعو ب رمداقك 

 .واله اي ،صطناوك وك هها العاي  ي عةو هيئة تدري 

ردداي  الزراعدددة وددك املركدددز  وو مدد   يدددا عدددد  عةددداي هيئدددة : م2001/2004وفةةي العةةةام احجةةةامعي  -

( 000)عةددددًوا  تلوأددددا  ليددددة  داق ب رمدددداقك ( 019)التدددددري  والايئددددة املعاوعددددة وددددك الجامعددددة ب رمدددداقك 

ر الدددواي وددك املركددز  خيددر ب رمدداقك  عةدداي  تسددبق  ( 0)عةددًوا بينما بينمددا ردداي معاددد اكلشدداف وتطددُو

 . عةاي( 2) لية ال قوا ب رماقك 

رددداي   ليدددة الزراعدددة ودددك املركدددز  وو مددد   يدددا عددددد  عةددداي : م2004/2020وفةةةي العةةةام احجةةةامعي  -

عةدددددًوا  تلوأدددددا  ليدددددة الطدددددل اللشدددددري ( 610)هيئدددددة التددددددري  والايئدددددة املعاوعدددددة ودددددك الجامعدددددة ب رمددددداقك 

ر الدددددددواي وددددددك املركددددددز  خيددددددر ب رمدددددداقك ( 620)ب رمدددددداقك  ( 0)عةددددددًوا بينما ردددددداي معاددددددد اكلشدددددداف وتطددددددُو

 . عةاي( 0) عةاي  تسبق   لية ال قوا ب رماقك 

رددداي   ليدددة الزراعدددة ودددك املركدددز  وو مددد   يدددا عددددد  عةددداي : م2020/2020وفةةةي العةةةام احجةةةامعي  -

عةدددددًوا  تلوأدددددا  ليدددددة الطدددددل اللشدددددري ( 621)هيئدددددة التددددددري  والايئدددددة املعاوعدددددة ودددددك الجامعدددددة ب رمددددداقك 

ر الدددددددواي وددددددك املركددددددز  خيددددددر ب رمدددددداقك عةددددددًوا بينما ردددددداي معاددددددد اكلشدددددداف وت( 620)ب رمدددددداقك  ( 2)طددددددُو

 . عةاي( 2) عةاي  تسبق   لية ال قوا ب رماقك 

َ دددددت  نا  كبددددر عددددددد ألعةددددداي هيئدددددة التدددددري  والايئدددددة املعاوعدددددة  ددددان ودددددك العددددداي الجدددددام ك 
َ

ممددددا سدددددبق يو 

( 922)مداقك ي ب ر6000/6002عةًوا  بينمدا  دان   دل عددد ودك العداي الجدام ك ( 0120)ي ب رماقك 6060/6060
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عةددًوام  ي  نا هندداي اتديدداد وددك  عددداد  عةدداي هيئددة التددددري  امللتحقددين بجامعددة كفددر الشدديخ عاًمددا  عددد عددداي 

 .مما يدو ع    نا رامعة كفر الشيخ رامعة راابة ألعةاي هيئة التدري  والايئة املعاوعة

 الدرجات العلمية الت  تمن ها احجامعة .00

والليسدددا   ودرر دددد  املارسدددتير والددددكتوراة باإلضدددافة إقددد  دبلدددوي تمدددنح الجامعدددة درردددة البذدددالورُو  

 (.00لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )الدراسا  العليا 

 ألاطراف أصحاب املصلحة في احةطة إلاستراتيجية .00

-6060را عدة الخطدة وسدتراتيجية ال)م   الفئا     اق املس  ة واملسدتفيدي  مد  الجامعدة مدا ي دك 

 (:09لجامعة كفر الشيخ   6060

 .الط ق -

 . ولياي  مور  -

 . عةاي هيئة التدري  -

جون  -  .الخُر

ون  -  .وداُر

 .الايئا  املاعحة -

 . طا   عماو وك مسر -

 .املجتم  املح ك بمحافُّة كفر الشيخ -

 .وتارة التعليأ العاقك والبحا العلود والوتارا  املعنية بخُر ك الجامعة -

 .الشعبية والتنفيهية بمحافُّة كفر الشيخالقيادا   -
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ا .02 ا لقوائم تصنيف احجامعات عاملي 
ت
 واقع ترتيب جامعة كحر الشيخ و ق

وفًقدا لقدوائأ تسدنيف الجامعدا   رامعة كفر الشيخ مذاعة مرمو ة بين الجامعا  العامليدةاكلسل  

 : التاقك

 US newsتصنيف  -أ

 ققد  رامعددة كفددر الشدديخ خدد و الدد    سددنوا   خيددرة طفددرة وددك مجدداو التسددنيفا  الدوليددة وا تلدد  مو دد  

قيددة وددك العديددد مدد  التسددنيفا   بددل إنأددا عافسدد  بقددوة ع دد   ة ووفُر السدددارة ع دد  مسددتو  الجامعددا  املسددُر

ا  الدوليددة محققددة إعجدداتا   يددر مسددبو ة وددك كبددر  التسددنيفا  العامليددة د  اددر  الجامعددة للمددرة فقدد. املسددتُو

لتسدددنيف  فةدددل  0002املركدددز     يدددا ا تلددد  رامعدددة كفدددر الشددديخUS newsودددك تسدددنيف  6060 وقددد  عددداي 

ا  واملركز  02الجامعا  العاملية  واملركز  ا  06إ ليمي  لجامعدة  6060-6060الخطدة وسدتراتيجية الرا عدة )محلي 

 (.02كفر الشيخ  

 Times higher Education World Universities Rankingتصةةنيف التةةايمز البريطةةاني  -ب

(Thes) 

  عددداي  6060مركدددز ودددك عددداي  000تقددددم  رامعدددة كفدددر الشددديخ 
ً
رامعدددة  000لتُّادددر ضدددم   فةدددل  6009مقارعدددة

   مدا 200-000عاملية وك مجاو الاندسة والتينولوريا بتسنيف التايمز البريطا ي للمدرة  وقد  وا تلد  املركدز 

 دددأد  ووددددك علدددوي الفيزيدددداي مركدددز عدددد  العددداي املا 000وتقددددم   000-002عددد  علدددوي ال يدددداة فقدددد ا تلددد  املركددددز 

تةدددددم  التسدددددنيف الددددددوقك . مركدددددز عددددد  العددددداي املا دددددأد 000وتقددددددم   200-000ا تلددددد  املركدددددز  خمسدددددة  THEُو

ة Computer Sciencesعلدددوي ال اسدددل : مجدددا    ُدددك ُر  Clinical & Health  العلدددوي ال ددد ية والسدددُر

Sciences علددددوي ال يدددداة  Life Sciences العلددددوي الفيزيائيددددة  Physical Sciences  ويعتمددددد التسددددنيف ع دددد  

  %00البيئددة التعليميددة بنسددبة : خمسددة مسشددرا  رئيسددة  أددا عدددد مدد  املعددايير الفرعيددة التفسدديلية وددك مجددا  

  ،سلشدددداادا  وتددددعيير البحددددا %00يجددددأ  بحددددا  املنشددددورة والدددددخل مدددد  البحددددا العلوددددد والسددددمعة بنسددددبة 
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  دخدددل السدددناعة %2.0بنسدددبة ( ري  والطددد ق والبحدددو  عةددداي هيئدددة التدددد)  الع  دددا  الدوليدددة %00بنسدددبة 

 6060-6060الخطددددددة وسددددددتراتيجية الرا عددددددة % )6.0بنسددددددبة ( عقددددددل املعرفددددددة مدددددد  ،بتذددددددارا  وبددددددرايا  ،ختددددددرا )

 (.02لجامعة كفر الشيخ  

 Green Metric World University Rankingsتصنيف جر ن ميتر   -ج

ددددا  )ا ا تلدددد  رامعددددة كفددددر الشدددديخ ترتيًبددددا متقدددددًم  ددددا 602ال ددددا ي محلي  وددددك تسددددنيف رددددُر  ميتريدددد  العددددالود ( عاملي 

  كمدا (UI Green Metric World University Rankings)رامعدة  906بدين  6060ل جامعدا  الخةدراي لعداي 

دددا   دددا ودددك اسدددتدامة التعلددديأ  00ا تلددد  املركدددز  وو محلي    كدددهل  (Sustainable Education Ranking)عاملي 

ددددددا   ققدددددد  ا ددددددا وددددددك اسددددددتدامة امليددددددا   062لترتيددددددل  وو محلي  َعدددددددو تسددددددنيف (Water Sustainability)عاملي    ويو

أ اسدددتدامة ال ددددري الجدددام ك  وتددددأ إط  ددد  عدددداي   
قدددديه

و
  6000الجامعدددا  الخةدددراي   ددددد  هدددأ التسددددنيفا  ال دددد ت

أ الجامعدددا  وفدددق مجموعدددة معدددايير متعلقدددة بدددال ري الجدددام ك  خةرو،سدددتدام  
قددديه معيدددار الطا دددة : ة وتشدددملُو

والترير املناخك  معيار التعليأ والبحا العلود  معيار املخلفا   معيار النقل  معيار وعداد والبنية التحتية  

 (.02لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )ومعيار امليا  

 Webometrics Ranking of World Universitiesتصنيف و بومتريكس إلاسباني -د

بددددومتريي  وسددددبا ي ل جامعددددا  وددددك  600تقدددددم  رامعددددة كفددددر الشدددديخ  مركددددًزا وددددك الترتيددددل العددددالود لتسددددنيف ُو

رامعة ع د  مسدتو  العدالأ  و دد  سدل  ع د  املركدز  00992بين  0190ليرتف  ترتي أا إق   6060إصدار يوليو 

ة  واملركز  20ضم   02 ضدم   01ي  واملركدز رامعة ع   مستو  الدوط  العربد 0602ضم   20رامعة مسُر

قيا 0906 و د  دا  التسنيف معايير التقييأ هدها العداي واعتمدد لقيدا   داي . رامعة ع   مستو   ارة إفُر

قَسد  أا تقييأ محتو  املو د  وليترو دي  Visibility/Web contents impact 50%: الجامعا  ع   املعايير وُو

قَسدددد  أدددا عددددد البدددا  ين  كثدددر اسلشدددااًدا  Transparency/Openness 10%ومدددد  اعلشدددار  ومشددداهدت    وُو

 (.01لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )Top cited papersبعبحاثأأ 
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 Academic Ranking of World Universities (ARWU)تصنيف شنغهاي  -هة

ودددددك العلدددددوي الزراعيدددددة   يدددددا تقددددددم  مركدددددًزا ودددددك تسدددددنيف شدددددنرااي  000 ققددددد  رامعدددددة كفدددددر الشددددديخ تقددددددًما 

  بينمددددا  افُّدددد  الجامعددددة ع دددد  6060عدددداي  200-000إقدددد  املركددددز  6009عدددداي  000-200الجامعددددة مدددد  الترتيددددل 

ُدددددددددددددددة  ع دددددددددددددددد  الترتيددددددددددددددددل  6060وعدددددددددددددددداي  6009عدددددددددددددددداي  600-000عفددددددددددددددد  الترتيددددددددددددددددل وددددددددددددددددك تخسدددددددددددددددد  العلددددددددددددددددوي البيطر

(ing.comwww.shanghairank) ويعتمد تسنيف شنرااي ع    داي فيما يتعلدق بدالبحو  العلميدة   يدا  

مدددد  % 60مددددرور ال ددددائُز  ع دددد  رددددوائز عوبددددل سددددواي مدددد  خدددد و الدراسددددة  و التدددددري  : إن معددددايير التسددددنيف ُددددك

جين   "سداين "و" عاتشدر"  يجأ الدراسا  و بحا  املنشورة وك مجل دد %00الع مة املمنو ة  عجا  الخُر

  %60   سدددبة وشدددارة إقددد  تلددد  البحدددو  والجامعدددا  ودددك وسدددائل وعددد ي واملجددد   العلميدددة %60البريطددداعيتين 

رتددل تسددنيف %00  و داي   دداديود %60 سددبة وشددارة إقدد  البددا  ين وددك السددنوا  الخمدد   خيددرة    هددها ُو

اعتماًدا ع د  مسدتو  العدالأ  رامعة فقط ع   مستو  العالأ   يا إع  التسنيف  كثر  000شنرااي  وو 

 (.01لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )

 َّنجااات جامعة كحر الشيخ .02

خط  رامعة كفر الشيخ الوليدة خطدوا  كبيدرة وسدريعة ودك املسدار التعليودد  واملسدار العمرا دي  إ  

دددد مقسدددورة ع ددد   نا هددده  وعجددداتا  ليسددد  بمسدددتو  طمدددو  ولمددداو  بنددداي املحافُّددد عو
َ
ة  فرسدددالة الجامعدددة لدددأ ت

لود  بل امتدد  للشدمل التفاعدل مد  املجتمد  لبسدااي ودك إيجداد  لدوو   هداف التقليدية م  تعليأ وبحا ع 

دللقدد تم.  يدر عمطيدة ملشدي ت  وتدوفير متطلباتد  هدها السدر  العمد ا مد  رامعدة سأدتأ بالتددري  فقدط   تحُو

دددددز  إقدددد  رامعددددة سأدددددتأ بالتدددددري  والبحدددد لودددددد وال دددد ة  لددددها تدددددأ إعددددداد خطددددة إسدددددتراتيجية ل جامعددددة  تميا ا الع 

بالشددددمولية والد ددددة  فقددددد اعتمدددددد  الخطددددة وسددددتراتيجية  وقددددد  ع دددد  بندددداي القددددددرا  واملقومددددا    مددددا الخطدددددة 

http://www.shanghairanking.com/
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لود ز وك التعليأ والبحا الع   .وستراتيجية ال اعية فتأتأ باستيماو املقوما   والتميو

لميدة كما تم  إعادة هيذ دل الجامعدة بذدل  لياسأدا الع  دا للوصدوو إقد  تذامو دا ومعمارُ  لة الجامعة   اديمي 

ر   تددددأ ( 200) سددددعة  سلشددددفف الجددددام كوال دددد ية وو سدددداعية  خدمددددة ألبندددداي املحافُّددددة  باإلضددددافة إقدددد  امل سددددُر

ي  واملعددداير العامليدددة ودددك مختلدددف التخسسدددا  الطبيدددة  بذدددوادر تجايدددز  بع دددد   رادددزة الطبيدددة  طبًقدددا للمقددداي

ددددد عدددد  ي يددددة م يددددين  سددددمة  وتددددأ تشددددريل  ددددة وددددك  عةدددداي هيئددددة التدددددري  ومعدددداوعوأأ لخدمددددة مددددا يُز
َ
ل
ا
َم  ددددَزة  مو َميا مو

ا ما يقرق م   لف مُرض يستقبلاملسلشفف الجام ك ل لتقديأ  مسلشفف الطلبة كما تأ إ شاي وتجايز. يومي 

ددددا تنفيدددده املر لددددة  الخارريددددةوالعيددددادا   الجامعددددة الرعايددددة ال دددد ية لطدددد ق حالي  جُر لذليددددة العدددد   الطبي ددددك  ُو

ر   ومركز لَّوراي ومعاد فند ( 200)الطوارا  سعة ال اعية م  املدينة الطبية م  خ و إ شاي مسلشفف  سُر

للتمددددددُرض  وتددددددأ إ شدددددداي و دددددددة للشددددددخي  وعدددددد   الفيروسددددددا  باملسلشددددددفيا  الجامعيددددددة  وتجايزهددددددا بدددددددعرازة 

 للمسدددددئولية املجتمعيدددددة 
ً

اللشددددخي  والتحاليدددددل الخاصددددة بالفيروسدددددا   خاصدددددة الفيروسددددا  اليبديدددددة  تفعددددي 

 .ل جامعة

اضدددية ودددك تذدددُو  الشخسدددية املتذاملدددة  تدددأ إ شددداي   شدددطة  ألهميدددةوعُّدددًرا   م عدددل ميشدددوفة ( 2)الُر

وملعدددل شددداطئ  كمدددا تدددأ ،هتمددداي بدددالقيأ الجماليدددة ل جامعدددة مددد  مسدددطحا  خةدددراي و ددددائق و عمددددة إعدددارة 

ووددددددَك عنددددددد تسددددددميأ رميدددددد  الطددددددرا واملمددددددرا   و رصددددددفة  مدددددد  ،لتددددددزاي بمتطلبددددددا  املعددددددا ين وامليفددددددوفين  كمددددددا رو

َمة طبًقددددا للمواصددددفا  العامليددددة  مدددد  مراعدددداة متطلبددددا  اوي ، تيارددددا  الخاصددددة  بالجامعددددة  ْن ت َسددددما ذددددون مو

ووضدد  الع مددا  ورشددادية وإ شدداي مسددارا  خاصدد  للميفددوفين  كمددا تددأ تسددميأ الطددرا والشددوار  و رصددفة 

مدد  خدد و  واملنشددآ  وددك رامعددة كفددر الشدديخ للسددايل  يدداة اوي ، تيارددا  الخاصددة واعدددماراأ وددك املجتمدد  

ي لاأ  دا
َ
ق

و
 .)www.kfs.edu.eg)تقديأ العديد م  الخدما  واملزايا ال د ت

و د تأ ،عتأاي م  تنفيه الخطة وستراتيجية  وق   ال د اهتم  بمر لة التعسي  لبناي املقومدا  

دددتأ العمدددل  ن ة  ُو دددز ودددك  املاديدددة واسدددتيماو القددددرا  اللشدددُر مددد  خددد و خطدددة إسدددتراتيجية سأدددتأ بمر لددد  التميو

لوددددددددد التطبيقدددددددي لخدمددددددددة املجتمددددددد   لددددددددهل  تدددددددأ ،هتمدددددددداي  علدددددددوي املسددددددددتقبل م دددددددل علددددددددوي  التعلددددددديأ والبحدددددددا الع 

http://kfs.edu.eg/hospital/
http://kfs.edu.eg/studenthospital/
http://www.kfs.edu.eg/pt/display.aspx?topic=61158
http://www.kfs.edu.eg/
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َئ معاد علوي وتينولوريا الناعو  الهي صعتبر  وو معاد بحيد وك هها املجاو وك مسر  شأ 
ْ
 
و
وتينولوريا الناعو  فع

إ شاي  عض املسا   التعليمية داخل  ليدا  الجامعدةم ففدي  ليدة علدوي كما تأ . وط  العربيويا ي معاد وك ال

فدددددددت  سدددددددماي  الثدددددددروة السدددددددميية واملسدددددددايد تدددددددأ إ شددددددداي مسدددددددن  تسدددددددني  علدددددددف  سدددددددماي ومسدددددددن  تسدددددددني  و  

و  دددوا  السدددميية ل سدددتزرا  السدددمذي باإلضدددافة إقددد  و ددددة معالجدددة امليدددا   وودددك  ليدددة السددديدلة والتسدددني  

دددددة وو ددددددا  تسدددددميأ الددددددواي بددددداليمبيوتر  باإلضدددددافة إقددددد  السددددديدلية  الددددددوا ي تدددددأ إ شددددداي مسدددددن  لتسدددددني   دُو

التعليميدددددة النمواريدددددة  والاددددددف مددددد  الددددد  هدددددو إكسددددداق الطالدددددل مادددددارا  مانيدددددة بجاعدددددل املادددددارا    اديميدددددة 

 .)www.kfs.edu.eg)للمنافسة وك سوا العمل

لمية و  اديميدة عامليدة  تمنحادا ،عتدراف الددوقك  كما  ا م  راا  ع   قق  الجامعة اعتماًدا   اديمي 

لودددد  باإلضدددافة إقددد  اعتمددداد املركدددز الددددوقك لتنميدددة  ددددرا   دددز الع  مدددة للدارسدددين لدددبعض مراكدددز التميو دا
َ
ق
و
ببرامجادددا امل

ة لدد  إقدد  مركددز دوقددك للتنميددة اللشددُر و ددد تقدددم   ليددة الطددل . والتعلدديأ املسددتمر  عةدداي هيئددة التدددري  وتحُو

 :)www.kfs.edu.eg)البيطري ل عتماد  كما تأ إعجات ما ي ك

ًبدددا  - السددديدلة  الزراعدددة  الاندسدددة  التربيدددة ) ربددد   ليدددا   عدددد  ملفدددا  ،عتمددداد وسدددوف تتقددددي  ُر

 (.النوعية

 .02060/6000البيئية و سول  ع    يزو اعتماد املعمل املركزي للدراسا   -

اعتمددددددداد معمدددددددل تحليدددددددل  عددددددد ف وامليدددددددا  و  هيدددددددة بذليدددددددة الطدددددددل البيطدددددددري و سدددددددول  ع ددددددد   يدددددددزو  -

02060/6000. 

 . سوو  لية الطل البيطري ع   الجودة و،عتماد -

 . سوو مركز تنمية  درا   عةاي هيئة التدري  ع   ،عتماد الدوقك -

 احجامعة الت ديات الت  تواجح .02

َيا   ُك   
 (:09ي  6060-6000الخطة وستراتيجية لجامعة كفر الشيخ  )توار  الجامعة عدة تحده

 20000-00000دعددددأ  ذددددومي  مقارعددددة بنحددددو % 99رنيدددد  1009= وعفدددداا السددددنوي ع دددد  الطالددددل   -

http://www.kfs.edu.eg/
http://www.kfs.edu.eg/
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ذي تنفقاا  فةل الجامعا  العاملية   .دعأ  ذومي% 00-00دو ر   مُر

دراسددا  عليددا  بينمددا تبلدد  النسددبة % 60وددك مر لددة البذددالورُو   % 20ة تبلدد   سددبة طدد ق الجامعدد -

ا% 00  .عاملي 

ي  سبة معدو النشر الدوقك ألعةاي هيئة التدري   -  
ه
 %.0266= تد 

ل الهاتي  - ل الهاتي ل جامعة 002002=التمُو  %.029=مليون رني    سبة التمُو

مددد  الطدد ق   يددا ا تلددد  ( الجامعددةمدددخ   )ضددعف مسددتو  مخرردددا  التعلدديأ  بددل الجدددام ك  -

 باملرتبة ر أ ( 022)م  ( 020)مسر املرتبة 
ً
 .لدولة ومارا ( 09)وك التعليأ  بل الجام ك مقارعة

( 00012)طالدددل  ودددك املر لددددة الجامعيدددة  وقددد   وعدددددد ( 06022)عددددد الطددد ق بجامعدددة كفددددر الشددديخ  -

ي ودددددك مقابدددددل ال دددددد   بدددددأف 6002/6000طالدددددل  ودددددك مر لدددددة الدراسدددددا  العليدددددا ودددددك العددددداي الجدددددام ك 

أ 10طالل  يدرسون وك  كبر( 20000)
َ
 .رامعة ع   مستو  العال

-  
ً

طالًبددددددددددا وددددددددددك مر لددددددددددة ( 02) ددددددددددان عدددددددددددد الطدددددددددد ق الوافدددددددددددي  :  لدددددددددة عدددددددددددد الطدددددددددد ق الوافدددددددددددي   فمدددددددددد  

 .ي6002/6000طالًبا وك الدراسا  العليا وك العاي الجام ك ( 22)البذالورُو   

 .واملجتمعية وك وسط وشماو الدلتا كثرة املشا ل البيئية -

ا
ت
 (م2020-2022)في الحترة ( SWOT)الت ليل البيئ  حجامعة كحر الشيخ باست دام أسلوب :  الث

ددددا  فهددددد تتةددددم  شددددبية ديناميييددددة متداخلددددة  ددددا معقددددد التركيددددل داخلي  َعدددددو الجامعددددة عُّاًمددددا دينامييي 
و
ت

ا  مد  املددخ   والعمليدا  واملخررددا  والترهيدة املرتددة  كمدا تتةددم   ردزاًي و عُّمدة فرعيدة ينطبددق  املسدتُو

 د 
َتَفددره

و
كمددا . وددك ضددوي الشخسددية املميددزة للذددلعلوأددا مددا ينطبددق ع دد  النُّدداي الي ددك  تددسدي هدده   عُّمددة دورهددا امل

دددل والترهيدددة املرتددددة ممدددا صعندددد وردددود  ط والتفاعو دددا مددد  التدددرابو ل الجامعدددة وبيئتأدددا املحيطدددة  سددديًجا دينامييي   
ه
تشدددذ

ولددهل  تددأ ،عتمدداد . ع  دة ملشددابية بددين مذوعددا  الجامعددة  عةدداا الددبعض واملتريددرا  الخارريددة املحيطددة  أددا

ْسددَمح مدد  خدد و مجموعددة منددالبنود ( (SWOTفوأددا باسددتخداي  سددلوق التحليددل الربدداوك  ع دد  منهجيددة شدداملة صو

بفعاليددددة  ( S)تعيددد  عدددواجك البيئتددددين الداخليدددة والخارريددددة ل جامعدددة  وال دددد تسددددمح باسدددتخداي مددددواط  القدددوة 
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ددددددددل  يرالتحددددددددديا   (O) أددددددددا  و،سددددددددتفادة مدددددددد  الفددددددددرن  (W)ومعالجددددددددة عوامددددددددل الةددددددددعف َجنو
َ
 (T)الخارريددددددددة  وت

 :ة إق    ل دررة ممينة  كما وك الشذل التاقكالخارري

 

 يوضح عناصر التحليل البيتت(: 0)ش ل رك  

 :ت ليل البيلة الداخلية للجامعة -4

 وضد   عتددائج التحليددل البيئددد لجامعددة كفددر الشدديخ  نا هندداي مجموعددة مدد  عقدداع القددوة ال ددد تلسددأ 

رسددالتأا  كمددا  نا هندداي  عددض عقدداع الةددعف ال ددد  ددد  أددا الجامعددة وال ددد يميدد  اسددل مارها وتفعيلاددا لتحقيددق 

مي  إيةا اا  التاقك  :تحد م  كفاية وفعالية الجامعة وال د يمي  معالجتأا لتحقيق رسالتأا  ُو

 :نقاِ القوة -

 (:66لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )تتم ل عقاع القوة فيما ي ك 

    ررراوك متميزتتمت  الجامعة بمو. 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

290    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

  ددة متميددزة ومجاددزة يا ددة معتمدددة وتحدد  )تددوافر بنيددة تحت  مدددررا    اعددا  تدددري   معامددل مركُز

،عتمدددددداد  مراكددددددز بح يددددددة معتمدددددددة وتحدددددد  ،عتمدددددداد  ور   تيييددددددف مركددددددزي  إسددددددتوديوها   

 (.إلخ... مزار 

 ورود معامل متميزة ومجازة لخدمة العملية التعليمية. 

 عليمية بالجامعةتميز وتنو  البرامج الت. 

   عُّدددددداي السدددددداعا  )تحددددددديا  عددددددض اللددددددوائح الدراسددددددية لتتمشددددددأف مدددددد  الددددددنُّأ العامليددددددة للتدددددددري

 (.املعتمدة

 مراكز وو دا  ضمان الجودة بالجامعة والذليا  مفعلة. 

 َحدا  بالجامعة عَتَمد ومو  .ورود هيذل تنُّيود واضا مو

 ا و  اديم لمي  ا وع  ا عةاي هيئة التدري  متميزون معرفي   .ي 

 تلسأ الجامعة بدررة عالية م   م  و مان والس مة املانية. 

 الجامعة اا  صخسية مالية تخة  ل جاا  الر ابية بالدولة. 

 ورود  عداد م  الط ق الوافدي  املقيدي  بالجامعة. 

  ددددددددة  ددددددددادرة ع دددددددد  اتخدددددددداا القددددددددرارا  وسددددددددتراتيجية بمددددددددا يواكددددددددل ورددددددددود  يددددددددادا    اديميددددددددة وإداُر

 .املستجدا 

 ة داعمة ل جودة وال سوو ع   ،عتماد  .ورود  يادا    اديمية وإداُر

 ق بين  ليا  الجامعة  .التعاون امل مر والبناي وتبادو الخبرا  والعمل برو  الفُر

 ا ا و  ي  ا وارتماعي   .عُّأ فعالة للدعأ الط بي مادي 

  ئدددددة التددددددري   هيئدددددة  عةددددداي هي)تتميدددددز الجامعدددددة بةدددددمان العدالدددددة وعددددددي التمييدددددز بدددددين  فدددددراد

 (.معاوعة  راات إداري  ط ق

  ادة العلمية  الساعا  امليتلية)توافر عُّاي للدعأ   اديود  (.ورشاد   اديود  الُر
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 إررايا  السياعة الدورُة للبنية التحتية باستمرار بالجامعة. 

 ة ل وتنمية  درا  الذوادر اللشُر عَتَمد للتدُر  .ورود مركز دوقك مو

  ضوابط ومعايير  ختيار القيادا   ابلة للقيا ورود. 

 ل املاارا  املانية بما يسهل لسوا العمل يس  ل ميدا ي للط ق يو  .توافر تدُر

  اشتراي الجامعة بلن  املعرفة املسري. 

 :نقاِ الضعف -

لجامعددددة كفدددر الشدددديخ   6060-6060الخطددددة وسدددتراتيجية الرا عدددة )تتم دددل عقددداع الةددددعف فيمدددا ي دددك 

60:) 

 ددَدي حدددا  منأددا مدد  عدددي مرارعددة البددرامج التعليميددة    
و
لددوائح  عددض الجامعددا  وعدددي اعتمدداد امل

ا ا وخارري   .داخلي 

 ق بالجامعة  .ضعف املواتعة املخسسة للدعاية واللسُو

 ضعف مواتعة البحا العلود و  شطة العلمية   اديمية. 

  الجامعة  لة  عداد  عةاي هيئة التدري  والايئة املعاوعة ببعض  ليا. 

 اتدوارية وتيرار  عض البرامج التعليمية داخل  ليا  الجامعة. 

 لة  عداد الجاات وداري واملاقك بالجامعة . 

  ياق ورود للية لل واق والعقاق  رض النُّر ع  القاعون . 

 عدي تفعيل  عض ودارا  وك الايذل التنُّيود ل جامعة. 

 امعة سور وك عُّاي الجودة الداخ ك ببعض  ليا  الج. 

 سور وك ،ستخداي  م ل للمسا ا  املتا ة والتجايزا  املذاعية القائمة . 

 ياق خطط واض ة للتعامل م  تنا   املوارد املالية بالجامعة . 

  ببعض  ماك  بالجامعة( وعترع )ضعف شبية ،تسا   الدولية. 
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 ضعف ربط  عض البرامج التعليمية با تيارا  سوا العمل الفعلية. 

 سور وك  شر يقافة الجودة والتوعية بمعايير ،عتماد   اديود والبرام ك . 

 را تقييأ الط ق وفًقا للمعايير   اديمية وك  عض البرامج التعليمية
و
 . ياق تنو  ط

  يدداق القناعددة الذاملددة لددبعض  عةدداي هيئددة التدددري  بعهميددة ال سددوو ع دد  الترهيددة املرتدددة 

 .م  الط ق

 لداخلية املعتمدة لنُّأ الجودة الداخلية ببعض  ليا  الجامعة ياق اللوائح ا. 

 َمة  أا دا
َ
ق
و
اضية وضعف الخدما  امل عد  ماك  الخدما  الط بية و  شطة الُر  . و

 ة لأ تبن ع   ا تيارا  فعلية لية لتنمية الذوادر اللشُر  .الخطط التدُر

 ة بالجام  .عةورود روتين وبيرو راطية وك  عض وررايا  وداُر

 َاة للط ق  ير رادعة  . عض العقوبا  املورا

 سور وك إررايا  العمل املميينة . 

 جين و لياسأأ  .ضعف التواصل بين الخُر

  ياق التحديا املستمر للمعلوما  بمو   الجامعة ع   شبية وعترع . 

 ادة العلي التدريسأد وك  عض التخسسا  بذليا  القطا  السّك  .ُت

   يددددداق املعدددددايير القوميدددددة   اديميدددددة املررعيدددددة السدددددادرة عددددد  الايئدددددة القوميدددددة لةدددددمان ردددددودة 

عَتَمدة
و
 .التعليأ و،عتماد وك ك ير م  البرامج التعليمية  و ياق املعايير   اديمية امل

 ر والتريير م   رل تحسين  داي  .مقاومة البعض للتطُو

   ليا  الجامعة ياق برامج التنمية املانية وك ك ير م . 

 ياق التزاي  عض  عةاي هيئة التدري  بجدوو  عماو املواعيد الدراسية . 

 عدي م ئمة التخس  العلود لبعض السادة  عةاي هيئة التدري  م  املقررا  الدراسية. 

 عدي تناسل عدد  عةاي هيئة التدري  والايئة املعاوعة م   عداد الط ق. 
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  اضعف   شطة الط بية و لة عدد  .الجوائز ال اصلة علوأا الجامعة  ومي 

 ياق التوصيف الو يفي لبعض الو ائف بالايذل التنُّيود ل جامعة . 

   (  اعدددددددا  تددددددددري   مددددددددررا   معامدددددددل) يددددددداق خطدددددددة السدددددددياعة الدورُدددددددة لَّرادددددددزة واملعددددددددا...

 .بالجامعة

 ياق ملتقيا  التو يف و ف   التخر  ببعض  ليا  الجامعة . 

   الفنية ببعض  ليا  الجامعة سور وك التجايزا. 

 :ت ليل البيلة احةارجية للجامعة-2

 وض   عتائج تحليل البيئدة الخارريدة ل جامعدة  نا الجامعدة  مامادا العديدد مد  الفدرن ال دد يميد  

،سدددددتفادة منأدددددا ودددددك تددددددعيأ مركزهدددددا وتحقيدددددق  اياسأدددددا و هددددددافاا وسدددددتراتيجية  كمدددددا  نا هنددددداي مجموعدددددة مددددد  

ددددددددل ليارهددددددددا إقدددددددد    ددددددددل دررددددددددة ممينددددددددة لتحقيددددددددق تلدددددددد  الرايددددددددا  و هددددددددداف التأديدددددددددا  ال ددددددددد  يتحددددددددتأ علوأددددددددا تجنو

مي   سر الفرن املتا ة والتأديدا  املحتملة فيما ي ك  :وستراتيجية  ُو

 :الحرص -

 (:60لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )تتم ل الفرن فيما ي ك 

  والشعبية والر ابية ل جامعة داخل املحافُّةدعأ القيادا  التنفيهية. 

 إمذاعية التوس  باملبا ي واملنشآ  بدعأ م  القيادا  التنفيهية باملحافُّة. 

 ورود الايئة القومية لةمان رودة التعليأ و،عتماد بمسر. 

 ورو  النُّاي السياسأد بالدولة بالتوس  وك التعليأ العاقك
َ
 .ت

 افية وتعاون م  الجامعا  القومية وو ليمية والدوليةورود فرن ،رتباع باتفا يا  يق. 

 ة  .تعكيد الدولة ع    همية ال سوو ع   ،عتماد ل جامعة كشرع ،ستمراُر

 تزايد الطلل ع   التعليأ العاقك. 
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 و باو املتزايد واملستمر للط ق الوافدي  ع   الجامعة. 

  ا ا وإ ليمي  ة محلي 
َ
اورود مشروعا  بح ية ممول  .وعاملي 

 :التهديدات -

 (:60لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )تتم ل الفرن فيما ي ك 

 تزايد  دة املنافسة بين الجامعة واملسسسا  التعليمية املنا رة لاا وك مسر. 

 هجرة  عض  عةاي هيئة التدري   كفاي إق  خار  الجامعة عًُّرا لب رايا  املادية. 

  تفا  معد   البطالة وعدرة فرن العمل لخُر ك  عض الذليا ار. 

  ضعف إ باو منُّما  وراا  التو يف ع   خُر ك  عض الذليا. 

   ورود  ليا    دي و عرا  سل  ع   ،عتماد وك رامعا   خر. 

 ضعف الع  ة ما بين الجامعة واملسسسا  وعتارية والخدمية. 

 قطددددا  املتخسسددددة بددددوتارة التعلدددديأ العدددداقك والبحددددا صددددعوبا  التعامددددل مدددد  متطلبددددا  لجددددان ال

 .العلود

 ضعف كفاية البنية التحتية باملحافُّة بما يواكل  عداد الط ق بالجامعة. 

 عد ادة الطلل ع   التعلأ وليترو ي والتعلأ ع   و  .ُت

  (.06مادة )تطبيق  واعين الايئة القومية لةمان رودة التعليأ و،عتماد 

  عد املسافة بين  .البوابة الرئيسة وبعض مبا ي الذليا  و

  عزوف سوا العمل املح ك وو ليود ع  خُر ك  عض الذليا. 

ودددك -إنا تشددخي  الوضدد  القددائأ لجامعددة كفددر الشدديخ مدد  خدد و الخطددط وسددتراتيجية الخاصددة  أددا 

ع دددد  لددددأ يددددتأ  شددددذل   دددد يح  و شددددامل  إا اكتفددددف اللشددددخي  بالرصددددد دون التحليددددل والو ددددوف  -ر ي البا ددددا

الدة .  سباق م  ورود املسشرا  ال د تساعد ع   ال   مما يجعل مسارا  الت  يح وتحسين  داي  ير فعا

كددر مسددط ا  كمددا  نا الخطددة  ددد اكددر   عددض   عدداد تحدد  مسددوف فددرن و خددر  سأديدددا   وليدد   فةددل ا 
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 م  سأديدا   ألنأا   سدل للمسسسدا  التعليميدة   مدا سأديددا 
ً

َيا  بد   
. فهدد   سدل للمجداو العسديري  تحده

لوددددددد د يددددددق لَّوضددددددا  املجتمعيددددددة العامليددددددة  كمددددددا  نا تحديددددددد الفددددددرن والتأديدددددددا  لددددددأ يددددددع  بندددددداًي ع دددددد  تحليددددددل ع 

ة  وع  تأا باملجتم  املح ك ملحافُّة كفر الشيخ كما وضدع  الخطدة الرؤُدة يدأ الرسدالة  . وو ليمية واملسُر

رر  م  ورود الجامعة  يأ تعتي الرؤُة لتم ل املستقبل املر وق ولي  يجل البدي بالرسالة فهد املامة وال

 .ل جامعة

لجامعددددة كفددددر الشدددديخ و هددددأ  6060-6060مدددد  خدددد و العددددر  السددددابق ل خطددددة وسددددتراتيجية الرا عددددة 

ددددا  تتضددددا  بددددرت امل مددددح  ددددا وخارري  م محاددددا  ومدددد  خدددد و النُّددددر إقدددد  الجامعددددة كمنُّومددددة معقدددددة التركيددددل داخلي 

القوة وعقاع الةعف وك بيئتأا الداخلية  و يًةا  برت الفرن والتحديا  وك بيئتأا الخاررية وك  العامة لنقاع

نأا   التاقك  :عناصر تذُو

 :نقاِ القوة -

 :تتم ل  هأ عقاع القوة ال د تخ  املدخ   فيما ي ك

  ي ع  رامعة طنطا6002استق و رامعة كفر الشيخ عاي. 

 لية لتن ا،هتماي بتقديأ دورا  تدُر  .مية ماارا  العاملين بالجامعة سنوُ 

 د املستمر وك  عةاي هيئة التدري  والايئة املعاوعة بالجامعة  .التزايو

 د  عداد الط ق الوافدي  للدراسة بجامعة كفر الشيخ عاًما  عد عاي  .تزايو

   د رامعددددددة كفدددددددر الشدددددديخ بورددددددود  لي دددددددد َفددددددرو
َ
  و ليددددددة الددددددده اي علددددددوي الثددددددروة السدددددددميية واملسددددددايدت

ة،   .صطناوك ع  بااك الجامعا  املسُر

  ددددددَرا ددددددعل والف 
و

مراعدددددداة مبددددددا ي الذليددددددا   مدددددد   يددددددا ،تسددددددا  والتنددددددو   ألعددددددداد الطدددددد ق وددددددك الش

 .املختلفة

 ورود  ري رام ك وا د يةأ رمي   ليا  رامعة كفر الشيخ. 

  ة  ودعدأ ا  ميتبا  الجامعة ع   شبية اتحاد ميتبا  الجامعا  املسدُر  شر بياعا  محتُو
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 .يتبا  بعرازة ال اسل  قكامل

 :وتتم ل  هأ عقاع القوة ال د تخ  العمليا  فيما ي ك

   لوددد ق البحددا الع  تقددديأ بددرامج النشددر العلوددد الدددوقك ومشددروعا  البحددو  التنافسددية وتسددُو

 .ضم  برامج تنمية  درا   عةاي هيئة التدري   والبا  ين

 :ي كوتتم ل  هأ عقاع القوة ال د تخ  املخررا  فيما 

 د  عداد خُر ك الدراسا  العليا م  الجامعة عاًما  عد عاي  .تزايو

  لميدددة الدائمدددة لتر يدددة  سددداتهة و سددداتهة دددد  عدددداد  عةددداي هيئدددة التددددري  ودددك ال جدددان الع  تزايو

 .املساعدي  وك مختلف التخسسا 

 تم يل  عض م  ط ق رامعة كفر الشيخ وك املستمرا  الشبابية الرئاسية. 

 :الضعفنقاِ  -

 :تتم ل  هأ عقاع الةعف ال د تخ  املدخ   فيما ي ك

  اسددتحواا بدداق  رددور واملرتبددا  وددك مواتعددة الجامعددة ع دد  النسددبة  كبددر  دون توريدد   قيقددي

ادة املتتالية وك املواتعة للعملية التعليمية  و البح ية بالجامعة  .للُز

   ة لد  الط قسياسة القبوو بالجامعة   تيشف ع  القدرا  .وبداعية و،بتذاُر

  ضعف استخداي البا  ين بجامعة كفر الشيخ لخدما  امليتبدة الر ميدة لةدعف املعرفدة  أدا

ل علوأا  . و لقلة التدُر

  عدد ال قداوك ودك بدرامج تنميدة  ددرا   عةداي هيئدة ضعف ،هتماي بجواعدل خدمدة املجتمد  والبو

 .التدري  بالجامعة

  ل مواتعة الجامعةضعف املخسسا  ال ذومية  .وك تمُو

  ضددددعف تقدددددي  عةدددداي هيئددددة التدددددري  بجامعددددة كفددددر الشدددديخ بعبحددددا  وددددك املشددددروعا  البح يددددة
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 ع  الفوت  أا
ً

 .التنافسية ال د تعل  عنأا وتارة التعليأ العاقك  فة 

   ضددددددعف عوعيددددددة املقددددددررا  وليتروعيددددددة وددددددك الجامعددددددة  و لددددددة عددددددددها بالنسددددددبة لعدددددددد املقددددددررا

 .التدريسية

 اة لجامعة كفر الشيخ  ياق  
َوره

و
ة الواض ة امل  .الفلسفة التربُو

  دا وفدق  ياق مبد  التنافسدية عد  سياسدة  بدوو الطد ق بالجامعدة   يدا يدتأ تدوتيعاأ مركزُ 

ر وا د هو مجمو  الدررا   
ه

 .مسش

  لية لتنمية  درا   عةاي هيئة التددري  بجامعدة كفدر الشديخ عد  تلبيدة  سور البرامج التدُر

 . عةاي هيئة التدري   م  تركيزها ع   الجاعل النُّري دون العم كا تيارا  

  سددددددور البندددددداي الايي ددددددك ل خطددددددة وسددددددتراتيجية ل جامعددددددة وددددددك  عددددددض مذوعاسأددددددا  وعدددددددي ،رتبدددددداع 

 .املنطقي بين عناصرها

  ة  و  لة عدد  عةاي هيئة التدري  بجامعة كفر الشديخ ال اصدلين ع د  ردوائز  سدواي مسدُر

 .عربية  و  رنلية

    ز ومراعاة  تليح عمومية  هداف ال د تس   رامعة كفر الشيخ للوصوو إلوأا مسا ة للتميو

 .للبيئة املحلية املحيطة  أا

  دا
ً
ة تحديد برامج تنمية  درا   عةداي هيئدة التددري  بجامعدة كفدر الشديخ مناخ   تليح مركُز

ز ووبدا  ا بين تل  املراكز عحو التميو  .تنافسي 

  زهدددددا كمسسسدددددة عمطيددددة البنددددداي الايي دددددك والتنُّيوددددد ل جامعدددددة ودددددك شدددددذل هرمددددي تقليددددددي دون تميو

ز والتفرد ة   اديمية عحو التميو  .با  ة ع  وبدا  والتحري بدينامييية و ُر

 :وتتم ل  هأ عقاع الةعف ال د تخ  العمليا  فيما ي ك

  لود وك الجامعة  شذل  فردي  رر  التراك وال سوو ع   درردة  ع د   تتأ عملية البحا الع 

 .دون ورود اسلشارا  بح ية تطل أا راا  ا تسادية وارتماعية داخل املجتم 
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  او بينأأ وبين  عةاي هيئة التدري  .تعر ل الي افة العالية للط ق بالجامعة التواصل الفعا

 ل املخس  لَّ شطة الط بية  .ضعف التمُو

  مسددددددادر املعلومدددددددا   ضددددددعف العمليددددددة البح يدددددددة  سددددددلل ضدددددددعف مسددددددتو  البددددددا  ين ومسدددددددتو  

 .وضعف ،هتماي بالتخطيط للبحو  العلمية  واعفسالاا ع   ارا  املجتم 

  جين كمددا يُّاددر وددك ضددعف امددت كاأ التفييددر والبحددا ضددعف تنميددة القدددرا  التنافسددية ل خددُر

ر والتحددددددددديا ودددددددك مجددددددددا   التخسددددددد   و لددددددددة ،هتمددددددداي بالتخسسددددددددا   لودددددددد ورؤ  التطدددددددُو الع 

 .الجديدة

  ، لوددددد  و لددددة املشدددداركة املجتمعيددددة وددددك النأددددو   عمليددددة ضددددعف  ددددوافز سددددل مار وددددك البحددددا الع 

لود بالجامعة  .البحا الع 

  ضدددعف فددددرن ا تذددداي البددددا  ين بجامعدددة كفددددر الشدددديخ مددد  البددددا  ين بجامعدددا   خددددر  عربيددددة

 .و رنلية

 لود والتينولوتك ر الع  وو
َ
 .ضعف مواكبة املناهج الدراسية الجامعية للَتط

   لميدددددة املامدددددة  التررمدددددة ضدددددم  درردددددا  تر يدددددة  عةددددداي هيئددددددة عددددددي إدرا   عدددددض  شدددددطة الع 

ة   (.تررمة بحا وك التخس )التدري  بالجامعا  املسُر

  لبة  سلوق املحاضرة وك التدري . 

  لوددددددددد ق البحددددددددا الع   يدددددددداق الشددددددددراكة ال قيقيددددددددة بددددددددين الجامعددددددددة ومسسسددددددددا  املجتمدددددددد م للسددددددددُو

ر عمليدددة البحدددا  و،سددتفادة منددد  وددك مقابدددل عوائدددد ماليددة تعدددود ع ددد  الجامعددة وتسددداأ ودددك تطددُو

لود  أا  .الع 

    َسر الو   الفع ك للعملية التعليمية   يا   يتجاوت شاُر  وك  ل فسل دراسدأد  وهدها   

صسدددداعد وددددك بندددداي  دددددرا  تنافسددددية  قيقيددددة لددددد  الطدددد ق   يًةددددا   صسدددداعد ع دددد  تددددوافر املندددداخ 

 .املناسل ملمارسة   شطة الط بية
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 د ع   البحا وك امليتبا  عًُّرا ل عتماد ع   اليتاق الجام ك وك التدري  لة ،عتما. 

  َسددددد  للعمليدددددة التعليميددددددة  
سه

و
لودددددد مقارعدددددة بمدددددا خ  لدددددة املخسسدددددا  املاليدددددة لعمليدددددة البحدددددا الع 

 .بالجامعة

  لميدددة مددد   عةددداي هيئددددة  لدددة عددددد املبتع دددين ودددك  ع دددا  خارريدددة  و إشددددراف مشدددتري  و ماددداي ع 

 .بالجامعةالتدري  ومعاوعوأأ 

   يةددددددي  الي يدددددددر مددددددد  و ددددددد  الطددددددد ق و عةدددددداي هيئدددددددة التددددددددري  واملدددددددو فين بععمددددددداو ،متحاعدددددددا

 .والينترو   وك الفسلين الدراسيين

 :وتتم ل  هأ عقاع الةعف ال د تخ  املخررا  فيما ي ك

 ج ورؤ  معينة يتأ العمل وك ضو أا  .الجامعة لي  لديأا مواصفا  محددة ل خُر

  ج ع ددددد  املنافسددددة ل  سددددوو ع دددد  الو دددددائف ال ددددد تتطلددددل امددددت ي مادددددارا  ضددددعف  دددددرة الخددددُر

 . قيقية و  ،تساو وتينولوريا املعلوما  والقدرة ع   ،بتذار والتعلأ املستمر

 الةعف الشديد وك عدد برايا  ،خترا  ألعةاي هيئة التدري  بالجامعة. 

 ددددة بالنشددددداع البحيددددد مقابددددل النشددددداع   لددددة اهتمدددداي  عةددددداي هيئددددة التدددددري  ودددددك الذليددددا  النُُّر

 .التدريسأد

  لمية املنشورة وك مج    رنلية بالخار  . لة عدد  بحا  الع 

 :الحرص -

 :تتم ل  هأ الفرن ال د تخ   وضا  السياسية واملسسسية فيما ي ك

  درة السلطة ال الية ع   بناي عقد ارتمداوك رديدد يحدافت ع د   قدوا املدواط  املسدري ودك 

مة  والس ك  .عحو ،ستقرار السياسأد وبناي دولة املسسسا   ياة كُر

ة فيما ي ك يا  :وتتم ل  هأ الفرن ال د تخ   وضا  ، تسادية والبنية التحت 
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  عتمدداد ع دد  املنددتج املح ددك وتفةدديل  وددك العقددود ال ذوميددة  وَوْضدد   عددض القيددود ع دد  دخددوو،

 .الواردا  لتقليل لجز امليزان التجاري 

 ي ، تسدددادي بمعدددايير الشدددفافية وال وكمدددة  وتشدددجي  ،سدددل مار  ومنددد  إلدددزاي الدسدددتور النُّدددا

ة  وضبط لليا  السوا  و ماية  عوا  املختلفة للمليية  .املمارسا  ، تذاُر

  كفالددددة الدسددددتور ضددددمان تذددددافس الفددددرن والتوتيدددد  العددددادو لعوائددددد التنميددددة بمددددا يةددددم  ال يدددداة

مة  .اليُر

  إ دددددا  تنميددددة شدددداملة  وتشددددجي  ،سددددل مار املح ددددك  مسدددداوك القيددددادة السياسددددية ال اليددددة عحددددو

ددددددد مشدددددداري  ا تسددددددادية  وميددددددة يميددددد   ْن تددددددوفر فددددددرن عمددددددل  قيقيددددددة للشددددددباق   
و رن دددددد  وتبنه

ق معد   عمو عالية  م ل مشرو  ،ستزرا  السمذي بمنطقة بركة   
َحقه

و
وخُر ك الجامعة  وت

 .شروعا  ليون واملدينة السناعية بمطوب  الجديدة  و يرها م  امل

 :وتتم ل  هأ الفرن ال د تخ   وضا  ،رتماعية والسذاعية فيما ي ك

  امددددددت ي القيددددددادة السياسددددددية ال اليددددددة القدددددددرة ع دددددد  تحسددددددين  وضددددددا  ،رتماعيددددددة مدددددد  خدددددد و

 .سياسا   ماية  قوا الفقراي  ومحاربة الفساد  ودعأ  يأ العمل والبناي

 :ة وال قافية فيما ي كوتتم ل  هأ الفرن ال د تخ   وضا  الفيُر

  تعسي  وإط ا بن  املعرفة املسري. 

لود فيما ي ك  :وتتم ل  هأ الفرن ال د تخ   وضا  التعليمية والبحا الع 

  لودددد الوسددديلة ال قيقيدددة للسددديادة الوطنيدددة وبنددداي ا تسددداد تعكيدددد الدسدددتور ع ددد   نا البحدددا الع 

 .املعرفة

 ل ددددددة البحددددددا الع  ددددددُر   و مايددددددة تعكيددددددد الدسددددددتور ع دددددد  كفالددددددة  ُر بَتي 
و
وددددددد ورعايددددددة املختددددددرعين وامل

 .ابتذاراسأأ والعمل ع   تطبيقاا
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   مد  النداتج القدومي ورمداقك لبعفداا ال ذدومي ع د  % 0تخسي  الدستور لنسبة   تقل عد

لوددددد  مدددد  مطالبددددة الدولددددة ببحددددا سددددبل تشددددجي  مسدددداهمة القطددددا  الخددددان والعدددداي  البحددددا الع 

ين بالخار  وك نأةة البح لودواملسُر  .ا الع 

   مد  النداتج القدومي ورمداقك لبعفداا ال ذدومي ع د  % 2تخسي  الدستور لنسبة   تقل عد

 .لبعفاا ال ذومي ع   التعليأ الجام ك% 6التعليأ  بل الجام ك  و سبة   تقل ع  

 :الت ديات -

 :تتم ل  هأ التحديا  ال د تخ   وضا  السياسية واملسسسية فيما ي ك

  د القيود ة الر ي والتعبيرتزايو  .ع    ُر

  د اعلشار العنف  والعنف املةاد وك املجتم  .تزايو

 أ واسلشراي الفساد املسسسأد َضخو
َ
 .ت

 ضعف العدالة  وعدي تذافس الفرن. 

 ضعف  واعد ومعايير الر ابة والشفافية واملحاسلية. 

 ضعف معُّأ مسشرا  التنافسية وك  وضا  السياسية واملسسسية. 

ة فيما ي كوتتم ل  هأ الت يا  :حديا  ال د تخ   وضا  ، تسادية والبنية التحت 

 ارتفا  معد   الفقر وتداعيات   مما يسير سلًبا ع   املستو  التعليود للمواطنين. 

  د املستمر لعجز املواتعة العامة للدولة  مما يسير سلًبا ع   وعفاا ع   التعليأ ورودت  .التزايو

  ي الخدما  ال ذو  
ه
َد 

َ
 .مية وك مجا   التعليأ وال  ة ووسذانت

 ي املسشر العاي لتنافسية البيئة ، تسادية الذلية  
ه
َد 

َ
 .ت

 ترارو  معدو عمو الناتج املح ك ورماقك. 

 د است زاف العقوو  سلل ضعف رهق املبدعين ووبقاي علوأأ وك العمل  .تزايو
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 َسر تح  خط الفقر
و
د  عداد  فراد و   .تزايو

  سليعاق التينولوتكصعوبة،. 

  ل ودددك ارتفدددا  معددددو لجدددز سدددوا العمدددل عددد  اسدددليعاق الطلدددل املتزايدددد ع ددد  العمدددل  ممدددا تسدددلا

 .البطالة

 لة ،عتماد ع    هل اليفاية مقابل ،عتماد ع   املوالين للنُّأ ال اكمة . 

 :وتتم ل  هأ التحديا  ال د تخ   وضا  ،رتماعية والسذاعية فيما ي ك

 البناي القيود داخل املجتمد   فرلبد  القديأ املاديدة  وسداد   ديأ ،سدتأ ي الترودك   الخلل وك

 .و لب  ال زعة الفردية و عاعية  وساد  يقافة العزلة و، تراق والعنف

  دددددددد الفسددددددداد املسسسدددددددأد ج و ددددددديأ التعددددددداون والتذافدددددددل ،رتمددددددداوك  وتزايو ندددددددت 
و
ددددددد   ددددددديأ العمدددددددل امل ترارو

 .وال مبا ة

 لود املبد   وسيادة الفير النمطي والتقليديترارو  الفير ا  .لع 

ة وال قافية فيما ي ك  :وتتم ل  هأ التحديا  ال د تخ   وضا  الفيُر

  لبة يقافة النقل ع   يقافة التجديد ووبدا . 

 ياق املشرو  ال ةاري القومي . 

لود فيما ي ك  :وتتم ل  هأ التحديا  ال د تخ   وضا  التعليمية والبحا الع 

   ا  التعليمية  خر د ارتفا  معدو البطالة بين خُر ك الجامعا  مقارعة باملستُو  .تزايو

  دددد الفجدددوة بدددين خُر دددك الجامعدددا   مددد   يدددا العددددد ومسدددتو  التعهيدددل  ومتطلبدددا  سدددوا تزايو

 .العمل

 لود  . سوو مسر ع   مركز متعخر ع   مسشرا  تنافسية مراكز البحا الع 

   وكدددهل  . التعلددديأ الجدددام ك كنسدددبة مددد  النددداتج املح دددك ورمددداقكضدددعف وعفددداا ال ذدددومي ع ددد
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لوددد بالنسددبة إلرمدداقك املسدددروفا  باملواتعددة العامددة  وبالنسدددبة  ضددعف وعفدداا ع دد  البحدددا الع 

أ
َ
لود بالعال  .للناتج املح ك ورماقك  وبالنسبة إلرماقك وعفاا ع   البحا الع 

  ذوميدة مقارعدة بخُر دك الجامعدا  الخاصدة ضعف القدرا  التنافسية لخُر دك الجامعدا  ال

و رنلية  يتضا ال  وك  سوو خُر ك هه  الجامعا  ع   فرن عمدل  فةدل مد  خُر دك 

 .الجامعا  ال ذومية

 ة ة بعسماي  عةاي هيئة التدري  بالجامعا  املسُر
َ
ل َرجا

و
 . لة عدد برايا  ،خترا  امل

 لفددرد واملجتمدد   وبالتدداقك ضددعف بقدداي ضددعف كفدداية الددنُّأ التعليميددة وددك تحسددين رددودة  يدداة ا

 . ير التعلأ وك  ياة الفرد واملجتم 

 لود ل البحا الع   .ضعف مشاركة القطا  الخان وك تمُو

   دددا وددك ضدددعف عسدديل الفقددراي ودددك ال سددوو ع ددد دددة و،رتماعيددة يُّاددر رلي   يدداق العدالددة التربُو

 .فرن تعليمية مقارعة باأل نياي

 لمية املس ا لة  عداد البحو  الع  ة املنشورة دولي   .ُر

  لمية ل خار دي  وك مااي ع 
َ
وف

و
 . لة  عداد امل

 البدائل وستراتيجية املتا ة  ماي رامعة كفر الشيخ: را ًعا

  ادددر  عتدددائج التحليدددل البيئدددد لجامعدددة كفدددر الشددديخ وردددود  عدددض عقددداع القدددوة والةدددعف  أدددا  وال دددد 

ة  كدددهل   عدددض الفدددرن  دددد توارددد   دددل الجامعدددا  املسدددُر  
 الجامعدددة ع ددد  تبنه

ه
والتحدددديا  وال دددد مددد  شدددعنأا  دددا

دددز والتنافسدددية دددق التميو إنا بقددداي وعجدددا  . مجموعدددة مددد  البددددائل وسدددتراتيجية املناسدددبة لوضددد  الجامعدددة ع ددد  طُر

ددد إسددتراتيجيا  م ئمددة ملواراددة القددو  التنافسددية الخمدد   وال ددد   
الجامعددة يتو ددف ع دد  مددد   دددرسأا ع دد  تبنه

دددكتم دددل هيذدددل امل الجامعدددا  التقليديدددة  الجامعدددا  الخاصدددة و رنليدددة  التعلددديأ املفتدددو  والتعلددديأ : نافسدددة  ُو

عددد   ددوة املسددتفيدي  وا تياردداسأأ  و ددوة   دد اق املسددالا وضددروطاأ  وبندداًي ع دد  الدد  يميدد  تحقيددق  عدد   و

ددددددق  عددددددض املسددددددارا  ملواراددددددة هدددددده  القددددددو  التنافسددددددية مدددددد  خدددددد و التعامددددددل  مدددددد  تنافسددددددية الجامعددددددة عدددددد  طُر
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خفدددددددض الرسدددددددوي : املسدددددددتفيدي   و  ددددددد اق املسدددددددالا  واملنافسدددددددين التقليدددددددديين والجددددددددد  مددددددد  هددددددده  املسدددددددارا 

ر ع  ا  وييقة م  املستفيدي  و   اق املسالا ز الخدما  والتخس  والتفرد  وتطُو  .الدراسية  وتميو

 :فيما ي ك( SWOT)وتتم ل البدائل وستراتيجية املتا ة  ماي رامعة كفر الشيخ وك  ل تحليل 

 (SO)َّستراتيجية النمو والتوسع  .0

ق تعُّيأ استر و الفدرن الخارريدة املتا دة وتعُّديأ اسدتخداي عقداع القدوة   يتأ توليدها ع  طُر

التوسدددد  : ال ددددد تقددددل وددددك مجملاددددا عدددد  رواعددددل الةددددعف القائمددددة بمجتمدددد  الجامعددددة الددددداخ ك  ومدددد   م لددددة الدددد 

ُر الفيزيقدددددددي واسدددددددتيماو منشدددددددآ  الجامعدددددددة وإكمددددددداو الايا دددددددل التنُّيميدددددددة و،سدددددددتفادة مددددددد  مشدددددددروعا  التطدددددددو 

ج متميددز  وتفعيددل دور  التقنيددة و،عتماد ع دد  تقنيددة عاليددة وددك العمليددة التعليميددة وددك سددوا عمددل متعطشدد خُر

دددادي ودددك مجتمددد   عمددداو وإ امدددة شدددرا ا  مددد  منُّمدددا  املجتمددد  املدددد ي وتنميدددة البيئدددة املحيطدددة   الجامعدددة الُر

لميدة وتعاوعيدة مد   عدض الجامعدا  ا  ع  عقد اتفا يا  يقافيدة وع 
ً

الخطدة )ملحليدة وو ليميدة والدوليدة فة 

 (.62لجامعة كفر الشيخ   6060-6060وستراتيجية الرا عة 

 (ST)( بناء مزايا تنا سية)َّستراتيجيات التنويع والتجديد  .2

ددددز بالجامعددددة وددددك مواراددددة التخوفددددا  مدددد  البيئددددة  ددددك ال ددددد تعخدددده بتو يددددف  عددددض عقدددداع القددددوة والتميو ُو

ق بدددين عقددداع القدددوة الداخليدددة والتحدددديا  الخارريدددة  وهددده  وسدددتراتيجية الخارريدددة مددد  خددد و تحقيدددق التوافددد

يجددددل  ن تطغدددد  فوأددددا عقدددداع القددددوة ع دددد  عقدددداع الةددددعف عنددددد توصدددديف بيئددددة الجامعددددة الداخليددددة مدددد  مواراددددة 

ة والفيزيقيدددة  دددة   مدددر الدددهي يدددعو إقددد  ،سدددتر و  م دددل للمدددوارد اللشدددُر سدددة  ُو
َ
 ددروف خارريدددة صدددعبة ومناف

اعدة القيددادا  الجامعيددة وبندداي مددا يلددزي مدد  مزايددا متفددردة تنافسددية وددك  ددل التخددوف مدد  خفددض املتا ددة بمسدد

ددك املجتمدد  املح ددك عدد  تعةدديد الجامعددة  ومدد  هدده    
ه
   و تخ 

ً
 عددداد الطدد ق بمددا يددسير ع دد  مواتعددة الجامعددة مدد  

دددزة ودددك بيئدددة الجامعدددة م دددل الددده اي ،صدددطن  
... اوك والفندددون التطبيقيدددةوسددتراتيجيا  إ شددداي بدددرامج تعليميدددة متميه

دددددادة املدددددوارد  وإردددددراي البحدددددو  وتحسدددددين  لميدددددة الدوليدددددة وخاصدددددة  وروبيدددددة لُز إلدددددخ   و ،رتبددددداع باملنُّمدددددا  الع 
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جين للمنافسدة ودك  سدواا و ليميةوالعامليدة  الخطدة وسدتراتيجية )املخررا  التعليميدة ورفد  مسدتو  الخدُر

 (.61لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الرا عة 

 (WO)َّعادة الهيكلة  -َّستراتيجيات بناء القوة  .2

تلسدددأ هدددده  وسدددتراتيجيا   سدددديادة وكثدددرة عناصددددر الةدددعف عدددد  رواعدددل القددددوة ودددك البيئددددة الداخليددددة 

ل جامعة  وتوافر فرن خاررية واعدة م   لة التخوفا  م  التأديدا  واملنافسة الخاررية وك و   تسميأ 

ددك محاولدة ل سددتفادة مدد  مزايددا  وسدتراتيجية  وهدده  وسددتراتيجية   درق مددا تذددون للوضدد  الدراه  ل جامعددة  ُو

إ شدددددداي مبنددددددف مسددددددتقل للدددددده اي : الفددددددرن الخارريددددددة للترلددددددل ع دددددد  عقدددددداع الةددددددعف الداخليددددددة ومدددددد   م لددددددة الدددددد 

ر  داي  دددد بدددرامج تطدددُو  
دددة مناسدددل بالجامعدددة مددد  خددد و تبنه ،صدددطناوك بالجامعدددة  وتو يدددف يجدددأ عمالدددة إداُر

ةبالجامعدددددة  التينولدددددوتك ل
َ
ل َفعا

و
لعمالدددددة  باإلضدددددافة إقددددد  اسدددددتيماو وتفعيدددددل الايذدددددل التنُّيودددددد واليياعدددددا   يدددددر امل

ة فوأا   (.61لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )وتنمية  درا  الذوادر اللشُر

 (WT)د اعية  -َّستراتيجيات انكماشية  .2

ا  لتدعية عقاع الةعف الشديدة بالجامعة م  عدرة رواعدل ُك إستراتيجيا  دفاعية تتفاعل مبدئي 

ددل ليددار التأديدددا  الخارريددة وددك  ددل ا عددداي  و عدددرة الفددرن ويجابيددة ومواراددة  َجنو
َ
القددوة فوأددا  باإلضددافة إقدد  ت

َبددددددل مجتمدددددد   سدددددة  وعدددددددي تعددددداون واضددددددا مددددد     التحدددددديا  الخارريددددددة خاصدددددة مدددددد  املسسسدددددا  التعليميددددددة املناف 

ا  التعليميددة ال اليدددة وعدددي مطابقتأددا ملتطلبددا  سدددوا  عمدداو  ورفددض    طددراف صدددا بة املسدد  ة للمسددتُو

َسددددة  واعخفددددا   عددددداد  عةدددداي هيئددددة التدددددري  مدددد  عدددددي  سا
َ
خ

و
العمددددل  باإلضددددافة إقدددد  عدددددي كفايددددة املواتعددددة امل

د بالجامعددة  و يددا إن املفاضددلة بددين البدددائ دددو ل القدددرة  و عدددي ورددود فددرن لدددخوو  عةدداي هيئددة تدددري  رو

وسددددددتراتيجية وتقييماددددددا تعتمددددددد ع دددددد   عددددددض املعددددددايير املتعلقددددددة بمددددددوارد املواتعددددددة الخاصددددددة بالجامعددددددة والتو يدددددد  

املناسدددددددل لبسدددددددتراتيجية ومراعددددددداة الُّدددددددروف السياسدددددددية و، تسدددددددادية  تخددددددداا القدددددددرار باختيدددددددار  فةدددددددل بددددددددديل 

مسدددددفوفة بيئدددددة الجامعدددددة  إسدددددتراتي ك يدددددنُّأ عوائدددددد الجامعدددددة ودددددك  دددددل بيئتأدددددا و روفادددددا ال اليدددددة إ   ن تحليدددددل

دا  Typologyالداخلية والخاررية كتسنيف 
ً
لبستراتيجيا   د اسلند إق  املقارعا  ال نائية وال د تم دل  عماط
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و يا إنا الوا   صشير إق  التدداخل الدوا  ك وبددررا  متفاوتدة بدين البددائل  عةداا بدبعض . متمايزة وك  دسأا

وال دددددد تسدددددمح بوردددددود توليفدددددا  مدددددد  هددددده  البددددددائل يميددددد   ْن تذدددددون  كثددددددر شدددددمولية ووا عيدددددة ل قيقدددددة الوضدددددد  

ًبددا مدد  وسد
ا
َرك تراتي ك ل جامعددة وددك الخمدد  سددنوا  القادمددة  فدد نا الخيددار وسددتراتي ك الددوا  ك يسددبح اختيدداًرا مو

 (.61لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )مجتمعة  هه  البدائل

ا  ركائز جامعة كحر الشيخ لت قيق امليزة التنا سية: خامست

ددا  إنا التعليأ الجام ك  حقدق طمو اتد     بو دد  اردا  املجتمد  ُو  
لذي يقدوي بو ائفد  و دوار  بمدا يل ه

لميدة وعمليدة للمشدي   العديددة ال دد صعدا ي منأدا   الدة تسداأ ودك إيجداد  لدوو ع   ْن يخة  لعملية تخطديط فعا

ددا وكيًفدددا  و يددر ا ددادة اليفددداية الداخليددة والخارريدددة ل جامعددا  وتحسدددين مخرراسأددا كم  لددد  مدد  فوائدددد وكددهل  ُت

أا م  التخطديط التربدوي الندا ا والدهي ينطدوي ع د  عُّدرة للمسدتقبلم تسدتأدف التنبدس با تياردا    
يمي  َرنوه

املجتم  م  املخررا  التعليمية  هها باإلضافة إق  مفاوي العمل ويجابي لتحقيق ا تيارا  املستقبل م  

 .خ و تدبير املوارد املتا ة واملمينة

ة  -مسسسة تعليميةك-وع   الجامعة  إعداد ط  أا وك ضوي املعايير املحلية والعاملية  ي تذون عسُر

ر تعليوددد بمددا يحقددق طمو ددا  ط  أددا  ددرا
َ
ق وددك رميدد  مذوعددا  املنُّومددة التعليميددة مدد   سددتاا رددام ك ومددتعلأ ومو

الطالدل كمدا يدتعلأ فوأدا  -كمسسسدة بح يدة-كمدا  نا الجامعدة . ال اضرة واملسدتقبلية وا تياردا  سدوا العمدل

لميدة ال دد تقدوي  ون القاعددة الع  َعددو د البا  ين والفنيين الهي  صو ع 
و
يتعلأ فوأا عةو هيئة التدري   فالجامعة ت

دددَرا بح يددة تعمدددل ضددم  إسدددتراتيجيا  وخطددط واضددد ة  الدددة والاادفددة مددد  خدد و ف  لميددة الفعا علوأددا البحدددو  الع 

تشداري املجتمد  بمدا  -كمسسسدة ارتماعيدة-والجامعدة . ة هداف واملعدالأ للنأدو  بقطاعدا  املجتمد  املختلفد

لودد  تقدم  ل  م  مخررا   ادرة ع   تحقيق تطلعاتد  والقيداي بلنميدة الدووك لدد   فدراد  بعهميدة البحدا الع 

 (.2  6000ال ي   )و،سل مار في  والقياي بدور  فعاو وك  ل مشا ل املجتم  

شددَتق مدد  و ددائف الجامعددة وتعسيًسددا ع دد  الدد   فدد نا  هددأ ر ددائز تحقيددق 
و
امليددزة التنافسددية الجامعيددة ت

ك لود  والتدري   وخدمة املجتم : ال     ساسية  ُو  .البحا الع 
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لمي والدراسات العليا .0  الركائز املتعلقةبالب ث الع 

ددددا تقددددوي بدددد  الجامعددددة ك  ددددد  و ائفاددددا  ساسددددية  ددددد الو يفددددة البح يددددة ل جامعددددة إرددددراًي روتيني  عو
َ
لددددأ ت

أ 
َ
ددددز تقددددود الو يفددددة البح يدددددة وددددك رامعددددا  العدددددال َميو

َ
دددددًزا يقددددوي بندددداًي ع دددد  معدددددايير ت  

التقليديددددة  بددددل  صددددبح  داًي متميه

ددددل الجامعددددا    املتقددددي  كمددددا  نأدددا مدددد   هددددأ مدددداخل تحقيددددق املزايدددا التنافسددددية ل جامعددددة ومددد   هددددأ مدددوارد تمُو

دددا  فتسدددبح الجامعدددة بيددد  الخبدددرة ومسددددر القدددرارا  الجامعيدددة لتحقيدددق  هددد دددا ودولي  زهدددا محلي  َميو
َ
داف الجامعدددة وت

أ  داي الجام ك  .وال  ألن العملية البح ية لاا مذاعة مميزة وك تقُو

زهددا ورُادسأددا ع دد  إرددراي  ددا مدد  الدد  فدد نا الي يددر مدد  مسسسددا  التعلدديأ العدداقك اعتمددد  وددك تميو
ً
واعط  

َحدا  َدة  هداف مما صستورل تفعيل للية مو  
َحده دز الدهي  بحا  مو  

لودد املتواصدل واملتميه َدة لتنشديط البحدا الع 

ددادة باملسسسددا  التعليميددة والتعكيددد املسددتمر مدد  إدارا  البحددو   رتدد  منأددا الُر يحقددق  هددداف البح يددة ال ددد يو

ددددق  ددددادة مدددد  خدددد و ،سددددتر و  م ددددل لطا ددددا  البددددا  ين عدددد  طُر ددددز والُر بالجامعددددا  ع دددد   هميددددة تحقيددددق التميو

لوددد وال فددداظ تحديددد رماعددا   بح يددة متخسسددة    ددف تتوافددق مدد   هددداف املرسددومة لسياسددة البحددا الع 

و املعلومددا  مددد   َبددادو
َ
ع دد  تشددييل مجموعددا  بح يدددة ألطددوو فتددرة تمنيددة وتدددوفير  اعدددة البياعددا  لتيسددير عقدددل وت

 (.026  6002  مد  )عُّرا أأ وك مسسسا  التعليأ  خر  

دددك كيدددان تنُّيودددد  و مسسسدددة مددد   ردددل الددد    شدددع  الجامعدددا  مراكدددز ا لودددد الجامعيدددةم ُو لبحدددا الع 

دا عنأدا  وتةدأ عددًدا مد  البدا  ين  وسأددف إقد  القيداي  عددد   بح ية داخدل الجامعدة تعمدل  شدذل  مسدتقل إدارُ 

ددددل الخددددارتك لدددددعأ  بحددددا   مدددد  املشدددداري  البح يددددة  أدددددف خدمددددة الو يفددددة البح يددددة ل جامعددددة وتشددددجي  التمُو

دَرا البح يدة املتخسسدة (.621  6002ون  تاهر  ولخر )الجامعية  تذون مركز البحدو  مد  مجموعدة مد  الف  ُو

ق بحيد مد  مجموعدة مد  البدا  ين برئاسدة با دا يتدوق  إدارة البحدا  ويأددف  وك مجاو معينم يتذون  ل فُر

دل دراسدات   ك ة وتذامو دز با سدتق لية و،سدتمراُر تميا ق إق  دراسة املشي   البح ية  ُو مدا يأددف إقد  هها الفُر

دز البحيدد (. 20  6000الشدورب ك  )تقديأ  لوو لتلد  املشدي   بمدا يخددي املجتمد  و هدافد   َعددو مركدز التميو ويو
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دددادة واملذاعددة الرفيعدددة مقارعدددة  لميدددة  يدددر عمطيددة تلسدددأ ب عجددداتا  بح يددة عوعيدددة ملموسدددة تحقددق لادددا الُر و دددة ع 

 (.060  6002الدوسري  )يت  بم ي سأا  وتسل خدماسأا ع   املجتم  م   رل تنم

لوددددد  يجددددل وضدددد   ددددز وفعاليددددة البحددددا الع  ددددادة تميو ددددل التدددددفق املعروددددك والتينولددددوتك الاائددددل  ولُز ووددددك   

د  ارا  املجتم  ، تسادية و،رتماعية  وربط   
لود تخدي برامج التنمية ال د تل ه خطط شاملة للبحا الع 

والتعدددداون بددددين الجامعددددا  واملراكددددز البح يددددة ع دددد  مختلددددف   طرو ددددا  والرسددددائل الجامعيددددة بقةددددايا املجتمدددد  

تا دددة بينأدددا  و،سدددتر و  م دددل للبحدددو  ودددك  دددل املشدددي   
و
و الخبدددرا   ومشددداركة املدددواد امل ا   وتبدددادو املسدددتُو

 (.002  6000سعيد  )وعتارية ال د توار  القطا  السناوك ووعتاتك والخدمي 

دددر  دددز البح"لقدددد  شدددار تقُر   السدددادر عددد  مجلددد  "Research Excellence Frameworkيدددد إطدددار التميو

دددل التعلددديأ العددداقك ودددك إعجلتدددرا عددداي  ي  إقددد  تقيددديأ عوعيدددة وردددودة البحدددو  ودددك  دددل رامعدددة ومعادددد عددداي 6002تمُو

بَندددددف عليددددد  توتيددددد  ميزاعيدددددة البحدددددو  ع دددددد   للبحدددددو  ودددددك اململيدددددة املتحددددددة  وهدددددو تقيددددديأ واسددددد  النطدددددداا  والدددددهي يو

ي أددددا  ومددددد  إتا ددددة الفددددرن البح يددددة للبددددا  ين  وتددددأ تقيدددديأ  بحددددا  ع دددد   سددددا  ي يددددة الجامعددددا  وفًقددددا لترت

ك   (:002  6009فخرو  )عناصر وك إطار مفاوي الجودة الشاملة  ُو

مددد  ملددددف الجدددودة الشدددداملة  % 60 يدددر ،رتمددداوك و، تسددددادي وال قددداوك للبحددددو   ويسددداأ بنحددددو  -

َعدو هها العنسر ميزة رديدة وك إطار ال  .تقييأويو

 .م  ملف الجودة الشاملة% 00البيئة البح ية  ويساأ بنحو  -

 .م  ملف الجودة الشاملة% 20رودة املخررا  البح ية  ويساأ هها امللف الفروك بنحو  -

لودددد وتسدددوًرا واضدددً ا للرؤُددددة  و دددد  امددد  رامعدددة كفدددر الشددديخ ب عدددداد خطدددة إسدددتراتيجية للبحدددا الع 

 ع دددد  عمليددددة رصددددد  6000وتارة التعلدددديأ وفًقددددا لرؤُددددة مسددددر املسددددتقبلية ل جامعددددة مدددد  خدددد و منُّومددددة 
ً
معتمدددددة

لوددد ع دد   ددل مدد  املسددتو  القطدداوك والددوطند والعددالود   ريددة الوصددوو إقدد  تددواتن  وتحليدل لتوراددا  البحددا الع 

لجامعددة كفددر الشدديخ   6060-6060الخطددة وسددتراتيجية الرا عددة )مقبددوو ومنُّومددة مدد  البحددو  ال ددد تلندداوو 

09:) 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

302    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 (.Broblem-Based Researcg)بيئية ومجتمعية مشي    -

 (.Capacity Building Research)بحو  بناي القدرا   -

 (.Transfer of Technology)عقل التينولوريا  -

 (Basic Research)البحو   ساسية  -

 (.Life Science)علوي ال ياة  -

إق  خدمة املواط  ووسااي  و د  ان هناي تركيز ع   الجواعل البح ية ال د سأدف وك نأاية املطاف

دا ودك الددورُا  العامليدة  ا وك عدد  بحا  املنشورة دولي  وك مجا أة القةايا القومية املعاصرة  والهي  ار رلي 

ي  مددددأ واهتماماددددا بالبحددددا العلوددددد  وطبًقددددا للمسسسددددا  العلميددددة والبح يددددة الدوليددددة  قدددددو
َ
وال ددددد تعيدددد  مددددد  ت

(SciVal )َبدددددل م يتضدددددا  نا مجمدددددل وعتدددددا  البحيدددددد لجامعدددددة كفدددددر الشددددديخ ودددددك ( Elsevier)سسسدددددة واملنتجدددددة مددددد    

دددددا وددددك عددددداي  0109بياعددددا  إسدددددذوب  هددددو 
ً
دددددادة مةددددطردة ودددددك  عدددددداد  6001  وبدايدددددة مدددد  عددددداي 6002بح  بددددد   ُت

ا  يدددددددا بلرددددددد   ا لَّعدددددددواي  929  220  269البحدددددددو  املنشدددددددورة سدددددددنوًُ دددددددا سدددددددنوُ 
ً
ع ددددددد   6060  6009  6001بح 

مدد  مجمددل  بحددا  املنشددورة ل جامعددة % 62.0 سددبة  6060 بحددا  الدوليددة املنشددورة عدداي  الترتيددل  وم لدد 

ممدا يددو ع دد  فعاليدا  السياسدا  ال ددد اتبعتأدا رامعددة كفدر الشديخ وددك السدنوا   خيدرة لتحفيددز ودعدأ البحددا 

ة  وتلندددو  العلودددد ملنلسدددبوأا والدددهي ا عيددد  ع ددد   سدددوو الجامعدددة ع ددد  مراكدددز متقدمدددة ودددك التسدددنيفا  الدوليددد

َبدددل السدددادة البدددا  ين ودددك رامعدددة كفدددر الشددديخ   يدددا  اعددد   ع ددد    سدددل ودددك  0مجدددا    بحدددا  املنشدددورة مددد    

  الاندسددددددة والتينولوريددددددا %62.9  العلددددددوي الفيزيائيددددددة %00.2علددددددوي ال يدددددداة : مجددددددا   النشددددددر العلوددددددد  التدددددداقك

-6060خطدددددة وسدددددتراتيجية الرا عددددددة ال% )2.2  وعلدددددوي اليمبيدددددوتر %00.1  العلدددددوي الطبيدددددة وال ددددد ية 60.0%

 (.09لجامعة كفر الشيخ   6060

وددددددك املجدددددد   العلميددددددة وددددددك % 00وتعكيددددددًدا ع دددددد  الدددددد  فقددددددد بلردددددد   سددددددبة  بحددددددا  املنشددددددورة وددددددك  ع دددددد  

 باملتوسددددط العدددداي ملسددددر والددددهي يبلدددد  % 60.6( Top 10% Journals)التخسدددد  
ً
واملحسددددوق % 02.2مقارعددددة

سددل التعدداون الدددوقك وددك  شددر  بحددا  بددين البددا  ين بجامعددة كفددر الشددديخ   كمددا بلردد   (CiteScore)بمقيددا  
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 باملتوسددط العدداي ملسدددر والددهي يبلددد  % 22.0وعُّددرا أأ ع دد  مسدددتو  العددالأ 
ً
  وهدده  و سدددايا  %00.0مقارعدددة

تددددو ع ددد  مدددد  فعاليدددة وسدددتراتيجيا  املتبعدددة بجامعدددة كفدددر الشددديخ ودددك تحفيدددز ودفددد  النشدددر العلودددد لدددي  ع ددد  

دا وددك تدددعيأ البنيددة التحتيدة للبحددا العلوددد مدد  خدد و  املسدتو   املح ددك فقددط بددل والددوقك  يًةددا والددهي  اددر رلي 

 (:09لجامعة كفر الشيخ   6060-6060الخطة وستراتيجية الرا عة )

 .معامل بح ية معتمدة وتح  ،عتماد -

 .مراكز بح ية معتمدة وتح  ،عتماد -

ا - ا مادي  ا تحفيز السادة البا  ين سنوًُ  .ومعنوُ 

 .الدعأ الفند والتقند لنشر  بحا  العلمية -

دعددددأ إ شدددداي مجدددد   علميددددة متخسسددددة بالجامعددددة بالتعدددداون مدددد    اديميددددة البحددددا العلوددددد وبندددد   -

 .املعرفة املسري 

ر البحددددا  لودددد بندددداًي ع دددد   عمدددداو  دبيدددة واملددددستمرا  وددددك تطددددُو ددددز و،رتقدددداي بالبحددددا الع  إنا معدددايير التميو

لود لاا اتجاهان  هما لودد : الع  لود كمنُّومة مجتمعية  واملحور الرئي   أدا اعتبدار البحدا الع  ز البحا الع  تميو

د دا لد  السددارة ودك الههنيدة املجتمعيدة  وتميو (. 020  6009فخدرو  )ز  كمنُّومدة تعليميدة   اديميدة عُّاًما معرفي 

ر م    و  مسدادر امليدزة التنافسدية للمسسسدا  الرائددة ودك مجداو الخددما  والسدل   َعدو البحا والتطُو ولها صو

ر  و تقدديأ منتجدا  رديددة تنداف   َبل املسسسا  لتطُو نَفق امليزاعيا  الضخمة م    
و
وك عالأ اليوي   يا ت

ددددادة رصدددديد  أددددا وددددك السددددوا  لميددددةم  أدددددف ُت ا يددددتأ ع دددد   سددددا   واعددددد ع   إبددددداعي 
ً

ر عمدددد  عَتَبددددر البحددددا والتطددددُو   ويو

سددَتخَدي وددك تطبيقددا  رديدددة وددك النشدداع وعتدداتك والخدددمي  كمددا  نا مدد  
و
لميددة وال ددد  ددد ت املعرفددة الفنيددة والع 

لوددددد ددددز املددددرتبط بددددالتطبيق    هددددأ  ساسدددديا  الجددددودة   اديميددددة ملسسسددددا  التعلدددديأ العدددداقك هددددو البحددددا الع   
املتميه

والددددهي يبحددددا وددددك مشددددي   املجتمدددد  وتقددددديأ النتددددائج وتررمتأددددا إقدددد   لددددوو  قيقيددددة ملشددددي   املجتمدددد   وال ددددد 

او للمعرفة وك تنمية املجتم  وتحقيق تقدم   .تنطوي ع   ،سل مار الفعا
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ددز النشدداع البحيدددد لدد  التددعيير  كبدددر وددك التسدددنيفا  العامليددة ل  جامعددا  وبنددداي السددمعة الدوليدددة إنا تميو

ددًرا  
ه

عَتَبددر مسش
و
ددا لتحقيددق امليددزة التنافسدددية ل جامعددا  وبالتدداقك تحقيددق الرفاهيددة ،رتماعيددة للمجتمددد   وال ددد ت مام 

ا   يددددا إنا ،سدددددل مار وددددك البحدددددو  يددددسدي إقددددد  ابتذددددار منتجدددددا  رديدددددة اا   يمدددددة مةدددددافة  بعكملدددد  إسدددددتراتيجي 

ًزا وعملي  .ا   كثر كفاية  وبالتاقك تحقيق التنمية ، تسادية للمجتم  كذلوخدما   كثر تميو

 والتدريس الركائز املتعلقة بالتعليم .2

ر  عدد  م  العوامل املتداخلدة واملرتبطدة 
ا
َعدو التدري  الجام ك عملية اا  طبيعة معقدة  فاو يتعي صو

ددددا وسدددددما  صخسددددديت   ةددددااعبب دددددا وتربوُ  لمي  الدددددبعضم فمنأددددا مدددددا يتعلددددق باألسدددددتاا الجدددددام ك مدددد   يدددددا إعددددداد  ع 

وع  ات  م  الط ق  ومنأا ما يتعلق بالطالل الجام ك مد   يدا خسائسد  الشخسدية وإمذاعاتد  واتجاهاتد  

لميدددة و،رتماعيدددة  ومنأدددا مدددا يتعلدددق بددداملنهج والخطدددط الدراسدددية والبددد رامج مددد   يدددا طبيعتأدددا واسدددتعدادات  الع 

مادددا ومتطلباسأدددا  هدددها باإلضدددافة إقددد  الوسدددط الجدددام ك املحددديط الدددهي يدددوفر  الايذدددل  و هددددافاا ومحتواهدددا وتقُو

وداري بالجامعددددة  وهيددددها تتفاعددددل هدددده  العوامددددل مًعددددا لتددددسير ع دددد  عوعيددددة ورددددودة التدددددري  الجددددام ك سددددلًبا  و 

 .ه  العوامل يتأ تحقيق رودة التدري  الجام كإيجاًبا  وبقدر ،تساو والتفاعل ويجابي بين ه

دة  هدددددداف مسددددددبًقا تددددددتأ  طدددددة ومحدددددددا
ا
مددددددة ومخط

ا
و يدددددا إنا مانددددددة التددددددري  الجددددددام ك ُدددددك مانددددددة منُّ

ترتددددل علوأددددا  لميددددة مدروسددددة مدددد   رددددل الوصددددوو إقدددد  تحقيددددق  هددددداف املررددددوة فهددددد مانددددة شددددا ة ُو بخطددددوا   ع 

مي   ر   ُو  (:02-02  6002السعود  )تفعيل هه  املامة م  خ و مسئولية نأةة املجتم  وتطوو

   ع   املستجدا  واملعايير العاملية وك مجاو التخس  وتحديد الرؤُة و هداف التعليمية  -
ه
،ط

 .وك ضو أا

أ املسددددتمر ألداي عةددددو هيئدددددة التدددددري  - سددددَتَمدو مدددد  خددددد و : التقددددُو أم  وو صو هندددداي مدددددخ ن للتقدددددُو

سددَتَمدو مدد  عدواتج تلدد  العمليدا   ويسددلند وددك تقييمد  لفعاليددة املامددة العمليدا  التعليميددة  وا ل دا ي صو

يدددأ ع ددد  هدددها  التدريسدددية ع ددد  عتدددائج تحسددديل الطددد ق وإعجددداتاسأأ  الددد  التحسددديل هدددو املحددد ه ل  و

 . داي التدريسأد
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مراعددددداة تحسدددددين املامدددددة التدريسدددددية لعةدددددو هيئدددددة التددددددري   والددددد  مددددد  خددددد و تبسدددددير  باألسددددداليل  -

ئق التدريسية الجديدة ومد  اعتمادها ع   التينولوريا املتطورة  وكهل  م  خ و تمت  والطرا

ة   اديمية وك املامة التدريسية  .عةو هيئة التدري  الجام ك با ستق لية وال ُر

إعدددداد بدددرامج تعليميدددة رامعيدددة ودراسدددا  عليدددا اا  ردددودة   اديميدددة عاليدددة تتوافدددق مخرراسأدددا مددد   -

 .ستجدا  وسوا العملمتطلبا  تل  امل

ددد مد  املادأ  فدت املعلومددا  واسدترراعاا  بدل املاددأ  - مراعداة متطلبدا  ماندة التدددري    يدا لدأ َصعو

س  استخداماا  . ْن تعرف كيف  و ي  تجد املعلوما   وكيف يتأ تو يفاا و و

 مراعددداة ورددددود مرارعددددة دورُددددة منتُّمدددة للبددددرامج التعليميددددة بذليددددا  الجامعدددةم للتعكددددد مدددد  اسددددتمرار  -

أ املسدتمر لدَّداي التدريسدأد  رودة طرا التدري  مد   ردل املحافُّدة ع د  ردودة املخرردا  والتقدُو

 :ويشمل هها. لعةو هيئة التدري 

ز أداء الهيلة التدريسية -  :تميُّ

بدد    وعدد   ر  مدد  ورددود معلددأ ومحاضددر متطددور وددك إعددداد  وتدُر يبددد  إصدد   التعلدديأ وتحدي دد  وتطددُو

ا الجامعددة صعنددد وددك املقدداي  وو امت كاددا   ددد املدددخ   املامددة وددك الع مليددة التعليميددة   يددا إنا مقيددا  تفددوو

 عالًيا   يا تساهأ  دراسأأ وك خلق رو   اديود م ئأ ومتطلبا  رودة 
ً

لين تعهي  ألعةاي هيئة تدري  مسها

حتدددل . واملت  قدددة ةالعسدددر املتجددددالعمليددة التعليمدددة  وبالتدداقك تحقيدددق  ارددا  التنميدددة الشددداملة ومتطلبددا   ُو

دددز  الددد   عتمددداد الجامعدددة عليددد    
عةدددو هيئدددة التددددري  املذاعدددة  وقددد  ودددك تحقيدددق  داي الجدددام ك  م دددل واملتميه

ددز  ددة لتحقيددق التميو ددا باعتبددار  ضددرورة تربُو لةددمان رددودة التعلدديأ العدداقك  مدد  هنددا ردداي التركيددز ع دد  تنميتدد  ماني 

 .الجام ك

ددددددر  داي التدريسددددددأد ل  
عبه ل صو عةددددددو هيئددددددة التدددددددري  عدددددد  مجموعددددددة مدددددد  السددددددلوكيا  امليلَسددددددبة بالتدددددددُر

    ستاا الجام ك م  القياي بجمي  مااي العملية التدريسية 
ه
أ)واملمارسة وال د تمي ( تخطديط  تنفيده  تقدُو
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دف السدري  مد   يدة موا دف مفارئدة تطدر   ينداي املوا دف التعليميدة  بع ل راد وإتقان وكفداية و ددرة ع د  التييو

 (.212  6000رماو الدي   ولخرون  )املتعددة 

ز ما ي ك  طي  )وم   هأ مقوما  التدري  الجام ك املميا  (:010  6000ال ُو

 ساا -
َدره د لعةو هيئة التدري  وإملام  باملوضوعا  ال د يو  

لود الجيه  .املستو  الع 

ة الر ي والفير داخل املحاضرة -  .مستو   ُر

ادة وك دافعية الط -  . ق للتعليأمقدار الُز

الدة ك يددرة  وتسدا  أا سدلوكيا  عمليدة وعفسددية يميد  ،سدتد و  أدا ع دد   إنا  سداليل التددري  الفعا

 عد  
ه
د  عةدو هيئدة التددري  لو يفدة التددري   وسدعة اط او يعتي وك مقدمتأا تحمو د وفعا  

مقوما  تدري  ريه

سدد  تنُّي قة  املعروددك  ومددد  إملامدد    دداديود بموضددو  الدراسددة  و و  
قددة  شدديه لميددة وعرضدداا بطُر مدد  للمددادة الع 

ددد لذددل طالددل   
و درتد  ع دد  توصدديل املعلومددة لط بد   سدداولة  ووضددو   واهتمامدد  بددالنمو املعرودك والسددلو ي الجيه

 (.092  6001 بوالشيخ  )

ددة إلعددداد الطدد ق وصددقل  إنا الوصددوو إقدد  تدددري  عدداقك الجددودة وددك الجامعددا   مددر يتطلددل بددرامج  ُو

دددة للتعلدديأ والددتعلأ وددك  ددون املددتعلأ محددور العمليددة التعليميددة    
مادداراسأأ  وتشددتري رميدد  وسددتراتيجيا  الجيه

ل ال  فقدددط للمعلومدددة  والتددددُر
ً

سدددَتقب   عم دددك ع ددد  ممارسدددة   شدددطة والناشدددط ودددك اكلسددداق املعلومدددا  ولدددي  مو

أ الددددهاتي املسددددتمر لدددد    ر ألدائدددد  وددددك ضددددوي عتددددائج التقددددُو  
واملادددداي التعليميددددة  واملتددددا   لسددددلوك  ومسددددتوا   واملطددددوه

واملسددتمت  بددالتعلأ الددهاتي والددتعلأ التعدداو ي  والبا ددا الدددائأ عدد  املعددارف و ددل املشددي   واتخدداا القددرارا   

 لاددد
ً

ج للمعرفدددة ولدددي  عدددا   ندددت 
و
دددر لعملي دددد التعلددديأ والدددتعلأ وامل  

دددد مددد  املادددارا   وامليسه ا  والسددداوك  كلسددداق املُز

د   
ج الجيه ًقا ملواصفا  الخُر  

 (.060  6000لو  اسأد  )محقه

إنا و يفددددة التدددددري  الجددددام ك مدددد   هددددأ الو ددددائف ال ددددد يقددددوي  أددددا  سددددتاا الجددددام ك إلعددددداد الطدددد ق 

ا لذي يسب لمي  ا وع   عملي 
ً

را  وتعهيلاأ تعهي  ل تطوو زي  داخل مجتمعاسأأ  لي  وك     
حوا  عةاي فاعلين ومتميه

ر وددك عمليددا  التدددري   ددز والجددودة والتطددوو ددرة وددك عُّدداي التميو  
العسددر ال دداقك ومسددتجدات   وتلبيددة ملتطلباتدد  املتريه
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يي مددد  وإسددتراتيجيات  بددالتعليأ العددداقك   صددبح مدد  الةدددروري تحددديا طددرا التددددري  ،عتياديددة إقدد  طدددرا تددت 

ز وك  دا أأ التعليود  .عقوو الط ق ووردانأأ للوصوو  أأ ألع   الدررا  م  اليفاية والفاعلية والتميو

وهنددددداي اتفددددداا ع ددددد   نا مدددددسه    عةددددداي هيئدددددة التددددددري  و دايهدددددأ وعمدددددوهأ امل دددددد مددددد   هدددددأ معدددددايير 

   يدددددا صشدددددترع هدددددها ()(NCATE)،عتمددددداد   ددددداديود للمجلددددد  الدددددوطند  عتمددددداد مسسسدددددا  إعدددددداد املعلمدددددين 

ددا  ددا وتربوُ     اديمي 
ً

  6002الي يددري  )املعيددار مواصددفا   سددتاا الجددام ك مسكددًدا ع دد   عدد  يجددل  ْن يذددون مددسها 

 محدددًدا لجددودة  داي الجددام كم فمدد  خدد و برامجاددا (. 00
ً

َعدددو التنميددة املانيددة ألعةدداي هيئددة التدددري  عددام 
و
وت

داو  وماددارا  ،سدتفادة مدد  التينولوريددا : مادارا ييلسدل عةددو هيئدة التدددري   إدارة الو دد   و،تسدداو الفعا

ال دي دة ودك التددري  ووملداي بالجواعدل املاليدة والقاعوعيدة املتعلقدة بالعمدل الجدام ك  وإنا الد  صسدتلزي وردود 

ق الددورا  ا لميدة و لقدا   افز داخ ك لد  عةو هيئة التدري  عفس  إق  تنمية ماارات  وخبرات  ع  طُر لع 

ر  دائ  امل د   (.091  6009العُو ك  )النقا  وور  العملم للتزود بالخبرا  ال د تفيد  وك تطُو

 ماًمدا ودك 
ً

ل مطلًبا رئيًسدا لتحسدين  داي الجدام ك  وعدام   
ه
ر امل د ألعةاي هيئة التدري  صشذ والتطُو

زة ووبداعية وك مجاو التدري  والت  
دز عقل الخبرا  املتميه علأ  باإلضافة إقد   عد  اسدل مار  شدري لتحقيدق التميو

ووبددددددا  ودددددك التعلددددديأ الجدددددام ك مددددد  خددددد و تنويددددد  املعدددددارف وإكسددددداق القددددديأ الجامعيدددددة الرا يدددددة ألعةددددداي هيئدددددة 

ددددا  واملشدددداركة وددددك بددددرامج خدمددددة  ددددا وعاملي  التدددددري  والتعكيددددد ع دددد   شددددر بحددددوثأأ وددددك الدددددورُا  املتخسسددددة محلي 

 (.211  6000لع زي  ا)املجتم  املح ك 

ندددد  مدددد  : ويعتمددددد عجددددا   سددددتاا الجددددام ك وددددك  دائدددد  ع دددد   مددددُر   همددددا
و
َمي

َ
ددددزة وت  

لميددددة املتميه مسه تدددد  الع 

ددة واملمارسددا  املرتبطددة  عمليددا  التعلدديأ والددتعلأ مدد  املاددارة وددك  ددا  التربُو لوددد  ومعرفتدد  بالنُُّر تخسسدد  الع 

كمدددددا  نا التعلددددديأ الجدددددام ك ودددددك  اردددددة ماسدددددة إقددددد  تذدددددُو  (. 01  6006بابيدددددة  )اسدددددتخداي التقنيدددددا  التعليميدددددة 

دددددقو ع ددددد   عةددددداأ  سددددداتهة البدددددا  ون   يدددددا إنا تحسدددددين  داي املدددددتعلأ مرهدددددون 
َ
طل  سددددداتهة مددددد  طدددددرات خدددددان يو

                                                 
( )

National Council for Accreditation of Teacher Education)) ا هررو أحررد مؤسسرراا الجررودة  االعتمرراد ايكرراديمت

ق عليهاا  يَُعد  هراا المجلرس أكثرر المؤسسراا اهتماًمرا بعمليرة فَ تَّ االعتراف بالمؤسسة التعليمية بناًء على معايير مُ  ي يمنحا ايمري ت ال

 (.035ا 2203فقيها )ا ز الاي يمنح المؤسسة التعليمية جودة محلية   حسنًا  اعترافًا عالميً  االعتماد المتمي  
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  ولددهل 
ً

ا لقيددا  مسددتو  كفدداية  سددتاا  بتحسددين كفدداية  سددتاا الجددام ك  و  أ عنسددًرا  ساسددي  ددَر التقددُو ب 
اعتو

تطلدل الد  مدا ي دك الجام ك والتع ند  مد  تنفيده ماداي الجامعدة  ُو
و
َمي

َ
كد م  رودة  دائ  التدريسدأد مد  خد و ت

 (:2  6002خيري  ولخرون  )

  أ عةو هيئة التدري  و ساليب  .تنو  وسائل تقُو

   لمية وال دد دعد ضرورة ،هتماي بال قافة الر مية واملتم لة وك النشر وليترو ي للبحو  الع 

ر  س  .تاا الجام ك وفرض  علي  مسئوليا  رديدةإق  تطُو

 ة أ  عةاي هيئة التدري  بمخررا  العملية التدريسية و وافزهأ السنُو  .ضرورة ربط تقُو

   لميددددددة بندددددداًي ع دددددد  وارباتدددددد  مدددددد أ  عةدددددداي هيئددددددة التدددددددري  بَمددددددْنح الرتبددددددة الع  ضددددددرورة ربددددددط تقددددددُو

لود وخدمة املجتم   .التدري  والبحا الع 

امعيدددة   تفددداظ الجامعدددة بععةددداي هيئدددة التددددري   أدددا ودددك  ع ددد  كفددداية مددد  ومددد   هدددأ ،تجاهدددا  الج

ت   
 يا  دا أأ التدريسأد والبحيد هو ،تجا  لتحقيق متطلبا  الجودة الشاملة و،عتماد   اديود  مما صعزه

تنافسددددية الجامعددددة وتفو اددددا   يددددا إنا مفاددددوي تميددددين  عةدددداي هيئددددة التدددددري  وددددك الجامعددددا  يددددتأ وفددددق  ربعددددة 

 (:060  6002 سمر  والاهقك  ) عاد  ُك  

ة وك اختيار املفاهيأ ال د تدعم  وك عمل : ،ستق لية وك  داي -  .وتمت  عةو هيئة التدري  بال ُر

ددْن  القددرار - ممددا يمددنحاأ الشددعور باملسددئولية اليبيددرة وددك اتخدداا القددرارا  املامددة وال ددد : املشداركة وددك صو

 .القسأ  و الذلية  و تخطيط املناهج والبرامج الدراسية د تتعلق بامليزاعية  و بعهداف 

وتتم ددل ودك تقدددير وامتندان عةددو هيئدة التدددري  ألهميدة عملدد   ومد   درتدد  ع د  القيدداي بدد   : املذاعدة -

مَنح ل 
و
 .والُّروف العملية واملناف  املادية  خر  ال د ت

ر مادددار : النمدددو امل دددد - ل والتركيدددز ع ددد  تطدددُو ا  و ددددرا  عةدددو هيئدددة التددددري  والدددهي يتم دددل ودددك التددددُر

مية  و معلوماتية  و منهجية  و ااتية ة  و تقُو  .سواي   اع  تدريسية  و بح ية  و إداُر
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والرضدددا الدددو يفي لعةدددو هيئدددة التددددري  يدددنعي  إيجاًبدددا ع ددد  اليفددداية الداخليدددة والخارريدددة للبدددرامج 

َعدو  ز    اديمية وبالتاقك ع   الجامعة ال د صعمل  أا  ولهل  صو ا  إدارة الجامعة ال د تس   إق  التميو م   ولُو

َعدددددو   ددددد املسشددددرا  ال ددددد تدددددو ع دددد  عجددددا  الجامعددددا  وتحقيددددق  هدددددافاا باعتبددددارهأ العمددددود الفقددددريه وددددك  كمددددا صو

زهدا وتحقيدق ميدزة تنافسدية لسدال اا  ولدهل  مد   هميدة  توصيل رسالة الجامعة وراعًبا مد   هدأ رواعدل تميو

ة وعادلدددة ودددك تر يدددة  عةددداي هيئدددة التددددري  وتدددوفير املعلومدددا  ال تمدددة لادددأ ودددك املجدددا   وْضددد  سياسدددا  واضددد 

لمية  ة املختلفة وتدعيماأ بالندوا  واملستمرا  الع  لمية ووداُر  (.00  6002عبيد  )الع 

وبندددداًي ع دددد  الدددد  يذددددون مدددد  الةددددروري إعددددداد  عةدددداي هيئددددة التدددددري  للددددووك الددددديمقراطي بحقددددو اأ 

 ُة  ستاا الجام ك وك تدريس  ووك بح   وودك ووارباسأأ وور
ة   اديمية لاأ  وال د تعند بحره وق توفير ال ُر

ا بنددداًي ع ددد  اعتبددددار  سدددتاا الجدددام ك هدددو مسدددددر الخبدددرة ال دددد تتورددد   أددددا  دددر  اتددد  تعبيددددًرا  و التعبيدددر عددد  لرائددد  وعُُّر

زها   ي الرئي  وك اتجا  تميو
 (.020  6002ي د  والعاتمي  العت)الجامعة لخدمة املجتم  واملحره

َبدددل الجامعدددة  مددد  خددد و  دددز  داي   ددداديود ألعةددداي هيئدددة التددددري  إلزامددد  مددد     ومددد  متطلبدددا  تميو

تطبيقددا  التعلدديأ وليترو ددي : خطتأددا وسددتراتيجية  باملمارسددة الفعليددة للتقنيددا  ال دي ددة وددك التدددري   ومنأددا

عدددد  وربطادددا باملنددداهج الدرا لميدددة ومقدددا سأأ والتعلددديأ عددد   و رة  وتطبيقادددا ع ددد   بحددداثأأ وتجدددار أأ الع  سدددية املقدددرا

كمددددددا  نا عةددددددو هيئددددددة (. 90  6002الشددددددرهان  )ع دددددد  مو دددددد  الجامعددددددة وليترو ددددددي لخدمددددددة البددددددا  ين والطدددددد ق 

ز  ادر ع   فتح  نوا  اتساو بين الجامعة والبيئدة املحيطدة  أدا  أددف تحقيدق خدمدة املجتمد    
التدري  املتميه

ج  و ددل لودددد مددد  خدد و َوْضددد  املنددداهج املتطدددورة لةدددمان ردددودة عوعيدددة الخدددُر مشدددي ت  ووسدددااي ودددك البحدددا الع 

 (.62  6000مخلوف  )الجام ك 

دددر دور  سدددتاا الجدددام ك مددد  خبيدددر إقددد    
وتعسيًسدددا ع ددد  الددد   تدددر  الدراسدددة  نا التعلددديأ وليترو دددي صريه

دددددد  وددددددك العمليددددددة التعليميددددددة  ممددددددا يوافددددددق  
لميددددددة ودمددددددج التقنيددددددا   متعدددددداون وموره املسددددددتحديا  التينولوريددددددة والع 

ودددك  سددداليل التددددري  ممدددا يرفددد  مددد  رددددودة ( وعترعدددد )الجديددددة واملسدددادر املفتو دددة ع ددد  الشدددبية العنيبوتيدددة 
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دز   كمددا صشدج  اسددتق لية الطد ق وددك تعلديماأ وتُددادة  شداطاأ التعليوددد والبحيدد  كمددا  التعلديأ الجددام ك وتميو

ر الدور ال  
ًيا إق  متعلأ  و متدرقصريه  

 .تعليود للطالل م   وع  متلقه

دددددق مددددد  الفنيدددددين املتخسسدددددين ودددددك تقنيدددددا   ر فُر
و
ولدددددهل  فمددددد  الةدددددروري لعةدددددو هيئدددددة التددددددري  تدددددواف

دددك  ا  ال  يدددة  ُو ليدددة ع ددد  املسدددتُو إيأددداق  )التعلددديأ عندددد تسدددميأ املقدددررا  وليتروعيدددة وتقدددديأ البدددرامج التدُر

 (:022  6000والسيد  

 .يقافة التعليأ وليترو ي والتمايد ل  شر  -

ل ع   املاارا  واليفايا   دائية والعملية وك مجاو التعليأ وليترو ي -  .التدُر

 ْن يذددون لددد   سدداتهة الجامعددة الخبددرة الخاصددة  أددأ وددك اسددتخداي مجموعددا  رديدددة مدد  املعرفددة  -

دَرا  واملشدداركة وددك وتطبيقادا ملتطلبددا  عمليدة وددك بيئددا  ارتماعيدة معقدددة  والعمدل بما نيددة ضددم  ف 

تطلددددددددددل الدددددددددد   تسددددددددددميأ املندددددددددداهج الدراسددددددددددية وتقييماددددددددددا  والبحددددددددددا والتدددددددددددري   شددددددددددذل  مسددددددددددتقل  ُو

(Pasternack & Bloch, 2011, 13:) 

  َعدددددو هدددده  املاددددارا  مدددد   مددددور املامددددة بالنسددددبة للطدددد ق
و
ددددرا  ،رتماعيددددة  وت التعامددددل مدددد  التريو

 .عرفة التقنية واملنهجيةاليوي  وتتةم  هه  العملية تطبيق امل

  ق الوسدائل وليتروعيدة  وودك املسدتقبل  سديذون  سداتهة ،كلساق املعروك والدراسأد ع  طُر

ين وك عدد م  املجدا    وتعلديأ الطد ق والعمدل  الجامعا  بم ابة املنسقين التقنيين والتربُو

 .معاأ م  خ و ال وارا  واملنا شا  املباشرة

 دددز تعدديدددة التخسسددا  والطدددا   الددددوقك  هدددها  مدددر يتطلدددل تعهيددل عةدددو هيئدددة التددددري   لتعُز

كفددددايا  ااتيدددددة  ومعرفدددددة واسدددددعة عبدددددر ال قافددددا   خدددددر  والتخسسدددددا  املختلفدددددة  إقددددد  راعدددددل 

ة  .املاارا  اللرُو

   جين القددددددادُر  ع دددددد  التعددددددروف   شددددددذل ددددددر  أدددددددف إيجدددددداد الخددددددُر  
تشددددددييل وطددددددار ،رتمدددددداوك املتريه

 . د تسير فوأأم بمعنف التعلأ مد  ال ياةمستقل  إق  الترييرا  ال
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أ املمارسددا  التدريسددية ألعةدداي هيئددة التدددري  يقدددي ترهيددة رارعددة لَّسددتاا الجددام ك عدد   إنا تقددُو

سددددَتخَدي وددددك الدددد   م ددددل 
و
ددددز لديدددد  ال ددددد عمددددل ع دددد  تنميتأددددا  وهندددداي  سدددداليل ك يرةت   6006املنيدددد   )رواعددددل التميو

600:) 

أ  داي  ستاا الجام ك  - ق عمداي الذليا  ورؤساي   ساي وتم ي العملتقُو  .ع  طُر

أ الط ق ألساتهسأأ - ق تقُو أ  داي  ستاا الجام ك ع  طُر  .تقُو

 املعلأ عفس  بنفس  -
ه

ق  ا أ الهاتي ع  طُر أ  داي  ستاا الجام ك م  خ و التقُو  .تقُو

أ  داي التدريسأد لعةو هيئة التدري  صساعد ع     (:626  6000 ميد  عبدال)كما  نا تقُو

يأ ع   مد  رودة الخدما  التدريسية ال د يقدماا  عةاي هيئة التدري  -  .ال و

تحديدددددد عقددددداع القدددددوة والةدددددعف ودددددك  داي املادددددارا  التدريسدددددية ألعةددددداي هيئدددددة التددددددري  للمقددددددررا   -

لمية وك عملية وعداد امل د للط ق  .الع 

 .  اديمية ألعةاي هيئة التدري معرفة مسشرا  مجاو التعليأ كع د معايير املمارسة  -

ر  داي ع دددد   َعدددددو اليفايددددا   خ  يددددة ألعةدددداي هيئددددة التدددددري  مدددد  املذوعددددا   ساسددددية لتطددددُو
و
كمددددا ت

ًزا  فهد تم دل   
زة بقدر ما يذون  داي متميه  

املستو  وداري و  اديود  و ع  بقدر ما تذون تل  اليفايا  متميه

 (.006  6000العتي د  )  اديمية  عوامل لةبط وتفعيل املنُّومة

 املجتمع ةاملتعلقة ب دمالركائز  .2

دة للقيداي بددورها ودك 
َ
ل ها

َ
س تعيد الجامعا  وك مسر بسفة عامة وك  تمة متعددة   عاد تجعلادا  يدر مو

طدددل  )بنددداي املجتمددد  وموارادددة التحدددديا  املسدددتقبلية    كمدددا تعدددا ي مددد  ضدددعف ودددك اسلشدددراف (006  6009القو

أ بينأددددددا وبددددددين  املشددددددي  
ا
ددددددَنُّ

و
ال ددددددد يميدددددد   ْن تواردددددد  املجتمدددددد  وددددددك املسددددددتقبل وتوعيتدددددد   أددددددا  و يدددددداق التعدددددداون امل

مسسسدددا  املجتمددد  املحددديط  أدددا  ممدددا  ضدددعف إسدددااماا ودددك ،رتقددداي  أددده  املسسسدددا  وودددك تقدددديأ رادددد تعددداو ي 

اسأا البح ية  معاا  كما  نأا   تقتحأ مشي   املجتم  والبيئة املحلية و  تة  هه  املشي   ع    مة  ولُو
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والخدميددددة  و  تسددددتجيل تلدددد  الجامعددددا  بالسددددرعة واملسددددتو  الددددواربين لَّ دددددا  املفارئددددة سددددواي بالتوعيددددة 

 (.692  6000بدران  ولخرون  )ال تمة  و با شتراي وك مواراتأا 

َعدددو و يفددة خدمددة املجتمدد  ُددك الو يفددة ال ال ددة ل جامعددا  وال ددد تقددوي بتحديددد ا ت
و
يارددا   فددراد وت

لبلدددور  واملسسسدددا  ودددك املجتمددد  وإ امدددة البدددرامج و  شدددطة مددد  خدددار  الجامعدددة وال دددد تفدددي  أددده  ، تياردددا   ُو

مفاددوي هدده  الو يفددة وددك  شدداع تعليوددد صعمددل ع دد  رددهق  فددراد مدد  خددار  الجامعددة مدد  خدد و  شددر املعرفددة 

ددة وددك املجت ددرا  سددلوكية وتنمُو لوددد خددار   دددودهام  أدددف إ دددا  تريو مدد  املحدديط  أددا  والقيدداي بنشددر الفيددر الع 

أ  الخدددان بالبيئدددة   اديميددددة  وتوعيدددة الدددر ي العدددداي بددددور  قدددل التعلدددديأ مددد   يدددا الفيددددر واملمارسدددة ودددك تقددددُو

  6000العمدري  )مسسسا  املجتم  ومشدي ت   وتقدديأ ال لدوو والبددائل والتسدورا  لعد   تلد  املشدي   

001.) 

مجتمددددد  ُدددددك تفعيدددددل مدددددوارد املسسسدددددة الجامعيدددددة ملعالجدددددة و دددددل املشدددددي   وتعتبدددددر خدمدددددة الجامعدددددة لل

املجتمعيددددة مدددد  خدددد و التعدددداون مدددد  تلدددد  املجتمعددددا  وابتذددددار سددددبل التذامددددل و،عدددددما  معاددددا  وتطويدددد  رميدددد  

دك مجموعدة مد    شدطة ال دد تقددماا الجامعدة للمجتمد  (. Seifer, 2012, 6) ساليل املسسسدة وفًقدا لدهل   ُو

َةددددداف إقددددد  مااراتددددد  ودددددك صدددددورة 
و
لميدددددة  و وييقدددددة  و مادددددارة عمليدددددة ت دددددا شددددداادة ع  دددددل  فرادهدددددا إما يس 

و
بدددددرامج ودورا  ت

مي  م  خ لاا  ل  عض املشي   ال د توارا    (.10  6002العيد  )السابقة ُو

ز وك و يفة خدمة املجتم  م  خ و ما ي ك  مي  ل جامعة تحقيق التميو  (:62-60  6002ط   )ُو

باملناسددددبا  العامددددة وعقددددد ال لقددددا  واملددددستمرا  والندددددوا  العامددددةم  يددددا تعمددددل هدددده   ، تفددددا   -

، تفددا   ع دد  التنميددة ال قافيددة ووملدداي باملسددتحديا  وددك مجددا   التخسدد  املختلفددة بالنسددبة 

لود جين وتزوُدهأ بذل ما هو رديد وك امليدان الع   .ل خُر

ة  ورشدداد والتوعيددة بمددا تقدمدد  الجامعددة مدد  بددرامج - وعدددوا  ومحاضددرا  مدد  خدد و طا تأددا اللشددُر

 .والبح ية املسهلة لهل 
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لمية تطبيقية  الًبا ما تقوي ع   تحديدد  - ز بعنأا تحمل رواعل ع  لمية التطبيقية  وتتميا البحو  الع 

 .و ل مشي   املجتم  لتوييق الع  ة بين الجامعا  واملجتم  املح ك

يا يتأ تقديأ برامج ت قيفية لرف  الدووك ال قداوك للطد ق الت قيف الط بي والقوافل الط بية    -

وتشددجيعاأ ع دد    شددطة املجتمعيددة لخدمددة البيئددة واملجتمدد   كمددا تم ددل القوافددل الط بيددة عوًعددا 

ل امليدا ي وك العملية التعليمية  .م  التدُر

مددددد  املاددددد  التعلددددديأ املسدددددتمر ودددددك املجتمددددد  القدددددائأ ع ددددد  املعرفدددددة و ادددددور  اردددددة املتعلمدددددين ملجموعدددددة  -

 
ً

ل عددددام   
ه
ددددة  وسدددد  مدددد  تلدددد  املادددد  التقليديددددة املورددددودة وددددك املجتمدددد   وإتقددددان هدددده  املادددد  صشددددذ الفيُر

ُّادددددر دور الجامعددددة ودددددك تقدددددديأ املعدددددارف   اسددددًما لقددددددرة العمددددداو ع دددد  املنافسدددددة ودددددك سددددوا العمدددددل  ُو

ل ع دددددد  املاددددددارا  املسددددددتحدية  وَمددددددد  فددددددراد املجتمدددددد  بددددددالخبرا  ال ددددددد يح تارونأددددددا الجديدددددددة  والتدددددددُر

ر وك مجتمعاأ  وخرو  الجامعة إق   فراد املجتم   وتقديأ املقررا  ال دد  وتحتاراا طبيعة التطوو

ة التعلأ مد  ال ياة  .سأماأ   يًةاإبرات دور الجامعة وك تعليأ اليبار وتحقيق استمراُر

دتأ الد  مد  خد و فدتح  ندوا  ،تسداو بينأمدا  وتوييدق - الع  دة  التعاون م  مسسسدا  وعتدا   ُو

 .م  خ و إ شاي راات فند تشتري في  لجنة مم لة ع  الجامعة و خر  م  مسسسا  وعتا 

ددة والنقددد ،رتمدداوك وال ددد تعنددد دور الجامعددة وددك عقددد املجتمدد  وإصدد    وضدداع  بمددا  - القيددادة الفيُر

أ ا لودددددددد  واملعرفدددددددة  والخبدددددددرة املتعدددددددددة  واملشددددددداركة ودددددددك تقدددددددُو لبدددددددرامج تمليددددددد  مددددددد   دوا  البحدددددددا الع 

 .السياسية و، تسادية و،رتماعية ملجتمعاسأا

ددددددق اعدددددددما   عةدددددداي هيئددددددة التدددددددري  وددددددك  ددددددل مشددددددي   املجتمدددددد   -  ددددددل معةدددددد   املجتمدددددد  عدددددد  طُر

بفحساا  والعمل ع   تشخيساا  ووض  ال لوو املناسبة لاا  و د يذدون الد  مد  خد و معاهدد 

 .متعددة  و مراكز ماتمة باملشي   املجتمعية
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د ،سلشددددددارا  ل ددددددل مشددددددذلة محددددددددة   و عقددددددل التقنيددددددة  الخدددددددما  - ة واملتم لددددددة وددددددك تعدددددددو ،سلشدددددداُر

ر املسدددددتمر لدددددَّداي ، تسدددددادي  ق   والتطدددددُو ر وعتدددددا  وتسدددددُو وتطويعادددددا للمجتمددددد  املح دددددك   و بتطدددددُو

 .ووداري 

الخطددة )و ددد خطدد  رامعددة كفددر الشدديخ عدددة خطددوا  إيجابيددة وددك خدمددة املجتمدد   تتضددا فيمددا ي ددك 

 (:9  6060-6060راتيجية الرا عة لجامعة كفر الشيخ وست

صدددددناعا  صدددددريرة  محميدددددة طبيعيدددددة  بحيدددددرة )تنميدددددة مجتمددددد  املحافُّدددددة بمدددددا فيددددد  مددددد  تندددددو  بيئدددددد  -

 (.إلخ.. البرل   مزار  سميية

 .إتا ة فرن التعليأ املتميز ألبناي املحافُّة عًُّرا  رتفا  معد   النمو السذا ي -

ي واعخفا  تذاليف التعليأ واملعيشة لسذان املحافُّدة واملحافُّدا  العمل ع   ،ستقرار  سر  -

 .املجاورة

 .إرراي البحو  التطبيقية ل ل املشي   املجتمعية -

 .التنمية ،رتماعية و، تسادية املتواصلة وك ُرف و ةر املحافُّة -

َبدددة واملادددارا  القدددادرة ع ددد  تنميدددة  - َدرا
و
القطدددا  الزراودددك تدددوفير ا تياردددا  سدددوا العمدددل مددد   يددددي امل

وتددددوفير  مدددد  الرددددها ي للمحافُّددددة وملسددددر   مددددر الددددهي يتطلددددل ضددددرورة تدددددعيأ التعلدددديأ الجددددام ك 

 .الزراوك والبيطري  أا

دددق  - تحسدددين الُّدددروف ، تسدددادية والو يفيدددة لسددداكند املحافُّدددة و يرهدددا مددد  املحافُّدددا  عددد  طُر

ج ط ق  ادُر  ع   املنافسة وك سوا العمل  .تخُر

 .ألبناي و ليأ( وك املجا   الطبية)ل  ية املتميزة تقديأ الخدمة ا -

ددزة بجددودة وتنافسددية عاليددة ترفدد  مسددتو    
ومدد  خدد و هدده  الخطددوا  تذددون مخررددا  الجامعددة متميه

ر مما يحقق التنمية الشاملة ل  را  العسر املعروك ال د فرض  ضرورة .  داي ووعتا  والتطُو وعليجة لتطوو

و الجامعددددا  إقددد  مجتمعددددا  للددددتعلأ تفعيدددل الشددددراكة بدددين الج دددا مدددد  تحدددوو
ً
امعددددا  و يرهدددا مدددد  املنُّمددددا  اعط  
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منفتحدددة ع ددد  املجتمددد   تدددسير فيددد  وتتدددعير بددد    ادددر  تسدددورا  مختلفدددة للشدددراكة ع ددد  مسدددتو  الذليدددا  وع ددد  

مستو  الجامعا   م  خ و إرراي البحو  البينية بين الجامعا  واملسسسا  ومنُّما  املجتمد  املختلفدة 

ل مدد  خدد و بددرامج التعلدديأ املسددتمر ال ددد و  عتاريددة والسددناعية وتقددديأ ،سلشددارا  والقيدداي  عمليددا  التدددُر

ر املاد  وددك مختلددف املجددا    ددوو
َ
ط

َ
بتقددة  )تقددماا الجامعددة ألفددراد املجتمدد  لتجديددد معلومداسأأ بمددا يلناسددل مدد  ت

6000  10.) 

د  ال ذدومي عحدو  تقليدل املدوارد املاليدة ل جامعدة  تنداف  الجامعدة  ووك  دل وردود  تمدة املاليدة والتورو

ددق  ددا و،سددتمرار وددك اسددتق ليتأا عدد  طُر ددل   شددطتأا ااتي  ددق تمُو ليددة بديلددة عدد  طُر وددك ال سددوو ع دد  مددوارد تمُو

مة للمجتم  دا
َ
ق
و
د م  ،عخراع وك   شطتأا امل وم  .توفير عفقاسأا م  خ و خدما  الجامعة للمجتم  َعْبَر املُز

الجديدة ال د تساهأ وك عقل عتائج البحو  والتينولوريا م  الجامعا  إق   طا  السناعة والتجارة   ليا 

ف بدددد  َسددوا دداي ودددك الجامعددا  اعتمددداًدا " اضددنا   عمددداو بالجامعددة"مددا صو
َ
ق

و
دددك و دددا  دعدددأ علوددد وتينولدددوتك ت   ُو

ة م بددددددة مدددددد  هيئددددددة ع دددددد  ومذاعددددددا  الجامعيددددددة مدددددد  معامددددددل وور  و راددددددزة وبحددددددو  وإمذاعددددددا   شددددددُر لددددددة ومدرا سها

لميدددددددددة و،بتذدددددددددارا   ددددددددل البحدددددددددو  الع  التدددددددددري  والبدددددددددا  ين وخبدددددددددراي ودددددددددك تخسسددددددددا  مختلفدددددددددة سأددددددددددف إقددددددددد  تحُو

التينولورية إق  مشروعا  عا  ة  مما يدعأ مفاوي اللشاركية بين الجامعا  وبااك مسسسا  املجتم  مما 

 .ا تساديا  املعلوما صساهأ وك تلبية متطلبا  الطبيعة التنافسية لسوا العمل و 

ا وك هدها الو د  كدعمر  يجدل  ر َ   عاملي 
و
إنا املسئولية املجتمعية ل جامعة ليس  باألمر الجديد  بل ط

تةمين   شذل  كبير ودك منداهج الجامعدا  و دوارهدا ومخرراسأدا  ويسدتدوك الد   ْن تةد  الجامعدا  املسدئولية 

ددددز املجتمعيددددة وددددك صددددلل إسددددتراتيجياسأا   ددددف يذددددون ل جا َجاا معددددا  دور وددددك التعسددددي  لفيددددر  إسددددتراتي ك تنافسددددأد مو

وبنددداًي عليددد  فددد نا تحقيدددق ردددودة املسدددئولية ،رتماعيدددة يدددتأ مددد  (.22  6000العياقدددأد  )لخدمدددة املجتمددد  كذدددل 

أ  داي الجامعدا  ومرارعدة برامجادا التعليميدة املتعلقدة باملسدئولية ،رتماعيدة ودك  خ و عملية مستمرة لتقُو

محددددددة  ممددددا يددددسدي إقدددد  رددددودة عمليددددا  خدمددددة املجتمدددد   أددددا  فالجامعددددا  تحتددددا  إقدددد  متطلبددددا   ضددددوي معددددايير 

ك   (:02-02  6002  اعدو  ) ساسية لجودة املسئولية ،رتماعية  ُو
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َمدددددة سأددددددف إقددددد  ترتيدددددل : التخطددددديط لجدددددودة املسدددددئولية ،رتماعيدددددة -
ا
َنُّ فدددددالتخطيط التربدددددوي عمليدددددة مو

ا  العمل التربوي  ختيارا دة ولُو َنة للوصوو إق   هداف املحدا ْمي 
و
 .ل لوو امل

ردددددودة املحتدددددو  التعليودددددد   يدددددا يتطلدددددل الوصدددددوو إقددددد  ردددددودة املسدددددئولية ،رتماعيدددددة ودددددك التعلددددديأ  -

الجدددام ك  ردددودة البدددرامج   اديميدددة  واملقدددررا  الدراسددددية ومدددد  ربدددط التخسسدددا  املختلفدددة وددددك 

 .الجامعا  وم يمتأا ل ارا  املجتم  وطمو ات 

دددددين  - دددددَرا عمدددددل لجدددددودة املسدددددئولية ،رتماعيدددددة مددددد  وداُر التركيدددددز ع ددددد  التعددددداون الجمددددداوك وتشدددددييل ف 

 .و عةاي هيئة التدري  لتحليل عمليا  تفعيل املسئولية ،رتماعية وك الجامعة

قَسدددددددددو بدددددددد  إ امددددددددة  اعدددددددددة  - تعسددددددددي  مركددددددددز الدددددددددعأ واملعلومددددددددا  لجددددددددودة املسددددددددئولية ،رتماعيددددددددة  وُو

 .عا  واملعلوما  إلدارة رودة املسئولية ،رتماعية وك الجامعةمعلوماتية م  البيا

 شدددددددر يقافدددددددة ردددددددودة املسدددددددئولية ،رتماعيدددددددة بدددددددين العددددددداملين وإمددددددددادهأ باملعلومدددددددا  ويجابيدددددددة عددددددد   -

املسئولية ،رتماعية ودورهدا ودك تحقيدق التنميدة املسدتدامة وإ نداعاأ بعهميدة التحدوو مد  الدنمط 

 .عمط تطبيق عُّاي رودة املسئولية ،رتماعية وك الجامعة والدور التقليدي ل جامعة إق 

تةم  ال  -  :تحديد مااي ودارة العليا تجا  املسئولية ،رتماعية للتعليأ الجام ك  ُو

 ز للعاملين بتطبيق عُّاي رودة املسئولية ،رتماعية  .استخداي  ساليل الدعأ والتعُز

 َبدددددل إدارة الجامعدددددة الع ليدددددا  للتعكدددددد مددددد  تنفيددددده تطبيدددددق عُّددددداي ردددددودة املرارعدددددة الشددددداملة مددددد    

 .املسئولية ،رتماعية

 إعطاي املسئولية  وق  للعاملين بالجامعة ع  تطبيق عُّاي رودة املسئولية ،رتماعية. 

 تعقيل

 ن املجتمد  وترسدأ م محد  ودك ال اضدر واملسدتقبل  وتةدم   تعد الجامعدا 
دوه
َ
ذ

و
 هدأ املسسسدا  ال دد ت

ر  وددك مختلددف امليدد ة تطددوو ددة واملانيددة والسياسددية والفنيددة مدد  خدد و الذددوادر اللشددُر ددْن   ياداتدد  الفيُر ادي   وصو

َيا  ومسدددددتجدا  ع ددددد    
دددددرا  النوعيددددة  يدددددر املسددددبو ة مددددد  تحددددده دددددزة ملواراددددة مدددددا فرضددددت  التريو  

املتخسسددددة واملتميه
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ة  افدة املجتم  ومتطلبا  تنميتد  ورفاهيتد   ولدهل  مد  الةدروري َوْضد  الجامعدا  إلمذاعاسأدا امل اديدة واللشدُر

ُددددد املسددددئولية ،رتماعيددددة ل جامعددددة تجددددا  مجتمعاددددا لتحقيددددق  ورميدددد  مرافقاددددا لخدمددددة املجتمدددد  املح ددددك  وتجو

ين املح دددك والعدددالود  ولدددهل  تدددأ  دددز لادددا  ممدددا يسكدددد مركزهدددا التنافسدددأد بدددين الجامعدددا  ع ددد  املسدددتُو دددادة والتميو الُر

معددة كفددر الشدديخ بتحليددل   عدداد منُّومددة الجامعددة وتحديددد اسددتعرا  البيئددة الداخليددة والبيئددة الخارريددة لجا

 بددددرت عقدددداع القددددوة وعقدددداع الةددددعف  و هددددأ الفددددرن والتحددددديا   ووسددددتراتيجيا  البديلددددة  ماماددددا  وبندددداًي ع دددد  

َرَ دددددة  مدددداي الجامعدددددة لتحقيدددددق امليدددددزة 
َ
ْقت

و
وها  امل عتددددائج التحليدددددل البيئدددددد صعددددر  الفسدددددل التددددداقك لددددبعض السددددديناُر

 .التنافسية
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 الفصل السادس

 تحقيق الميزة التنافسيةالمقترحة أمام جامعة كفر الشيخ ل سيناريوهاتال

 تمهيد

 الدراسات المستقبلية وفاعليتها في التخطيط التربوي: أواًل 

 يسهية الدراسست اليستقباية. 0     

 فكسلية الدراسست اليستقباية ف  التمتيت الترب  . 2     

 كأحد أساليب الدراسات المستقبلية أسلوب السيناريوهات: ثانًيا

  سا س السيفسري هست  سياة الستشرا، اليستقبل. 0     

  ف ا  السيفسري هست ف  اادبيست الترب ية. 2     

  سا س السيفسري هست  ةيقت  بسلتمتيت الترب  .3

ْقَتَرَحة للتخطيط التربو :ثالًثا  يالمداخل الم 

 يدمل ع دا اليك فست  الكسئد .0

 الح كية اتستراتيعيةيدمل  .2

ْقَتَرَحمة جامعة كفمر الشميخ تحقيمق الميمزة التنافسميةل سيناريوهات: ارابعً  فمي وموء الممداخل الم 

 يللتخطيط التربو

 (العسيكة الفيتية)السيفسري  االيتداد   .0

 (العسيكة اليمتاتة)السيفسري  اتصيح   .2

 (سيفسري  التفسفس ال) (سيفسري  تحقي  اليي ا التفسفسية)السيفسري  االبتكسر   .3

ْقَتَرَحمة : خامًسا السيناريو االبتكاري التنافسي لتميمز جامعمة كفمر الشميخ فمي وموء الممداخل الم 

 للتخطيط التربوي

السيفسري  االبتكسر  التفسفس  لتيي  عسيكة كلر الشيو ف      يدمل عى دا اليك فىست  .0

  الكسئد

الشىىيو فىى   ىى   يىىدمل الح كيىىة السىىيفسري  االبتكىىسر  التفسفسىى  لتييىى  عسيكىىة كلىىر  .2

 اتستراتيعية

  تعقيب
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 اللصل السسدس
 اليي ا التفسفسية اليقترحة  يسد عسيكة كلر الشيو لتحقي  سيفسري هستال

 تمايد

ف مجدددددا   ال يددددداةم ممدددددا يذدددددون لددددد   يدددددر ع ددددد   ددددد ا
َ

دددددر املت  دددددق ودددددك ش دددددز العسدددددر ال ددددداقك التريو  
إنا  هدددددأ مدددددا يميه

أ   
َحته أ املجتمعا   افة  بما يو سدا 

و
 همية الس ك إق  صناعة املستقبل بوض  الخطط و ليا  املختلفة ال دد ت

را  واملقتر ددددا  للمسدددتقبل  ممدددا ييفددددل ،سدددتعداد للمسدددتقبل وعدددددي اعتُّدددار   وا ددد   توددددد  ودددك َوْضددد  التسدددوو

لوددد للمسددتقبل با فددَر  ع دد  املجتمعددا  و فددراد دون إرادسأددأ  وتددعتي  وقدد  خطددوا  هددها وعددداد الع   هتمدداي يو

دف مدد  ال اضدر فحسدل  بددل ليذدون  دادًرا ع دد   بدالتخطيط التربدوي و سداليب  لددي  مد   ردل إعددداد ريدل للتييو

ملد  املادارا  والقددرا  ال دد تيفدل لد  التعامدل معد   شدذل  كثدر وعًيدا وفعاليدة  فالتربيدة  مواراة املستقبل  ُو

أ الرد
َ
دو  فراد لعال ع 

و
 .وك ااسأا عملية مستقبلية ت

ف املجدددددا   ، تسدددددادية والسياسدددددية و،رتماعيدددددة  لقدددددد  ددددد ا
َ

دددددرا  وتُادسأدددددا  ودددددك ش دفعددددد  سدددددرعة التريو

را  والتوراددددددا  العامددددددة ال ددددددد تحيددددددأ  ددددددد  سدددددداليل تخطيطيددددددة تعخدددددده وددددددك ،عتبددددددار التطددددددوو  
ددددددة لتبنه املسسددددددا  التربُو

ما الترييددددر املسددددتمر ودددك الخسددددا دددديا ئ  املطلددددوق توفيرهددددا وددددك املسدددتقبل  و ْن تركددددز ع دددد  العوامددددل ، تسدددادية  س 

جين وتعدد متطلبا  سوا العمل  وتُادة  دة املنافسة بين املسسسا  التعليمية  والتقدي السري  وك  الخُر

دددادة املسدددتمرة ودددك الطلدددل ،رتمددداوك ع ددد  التعلددديأ    6006شدددُرف  )تينولوريدددا املعلومدددا  وتُدددادة  ددددرسأا  والُز

260.) 

ددز واملنافسددة ومواراددة املسددتقبل إ  مدد  خدد و ولدد  تددتمي  التربيددة مدد  إعددداد  ريدداو  ددا درة ع دد  التميو

ر  يدددددر وتخطددددديط مسدددددتقب ك   يقدددددوي ع ددددد   دددددل مشدددددي   املا دددددأد والتعامدددددل مددددد  ال اضدددددر فقدددددط بدددددل إقددددد  تسدددددوو ف 

  ولقدددد تدددأ التعكيدددد ع ددد   هميدددة  ْن يذدددون الوا ددد  املسدددتقب ك ردددزًيا (621  6002مبدددروي  والسددديد  )املسدددتقبل 

ا مدددددد  تفييددددددر ا لقددددددائمين ع دددددد  التخطدددددديط التربددددددوي  واسددددددتخداي  سدددددداليل املسددددددتقبلية ال ددددددد تلدددددديح رسددددددأ  ساسددددددي 

ددددددن   (202  6000الةددددددب   )التوراددددددا  ال ددددددد تحيددددددأ املسددددددتقبل واتخدددددداا  ددددددرارا   شددددددعنأا    فهددددددد تسدددددداعد ع دددددد  صو

 .مستقبل   فةل ل جامعا   وال  بفةل ما تسم  ب  م  مناف  متعددة
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وها  تسددددداأ وددددك ترشددددديد عمليددددا  التخطددددديط  وإاا سددددار  مددددر ع ددددد  هددددها النحدددددو  فدددد نا  تقنيدددددة السدددديناُر

ي ودك التسدنيفا  العامليدة ل جامعدا   واتخاا القرارا  الجامعية  شعن محاولة تحقيق امليزة التنافسدية والتقددو

دددط  وصدددا   القدددرار الجدددام كم  ي : مددد  رددداعبين همدددا  
ه
ط

َ
خ الجاعدددل  وو هدددو تدددوفير  اعددددة معلومدددا  مسدددتقبلية للمو

لومددددا   ددددوو البدددددائل املمينددددة  وتددددداعيا   ددددل منأددددا عبددددر الددددزم   وعتددددائج  ددددل منأددددا عنددددد عقطددددة تمنيددددة تددددوفير مع

محدددددة ودددك املسدددتقبل  والجاعدددل  خدددر هدددو ترشددديد مدددا يجدددل  ْن صسدددبق عمليدددة اتخددداا القدددرارا   شدددعن الخطدددط 

 والسياسددددددا  مدددددد   ددددددوار رددددددام ك ع دددددد  مسددددددتو  القيددددددادا  الجامعيددددددة وع دددددد  مسددددددتو   عةدددددداي هيئددددددة التدددددددري 

دددَوَرة القةدددايا وبيدددان ،ختيدددارا  املميندددة ومدددا ينطدددوي عليددد   دددل اختيدددار مددد  مزايدددا  و منددداف  ومددد  
ْ
دددينم لَبل ووداُر

 . عباي  و تض يا 

دددددددد  هميدددددددة اسدددددددتخداي تقنيدددددددا  الدراسدددددددا  املسدددددددتقبلية وع ددددددد  ر سددددددداا  سدددددددلوق  هدددددددها مدددددددا دعدددددددا إقددددددد  تزايو

وها  الهي صعتمد ع   التنبس باعتبار   سا  الهي يقوي علي  التخطيط التربوي  ففي هها الجزي  السيناُر

ر  مسددددددتقبل رامعددددددة كفددددددر الشدددددديخ  وفًقددددددا ملنهجيددددددة البحددددددا واملددددددداخل 
َتَسددددددوو تسدددددد   الدراسددددددة إقدددددد  تقددددددديأ رؤُددددددة ل 

ة والدراسا   املستخدمة في  وك ضوي تحليل مداخل التخطيط التربوي وامليزة التنافسية  وك  دبيا  التربُو

 .املستقبلية

 
ً

 راسا  املستقبلية وفاعليتأا وك التخطيط التربوي الد:  و 

دددة تفدددر  عفسددداا ع ددد  الوا ددد  ،رتمددداوك والددد  ودددك  لقدددد  صدددبح  الدراسدددا  املسدددتقبلية ضدددرورة مو   ا

را  السريعة واملت  قة ال د يمو   أدا العسدر ال داقكم فالدراسدا  املسدتقبلية تسداأ ودك اسلشدراف  ضوي التريو

أ وتفسددير النتددائج املسددتقبلية لَّ دددا  الراهنددة  و يًةددا معرفددة  فةددل ومذاعددا  الوا دد  و سددا ي  وتحدداوو فادد

ر ه عق  يه 
 (.209  6000عبد   )للوصوو إق  العيد وك مجتم    و

ددددددد  لدددددددرؤ  مسدددددددتقبلية متبايندددددددة ويسددددددد    س 
ا
ادددددددد اسدددددددتط وك باألسدددددددا  َيل واسلشدددددددراف املسدددددددتقبل هدددددددو رو

أ يمددددو  بال ركددددة  ستيشدددداف الع  ددددا  املسددددتقبلية بددددين  شددددياي وا
َ
لددددنُّأ و  سدددداا الذليددددة والفرعيددددة وددددك عددددال
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تسف باتدياد دررة عدي اليقينلدها يميد  تشدلي  النُّدرة ،سلشدرافية بدالو وف ع د  ربدوة عاليدة  سدتط    ُو

 (.00  0911عبدالفةيل  )لفاا املستقبل املنُّور   ل  بحسل ما صسمح ب  ملي بسر  وبسيرت  

دددددا  دددددان التخطددددديط التربدددددوي 
ا
لو الركيدددددزة  ساسدددددية ألي مجتمددددد  مددددد  املجتمعدددددا  لبلدددددو   ومل  

ه
دددددذ

َ
ش لودددددد صو الع 

لميدددة وددددك مختلدددف مجدددا   ال يدددداة  ومددد  يددددأ  ة واملاديددددة والع  ندددد  مددد  اسددددتر و مدددوارد  اللشدددُر  
ه
اليفايدددة ال دددد تمي

تشددددريلاا وتوروأاددددا وددددك ضددددوي مددددا  دددددد  مدددد   هددددداف بحيددددا يتحقددددق لدددد  بسددددفة مسددددتمرة عدددداتج يفدددديض بدررددددة 

ل ودك النأايدة عقلدة عوعيدة ودك املجتمدد م  و دة عد   د  
ه
ادد   مدر الدهي صشدذ َو فيد  مد  رو ده  . ل مدا تدأ إعفا د   ومدا بو

نددددا املعاصددددر  وبخاصددددة وددددك مجدددداو 
َ
فمددددا يحددددد  مدددد  متريددددرا  ا تسددددادية وسياسددددية وارتماعيددددة ويقافيددددة وددددك عامل

ما ودددددددك مجددددددداو ،تسدددددددا    وال دددددددورة املعرفيدددددددة  وال دددددددورة ا ددددددديا لديمقراطيدددددددة  تفدددددددر  ع ددددددد  يوراتددددددد  املتعدددددددددة  و س 

َحدوو   ودك املسدتقبل 
َ
  6001ع دك  )املجتمعا   ْن تعيد النُّدر ودك وا عادا ال داقك ومدا ينبغدك  ْن يطدر  عليد  مد  ت

60.) 

أ  
َ
وسأددددف دراسدددة املسددددتقبل إقددد  املسدددداعدة ع ددد  التخطدددديط التربدددوي السددددليأ واتخددداا القددددرارا  ودددك عددددال

ر  يا تنتج  فاا ال لة املدد   و دد تسددر معقد  وسري  التريو ًما عحو تحقيق  هداف طُو دو
و
   

ده يأ  جديدة للمو

وتسداعد املسدتقبليين ع د  إعدادة . وعهارا  املبيرة ع  املشي   املسدتقبلية ال دد تعدوا  و تبطدئ هدها التقددي

أ
َ
لددة املددد  وشدداملة للعددال سددا  و هددأ مدد  الدد   نا الدرا. اكلشدداف مددواردهأ وطا دداسأأ عندددما تلقددي عُّددرة طُو

ددددف مددد  مددددا  ددددد يحددددد    دددد و املسددددتقبليين  لدددي  فقددددط مدددد  وعددددداد للمسدددتقبل مدددد  خدددد و التييو  
ه
َمي

و
املسدددتقبلية ت

 ,El-Issawy, 2005)ولينعيًةدا مد  السديطرة ع د  مسدتقبلاأ ورعلد   فةدل ممدا لدو تدأ تجاهدل هدها املسدتقبل 

51.) 

 ماهية الدراسات املستقبلية .0

َعدددددددو الدراسدددددددا  املسدددددددتقبلية اليدددددددوي 
و
مدددددد  الدراسدددددددا  ،رتماعيدددددددة املامدددددددة ال ددددددد تددددددددور  دددددددوو و سدددددددان ت

ومجتمعدددد   الددددهي يخةدددد  للتعددددديل املسددددتمر والترييددددر والت دددد يح  ممددددا صسددددتلزي ضددددرورة التنبددددس بدددد  ل سددددتعداد 

ملواراتد  بطددر  املسدتقب   البديلددة و،ختيدار مدد  بينأددا بمدا يلناسددل مد  ومذاعددا  املتا دة  وتعطددي الدراسددا  
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ميدددة خاصدددة لَّفذدددار والدددرؤ  ويجابيدددة باعتبارهدددا املحدددددا  الرئيسدددة إلبددددا  مسدددتقب    فةدددل املسدددتقبلية  ه

أ  وعًُّرا ألهمية الدراسا  املستقبليةم ف نا ال  صستدوك التعروف إق  وطار الفيري واملفاهيود لاا
َ
 .للعال

 :تعر ف الدراسات املستقبلية -أ

لأ املسدتقبل إقد  دائدرة العلدوي ،  رتماعيدة   يدا ينددر ،تفداا ع د  املفداهيأ واملسدط  ا   ينتود ع 

 :مما  د  إق  تباي  مفاهيأ ومسميا  الدراسا  املستقبلية  وم   برتها

صعنددد التعامددل املنأ ددك مدد   سددئلة املسددتقبلية السددعبةم فاددو صعتمددد  :Futurologyعلةةم املسةةتقبل  -

خيدددددددة إلعتددددددددا  رؤ   ددددددددوو ع ددددددد  املعرفددددددددة ، تسدددددددادية والسياسددددددددية والفلسدددددددفية و،رتماعيدددددددد ة والتاُر

 (.Von der Gracht, 2008, 10)املستقبل 

ر مجموعدددة مددد   راي والطدددرا املميندددة وفامادددا بمدددا فيددد  اليفايدددة  :Foresightالبصةةةيرة  - وتعندددد تطدددُو

 (.Van Notten et al, 2004, 5)بحيا يمي  اتخاا القرارا  امل ئمة إلعتا  مستقبل  فةل 

تعنددد بتحديددد ووصددف وفادأ القددو  ال اليددة مدد   رددل  :Futures Researchالب ةةوث املسةةتقبلية  -

اتخدددداا القددددرارا  والسياسددددا  وددددك مختلددددف املجددددا  م فهددددد تميددددل إقدددد  وضدددد  مجموعددددة مدددد  القةددددايا 

و سددددددئلة ملعالجددددددة مشددددددي   السياسددددددة  والسدددددد ك ل  سددددددوو ع دددددد  تسددددددورا   ددددددوو املسددددددتقبل مدددددد  

يدددددددا  لتحديدددددددد  يدددددددار املترتبدددددددة ع ددددددد  الخيدددددددارا  املسدددددددادر املتنوعدددددددة  واسدددددددتخداي مجموعدددددددة مددددددد  التقن

 Kelly)السياسية ولتحديد املستقب   البديلة ملساعدة متخهي القرار ع د   ْن يختداروا مد  بينأدا 

et al, 2004, 274.) 

هددو مسددط ا  وسدد  ك يددًرا مدد  املسددط  ا  السددابقة ملددا ينطددوي  :Prospectiveاملنظةةور املسةةتقبلي  -

سدددتقبل وتقيددديأ النتدددائج البديلدددة لقدددرارا  سياسدددية معيندددة  وليددد  عليددد  مددد   لدددي  فقدددط دراسدددة امل

 (.Kelly et al, 2004, 274) يًةا إرادة التعيير ع   املستقبل وتشييل  وفًقا لر با  املجتم  

لي  مفاوي البحدو  املسدتقبلية    ن وك العالأ  ُو
ً

َعدو مفاوي الدراسا  املستقبلية هو  كثر  بو  ويو

  وتم دددددل الدراسدددددا  املسدددددتقبلية منهجيدددددة للمسدددددتقبل سأددددددف إقددددد  كشدددددف واختدددددرا  ودراسدددددة (00  6002تاهدددددر  )
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  ألن معُّدأ الدراسدا  (Vallance & David, 2010, 264)وتقييأ املستقبل املمي   واملحتمل  واملر دوق فيد  

 تمددا   املسدتقبلية ليسدد  معنيددة بددالتنبس باملسددتقبل ولينأددا معنيددة باستحةددار مجموعددة  وسدد  و عمددق مدد  ، 

 (.Miller, 2006, 95)املستقبلية املمينة 

والدراسدددا  املسدددتقبلية تعندددد  شدددذل  عددداي التفييدددر ودددك عددددد  وافدددر  مددد  املسدددتقب  م لتحديدددد مجموعدددة 

ة 
َ
دل َفةا

و
حَتَملدة  و كثدر املسدتقب   امل

و
عدة  ولدي  فقدط  كثدر املسدتقب   امل

ا
َتَو 

و
 ,Durand)متنوعدة مد  النتدائج امل

 وا دددددًدا  بدددددل ُدددددك تتةدددددم   (.129 ,2009
ً

صعندددددد الددددد   نا معُّدددددأ الدراسدددددا  املسدددددتقبلية   تتةدددددم  مسدددددتقب 

استحةدددار واسلشدددراف املسدددتقب   البديلدددة املحتملدددة واملميندددة واملر دددوق فوأدددا  إ   عددد   دددد يذدددون مددد  املميددد  

لميددة سدددليمة  وبياعددا  د يقددة ع ددد  عحددو   دد ددة ع  اف   و سددداليل التنبددس بمسددتقبل وا دددد إاا  ددان الفددرد لديددد  عُُّر

 (.Dator, 2002, 125)وفنيا  تساعد ع   الوصوو للمستقبل  فةل 

عددددد الزمنددددد للُّددددواهر ال ددددد  ددددز الدراسددددا  املسددددتقبلية هددددو ووددددك املشددددترلين  أددددا بقيمددددة البو  
إنا  بددددرت مددددا يميه

َعددددددو . صعيفدددددون ع ددددد  رصدددددد م محادددددا وكشدددددف كنأادددددا عدددددد الزمندددددد  للُّددددداهرة املدروسدددددة صو مددددد   وإاا  دددددان تحديدددددد البو

خ الُّاهرة   و  وضداعاا ال اليدة  فد نا هدها الشدرع بالنسدبة  لمية تلناوو تاُر ة ألية دراسة ع  الشروع الجوهُر

عدد  دائأ بهاتد  عدد الدزم  كبو درو إقد   و
َ
نُّ ا مشددًدا و تًمدا   يدا يو

ً
َعدو شرط وهيدها تحدرن . للدراسا  املستقبلية صو

 (.600  6009الزعف ك  ) الدراسا  املستقبلية ع   تحديد مد  تمند لتنبسها

 :الا تراوات الت  تقوم عليها الدراسات املستقبلية -ب

ك  ة لتنفيه املشرو  املستقب ك  ُو  ,Bell)هناي ي ية افتراضا  عامة للدراسا  املستقبلية  ضروُر

2017, 163-164:) 

 .املشرو  املستقب ك هو مشرو  إبداوك لأ يي  موروًدا م   بل -

ددتأ تنُّيماددا يتذددون املجتمدد  مدد   -  عمدداع التفاعددل ،رتمدداوك املتيددرر  وسدديا ا  لسددلوي و سددان ُو

 .م  خ و املذان والزمان  والتو عا   و ماو واملخاوف بالنسبة للمستقبل
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 .يفتر  املستقبليون  نا وا   املستقبل سيذون موروًدا  وبسرف النُّر ع  الووك اللشري ب  -

 (:Lombardo, 2006, 143-144)ستقبلية ما ي ك وم  ،فتراضا  الخاصة للدراسا  امل

 بددد  -
و

عددَرف أ يتطلددل مددا صو
َ
وددك تنُّدديأ املعرفددة مدد   رددل اتخدداا " مدددخل العلددوي البينيددة"التددرابط بددين العددال

 .القرار والعمل ،رتماوك

 .التفيير وك املستقبل ضرورة م  ضرورا  الفعل و سا ي -

 .يمي  إيقاف  الزم  مستمر  ويسير وك خطوع   ادية ،تجا  و   -

ًدا سلًفام فاو يم ل فرًصا متعددة لبعض النا  - َحدا  .املستقبل لي  مو

 .املستقبل يتةم  شيًئا رديًدا لأ يي  موروًدا م   بل -

ة -  .املستقبل يمي  تشييل  م  خ و ورادة اللشُر

 . عض املستقب    فةل و  و  م   يرها -

ا تما   عن   و ل ما يمي  التوصل إلي  هو معرفة   تورد  قائق ع  املستقبل  وإعما تورد  -

 .تخمينية لأ يتأ التعكد منأا  عد

 :أغراض الدراسات املستقبلية -ج

ة  وتحددددددداوو الدراسددددددددا   دددددددة لللشدددددددُر َعددددددددو الردددددددر  الدددددددرئي  للدراسدددددددا  املسدددددددتقبلية هدددددددو تدددددددوفير الرفاهيا صو

محتملة ومر وبة  وتتحدد   را  املستقبلية تحقيق هها الرر  م  خ و رسأ مستقب   بديلة ممينة و 

أ  وا تددرا  مسددتقب   ممينددة ومحتملددة ومفةددلة  الدراسددا  املسددتقبلية وددك اكلشدداف وابتذددار  وفحدد  وتقددُو

(Anderson, 2018, 350.) 

ه م   رارا  اليوي  وم  يأ 
َ
خ تا ل املد  ملا  د يو و اية الدراسا  املستقبلية ُك توفير إطار تمند طُو

ا  وهددها  مددر تمليدد  سددرعة العمددل    ع دد  هدددي  ددل  سددلي  فق تمنددد طُو
و
لددة املددد  وبددع املا ددأد  بددل وفددق عُّددرة طُو

ر وتزايد التعقيد وتنامي ال يقين وك  ل ما يحيط بنا   (.022  6002إبراهيأ  )التريو



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

333    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

ند    
مه
َ
س

و
دْن  مسدتقبل  فةدل  والد  بفةدل مدا ت مي  القوو إنا الدراسا  املسدتقبلية تسداعد ع د  صو ُو

 (:1  0991العيسوي  )متعددة  م   هماا ما ي ك م  مناف  

 .اكلشاف املشي    بل و وعاا -

 .إعادة اكلشاف  عفسنا ومواردعا وطا اتنا -

َوَرة ،ختيارا  املمينة واملتا ة وترشيد عملية املفاضلة بينأا -
ْ
 .َبل

دددك  وتسدددتطي  الدراسدددا  املسدددتقبلية تحقيدددق   دددرا  السدددابقة مددد  خددد و إعجدددات عددددد مددد  املاددداي  ُو

(Bell, 2017, 73 & 95:) 

 .إ دا  التذامل بين املعارف املتنوعة والقيأ املختلفة -

ة والتروُج لاا -
َ
ل َفةا د صورة مستقبلية مو  

َبنه
َ
 .ت

 .تفسير املا أد وتوري  ال اضر -

 .دراسة  س   خ  ية -

 .دراسة  س  املعرفية -

 .دراسة املستقب   املحتملة -

 .دراسة املستقب   املمينة -

 .دراسة صور املستقبل -

ادة املشاركة الديمقراطية وك تسور املستقبل -  .ُت

 :أنماِ الدراسات املستقبلية -د

 :للدراسا  املستقبلية  ربعة  عماع رئيسة  ُك

 :النمي اححدسم  -
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ددددر  الددددبعض  نا هددددها الددددنمط مدددد  الدراسددددا   صسددددلند هددددها الددددنمط إقدددد  الخبددددرة الهاتيددددة وددددك  سددددا   ُو

وَصدف هده  الدراسدا  بالهاتيدةم فهدد  املستقبلية ينتود إق 
و
لوددم ولدهل  ت العمدل الفندد  كثدر مند  إقد  العمدل الع 

قدوي هدها الدنمط ع د  محاولدة التعدروف  عادة تنل ق ع  رؤُة  دسية تعي  ااتيدة الفدرد وخبراتد  الخاصدة  ُو

وك إيباسأددد ا  وهندددا تبدددرت  هميدددة إقددد  التفددداع   ال دددد تدددسدي إقددد  صدددورة معيندددة يتو عادددا سدددلًفا البا دددا دون  ْن يددددا

العوامدددل الهاتيدددةم فال دددد  لدددي  إلااًمدددا ولينددد  تقددددير يدددرا   عدددض الندددا  الدددهي  ينشدددرلون  أمدددوي مجدددتمعاأ  

مون   
ه
ا-ويسل لمي  ر ع  مسالا محددة  -ع   

َعبه
و
ا  ال د يمي   ْن ت خ   و ت   0992رشاد  )ببعض  فذار والنُُّر

066.) 

 :النمي الاستطيعي -

دددق عمدددوا   يأدددف هدددها الدددنمط إقدد  ْحَتَمدددل  و املميددد  تحقيقدد  عددد  طُر
و
استيشددداف صدددورة املسددتقبل امل

بدددددو هددددها الددددنمط  كثددددر موضددددوعية مدددد  الددددنمط ال دسددددأد  وإْن  ددددان العنسددددر  ح للع  ددددا  واللشددددابذا   ُو صددددُر

دددددة 
َ
ْحَتَمل

و
الدددددهاتي   يختفدددددي منددددد  تماًمدددددا  إا إنا الدددددنمط ،سدددددتط وك صسدددددتخدي  سيلشددددداف  يدددددار املسدددددتقبلية امل

القائمددددة ع دددد  افتراضددددا  معينددددةم ممددددا صعنددددد  نا هددددها الددددنمط   يسدددد ا  ختبددددار ،فتراضددددا  الخاصددددة بدراسددددة و 

لميدددة ع ددد  استيشددداف املسدددار املسدددتقب ك للُّددداهرة املدروسدددة ودددك  مسدددتقبل  ددداهرة مدددا  بدددل تقتسدددر صددد  يت  الع 

ة وتورااتدددد   يديولوريددددة ضددددوي ،فتراضددددا  ال ددددد وضددددعاا البا ددددا وال ددددد   تخلددددو مدددد  التددددعير بموا فدددد  الهاتيدددد

 (.60  0911عبدالر م   )والقومية 

 :النمي الاستهدافي أو املعياري  -

سدَتَمد مد  الخبدرة والتخيدل والبسديرة  وهدو عمدط ينطلدق 
و
ًرا للنمط ال دسدأد امل ْعَتَبر هها النمط تطُو صو

استحديتأا العلدوي التطبيقيدة م  التور  الهاتي للبا ا ولين  صستفيد م  مختلف وضافا  املنهجية ال د 

اضية م  عدي إ فاو  همية الخبرا  و،سلبسارا  بد  هها النمط بتحديد  هداف معيندة سدلًفا يدأ . والُر ُو

يسو  النموا  ع   عحو  صسمح بتحديد الخطوا  والسياسا  اليفيلة بتحقيق  هداف الدراسة املستقبلية 

دا مد  الدنمط ،سدتط وك تبدد  الخطدوا  املنهجيدة ودك  .للُّواهر املدروسة وك ضوي  هداف محددة سدلًفا
ً
وخ ف
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ْسددَتأَدف تحقيقدد  يددأ تنتقددل إقدد  ال اضددر 
و
ددة  والز ددي  )الددنمط املعيدداري مدد  رسددأ صددورة املسددتقبل امل   6000فليا

06.) 

 :نمي ألانساق الكلية -

ددد يجمدد  بددين النمطددين َو ا -السددابقين  يركددز هددها الددنمط ع دد  مجمددل املتريددرا  واللشددابذا  وددك إطددار مو

ودددددك ترهيدددددة تعتمدددددد ع ددددد  التفاعدددددل املتبدددددادو بينأمدددددا   يدددددا   يأمدددددل ما دددددأد الُّددددداهرة  -،سدددددتأداوك و،سدددددتط وك

املدروسددددددة و  يتجاهددددددل  سددددددباق املوضددددددوعية ال ددددددد سددددددوف تفددددددر  عفسدددددداا لترييددددددر املسددددددارا  املسددددددتقبلية لاددددددا  

  ،سددددتط عية ال ددددد تسددددلند إقدددد  ويسددددتفيد هددددها الددددنمط مدددد  مزايددددا النمطددددين السددددابقينم  ي يجمدددد  بددددين البحددددو 

دددددة ال دددددد تدددددوقك  هميدددددة خاصدددددة للقددددددرا  وبداعيدددددة والتخيدددددل  البياعدددددا  وال قدددددائق املوضدددددوعية  والبحدددددو  املعياُر

َعدو هه  الدراسة م  هها النمط م  الدراسا  املستقبلية(. 60  0992رشاد  )و،سلبسار 
و
 .وت

  عالية الدراسات املستقبلية في الت طيي التربوي  .2

دددك  تم دددل الدراسدددا  املسدددتقبلية  سدددا  املعلومددداتي الدددهي تقدددوي عليددد  عمليدددة التخطددديط للتعلددديأ  ُو

ة واملجتمعية البديلة مما صسال اختيار  فةلاا ف صور املستقب   التربُو  ا
َ

ين  ش طين التربُو  
ه
د املخط  

. ال د تزوه

لدددددأ املسدددددتقبل ودددددك التربيدددددة يجعدددددل ا دددددل لسياسدددددة ودددددك عفددددد  الو ددددد  فددددد نا ،عتمددددداد ع ددددد  ع   
لتخطددددديط التربدددددوي ميمه

ر وتجديددد ال يدداة  وهنددا  مسددتقبلية عامددة للتنميددة املجتمعيددة وبالتدداقك يسددبح رددزًيا مدد  التخطدديط العدداي لتطددُو

ا بال قائق الييفية والقيمية  در اهتمام  باأل عاد اليمية تماًما   (.22  6000الدسواك  )يسبح ماتم 

مدددا صسدددتأدف املسدددتقبلم فادددو صعندددد بالدرردددة  وقددد  بوضددد  والتخطدديط التربدددوي صسدددتأدف الوا ددد  بقددددر 

ة املتا دة  ق تدبير ومذاعا  املادية واملالية واللشدُر صورة للمستقبل  وإعداد برامج لتنفيهها  وال  ع  طُر

ددة واملمينددة واملر ددوق فوأددا 
َ
ْحَتَمل

و
واملتو عددة  والدراسددا  املسددتقبلية تعنددد مجموعددة مدد  القددرارا  املسددتقبلية امل

(Khakee, 2010, 213.) 
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َعدددددو   ددددد الوسددددائل ال ددددد  وتتم ددددل الع  ددددة بددددين الدراسددددا  املسددددتقبلية والتخطدددديط وددددك  نا التخطدددديط صو

دددددل  وعددددد وة ع ددددد  الددددد  اسلشدددددراف املسدددددتقبل هدددددو خطدددددوة سدددددابقة  َفةا
و
يميددددد  اسدددددتخداماا لتنفيددددده املسدددددتقبل امل

دماا املسددتقبليون  ومنأددا ع دد  سددليل ويسددتعين املخططددون بددبعض  سدداليل والتقنيددا  ال ددد صسددتخ. للتخطدديط

و : امل دداو   كمددا  نا هندداي (Sybouts, 1992, 86) سددلوق التنبددس وسددقاطي  و سددلوق دلفددي  و سددلوق السدديناُر

 بدددين الدراسدددا  املسدددتقبلية والتخطددديطم في همدددا يركدددز ع ددد  الرؤُدددة الشددداملة وتحديدددد النقددداع املامدددة  
ً

تدددداخ 

 (.000  6002إبراهيأ  )م  القةايا الجديدة  وترطية مسا ة م  الزم   والتعامل

ددد   ددد  عدد  سدديحد   فدد نا التخطدديط يرسددأ مددا عُر
َ
عَتق وإاا  اعدد  الدراسددا  املسددتقبلية تسددل إقدد  مددا صو

 ْن يحددد  بالفعددل ويسدد   إقدد  تحقيقدد م  ي  نا الدراسددا  املسددتقبلية ُددك  ددراية املسددتقبل  مددا التخطدديط فاددو 

َعددددو ردددزًيا مددد  و دددراية املسدددتق. صدددناعة املسدددتقبل
و
بل ُدددك ردددزي مددد  صدددناعت م ومددد  يدددأ فالدراسدددا  املسدددتقبلية ت

العمدددددل ع ددددد   - يًةدددددا-التخطددددديط  ومددددد  املسكدددددد  عددددد    ييفدددددي  ْن عقدددددر  املسدددددتقبل وعفيدددددر فيددددد  فقدددددط  بدددددل ينبغدددددك 

ل  إق  وا   عم ك   
ر ما ينبغك عمل   بل  هأ  ْن عحوه  

  6009 الزعف ك )صناعت   كما  ع    ييفي فقط  ْن عقره

20.) 

لدددأ املسدددتقبل ودددك التربيدددة يررددد  إقددد  الفادددأ والدددتحيأ ودددك املسدددتقب     يدددا إنا  إنا ،هتمددداي ب دمدددا  ع 

دة ال اليدة عدارزة عد  الدتحيأ ودك املسدتقبل  وتلد  القددرة ع د  تدوفير  العديد م   ساليل التخطيطيدة التربُو

ددددددة  كمددددددا  نا الي يددددددر مدددددد  بدددددددائل  و ا تمددددددا   مسددددددتقبلية  قيقيددددددة يميدددددد   ْن تخدددددددي الددددددنُّأ  والعمليددددددا  التربُو

ددة ماتالدد  تعتمددد ع دد  التخمددين و  ذدداي الهاتيددة  كثددر منأددا العق عيددة التخطيطيددة ال قيقيددة   القددرارا  التربُو

دك  ددرارا  تسدلند إقدد  تو عدا   سدديرة املددد  شدبوأة بال اضددر دون ترييدر  قيقددي صعتمدد ع دد  رؤ  مسددتقبلية  ُو

 (.09  6002هر  تا)واسعة وممتدة ومشروطة 

وها  كع د  ساليل الدراسا  املستقبلية: ياعًيا   سلوق السيناُر

و لددي   سدددلوًبا للتنبددسم بدددل هددو وصدددف للتسددور النسدد د  يدددر املفدداتئ ل  اضدددر  ولددي  هدددو  إنا السدديناُر

م  يددا إعد  يجيدل عد  سددساو مدااا يحدد  لدو
ً

 مدعمو 
ً

د   ْن يحدد ...رؤُدة  و مسدتقب 
ا
َتَو  وبالتدداقك  ؟...؟  و مددااا يو



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

337    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

و فادو  فاو يختلف ع   ل م  التنبس والرؤُة اللدهي  يخفيدان املخداطر و  يعخدهانأا ودك اعتبارهمدا   مدا السديناُر

جعل إدارة املخاطر ممينة  ر املخاطر ُو ُّا 
 (.Lindgren & Bandhold, 2003, 21)يو

 أسلوب السينار وهات وسيلة الستشراف املستقبل .0

و كعسددددددددلوق للتخطدددددددديط وسددددددددتراتي كم إا إْن   ددددددددد  سددددددددباق فشددددددددل  لقددددددددد بددددددددد  الددددددددبعض يددددددددر  السدددددددديناُر

طدددين وددددك  ماسددداأ ألسدددداليل التخطدددديط  دددد ينسددددون  نا املسددددتقبل   
ه
التخطددديط ع دددد  املدددد  البعيددددد هددددو  نا املخط

ها يسعل التنبس ب     ف  فةل الخطدط  دد تفشدل إاا  ددي   مدور  يدر متو عدة ولدأ تيد  ودك ال سدبان  وهد

دَر  ع د  القدائمين  عمليدة التخطديط وسدتراتي ك بدل يتوردل 
َ
ْقت ما يحد  طوو الو   وك الوا   املعديدم لدها يو

و ر إسدتراتيجيا  محددددة تتفدق مدد   دل سدديناُر و وددك عمليددة . علدوأأ تطددُو دقو ع دد  اسدتخداي  سددلوق السديناُر
َ
ل
ْ
ط وُو

و "التخطيط وستراتي ك   Scenario Planning( "Hill & Gareth, 2011, 14.)تخطيط السيناُر

دف مد   و بعع   سدلوق للتخطديط وسدتراتي ك يأددف إقد  ودارة والتييو  تخطيط السيناُر
و

ف َعرا عددي "ويو

  وودك سددياا اسددتخداي (Lindgren & Bandhold, 2003, 59)ودك البيئددة املسددتقبلية " عدددي اليقددين" و " التعكدد

و كعسلوق للتخطيط وستراتي ك  يجل  قتين  همداالسيناُر اللسداؤو  دوو :  ْن يتأ التفيير ودك املسدتقبل بطدُر

مي   ،ستعداد لاها املستقبل؟  ْحَتَمل  ن يحد   وكيف يو  (.Getz & Page, 2019, 122)ما يو

 :نشأة أسلوب السينار وهات -أ

وها    ددددددد  سدددددداليل الدراسددددددا  املسددددددتقبلية  كثددددددر شدددددديوًعا واسددددددتخداًما وددددددك  َعدددددددو  سددددددلوق السدددددديناُر ص 

ا  مددد  القددرن العشدددُر  ع ددد  يدددد ال  Hermanهيرمدددان خدددان "تخطدديط التربدددوي  وتررددد  ردددهور  إقددد  الخمسدددينيا

Khan "  ييدددة   يدددا  دددان   دددد املسدددئولين البدددارتُ  ودددك  سدددأ الددددفا  املدددد ي  فقدددد وضددد ودددك مسسسدددة راعدددد  مُر

خ الدددفا  الجددوي  أدددف التفييددر فيمدا   يم وها  لقيددادة عُّدداي صدواُر يدد  تسددور  مدد   رددل عددًدا مدد  السدديناُر

وها  املحتملدة  شدعن املسدتقبل  ر (Bradfield et al, 2005, 798)الوصدوو إقد  عددد مد  السديناُر   و عدتج تقداُر
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دَق علوأدا  طل 
و
دل مد  الخيداو    َفسا

و
َتل وك املستقبل   يدا رمد  بدين التحليدل امل

ْ
ي

و
  "املسدتقبل  ن"كما لو  اع  ت

ر  عد ال  اسأ  َي  هه  التقاُر عط 
و
وها ا"و   (.Von der Gracht, 2008, 69" )لسيناُر

 Hudsonمعادددددد هادسدددددون "ي تدددددري هيرمدددددان خدددددان مسسسدددددة راعددددد  و ددددداي بتعسدددددي  0920ووددددك عددددداي 

Institute"   دَر العديدد مد  املقدا
َ

ش
َ
و وك التنبس ،رتماوك والسياسدأد  و     يا بد  وك تطبيق منهجية السيناُر

وها  املسدددتقبل  ومددد   شدددار مسلفاتدد  كتددداق  عندددوانو بحددا  العلميدددة  واليتدددل  شدددعن   The Year":سدديناُر

2000: A Framework for Speculation on the Next Thirty-three Years"  " إطدار للدتيا  : 6000العداي

دددَر هدددها اليتددداق عددداي "بال  يدددة وال  يدددين سدددنة القادمدددة ش 
و
َعددددو هدددها اليتددداق ع مدددة بدددارتة بالنسدددبة . ي0922  و  ويو

و  وكيفيدددددة اسدددددتخدام  كمنهجيدددددة مل فدددددا   وليدددددة ألسدددددلوق السددددديناُر وها    يدددددا  ددددددي التعُر نهجيدددددة السددددديناُر

ددددل البيئددددة ال دددد تلسددددأ  عدددددي اليقددددين  ددددْن  السياسددددا  واتخدددداا القدددرارا  وددددك    لميدددة وددددك عمليددددا  التخطددديط  وصو ع 

(Bradfield et al, 2005, 798-799). 

ا  بد  شيو  استخداي وها  وك مجا   الطا ة  والنفط و ير  ووك بداية السبعينيا  سلوق السيناُر

وها  كعسدددددلوق مسدددددتقب كم  يدددددا يتةدددددم  تقدددددديأ ا تمدددددا    الددددد   وبعدددددد الددددد  تدددددأ اتخددددداا  سدددددلوق السددددديناُر

 (.Von der Gracht, 2008, 69)متعددة  شعن املستقبل  أدف اتخاا القرارا   شذل  فةل 

ا  مددد  القددرن امل دددا  واللسددعينيا وها  ووددك ال ماعينيا ا دددأد  بددد  الدددبعض ينُّددرون إقددد   سددلوق السددديناُر

دددر  كعسددلوق للتخطدديط وسددتراتي ك إلدارة عدددي اليقددين   يدددا  صددبح  املجتمعددا  تلسددأ بالديناميييددة والتريو

السددددري   وبددددد  البحددددا عدددد   سدددداليل رديدددددة اا  صددددلة للتعامددددل مدددد  بيئددددة  يددددر مسددددتقرة  و يددددر يقينيددددة   يددددا 

 Von der)إبداعيددة تسددتطي  التعامددل مدد  هدده  البيئددة الديناميددة املعقدددة تتطلددل هدده  البيئددة إسددتراتيجيا  

Gracht, 2008, 72.) 

دَ  عداي "6060مسر : " ما يجر  سا  للدراسا  املستقبلية وك مسر فقد  ان مشرو   
ه

ش   والهي دو

ي رؤُة تحليلية مستقبلية ملسدر ودك العداي 0990   منتد  العالأ ال الا و دا
َ
ه فا

َ
وودك هدها املشدرو    6060ي  وع

دق ع د  ال اردة إقد   02دعا الدكتور إسماعيل صبري عبدهللا  ا م   رل املشاركة  و د اتفدق الفُر
ً
ا وبا  

ً
عامل 
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ددددة وددددك مسددددر خدددد و الددددد  عاًمددددا املاضددددية  وبشددددذل  مددددوات   60البدددددي وددددك دراسددددا  تعمددددل ع دددد  تقيدددديأ الجواعددددل التنمُو

ة ال الية خ و الد   (.62  6000روو  )اًما القادمة ع 60 ستيشاف الخطط التنمُو

و ل  اينان م   صوو  هما  :وبهل  يمي  القوو إنا السيناُر

وستراتيجيةم  يدا بدد  املخططدون واملدديرون ووسدتراتيجيون بالبحدا عد   سداليل رديددة اا   -

وها  كدددعداة  صدددلة للتعامدددل مددد  البيئدددة املعقددددة  وودددك  دددين اسدددتخدي املسدددتقبليون  سدددلوق السددديناُر

طددين اهتمددوا بدد  كعسددلوق تخطيطددي  ددوي إلدارة   
ه
ددَد  نا وسددتراتيجيين واملخط ر 

لتحليددل املسددتقبل  وو

 (.Lindgren & Bandhold, 2003, 36)عدي اليقين وك املستقبل 

وها  كع ددددد  سددداليل املسددددتقبلية املامددددة  - املسدددتقبليةم  يددددا  صدددبح فوأددددا تحليددددل  سدددلوق السدددديناُر

(Lindgren & Bandhold, 2003, 33.) 

عدددل لفشددل التخطددديط التقليددددي ودددك  وها  كعسدددلوق للتخطدديط كدددَرده ف  ومدد  يدددأ  ادددر  سددلوق السددديناُر

را  املفارئة  و ا   عدي اليقين  .التعامل م  التريو

 :تعر ف أسلوب السينار وهات -ب

و   د  ساليل املستخدمة وك الدراسدا  املسدتقبلية و كثرهدا شديوًعا  و لمدة سدينار  ُو صعتبر السيناُر

بمعنددف النُّددر  و ددد شددا  اسددتخداي تلدد  الذلمددة وددك  وروبددا وددك القددرن  (Scena) لمددة إيطاليددة مشددتقة مدد   لمددة 

التاسددد  عشدددر واعتقلددد  إقددد  بدددااك دوو العدددالأ  و دددل اسدددتخداماا مقسدددوًرا ودددك مجددداو الفددد م   دددف  ادددر  علدددوي 

 .(022  6002صبري  والبحيري  )املستقبل وك النسف ال ا ي م  القرن العشُر  

و ع ددد   عدد   سدددة منطقيددة عددد  املسددتقبل  تقددوي بوصدددف سلسددلة مددد    دددا  ال دددد  َعددراف السدديناُر ويو

ْحَتَمدل  ْن تحددد  ودك املسددتقبل  ْحَتَمدل  ْن يذددون عليدد  (. Blair & Blair, 1995, 319)يو وهددو وصددف منطقدي ملددا يو

 (.Lindgren & Bandhold, 2003, 22)املستقبل 
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و بععددد  َعدددراف السددديناُر ْحَتَمدددل  و مر دددوق فيددد   مددد  توضددديح  كمدددا صو وصدددف لوضددد  مسدددتقب ك مميددد   و مو

ا م  الوضد  الدراه   و 
ً
مل مح املسار  و املسارا  ال د يمي   ْن تسدي إق  هها الوض  املستقب ك  وال  اعط  

دددَر  
َ
ْفت و لدددي  وا ددد (2  0991العيسدددوي  ولخدددرون  )مددد  وضددد  ابتددددا ي مو  م وبدددهل  يميددد  القدددوو بدددعنا السددديناُر

قة لتم يل  وك ضوي املستقب   املمينة واملعمولة   (.22  6000رودي   ولخرون  )املستقبل  وإعما هو طُر

و تتددا   افترا ددأد لَّ دددا  يددتأ بندداؤ   أدددف تركيددز ،هتمدداي ع دد  العمليددا  السددبلية واتخدداا  والسدديناُر

جيددددددل عدددددد  سددددددسالين  همددددددا افترا ددددددأد خطددددددوة بخطددددددوة؟ كيددددددف يحددددددد  مو ددددددف : السددددددساو  وو : القددددددرارا   وهُو

 (.Smith, 1987, 76)ما البدائل املورودة وك  ل خطوة ملن   و تريير  و تسايل هها املو ف؟ : والسساو ال ا ي

حَتَمدددل  ْن يذددددون عليدددد  املسدددتقبل  كمددددا يحدددددد  و يقدددددي رؤ   دددوو مددددا يو ممدددا سددددبق يتضدددا  نا السدددديناُر

را  املستقبليةالخيارا  وستراتيجية ال تمة للتعامل بنجا  م  م  و . ل هه  التريو والنقطة الرئيسة للسديناُر

كعسدددددلوق للتخطددددديط هدددددو  عددددد    يتنبدددددع باملسدددددتقب   املحتملدددددة فقدددددط  بدددددل يقدددددوي بتحديدددددد  هدددددداف والخيدددددارا  

ختبرها تح  مختلف الُّروف املستقبلية   (.Monitor company group, 2008, 2)وستراتيجية ُو

 :تمنطلقات بناء السينار وها -ج

وها  ع   عدة افتراضا   م   هماا  ْبَنف السيناُر
و
 (:Wheelwright, 2005, 30)ت

 . نا املستقبل   يمي  تحديد  مسبًقا بسورة  املة -

ب  - َجنو
َ
 . نا املستقبل مفتو  ب   دود  و  يمي  ت

إنا  دددرارا   نا املسددتقبل يتدددعير إقددد   دددد كبيدددر بقدددرارا  و فعدداو  فدددراد والجماعدددا    و  عبدددارة  خدددر   -

 .و فعاو  فراد والجماعا  ال الية لاا دور كبير وك تشييل املستقبل

 م  املستقبل الوا د -
ً

 . نا هناي مستقب   بديلة محتملة بد 

ددلو ع دد   يرهددا   و  عبددارة  خرتددعنا املسددتقب   البديلةاملمينددة  ددد تذددون  - َفةا
و
 نا  عددض املسددتقب   ت

 .مر وبة   و  ير مر وبة
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و يتذدددون مددد  عنسدددُر   همدددا الو دددا    يدددر ) Events  ددددا  : ولدددها يميددد  القدددوو إنا  سدددلوق السددديناُر

و   ددالتريرا   املقسدودة  و ال دد   يميدد  ملتخده القدرار الددتحيأ فوأدا خد و الفتددرة الزمنيدة ال دد صشددملاا السديناُر

 
ً

ددددددة والذددددددوار  الطبيعيددددددة مدددددد   ددددددك التريددددددرا  ا) Actions  والتسددددددرفا  (الجُو َتَعَمددددددَدة وددددددك الايذددددددل ُو
و
ملقسددددددودة وامل

مي  وصفاا باألهداف املرسومة وها  ع د  تلد  (، تسادي و،رتماوك ُو تأ التركيز عندد كتابدة السديناُر   ُو

لو التطور وك املجتم    
ه
ذ

َ
ش

و
 (.20  6000ال و   )التسرفا  باعتبارها العناصر ال د ت

وها  لدددي  إ  مر لدددة مددد  ،سلشدددر  روديددد   )اف علوأدددا  ْن تدددسدي   ًقدددا إقددد  الفعدددل إنا بنددداي السددديناُر

و"كمدددددددا يتضدددددددا  نا (. 002  6000ولخدددددددرون     يتو دددددددف عندددددددد كتابتددددددد  فحسدددددددلم بدددددددل يدددددددرتبط  شددددددددة " السددددددديناُر

و"بالتخطيط وستراتي ك   يا إنا  دَدة  ويسداعد " السيناُر
ا
هو  داة للتخطيط وستراتي ك وك  روف  يدر مسك

ر إسدددتراتيجيا  ورسدددأ  و مددد   رددددل ع ددد  تطدددُو خطددددط ملدددا هدددو  يدددر متو دددد   ومددد  يدددأ تدددزداد ال ارددددة إقددد  السددديناُر

 ,Lindgren & Bandhold)صدديا ة وسددتراتيجيةم باعتبددار  الوسدديط بددين املسددتقبل وصدديا ة وسددتراتيجية 

2003, 53.) 

ر   بربطاددددددا باإلسددددددتراتيجية   يددددددا يقددددددوي بتطددددددُو
و
ددددددط  

ه
ط

َ
خ

و
وها  املحتملددددددة  يقددددددوي امل وبعددددددد بندددددداي السدددددديناُر

وإسددت و . راتيجيا  مو  دد  لذددل سدديناُر وبعدددد الدد   يددتأ تقيدديأ  ددل إسدددتراتيجية  لددي  فقددط وددك ع  تأددا بالسددديناُر

وها   خدددددر   إنا اسدددددتخداي إسدددددتراتيجيا   ائمدددددة ودددددك ضدددددوي . املدددددرتبط  أدددددا  وليددددد  ودددددك ع  تأدددددا كدددددهل  بالسددددديناُر

وها  مفترضة  الًبا ما ينتج عن  ال سوو ع   عطاا  وس  م  البدائل  وستراتيجيةم إا يسدي النُّر سيناُر

دددا عددد    ددددا  و،تجاهدددا  ال اليدددة  إقددد  التوصدددل إقددد  
ً
وها  املميددد   ددددوثأا وال دددد تم دددل اعحراف إقددد  السددديناُر

وها  ل التوصدددل إلوأدددا ودددك  الدددة عددددي وردددود تلددد  السددديناُر إضدددافة إقددد  . العديدددد مددد  وسدددتراتيجيا  ال دددد يسدددعو

وها  املتعدددددة  يميدددد  التوصدددل إقدددد  تقددددديرا   الددد   ف عدددد  مددد  خدددد و اختبدددار وسددددتراتيجيا  وددددك  دددل السدددديناُر

 (.092-090  6002مرسأد  ولخرون  )د يقة ع  مد  املروعة الناتجة م  استخداي  ل إستراتيجية 
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 :است دام أسلوب السينار وهات -د

وها  لتحليددددل التطددددورا  املسدددددتقبلية وددددك بيئددددة تلسددددأ بالديناميددددة وعددددددي سددددَتخَدي  سددددلوق السدددديناُر  صو

 و يدًدا فقدطم بدل يسدف عددًدا مد  املسدتقب   (Peterson et al, 2003, 358)اليقين 
ً

  فاو   يسف مستقب 

وها  وددددك عمليددددة التخطدددديط ُددددك بندددداي الخطددددط  املمينددددة  فددددالفيرة الرئيسددددة ال ددددد يقددددوي علوأددددا  سددددلوق السدددديناُر

وها  وا" What if"ووسدددتراتيجيا  ع ددد   سدددا  مدددااا يحدددد  لدددو   تمدددا   املسدددتقبل  وهندددا بالنسدددبة لسددديناُر

وها  متفائلدددددة وبعةددددداا ملشدددددائمة دددددَر  ع ددددد  القدددددائمين بدددددالتخطيط . يميددددد  القدددددوو بدددددعنا  عدددددض السددددديناُر
َ
قت ولدددددها يو

و  وتحديدددد مجموعدددة مددد   ر إسدددتراتيجيا  محدددددة تتفدددق مددد   دددل سددديناُر وسدددتراتي ك  بدددل يتوردددل علدددوأأ تطدددُو

املسددارا  و،تجاهددا  املحتملددة مدد   رددل تحديددد  املسشددرا  والددد     واسددتخداماا كدددليل إرشددادي لتحديددد

و  والادددددف مددد  الدددد  هدددو تميددددين املخططدددين مدددد  توليدددد مجموعددددة مددد  الخيددددارا   ا تماليدددة  دددددو   ي سددديناُر

 (.Hill & Gareth, 2011, 14)وستراتيجية ال د يمي  تو يفاا وفًقا للُّروف املختلفة 

وها  هددو  عدد  صسددمح ل ددز  سددلوق السدديناُر  
سددا  ك القددرار بددالنُّر مدد  خدد و بدددائل متعددددة و هددأ مددا يميه

وها  املتعددددددة لتوضدددديح الددددرؤ  املختلفددددة املتفائلددددة   مدددد  البددددديل الوا ددددد  كمددددا يميدددد  اسدددتخداي السدددديناُر
ً

بدددد 

وامللشائمةم وهها بدور  يوفر رؤُة متواتعة للمستقبلم  ي  نأا  د تذون بم ابة إعهار مبير تجا    دا   ير 

وها  صدددا  ك القددددرار ع ددد  اتخدددداا  ددددرارا  املر وبدددة ال ددددد  دددد ي فارئنددددا  أدددا املسددددتقبلم ومددد  يددددأ تسددداعد السدددديناُر

 (.00  0996عوفل  )وسياسا  رشيدة  شعن املستقبل 

وها  وفًقا ل خطوا  التالية  سَتخَدي السيناُر
و
 (:00-00  بتسرف 0991العيسوي  ولخرون  )وت

   يا يتأ تحليل وض  النُّاي التعليود وصف الوض  الراه  و،تجاها  العامة: الخطوة  وق  -

لبيدددددان عقددددداع القدددددوة والةدددددعف لذدددددل عنسدددددر  وتحديدددددد ،تجاهدددددا  العامدددددة السدددددائدة  واسدددددتخ ن 

وها   .املشي   والقةايا الرئيسة ال د يتعين البحا ع  إرابا  لاا عند كتابة السيناُر
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أ اليشف ع  القو  املحركة فاأ دينامييية النسق والقو  املحركة ل   وفوأا يت: الخطوة ال اعية -

 و املجتمدددد   وتحليددددل الع  ددددا  واللشددددابذا   بمددددا صسدددداعد ع دددد  فاددددأ ( النُّدددداي التعليوددددد)وددددك النسددددق 

 .دينامييية النسق

وها  البديلدة  يدا يدتأ  سدر البددائل املميندة : الخطوة ال ال دة - تحديدد فةداي البددائل  و السديناُر

و م  مجدا   التدعيير ال دد تمد  دراسدتأا ودك الخطدوة بالنسبة للعوامل املختلفة الداخلة وك  ل مجا

وها  املحتملة ف إق  عدد كبير م  البدائل  السيناُر  .ال اعية   ي  نا هه  الخطوة تس   إق  التعرو

وها  البديلددة واختيددار عدددد محدددود منأددا  وفوأددا يددتأ تقلددي  فةدداي : الخطددوة الرا عددة - فددرت السدديناُر

وها  واعتقدداي عدددد محدددو  وها  البديلددة ال ددد تتددوافر فوأددا السددما  الرئيسددة السدديناُر د مدد  السدديناُر

زة بدررددة واضدد ة عدد   عةدداا   
وها  املمينددة  ومتمددايه ددك  ْن تذددون مدد  السدديناُر و الجيددد ُو للسدديناُر

و دررة عالية م  ،تساا الداخ ك  .البعض  و ْن يتحقق وك  ل سيناُر

وها  املختدارة  وفوأد: الخطدوة الخامسدة - وكتابدة السديناُر بدَرت العناصدر التاليدة للسدديناُر
و
: ا ينبغدك  ْن ت

الشدددددروع ،بتدائيدددددة  واملسدددددار املسدددددتقب ك ودددددك نأايدددددة الفتدددددرة  كمدددددا ينبغدددددك العنايدددددة باسدددددتط    ددددددو  

و َحوو   وك  ي سيناُر
َ
 .اعقطاعا   و ت

و  يتو دف مدا يدتأ إعجدات  ودك هده  الخطدوة ودك عمليدة بندداي: الخطدوة السادسدة -  تحليدل عتدائج السديناُر

َُ  م   رل  هه  العملية  هها الرر   د يختلدف 
رر 

و
وها  ع   الرر  الهي   وتحليل السيناُر

وها   مدد  التركيددز ع ددد   مدد   الددة إقدد   خدددر   فقددد يذددون الردددر  ،كتفدداي بتحليددل مقددارن للسددديناُر

ك وع دد  الفدروا بدين  وضددا  املسدتقبلية ودد( طبيعدة الشدروع ،بتدائيددة و عبا أدا)متطلبدا   دل منأددا 

و  مد  إبدرات املزايدا والتذداليف   و تجداوت الد  التحليدل املقدارن باسدتخ ن يبدين  نأاية فترة السيناُر

و املفةل  و رديد )في  ما هو السيناُر وها  محل الدراسة  و سيناُر الهي  د يذون   د السيناُر

وها  الخطددددة   ومددددا ُددددك وسددددتراتيجية  و م مددددح (تحدددددد  م محدددد  وددددك ضددددوي مقارعددددة هدددده  السدددديناُر

و املفةل موض  التطبيق لة املد  الوارل ،لتزاي  أا لوض  السيناُر  .طُو
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ددددددراد التو ددددددف عنددددددد الطددددددا   ،سددددددتط وك للدراسددددددة  وع دددددد  الدددددد  فدددددد نا  مددددددر صعتمددددددد ع دددددد  مددددددا إاا  ددددددان يو

وه ا يجعددل مدد  تحليددل السدديناُر ددراد تجدداوت  ب كسدداق الدراسددة املسددتقبلية طا ًعددا اسددتأدافي  ا  املسددتقبلية   ي يو

لة املد  و تعتمد ع   د ة . مجرد معبر للتخطيط ورسأ السياسا  طُو وتجدر ،شارة إق   نا  يمة  ي سيناُر

 (.Sybouts, 1992, 94)مةموعة ومحتوا  

 :خصائص أسلوب السينار وهات -هة

ك و الجيد  ُو  :هناي مجموعة م  الخسائ  يجل  ْن يتسف  أا السيناُر

قَسد ب  : ،تساا الداخ ك - وم  ي التناسدق بدين شدروط  ،بتدائيدة يو التناسق بين مذوعدا  السديناُر

وَصف ،تساا . م  راة  وبين شروط  ،بتدائية وتداعياسأا عبر الزم  م  راة  خر   وعادة ما يو

الددداخ ك بععدد  صعنددد الخلددو مدد  التنددافر  و التنددا ض  وليدد  ينبغددك ،علبددا  مدد  راددة  خددر  إقدد   عدد  ملددا 

وه ا    تم دددددل  وضددددداًعا م اليدددددة وإعمدددددا تم دددددل  وضددددداًعا مميندددددة  ف نأدددددا لددددد  تخلدددددو مددددد   اعددددد  السددددديناُر

ددد التطددور   
ه
َول و ومو  ي السدديناُر

َحددره ومدد  يددأ يجددل التمييددز . التنا ةددا  داخددل  ي منأددام فالتنددا ض هددو مو

ددًقا وددك داخلدد   والتنددا ض الددهي   مفددر  س 
ا
ل و مو بددين التنددا ض الددهي يتعددين  يابدد    ددف يذددون السدديناُر

 ملستقبل ممي  م  ور
ً

و مم    (.00  0991العيسوي  ولخرون  )ود    ف يذون السيناُر

و الرئيسددددة ودددددك املسددددارا   والقددددددرة ع ددددد  تو دددد    ددددددا   وا تدددددرا   - إلقدددداي الةدددددوي ع دددد  عقددددداع التحدددددوو

و ينحددددرف عدددد  املسددددار الطبي ددددك إقدددد  املسددددار املسددددتأدف  و املميدددد م  التسددددرفا  ال ددددد تجعددددل السدددديناُر

ددددددرا  الييفيددددددة وددددددك السددددددلوي وبددددددهل  فدددددد نا رددددددود  
و تددددددرتبط با هتمدددددداي الددددددهي صعطيدددددد  للمتريه ة السدددددديناُر

 .واللشريعا  وع  ا  القو  ،رتماعية وما إق  ال 

لاددا  كمددا  - َحمو
َ
 ْن يتةددم  تحديددد مددا ينطددوي عليدد  تنفيدده  مدد   عبدداي وتذدداليف يتعددين ع دد  املجتمدد  ت

،عتقداو مد  املسدار القدائأ إقد  املسدارا  البديلدة يجل  ْن يتةم  تحديد لليا  التريير ال دد تيفدل 

رها  َسوو
َ
 (.600  6001فاود  )ال د يمي  ت
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َبل  - وها  م     ق عمل ولي  فرد وا د   يا يجل  ْن يتأ بناي السيناُر  ْن صشاري وك وضع  فُر

مجموعددة مدد   فددراد اوي تخسسددا  متنوعددة وددك عمليددة منهجيددة  والدد  لجمدد  ومنا شددة وتحليددل 

وها م بمددددا يدددسدي إقدددد   ددددرارا  مسدددتقبلية  كثددددر د دددة السدددينا (. Peterson et al, 2003, 358)ُر

 يجددل    يتددوق  وضدعاا فقددط رردداو التربيدة والتعلدديأ  وإعمددا 
ً

وها  الخاصددة بددالتعليأ مد   فالسديناُر

 .يجل  ْن صشاري  يًةا متخسسون لخرون م  رراو ، تساد ورراو ،رتما  و يرهأ

و  -  .ها  املطرو ة اا  فائدة لعملية صناعة القرار والتخطيط ملستقبل  فةل ْن تذون السيناُر

ز - ذدون لدديأا  ددر واضدا مد  ،خدت ف : التمدايو وها   ُو  ْن تذدون هنداي فدروا واضد ة بدين السديناُر

وها  إاا  اع  الفروا بينأا  ليلة ز  ف  معنف ليثرة السيناُر  .والتمايو

ي السددديناُر: سددداولة الفادددأ - ددددا
َ
ق

و
وها   شدددذل  صسدددال فامددد  واسدددليعاب   و ْن صسددداعد عرضددداا ع ددد   ْن ت

ة والقرارا  ال اكمة  والتنب  إقد   تيسير املقارعا  واستخ ن النتائج  شعن املشي   اا   ولُو

 (.20-22  6000ال و   )ا تما   السدما  واملفارآ  

و مميدد  ال دددو   ولددي  محددض خ:  ابليددة ال دددو  - يدداوم ولددها ينبغددك  ْن بمعنددف  ْن يذددون السدديناُر

و الجيد باملعقولية  .يتسف السيناُر

حَتَمل  وما يمي   دوي   ومدا    و  ْن يفير فيما يو وها  م   اتل السيناُر تطلل  سلوق السيناُر ُو

دا لَّ عداد املحدددة   رزئي 
ً

ر وك عدة   عادم وم  يأ يجدري تحلدي  ا عُرةة للتريو
ً
يمي   دوي  بحيا ية  خطوط

ددا باسددتخ لليشددف عدد  الع  ددة املتو عددة بددين  ()  واسددتخداي التحليددل التقدداط ك()داي تحليددل ،تجاهددا كمي 

                                                 
()

يحدث لو استمرا اال جاهاا  القوى الحاليةا  هال نقطة بدايرة مفيردة إلجرراء نقاشراا حروط  يسعى هاا ايسلوب إلثباا ماذا يم ن أنْ  

ايشرياء  المسرتقبل سري ون بطريقرة مرا امترداًدا للماضرتا  أنَّ    إذ يقروم علرى افترراض أنَّ (Getz & Page, 2019, 121)المسرتقبل 

القروى الترت كانرت  رؤثر   جاهاا الحالية سوف  ستمر فرت المسرتقبلا كمرا أنَّ اال را به فت الماضتا  أنَّ ر بنفس اال جال الاي  غيَّ ستتغيَّ 

ا  يُطلَُق على هاا ايسلوب أيًضا  حليرل اال جرال (52ا 2222السيدا )فت  ش يل اال جال فت الماضت سوف يستمر  أثيرها فت المستقبل 

Trend Analysis(Getz & Page, 2019, 121.)
 

( )
يؤثر على احتماط  كروع أحرداث أ  ا جاهراا   كوع حدث أ  ا جال معين يم ن أنْ  عليها هاا ايسلوب فت أنَّ   تلخص الف رة التت يقوم

 يُستَخَدم فت التنبؤ بايحداث المسرتقبلية المحتملرة   أثيرهرا المتبرادط علرى بعضرها الربعاا أ  بمعنرى (.Garret, 1999, 161)أخرى 

ا  يحرا ط ال شرف عرن (Purpura, 2011, 558)راا ايخررى اا علرى غيررل مرن المتغي رر،خرر يُسرتَخَدم لتوضريح  رأثير أحرد المتغي ر

 هاا ايسلوب يشبه أسلوب دلفتا حيرب يعتمرد أيًضرا علرى ،راء . الشر ط االحتمالية لحدث معين فت ضوء النظر إلى مختلف ايحداث

ا  مرن ثر  يعتمرد هراا ايسرلوب منرا البدايرة علرى (Saleh et. al, 2008, 43)  وكعاا الخبراء لتقدي   نبؤاا أكثر احتمااًل  أكثر دكرة 

 .ؤية مسبقةا  غالبًا   ون نتائ  أسلوب دلفتنتائ   نب 
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وها     كمددددددا يميدددددد  ،سددددددتعاعة (602  6006مسددددددطفف  )  عدددددداد السددددددابقة  يددددددأ تددددددعتي مر لددددددة كتابددددددة السدددددديناُر

ددر بمددد  مميندا  املسددتقبلم  رددر  تقلدي   يددر اليقددين  سددعد  )بالتحليدل املورفولددوتك  و سددلوق دلفدي للتبسو

6006  60.) 

و لددددي   سدددد ددددر  الددددبعض  نا السدددديناُر لوًبا بحددددد ااتدددد   وإعمددددا مدددد  املميدددد   ْن يذددددون عتاًرددددا لعدددددد  مدددد  ُو

و ع ددددد  مجموعدددددة متنوعدددددة مددددد  املعلومدددددا  اليميدددددة   سددددداليل والطدددددرا املختلفدددددةم إا يجدددددل  ْن صعتمدددددد السددددديناُر

قة عُّامية يسدي إق   رارا   ْن  القرار   يا إنا النُّر وك هه  املعلوما  املتنوعة بطُر والنوعية وك عملية صو

و ع د   عد    دد طدرا (Peterson et al, 2003, 358)لية  فةدل مسدتقب   ومد  يدأ هنداي مد  ينُّدر إقد  السديناُر

ت خدددددي  عتدددددائج البحدددددو  املسدددددتقبلية سدددددواي   اعددددد   ائمدددددة ع ددددد  الطدددددرا اليميدددددة ال دددددد تندددددتج تنبدددددسا  مسدددددتقبلية 

 ,Smith, 1987)مددا محدددة ود يقددة   ي الطددرا الييفيددة ال ددد تدسدي إقدد  صددور مسددتقبلية بديلددة  و بالددمج بينأ

دددا  ْن يتذامددل مدد   يددر  مدد   سدداليل  خددر م بمددا يةددم  (. 75 و كعسددلوق للتخطدديط وسددتراتي ك  بو والسدديناُر

دددف مددد  املتريدددرا  البيئيدددة   Monitor) نا وسدددتراتيجية تعخددده ودددك اعتبارهدددا السدددياا البيئدددد   دددي تسدددتطي  التييو

company group, 2008, 3). 

 : وهاتأهداف السينار  -و

قددة تقلددل مدد  ا تمدداو  دددو  مفارددآ   يددر  و إقدد  التخطدديط للمسددتقبل بطُر يأدددف  سددلوق السدديناُر

ددق  ددة املسددئولين  ددوو رميدد  ، تمددا   محتملددة ال دددو   والدد  عدد  طُر متو عددة  وتوسددي  مددد  تفييددر ورُؤ

ن وددك املسدت َعديا وها  تسدف التطدورا  املحتملددة مد  ال اضدر إقدد  و د  مو سددعداوي  )قبل مجموعدة مد  السدديناُر

6002  002.) 

 :أهمية السينار وهات -ا

ري ودددددك املقددددداي  وو  ف عددددد  يلددددديح للمسسسدددددة الجامعيدددددة  ْن تتعمدددددق ودددددك فادددددأ  و عمدددددل تندددددُو ألن السددددديناُر

ف إقدد  القددو  والعوامددل ال ددد  يددر  فوأددا خاددا  و ْن تتعددرا ا  . تاُر ددنا كمددا  عدد  عمددل تددوريهد إرشدداديم فاددو يرشددد صو



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

317    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

طدددين ال  
ه
لميدددة للمسدددتقب   البديلدددة القدددرار واملخط لددديح التوصدددل للتسدددورا  الع  ين  تخددداا القدددرار  م دددل  ُو تربدددُو

سنا م  النُّرة القاصرة    ادية الجاعل  ال د   
ه
ل
َ
خ وها  يو لتحقيق امليزة التنافسية  واستخداي تل  السيناُر

ق الخ فا  ر أ و دة الادف   
َعمه

و
 (.010  6001عامر  )ت

وها  تحقيق  مة وك هه  الدراسة وليدة مجموعة وسيناُر دا
َ
ق
و
امليزة التنافسية بجامعة كفر الشيخ امل

مدددد  املشدددداهد السياسددددية  و، تسددددادية  و،رتماعيددددة  العامليددددة والقوميددددة املورددددودة ع دددد  السددددا ة  و املتو دددد  

  وال د سيذون لاا ا عذاساسأا ع   مستقبل الوض  التنافسأد لجامعة كفر الشيخ
ً

 . دوثأا مستقب 

وبنددداًي ع ددد  مدددا تقددددي  ومددد  خددد و تقيددديأ واستيشددداف الوضددد  الدددراه  لجامعدددة كفدددر الشددديخ  وتحديدددد 

،تجاها  العامة ل   والو وف ع    برت مشدي ت   وودك إطدار فادأ النسدق الخدان بمسدارا  ودعدائأ تحقيدق 

وها  مسددتقبلية امليددزة التنافسددية بجامعددة كفددر الشدديخ  تتجدد  الدراسددة ال اليددة إقدد  رسددأ م مددح ي يددة سددين اُر

 .محتملة وممينة  ماي رامعة كفر الشيخ لتحقيق امليزةالتنافسية

 أنواع السينار وهات في ألادبيات التربو ة .2

ف بلندداي  َسددوا ددة إقدد  ورددود  سدداليل تسدداعد ع دد  صدديا ة رؤ  املسددتقبل  منأددا مددا صو تشددير  دبيددا  التربُو

و  وهدو بنداي يقدوي ع د  إسدقاع الخبدرة باملا دأ و السديناُر د وال اضدر لتخيدل صدورة املسدتقبل  كمدا  نا السديناُر

صعطددددددي فرصددددددة كبيددددددرة ل خيدددددداو وإطدددددد ا الددددددهه    أدددددددف استيشدددددداف  ددددددل ، تمددددددا   ال ددددددد يميدددددد   ْن يتةددددددمنأا 

حَتَمددددل  ددددددوثأا  قددددة  سلشدددددراف صددددور املسدددددتقبل والتطددددورا  ال دددددد يو و هدددددو طُر املسددددتقبلم  ي  نا بنددددداي السدددديناُر

  وبالتدداقك صسدداعد 
ً

ددوفر الوسددائل ال ددد تسدداأ وددك مسددتقب  عدد  عدد  املسددتقبل  ُو
و
َو 

َ
ع دد  بلددو  وإدراي مددا  يميدد  ت

 (.000  6000ال أواقأد  و نفي  )إعداد وسأيئة العقل ألكثر م  رؤُة تتذون ع  املستقبل 

وها  طبًقا لطبيعة القو  والعوامل ال اكمة ملتريرا   ل منأا  التاقك  :وتختلف  عوا  السيناُر

 :(000  0991العيسوي  )النوعي للسينار وهات املستقبليةالتصنيف  -أ

وها  استيشافية - و : استط عية  منأا/سيناُر و اسدتمرار ،تجاهدا  العامدة الراهندة  سديناُر سيناُر
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و ممي   .محتمل  سيناُر

وها  استأدافية  مر وق فوأا - اللادف املراد تحقيق    و  يمي   ْن تتعدد تعدًدا ك يًرا وفًق : سيناُر

عد املراد التركيز علي   .طبًقا للبو

وها   يددددا   يددددر التدددددخل -  تقددددوي بتحديددددد ليددددار التدددددخو   املقسددددودة ع دددد  املسددددار املسددددتقب ك:سدددديناُر

 .لَّ دا   وعمل تقييأ آليار هه  التدخو   املختلفة للوصوو إق  املستقبل املر وق

 :(Slaughter, 1988, 321)التصنيف الاتجاهي للسينار وهات املستقبلية -ب

و استمرار الوض  القائأ - و املرر ك   و سيناُر  .السيناُر

و ،نأيدددار - يم دددل لجدددز النسدددق عددد  ،سدددتمرار  و فقداعددد  لقدرتددد  ع ددد  النمدددو الدددهاتي   و بلدددو  : سددديناُر

 .تنا ةا  النُّاي  د التدمير الهاتي

و السدددددلفي - و العسددددر الدددددهه د الرددددابر  و السدددديناُر ة تمنيددددة سدددددابقة  مبنددددد ع ددددد  العددددودة إقدددد  فتدددددر : سدددديناُر

 .يفتر   نأا تم ل ال ياة  منة النُّيفة

و التحوو الجوهري  - مبند ع    دو  عقلة عوعية وك  ياة املجتم   سواي  اع  ا تسدادية  : سيناُر

ة  . و تينولورية   و سياسية  و فيُر

و املرر دددك هدددو   دددل  وضدددا   ابليدددة ل  ددددو    يدددا إنا ا دددر ممدددا سدددبق يميددد  القدددوو إنا السددديناُر لتريو

و   وها  ع   ههاالسيناُر السري   صبح م   هأ سما  العسر ال ديا  إ   ع  م  املامعْن تشتمل السيناُر

ج  نددددت 
وها   خددددر   وبالتدددداقك   يددددتأ تعددددديل املسددددار املسددددتقب ك الددددهي يو  يددددا صسدددداعد ع دددد  املقارعددددة بددددين السدددديناُر

 ودددك الو ددد  ال اضدددر  لدددهل  يجدددل وضددد  هدددها السددد
و
ددده

َ
خ تا

و
 رددداًدا وفحسددد  فحًسدددا  دددرارا  ت

ً
و وتحليلددد  تحلدددي  يناُر

 .د يًقا
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 :(Godet, 1994, 94) التصنيف الوصحي للسينار وهات املستقبلية -جة

و مرر ك - و اتجاهًيا  ي  : سيناُر   رض النُّر عما إاا  ان هها السيناُر
ً

 .هو  كثر ا تما 

و متفائدل - املحتمدل تقددوي بدالتركيز ع د  وصددف ينطدوي ع دد  مفار دة واضد ة للوضدد  القدائأ  و : سديناُر

 . وضا  متطرفة

و ملشائأ - ع   مفار ة واض ة للوضد  القدائأ  و املحتمدل تقدوي بدالتركيز ع د   - يًةا-ينطوي : سيناُر

 .وصف  وضا  متطرفة

 :التصنيف التدخلي للسينار وهات املستقبلية -د

وها  طبًقددددا لنددددو  التدددددخ   سددددواي  اع  خارريددددة ت  ف السدددديناُر َسددددنا
و
بًعددددا لقددددو  خارريددددة تددددسير ع دددد  ت

 (:Meadows, 1972, 42)مجتم  الدراسة   و داخلية متم لة وك القو  الداخلية املسيرة علي    التاقك 

وها  خارريدددددة - سأددددددف ق  التعبيددددددر عددددد  ، تمدددددا   املتعدددددددة للمسددددددتقبل  ومدددددا يتةدددددمن  مدددددد  : سددددديناُر

 .و  يمي  التحيأ  أاتطورا  بالعالأ الخارتك  وال د ُك خاررة ع  عطاا السيطرة 

وها  داخليددددددة - يددددددتأ وضددددددعاا وتسددددددورها مدددددد  خدددددد و فددددددرد  و مسسسددددددة مددددددا وتتعلددددددق بتو عاتدددددد  : سدددددديناُر

ا ع د  املسدتو  
ً
وها    يسل لدررة اليماو ولين   كثر تماسذ للمستقبل  هها النو  م  السيناُر

 .يق هها الادفالداخ ك   يا يربط   د الخيارا  املتا ة  أدف  ما   ف يمي  الوصوو إق  تحق

ددْن   تمددة  - وها  صو ددْن   تمددة معينددة سأدددف إقدد  إربددار الطددرف  خددر ع دد  ": هجوميددة"سدديناُر تقددوي بسو

وها  بدد ررايا  إيجابيددة فعالددة  وتفددر  موا ددف   بددوو وتنفيدده  ددرار محدددد  وتلسددأ هدده  السدديناُر

 .محددة ع    يادة الطرف  خر للتعامل معاا  وم  خ و ال  يتأ تنفيه القرار

وها  مواراددددددة  تمددددددة  - تتةددددددم  مجموعددددددة مدددددد  ورددددددرايا  السددددددلبية  الدفاعيددددددة ": دفاعيددددددة"سدددددديناُر

  تقوي بالتعامل م    دا  الداخليدة والخارريدة   دف تعمدل ع د  تو يدف "الهجومية"وويجابية 

ومذاعددددددددا  املتا ددددددددة  ولتحديددددددددد  سددددددددلوق  م ددددددددل ملعالجددددددددة مرا ددددددددل  تمددددددددة  ويسدددددددداعد ورددددددددود هدددددددده  
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وه ة وس مة الدولة و مايتأا م  التعر  ألتما  مفارئة  وتشمل هده  السيناُر ا  ع   استمراُر

وها  رمي  القطاعا  م دل د و مد  فادأ : السيناُر  
ه
َمي دراسدا  الجددو  والخطدط املسدتقبلية  ممدا يو

َر 
َ
قت

و
وو  تمة م  سلبية إق  إيجابية  وتحقيق الادف املستقب ك امل  

َحوه
و
قة ال د ت  .الطُر

 :نيف الزمن  للسينار وهات املستقبليةالتص -هة

وها  املسددتقبلية مدد  مدرسددة إقدد   خددر   وإْن  اعدد  رميدد   تختلددف تسددنيفا  املددد  الزمنددد للسدديناُر

التسدددنيفا  تتفدددق ع ددد  عددددي ،هتمددداي بمدددا سدددوف يجدددري ودددك املسدددتقبل  يدددر املنُّدددورم  ي الدددهي يمتدددد لخمسدددين 

َعدددو تسددنيف "عاًمددا  و  كثددر مدد   شددار التسددنيفا  ال ددد تلبعاددا مختلددف مدددار   )*("Minnesotaمينيسددوتا "  ويو

أ املستقبل إق  خم    
سه

َ
ق الدراسا  املستقبلية  سواي  اعوا يلبعون النمط ،ستط وك  و،ستأداوك   يا يو

 (:600  6002البحيري  )فترا   التاقك 

 .يمتد م  عاي إق  عامين منه  ن: املستقبل املباشر -

 .يمتد م  عاي إق  خمسة  عواي: املستقبل القُرل -

 .يمتد م  خمسة  عواي إق  عشُر  عاًما: املستقبل املتوسط -

 .يمتد م  عشُر  عاًما م   ن إق  خمسين عاًما: املستقبل البعيد -

 .يمتد م   ن إق  ما  عد خمسين عاًما  و  كثر: املستقبل  ير املنُّور  -

وها   دددددد  تنوعددددد  واختلفددددد  مدددددا بدددددين تسدددددنيفا  ي ييدددددة  يو َ دددددت ممدددددا سدددددبق  نا تسدددددنيفا  السددددديناُر

ن ،لتدددزاي بددد  :وتسدددنيفا  رباعيدددة  و خدددر  خماسدددية  ليددد  يميددد  القدددوإلنا  وها  ال دددد يتعددديا مدددد  -عددددد السددديناُر

وهين و ربعددددددة  -وراددددددة عُّددددددر البا ددددددا وها  بددددددين سدددددديناُر ًدا  ليدددددد  يتددددددراو  العدددددددد املناسددددددل للسدددددديناُر َحدددددددا لددددددي  مو

وهين وها م فع ددل مدد  سدديناُر ا  الدراسددا   سدديناُر ددك مدد  ضددروُر ْفًيددالفيرة املسددتقب   البديلددة  ُو
َ
يتةددم  ع

د البددائل املسدتقبلية  إ   عد  يدسدي إقد  صدعوبة  َعددو
َ
َد فيدرة ت

ا
وها   وإْن  ك املستقبلية  و كثر م   ربعة سيناُر

ددرا  املتعدددة وامللشددابية وددك رسددأ صددورة املسدتقبل  
ددل مدد  املتريه وها  و ددد تتعدددد بالةددر . ودك التعامو ورة السدديناُر

                                                 
(* )

 .سو ا ايمري يةيبوالية مين "World Future Society"مجموعة من العلماء المنتمين لجمعية المستقبلياا الد لية  هُ عَ ضَ  َ 
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ودددك  يدددة دراسدددة مسدددتقبلية ردددادة والددد   سدددلل مدددا يحددديط باملسدددتقبل مددد   مدددو  وا تمدددا    و يددداق اليقدددين 

ل م  املستقبل  .بسدد املستقبل  ع وة ع   صعوبا  وتعقيدا  التعامو

وها  وم  مبدددددررا  اختيدددددار البا دددددا ل ددددد  التسدددددنيف ال  ثدددددي للسددددديناُر
ا
َبن

َ
ادددددها إ   نا الدراسدددددة ال اليدددددة ت

ل بددددددين هدددددده  
و
دددددد  هددددددها التسددددددنيف و كدتدددددد   كددددددهل  لورددددددود تددددددداخ

ا
َبن

َ
التسددددددنيف ال  ثددددددي  نا معُّددددددأ الدراسددددددا  ت

و متفائددددل دائًمددددا   و لخددددر ملشددددائأ دائًمددددا  في همددددا يحمددددل وددددك طياتدددد   عددددض  وها م فدددد  يورددددد سدددديناُر السدددديناُر

 .ويجابيا  وبعض السلبيا  ولي  بدررا  متفاوتة

 وعيقتح بالت طيي التربوي أسلوب السينار وهات  .2

تتضدددا  هميددددة الدراسددددا  املسدددتقبلية وددددك عمليددددة التخطددديط التربددددويم فهددددد تم دددل  سددددا  املعلومدددداتي 

ف صددددددور  ددددد ا
َ

ين  ش طدددددين التربدددددُو  
ه
د املخط  

دددددَزوه
و
دددددك ال دددددد ت الدددددهي تقدددددوي عليددددد  عمليدددددة التخطددددديط ال قيقدددددي للتعلددددديأ  ُو

ددة واملجتمعيددة البديلدة املحتملددة و  ل اختيددار  فةددلاا  ودك عفدد  الو دد  فدد نا املسدتقبليا  التربُو  
املمينددة ممددا صسداه

 لسياسدة مسدتقبلية عامدة 
ً

د   
لأ الدراسا  املستقبلية وك التربيدة يجعدل التخطديط التربدوي ميمه ،عتماد ع   ع 

ر وتجديدددد ال يددداة  باإلضدددافة إقددد  الددد م  للتنميدددة املجتمعيدددة  وبالتددداقك يسدددبح ردددزًيا مددد  التخطددديط العددداي لتطدددُو

لدراسددددددا  املسددددددتقبلية   ددددددد املحددددددددا  املامددددددة وددددددك وضدددددد  وسددددددتراتيجية التعليميددددددة  والدددددد  ألنا صددددددا  ك تعتبددددددر ا

ة والتعليمية يأتمدون بدالبحو  ال دد تتنبدع باملسدتقبل املحتمدل  واملميد  ألي عُّداي تربدوي  وستراتيجيا  التربُو

ا عندما عفير وك إص   النُّأ الت عليمية والتخطيط لاا  كما  نأا تساعد وك املجتم   وال  صعتبر  مًرا ضرورُ 

دددرا  امللسدددارعة ألنأدددا تمدددد صدددا  ك القدددرارا  برؤُدددة  فةدددل للمسدددتقبل   
دددف مددد  املتريه النُّددداي التعليودددد ع ددد  التييو

د م  د ة التنبس وال  لرف  كفايسأأ للتحيأ وك التريير   (.02  0991العيسوي  ولخرون  )وتُز

أ
َ
دزة للعدال  

مطلدد   لفيدة ال ال ددة  فدر  التدداخل الواضددا ألمدور ، تسدداد  فدالترير  تلد  السددمة املميه

ددددداو ك يدددددًرا مددددد  املعلومدددددا   وها  يدددددنُّأ  شدددددذل  فعا و،رتمددددا  والسياسدددددة وال قافدددددةم ولدددددهل  فددددد نا بنددددداي السددددديناُر

دل هده  املعلومدا   املتعلقة بالجواعل السياسية و، تسادية و،رتماعيدة والتينولوريدة  ويسداعد ع د  تحُو
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ار مدددنُّأ صسددداعد ع ددد  تقيددديأ رواعدددل  خطدددار والتأديددددا  املسدددتقبلية   و إلقددداي الةدددوي ع ددد  الخيدددارا  إقددد  إطددد

 (.00  6001عبدالعُّيأ  )وستراتيجية الجديدة 

وها   َعدو السيناُر
و
 عندما يتعلق  -م  وراة عُّر البا ا-وت

ً
 كثر فعالية وك التخطيط التربوي خاصة

طددددديط ل ختيددددددارا   فانددددداي اخدددددت ف بددددددين مدددددداخل التخطددددديط التقليدددددددي  مدددددر بوضددددد  رؤُددددددة إسدددددتراتيجية  وتخ

وها  بورددود ع  دددة  وها م  يددا تلسددأ  وقدد  بورددود   عدداد يابتدددة ومسددتقرة  بينمددا تلسددأ السدديناُر والسدديناُر

 .دينامييية بين املتريرا  و در  م  عدي اليقين يتطلل دررة كبيرة م  وبدا 

وها  ودددك عمليددد ة التخطددديط التربدددوي بدددالنُّر إقددد   هدددأ  هدددداف ال دددد ترمدددي إقددد  وتبدددرت فعاليدددة السددديناُر

ك   (:609  6006عزاتي  )تحقيقاا  ُو

تركيز ،علبا  ع     دا  الرئيسة وع   إستراتيجيا  املواراة والع  ا  السبلية وع   النقداع  -

 .ال ررة  تخاا القرارا 

 .ة وك اهتماي متخهي القرارتركيز ،علبا  ع   القةايا ال د يجل  ْن تحُّف باألولُو -

 .تنشيط الخياو  وم  يأ املساعدة ع   اتخاا  رارا   فةل  شعن املستقبل -

 .عر  النتائج املترتبة ع   الخيارا   و البدائل املختلفة -

عدددر  ، تمدددا   والخيدددارا  البديلدددة ال دددد تنطدددوي علوأدددا التطدددورا  املسدددتقبلية كمدددا تيشدددف عنأدددا  -

وها  املختلفة  .السيناُر

 .تميين املجتم  م  التفيير وك  ل  مور واسل ارة النقا   ولاا واستدعاي ردود الفعل  شعنأأ -

ا
ً
َرَ ة للتخطيط التربوي : يال 

َ
ْقت

و
 املداخل امل

: ارتذاًتا ع   إيجابيدا  املدداخل السدابقة ال دد عرضد  لادا الدراسدة ودك الفسدل ال دا ي وال دد تم لد  ودك

ة  ومددددخل معددددو العائدددد مددد  مددددخل الطلدددل ،رتمددداوك ع ددد  التعلددد يأ  ومددددخل املتطلبدددا  مددد  القدددو  اللشدددُر

التعلدديأ  ومدددخل إدارة الجددودة الشدداملة  ومدددخل ال وكمددة  ومدددخل الدده اي وسددتراتي ك  ومدددخل الشددراكة  
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 ومدخل القيادة وستراتيجية  وتفادًيا لجواع أا السلبية وال د   تة  وك اعتبارها دينامييية النُّأ التعليمية

ل التحديا  العاملية واملحلية املعاصرة  تقتدر  الدراسدة ال اليدة مددخلين رئيسدين لتحقيدق امليدزة  ال الية وك   

 :التنافسية لجامعة كفر الشيخ  وهما

 The Input of Ingredients and Returns Approachمدخل جودة املكونات والعائد .0

ة خ و السنوا   خيرة  ده شاد  الجامعا  املسُر ا واضً ا  تطوًرا   بو ا وعوعي  ا كمي  تطوًرا روهرًُ

ددة ال دي ددة  وا رددجاًما مدد  إدارة الجددودة  ومدد  التحددديا  الداخليددة   ْن يواكبدد  ترييددر عم ددك وددك  سدداليل وداُر

ة وهيئددا  ،عتمدداد ال ددد تطالددل  لوددد املسددُر وو ليميددة والدوليددة  ومتطلبددا  وتارة التعلدديأ العدداقك والبحددا الع 

ا   الجامعددا  بدددا لتزاي بمعدددايير الجددودة فقدددد ر   الجامعدددا  إ شدداي دائدددرة متخسسدددة لةددمان تحقيدددق مسدددتُو

دددة و  اديميدددة  وودددك  دددل مذوعدددا  عُّامادددا مددد  مددددخ   وعمليدددا   ا  وداُر عاليدددة مددد  الجدددودة ودددك  دددل املسدددتُو

تأ ال  م  خ و اعتمادها ع   مدخل رودة املذوعا  والعائد  .ومخررا  وعائد ُو

 :جودة املكونات والعائد لماهية مدخ -أ

املددددخ   والعمليدددا  واملخرردددا   ومددد  يدددأ فددد نا النُّددداي : تتذدددون عُّدددأ وعتدددا  مددد  يددد   مرا دددل  ُدددك

د هو الهي تتطابق فيد  املددخ   والعمليدا  واملخرردا  الفعليدة مد  عُّيراسأدا القياسدية   و يذدون الفدرا   
الجيه

املدددددددخ   والعمليددددددا  واملخررددددددا  بحيددددددا توافددددددق املخررددددددا   ارددددددا  بينأمددددددا وددددددك  دددددددود املسددددددمو  بدددددد  لقبددددددوو 

او  .املستفيدي  منأا ع    ْن يدعأ ال  عُّاي ترهية رارعة فعا

تلدد  العمليددة الخاصددة بددالتحقق : وعليد  فدد نا مدددخل رددودة املذوعددا  والعائددد يميدد  صدديا ت  ع دد   عدد 

فادا وتحقيقادا  دد تدأ م   نا املعدايير املسسسدية و  اديميدة متوافقدة مد  رسدالة ا لجامعدة  و نا تحديددها وتعُر

ع دد  النحددو الددهي يتوافددق مدد  املعددايير املنددا رة لاددا سددواي ع دد  املسددتو  القددومي  و العددالود  و نا مسددتو  رددودة 

لودد واملشداركة املجتمعيدة وتنميدة البيئدة تعتبدر م ئمدة  و تفدوا تو عدا  رميد   عدوا   فرن التعلأ والبحدا الع 

 .النأائيين م  الخدما  ال د تقدماا الجامعةاملستفيدي  
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 :ا تراوات مدخل جودة املكونات والعائد-ب

 :يفتر  مدخل رودة املذوعا  والعائد ما ي ك

ة ال دد تمتلد  القددرا  واملادارا  واملعدارف  - َعدو   د  هأ املسادر إلعدداد القدو  اللشدُر  نا التعليأ صو

أ املعرفة والتقنية
َ
 .ال دي ة ال تمة ملواكبة عال

 كة للتنمية ،رتماعية و، تسادية -
َحره

و
َعدو القوة امل

و
 . نا املعرفة ت

ل التعليأ -  .ضرورة ،عتماد ع   ال ذومة  شذل  رئي  وك عملية تمُو

ا  ،سل مار وك املجاو التعليود -  .ضرورة ،عتماد ع    سابا  معدو العائد لتحديد  ولُو

 .ية املر وبة و هداف القومية ،رتماعية و، تساديةضرورة تحليل ،تجاها  املستقبل -

ل ااتدددي التنُّددديأ  بمعندددف  نا القدددرارا   دددوو مةدددمون  - ضدددرورة ،عتمددداد ع ددد  عُّددداي التعلددديأ والتددددُر

 .املناهج التعليمية تذون بعيدي الخبراي املعنيين بالتعليأ و   اق املس  ة

 :خطواتمدخل جودة املكونات والعائد -ج

العمليددددددة التعليميددددددة لتحقيددددددق امليددددددزة التنافسددددددية وفًقددددددا ملدددددددخل رددددددودة املذوعددددددا  والعائددددددد إنا تخطدددددديط 

 :يتةم  عدة إررايا  متداخلة ومتفاعلة  يمي  تحديدها فيما ي ك

 :وال د ترتبط بما ي كتشةيص ألاوواع اححالية،  -

 النظام التعليمي: 

َعددددو تشدددخي   وضدددا  عُّددداي التعلددديأ الراهندددة مددد  العمليدددا  الرئيسدددة للبددددي ودددك تخطيطددد   بمدددا صعندددد  صو

لدأ  تداي باملعلومدا  ال تمدة لتمييند  مد   دط التربدوي ع د  ع   
ه
ط

َ
خ

و
املعرفة التامة للنُّداي التعليودد بحيدا يسدبح امل

فاددددأ وشددددر  كيددددف صعمددددل النُّدددداي التعليوددددد بعكملدددد   و دائدددد  الددددو يفي داخددددل النُّدددداي ،رتمدددداوك و، تسددددادي 

ددددتأ تشددددخ(. UNESCO, 1992, 12)للدولددددة  ددددا مدددد   يدددداُو ،لتحدددداا بددددالتعليأ  : ي  النُّدددداي التعليوددددد داخلي 

ل  والعدالة  كما يدتأ اللشدخي   واليفاية الداخلية  ورودة التعليأ  والفعالية الخاررية  والتذلفة والتمُو
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دددددددددا مددددددددد   يددددددددددا العوامدددددددددل الديمو رافيددددددددددة  و وضدددددددددا  ،رتماعيدددددددددة  و وضددددددددددا  السياسدددددددددية  والعوامددددددددددل : خارري 

 .التينولورية

 وق العملس: 

مدد  خدد و دراسددة كيفيددة عمددل  سددواا العمددل ال اليددة والعمليددا  املختلفددة للدددخوو فوأددا واكلسددداق 

ا  تعليميدة  ودراسدة  يدر  ا  الو يفية ومدا يقابلادا مد  مسدتُو املاارا  وك مختلف القطاعا   ودراسة املستُو

ددرا  التينولوريددة ع دد  ترييددر التوتيدد  امل ددد و عددوا  التعلدديأ ومسدد ات  املرتبطددة بذددل مانددةم لليشددف عدد  التريو تُو

(. Godfrey, 1997, 4258)الع  دا  بددين التعلديأ والتو يددف  مد  خدد و الدد  تدتأ دراسددة وا د  سددوا العمدل 

ةم  أددف تحديدد ، تياردا   دط القدو  اللشدُر  
ه
ط

َ
خ ط التربدوي مد  خد و مو  

ه
ط

َ
خ

و
هه  املعلوما  يحسل علوأا امل

دددا  ،سدددل مار ودددك املسدددتقبلية ودددك املجددداو التربدددوي وسدددو  ا العمدددل و،عتمددداد علوأدددا ودددك اتخددداا القدددرارا   دددوو  ولُو

التعلدددديأ وتحسددددين  بمددددا يةددددم  مدددددسه   تعليميددددة عاليددددة املسددددتو   ددددادرة ع ددددد  ،عخددددراع وددددك سددددوا العمددددل ودددددك 

 .املستقبل

 مجتمع املعر ة: 

ة إنا املساهمة وك بناي مجتم  معروك  وك بيئة تعليمية تنعي   شذل  إيجابي ع    تنمية  دوادر  شدُر

ط التربدوي   
ه
ط

َ
خ

و
ة لَّعماو وك عالأ التقنية واملعرفة  تتطلل م  امل تمتل  املعرفة والقدرا  واملاارا  الةروُر

لدددأ  تددداي باملعلومدددا  ال تمدددة لتميينددد  مددد  فادددأ  تشدددخي  الوا ددد  الفع دددك ملجتمددد  املعرفدددة  بحيدددا يسدددبح ع ددد  ع 

ددتأ تشددخي   وا دد  مجتمدد  املعرفددة وفًقددا للمشدداركة وددك التعلدديأ و،لتحدداا  ةددايا مسددتقبل التعلدديأ املامددة  ُو

لوددددد  والبيئدددددة التقنيددددة للمعلومددددا  و،تسدددددا    وتشددددخي  الوا دددد  الفع دددددك  بدددد   ومجدددداو وبددددددا  والبحددددا الع 

 .لسوا العمل

 :تشةيص الاتجاهات املستقبلية املرغوبة خيل سنوات احةطة -
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دددددددط التربدددددددوي  ْن يركدددددددز ع ددددددد  التحليددددددد  
ه
ط

َ
خ

و
ل املدددددددنُّأ للبياعدددددددا  واملعلومدددددددا   دددددددوو سدددددددوا العمدددددددل ع ددددددد  امل

ليسدددددتطي  اليشدددددف عددددد  الع  دددددا  بدددددين التو يدددددف والتعلددددديأ وتحديدددددد التورادددددا  املسدددددتقبلية ألعدددددوا  التعلددددديأ 

ل  .والتدُر

 :ت ديد قضايا مستقبل التعليم -

صسدددد   التخطدددديط التربددددوي إقدددد  تيييددددف التعلدددديأ مدددد   ارددددا  املجتمدددد  وسددددوا العمددددل وددددك إطددددار تذامددددل 

وتحسددين عوعيددة التعلددديأ مدد  اليددأ ع ددد   سددا  التوراددا  املسددتقبلية املطلوبدددة لددبعض  عددوا  التعلددديأ  الييددف

ل خ و فترة تمنية محددة   (.660  6002محمود  )والتدُر

 : لسحة مدخل جودة املكونات والعائد -د

ة ترتيددز ع دد  عدددد مدد  ،فتراضددا  املوراددة ال ددد ت ددة عسددُر مددز  يقددوي هددها املدددخل ع دد  فلسددفة إداُر

ددددبددددين  ددددة واملاددددارا  الفنيددددة  ةالوسددددائل وداُر والتحسدددددين  يبمسددددتو   دا ياملتخسسدددددة ل رتقدددداوالجادددددود ،بتذاُر

ر املسددتمر وتحقيددق رضددا العدداملين وددك  املبدددادا  منأددا  فلسددفة تتةددم  إطدداًرا مدد   املسسسدددة واملسددتفيديوالتطددُو

املنُّمدددددة  مددددد  التعكيدددددد ع ددددد  مددددددخل الع  ددددددا   و دوا  ووردددددرايا  ال دددددد تمددددددعا ب طدددددار تدددددوريهد لذدددددل شدددددئون 

التخطديط املنُّمدة كنُّداي مفتو  وتددعيأ ودارة اللشداركية  و،سدلناد إقد   و ساعية وك ودارة والتعامل م 

 والسددد ك إقددد  إرضددداي العم ي وإرسددداي يقافدددة تنُّيميدددة رديددددة لتطبيدددق معدددايير مسدددتمرة لدددي  فقدددط كوستراتي 

 .يود بل رودة العمليا  والعائد ال د يتأ م  خ لاا الوصوو لاها املنَتجلةمان رودة املنَتج التعل

 :أهمية مدخل جودة املكونات والعائد -هة

ًيا صسدلنفر   
ا    نف عن  ودك ك ملجتمعدا   وتحدده  صبح  رودة مذوعا  النُّاي التعليود مطلًبا عاملي 

 ودك مسسسدا  
ً
َعددو   دد  هدأ املدداخل الجاود الجماعية ملختلدف  طدراف الفاعلدة خاصدة

و
التعلديأ العداقك فهد ت

مدددددة   دا
َ
ق
و
ال دددددد ينبغدددددك  ْن تركدددددز علوأدددددا تلددددد  املسسسدددددا  لتحقيدددددق رضدددددا الطددددد ق عددددد  ردددددودة الخدمدددددة التعليميدددددة امل
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ورضددااملجتم  عدد  مسددتو  املعرفددة املتوصددل إلوأددا  ورضددا سددوا العمددل عدد  كفدداية وفعاليددة مخررددا  التعلدديأ 

 .العاقك

 تسددددادي خددد و العقددددود القليلددددة املاضدددية  ددددد تمحددددور  دددوو فرضددددية  نا عناصددددر وإاا  دددان التفييددددر ،

وعتدددا  الرئيسدددة ُدددك  ر  والعمالدددة ور   املددداوم فددد نا التطدددورا  املعاصدددرة ودددك مجددداو تينولوريدددا املعلومدددا  

املعرفة  و،تسا    د  إق  تريير رهري وك وطار العاي ملفاهيأ عناصر وعتا  بحيا  صبح م  الواضا  نا 

ة   (.Bereiter, 2002, 13)ُك مورد  ساسأد وك العملية التنمُو

وعنددد تطبيدددق الجددودة ودددك التعلددديأ العدداقك ف نأدددا تدددرتبط بخسددائ  النُّدددايم إا تشدددير إقدد  مجموعدددة مددد  

دق ع د   با
َ
ط

و
العناصر ال د تشدمل مسدتو  تحسديل الطد ق و ددرة املعلمدين ومدسه سأأ  واملعدايير ال دد يميد   ْن ت

دة  والبدرامج اا  السدلة با تياردا  الطد ق املراف ق و رازة وفاعلية التدري  والتخطديط والعمليدا  وداُر

أ ا تساد املعرفة 
َ
 (.61  6006العبود  )والبلد وك عال

 ع  مداخل التخطديط التربدوي ال دد تناولتأدا الدراسدة 
ً

َعدو بدي  إنا مدخل رودة املذوعا  والعائد   صو

سدددَتخَدي ودددك التعكيدددد ع ددد   هميدددة م دددل تلددد  ألنا لذددل منأدددا  مميزاسأدددا ودددك النأدددو  بخطدددط التعلددديأ  بدددل يميددد   ْن صو

املداخل وك التخطيط   يا إع  يحقق ، رجاي والتوافق بدين املدداخل التقليديدة للتخطديط التربدوي كجدزي 

التقنيدددددا  مددددد  عملياتددددد  وإرراياتددددد  بحيدددددا يجمددددد  بدددددين مزايدددددا هددددده  املدددددداخل مددددد   يدددددا إعددددد  صسدددددمح باسدددددتخداي 

ال دي دة وددك التخطديط للسدداأ ودك د ددة تورد  خطددوا  املددخل  كمددا  عد  يتةددم  إيجابيدا  املددداخل التقليديددة 

للتخطدددديط التربددددوي ألن لذددددل مدددددخل مدددد  تلدددد  املددددداخل مميزاتدددد  وسددددلبيات   كمددددا  عدددد  يةدددد  وددددك ،عتبددددار البيئددددة 

ييفيدددة  كمدددا  عددد  يميددد  اسدددتخداي هدددها الداخليدددة والخارريدددة للنُّددداي وكدددهل  البياعدددا  واملعلومدددا  اليميدددة وال

ا  التعليأ  .املدخل وك مختلف مستُو
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 :جودة املكونات والعائد لم اور مدخ -و

يم ددل فاددأ محددداور مدددخل رددودة املذوعدددا  والعائددد وددك التعلددديأ العدداقك الخطددوة الرئيسدددة وددك تحقيقادددا  

أددددا معُّددددأ الدراسددددا  و بحددددا  تعددددددها إ   عدددد  يميدددد  تحديددددد  هددددأ املحدددداور ال ددددد ركددددز  علو وع دددد  الددددر أ مدددد 

 :سأتأ بجودة خدمة التعليأ العاقك  وال د تتم ل وك والايئا  ال د

 :جودة عضو هيلة التدريس -

عجا  العملية التعليمية  فماما بلر   يحتل عةو هيئة التدري  املرتبة  وق  م   يا  هميت  وك

َفداي ومسهلدون  امنأدا إاالبرامج التعليمية م  الجودة ف نأا   تحقق الفائدة املرروة 
ْ
ك

َ
وودك . لدأ ينفدهها  سداتهة  

ع د   عد  إاا  دان تحسدين ردودة التعلديأ  ةالخدمدة التعليميدعف  السياا  يركز معُّأ املاتمين بمجاو ردودة 

ر ملدخ   ال  التعليأ ف نا م   هأ تل  املدخ   الايئة التدريسية ال دد ُدك عسدل العاقك صعتمد ع   النُّ

ن تدددري   تقيدديأ  إرشدداد   مختلددف  دوار ال ددد يقوم أددا سددواي تجددا  الط بددأ التعلدديأ العدداقك  وهددها بددالنُّر إقدد 

سدة التعلديأ العداقك البحدو  والرسدائل والدراسدا  وإعدداد املدواد التعليميدة   و تجدا  مسس توري   إشراف ع  

 املشددددداركة ودددددك وضددددد  السياسدددددا  والخطدددددط واملشددددداركة  يًةدددددا ودددددك ،رتماعدددددا  وال جدددددان والنشددددداطا  مددددد  خددددد و

 ددددل   تسدددداعد ع ددددكدددد رراي الدراسددددا  والبحددددو  ال ددددد مدددد  شددددعنأا  نأددددا  املختلفددددة   و تجددددا  املجتمدددد  املحدددديط بدددد 

أ العداقك بداملجتم  املح دك  و تجدا  عفسد  مد  املشي   ال د صعا ي منأا املجتمد  وتددعيأ ع  دة مسسسدة التعلدي

ددا واملشدداركة وددك الندددوا  واملددستمرا  وتنُّدديأ ر ااتدد  ماني  ليددة  خدد و السدد ك وراي تطددُو ددارا  والدددورا  التدُر الُز

 .وور  العمل

 :جودة الطالب -

َعددددو الطالدددل   دددد  هدددأ عناصدددر العمليدددة التعليميدددة  بدددل هدددو العميدددل الدددهي يتلقىالخدمدددة التعليميدددة  .صو

دا م  توافر عدة متطلبا   منأا  :ولتحقيق رودة الطالل    بو

 ل اعخراطاأ وك سوا العمل  
َساه

و
 .اكلساق الط ق ماارا  فنية ت
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 تعُرف الط ق برسالة الجامعة وبرامجاا ومرافقاا. 

 ز دافعية الط ق واستعدادهأ للتعلأ  .تعُز

 ز صلة الطالل بامليتبة  .تعُز

  ي للطاللتوافر الخدما  ال د دا
َ
ق

و
 .ت

 ادة مشاركة الط ق وك اتخاا القرارا  املتعلقة  شئونأأ  .ُت

 أ الطالل وك رمي  الجواعل الشخسيةوالقدرا  العقلية املتنوعة  .شمولية عملية تقييأ وتقُو

  مناسبة عدد الط ق لعةو هيئة التدري. 

 :جودة البرامة التعليمية -

   عدة متطلبا   وك مقدمتأا البرامج التعليمية ال د تعتبر إعتاتك ع تعتمد العملية التعليمية كنُّاي  

ة تعتمدددددها  جين املددددسهلين أمسسسددددة التعلدددديخطددددة تعليميددددة ضددددروُر ددددز رددددودة . العدددداقك ل  سددددوو ع دددد  الخددددُر وتتميا

رهدا  التعليمية  شمولاا وعمقاا ومروعتأا واسليعا أا ملختلف التحديا  البرامج لمية واملعرفية  ومد  تطُو الع 

درا  العامدة  وإسدااماا ودك تذدُو  بما يل  
   مدر الدهي يجعدل طدرا تدريسداا ةالشخسدية املتذاملدناسل مد  املتريه

 عيدددة تماًمددا عدد  التلقددين وم يددرة ألفذددار وعقددوو الطدد ق مدد  خدد و املمارسددا  التطبيقيددة لتلدد  البددرامج وطددرا 

دا  ْن تتسف البرامج التعليمية بالخسائ  التالية   (:061  6001بادي  ولخرون  الع)تدريساا  و بو

 ارتباطاا برسالة الجامعة. 

 ر املعروك وتطورا  العسر  .املروعة والتجدد ملسايرة املستحديا  املسا بة للتريو

  تذامل الجاعبين النُّري والتطبيقي  وربط الطالل بوا ع. 

 تنوعاا م   يا مسادر التعليأ والتعلأ. 

   واملجتم م يمتأا   تيارا  الطالل  وسوا العمل. 

 ج لدي  القدرة ع   التحليل والتفيير  .م يمتأا ملتطلبا  إعداد خُر
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 :طرق التدريس احجامعي -

مو ددف التدددري  طبًقددا ملبددادا  هلييفيددة تنفيددإنا التدددري  الجددام ك هددو مجموعددة   شددطة الشدداملة 

درة ودك  محددة تتسف بقددر  مد  املروعدة  لتذدون  كثدر م يمدة للُّدروف  
املوا دف التعليميدة ع د   ْن صشداري املتريه

َدة  دل مدد  املعلددأ واملددتعلأ بفعاليددة لتحقيددق  هددداف َحددا
و
تم ددل املبددد  الددرئي  للتدددري  الجددام ك وددك مددد  . امل ُو

فاددأ الطدد ق للمعلومددا  ومددد   دددرسأمع   تو يفاددا وددك  يدداسأأ  ولددي   فُّاددا واسددترراعاا يددأ  سدديانأا  عددد 

 (.000-029  6001إبراهيود  وب  عامر  )ال 

 :جودة املباني التعليمية والوسائل والكتاب التعليمي -

عَتَمددددعلوأا ودددك  َعددددو  دددل مددد  املبدددا ي التعليميدددة والوسدددائل واليتددداق التعليودددد مددد   هدددأ العناصدددر ال دددد صو
و
ت

 :القياي بالعملية التعليمية  ولتحقيق الجودة ينبغك ،هتماي بجودة هه  العناصر  التاقك

 ددة صعتبددر املبنددف الت ددة  وضدداية  املقاعددد  النددادي  مدد   لقاعدداعليوددد بمشددتم ت  املاديددة واملعنُو   التأُو

   يددددا يددددتأ فيدددد  التفاعددددل بددددين ةالعمليددددة التعليميددددالط بددددي  ال دددددائق و يرهددددا مدددد  بددددين  هددددأ محدددداور 

مجمدددددو  عناصدددددر   كمدددددا  عددددد  يدددددسير ع ددددد  ردددددودة التعلددددديأ ومخرراتددددد  فذلما  سدددددن  واكتملددددد   اعدددددا  

ر ال  بدور  إيجاًبا ع    درا  عةو التعليأ  لما 
ه
 .والط ق  هيئة التدري ي

   متا دددة ملددد   اوتبادلادددا ورعلادددتسدددمح التقنيدددا  و رادددزة ال دي دددة بلسدددايل ال سدددوو ع ددد  املعلومدددا

ميدددددد  إرمددددداو مذوعددددددا  تينولوريدددددا املعلومددددددا  بددددداألرازة واملعدددددددا  ال تمدددددة للشددددددريل عُّدددددداي . يطل أدددددا ُو

مد   مداك    باعتقداو املعلومدااملعلوما   والبرمجيدا  و،تسدا   السدليية وال سدليية ال دد تسدمح 

نأدددددا إقددددد  املسدددددتفيدي  منأدددددا ددددددا ودددددك  لومددددداتينولوريدددددا املعولتحقيدددددق ،سدددددتفادة القسدددددو  مددددد  . تخُز    بو

التعلدديأ العدداقك  و  ةداخ ملسسسددالبدايدة مدد  تحديددد ، تيارددا  مدد  املعلومددا  مدد   ددل  شدداع سددواي 
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خاررادا يدأ تحديددد الوسدائل ال دد يددتأ  أدا تجميدد  املعلومدا  املطلوبة باإلضدافة إقدد  تنُّديأ واسددتررا  

قة  فةل  .املعلوما   شذل يحقق  هداف املرروة وبالطُر

 دددددا  اليتددددداق وتحدي ددددد  املسدددددتمر بمدددددا ردددددودة محت املعرفيدددددة املسدددددتمرة  فادددددو صسددددداعد  يواكبدددددا لتريدددددرا ُو

الددووك لديدد  ومدد  يددأ القدددرة ع دد   فبزيددادةالطالددل ع دد  توعيددة ااتدد  وددك دراسددت  و بحايدد   كمددا صسدداهأ 

 .التحسيل الهاتي للمعلوما  بالبحا و،ط  

 :جودة إلادارة احجامعية -

 سددددة التعلدددديأ العدددداقك رددددودة  ددددل مدددد  التخطدددديط  التنُّدددديأ  القيددددادةيدددددخل وددددك إطددددار رددددودة إدارة مسس

 .والر ابة ع   مختلف   شطة ال د تقود إق  خلق يقافة الجودة

 :جودة املناهج، التمو ل وتقييم ألاداء التعليمي -

مدددد  العناصددددر  خددددر  ال ددددد ينبغددددك تسددددليط الةددددوي علوأددددا لتحقيددددق الجددددودة فوأددددا ومدددد  يددددأ تحقيقرضددددا 

قييأ: خدما  مسسسة التعليأ العاقكاملستفيدي  م   ل الجام ك  ورودة الته  .رودة املناهج  ورودة التمُو

 Strategic Governance Approachمدخل اححوكمة إلاستراتيجية . 2

فددددر  هددددها العسددددر ع دددد  رميدددد  املنُّمددددا   بمددددا فوأددددا الجامعددددا   ترييددددر ممارسدددداسأا وإعددددادةالتفيير وددددك 

التنمية  وإعادة النُّر وك معايير اليفاية الداخلية لاا  أدف تحقيق  ع      شطتأا  بما يحقق ربطاا بمشاري 

وعليدد    صددبح العمددل وداري مقياًسددا لنجددا  الجامعددا  وددك .دررددا  املوايمددة  والقيدداي باملسددئولية ،رتماعيددة

ددا تشددمل  مدد  عُّدداي ةميزسأددا التنافسدديتعديددة رسددالتأا  وتحقيددق    و اعدد  ال وكمددة صددماي  مددان العمددل املددنُّأ  مل 

مددد  التدددزاي باملعدددايير ال دددد تدددنُّأ  قدددوا   ددد اق املسدددالا واملسدددتفيدي  مددد   وبمدددا تحققددد موارادددة التجددداوتا   

 .إطار م  املسايلة والشفافية وال زاهة واملشاركة خدما  الجامعة وك
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 :ماهية اححوكمة إلاستراتيجية باحجامعة -أ

دددر إقددد  وردددود مشدددي   معقددددة   مدددر الدددهي  لقدددد  د  عمدددل الجامعدددة ودددك بيئدددة ديناميييدددة سدددريعة التريو

ددك عدد   سدداليل التقليديددة وددك العمددل وودارة والبحددا عدد   سدداليل  خددر    
ه
فددر  ع دد  الجامعددة ضددرورة التخ 

لمية وتينولورية تةم  بناي رسور م  ال قة بينأا وبين    اق املسالا وما صشاد  العسر م  تطورا   .ع 

ا  يقددف  ا عسددرُ  ة  باعتبارهددا خيدداًرا إسددتراتيجي  إنا الدددعوة إقدد  تطبيددق ال وكمددة وددك الجامعددا  املسددُر

مواكبددددددددة التطددددددددور التينولددددددددوتك   شددددددددر املعرفددددددددة بتينولوريددددددددا املعلومددددددددا  : ورايهددددددددا مبددددددددررا  عديدددددددددة  مدددددددد  بينأددددددددا

   أا  رف  كفاية  داي العاملين  اختسار وررايا  و،تسا   وتعهيل إدارة تينولوريا املعلوما  و،تسا  

دددادة وعتاريدددة وخفدددض التذلفدددة ودددك  داي  وتحقيدددق  نأدددا  ُت دددادة د دددة البياعدددا  وسددداولة تبادلادددا وتخُز دددة  ُت وداُر

ز والتنافسية   (. 6  6060الدهشان  )التميو

ا  و،تسدددا   لتطبيدددق وال وكمدددة وسدددتراتيجية ُدددك  ددددرة الجامعدددة ع ددد  اسدددتخداي تقنيدددا  املعلومددد

مبادا ال وكمة فوأدا بمدا صسداأ ودك تدوفير ال قدة بدين  دل مد  الطد ق واملدو فين و عةداي هيئدة التددري  داخدل 

الجامعدددة  و داي  عمددداو طبًقدددا لللشدددريعا  والقدددواعين ووسدددتراتيجيا  وخطدددط الجامعدددة  ومسدددايلة ومشددداركة 

كفددداية الجامعدددة وتُدددادة  ددددرسأا ع ددد  تحقيدددق  هددددافاا   طدددراف اا  السدددلة ودددك اتخددداا القدددرارا  لرفددد  مسدددتو  

 .وتحسين  دا أا لةمان رودة مخرراسأا لتحقيق امليزة التنافسية

 :مبررات تطبيق اححوكمة إلاستراتيجية في احجامعة -ب

 :م  مبررا  تطبيق ال وكمة وستراتيجية وك الجامعا  ما ي ك

وا تيارددددددا  سددددددوا العمددددددل  وضددددددعف املاددددددارا  اتسددددددا  الفجددددددوة بددددددين مخررددددددا  التعلدددددديأ الجددددددام ك  -

 وددك  ددل ال ددورة السددناعية الرا عددة ال ددد تختلددف 
ً
املطلوبددة لبعددداد ملادد  وو ددائف املسددتقبل  خاصددة

عدد   يرهددا مدد  ال ددورا   يددورة تعتمددد ع دد  اسددتخداي التينولوريددا املتقدمددة وددك مختلددف املجددا    

 .  شطت  وعمليات وال د  صبح  رزًيا   يتجز  م    شطة املجتم  وإدارة 
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الر دود ، تسدادي واملشدا ل املسدا بة لتدوفير النفقددا  العامدة  والتحدديا  املحيطدة م دل العوملددة  -

ددة وددك ، تسدداد الدددوقك منأددا ،تحدداد  وروبددي  والبندد  الدددوقك   ل و اددور راددا  رديدددة و ُو والتدددُو

و  يدددديولوتك ورابطدددة التجدددارة العامليدددة  ومنُّمدددة التعددداون ، تسدددادي والتنميدددة  تدددد عو إقددد  الَتَحدددوو

ره وضرورة ،ستفادة م  التينولوريا وال ورة الر مية   (.06  6002الجماو  )عحو السوا ال و

دة  - د  عض صور الفساد  و ياق املسدايلة والقسدور ودك اللشدريعا  املنُّمدة لادا  و يداق ال ُر  
ه

َفشأ
َ
ت

ددة الشددديدة وددك اتخدداا القددرارا  و يرهددا مدد   وردد  القسددور   مددر الددهي  د  إقدد     اديميددة  واملركُز

ة مما ا عي  ع   ترتي أا وك التسنيفا  العاملية ل جامعا  ي مستو   داي الجامعا  املسُر  
ه
َد 

َ
 .ت

لدددأ  - ددط معروددك وعدددي القيددداي بدددورها وددك إعتددا  الع   
ه
ط

َ
خ  يدداق الرؤُددة وسددتراتيجية لدددور الجامعدددة كمو

ددادة الفجددوة ة ورامعددا  تفعيددل مبددادا  وخدمددة املجتمدد  ممددا يددنعي  ع دد  ُت بددين الجامعددا  املسددُر

 (.000  6060عبا   )ال وكمة 

ة ووردرايا  البيرو راطيدة بالجامعدا   باإلضدافة إقد  رمدود  - كثرة القواعين والنُّأ واللوائح وداُر

دددرا  ودددك البندداي   ددداديود  و البددرامج   و  سددداليل وعدددداد   ددة ودددك إ دددا  تريو وفشددل وردددرايا  وداُر

ر ضدرورة تطبيدق ال وكمدة كم  
َبدره

و
ا   دي  ال ورة السدناعية الرا عدة مجموعدة مد  التحدديا  ال دد ت

 .وستراتيجية بالجامعا  وك ضوي متطلبا  وتحديا  تل  ال ورة

 لة استفادة الجامعا  مد  تطبيقدا  تينولوريدا املعلومدا  و،تسدا   ودك تنفيده وإدارة   شدطتأا  -

ة  و،عتمداد ع د  وعملياسأا  وعددي وردود عُّداي  إداري إليترو دي عسدري بمعُّدأ الجامعدا  املسدُر

دة التقليديدة ال دد تعتمدد ع د  ااكدرة وارتأدادا  القدائمين علوأدا  شددذل   د    سداليل والدنُّأ وداُر

ين  وتُادة  عباي البيرو راطية  وضعف القدرة ع   وعجات دو   عداد وداُر
َ
ي

َ
 .إق  ت

ي مسدددددتو  الدددددووك  -  
ه
دددددَد 

َ
بمبدددددادا ال وكمدددددة  و تطبيدددددق مباد أدددددا  شدددددذل   يدددددر متذامدددددل  و يددددداق املبدددددادا ت

الخاصددة بالشددفافية واملحاسددلية واملشدداركة  ومحدوديددة املددوارد املاليددة  وضددعف مشدداركة   دد اق 

ن  القرارا  م  خ و  وار مجتم ك   (.02  6000ض اوي  ولخرون  )املسالا وك صو
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 :في احجامعاتأهمية تطبيق اححوكمة إلاستراتيجية  -جة

 :تتضا  همية تطبيق ال وكمة وستراتيجية وك املسسسا  الجامعية فيما ي ك

دة مد   ي مذدان  تدوفير خددما  إليتروعيدة عاليدة  :بالنسةبة للجامعةة - الوصدوو إقد  املعلومدا  املركُز

دددددنْ  دددددَرة  تحسدددددين عمليدددددة صو
َ
ْبَتي دددددادة الوضدددددو    دوا  تعليميدددددة مو   الجدددددودة  املشددددداركة وليتروعيدددددة  ُت

 .القرار

نأددددا واسددددترراعاا وتبددددادو  :بالنسةةةةبة للكليةةةةات - تسدددداعدها ع دددد  الوصددددوو إقدددد  البياعددددا  و رشددددفتأا وتخُز

ر و سائية ع   دا أا  سرعة ود ة  .بياعا  إليتروعية م  الجامعة وال سوو ع   التقاُر

ددادة مشدداركتأأ وددك الشددئون التعليميددة  تسددايل ترددجيل دخددولاأ ع :بالنسةةبة للطةةيب -  دد  تسدداأ وددك ُت

امللف الشخبأد لذل طالل ع   منسا  الجامعدة و سداتهسأأ وتم  أدأ والوصدوو إقد  املحاضدرا  

والندددوا  ،فتراضددية والتواصددل ،رتمدداوك معاددأ  وتسددايل إرسدداو امل  ُّددا  و،ستفسددارا  إقدد  

 .إدارة الجامعة

ر  هددددددداف الجامعيددددددة ع دددددد  املددددددد  البعيددددددد  وتحسددددددين النُّدددددداي  :بالنسةةةةةةبة للنظةةةةةةام التعليمةةةةةةي - تطددددددُو

التعليود وتميين الذليا  والط ق وتشجي  مشاركتأأ وك إدارت   وتُادة  درسأا ع   توفير مستو  

عددددداو مددددد  الشدددددفافية يحددددددو مددددد   ددددداهرة الفسددددداد وداري النددددداتج مددددد  ،تسددددداو املباشدددددر بدددددين  طدددددراف 

 .والخدما الجامعة  رر  إعجات املعام   

إنا تطبيددددددق ال وكمددددددة وسددددددتراتيجية بالجامعددددددة يميدددددد   ْن صسدددددداعد ع دددددد  إيجدددددداد عمدددددداا  رديدددددددة ل ددددددل 

مشدي   العمليددة التعليميددة م ددل إيجدداد  نددوا  اتسدداو بددين الجامعددا  ومنُّمددا   عمدداو ومنُّمددا  املجتمدد  

دددْن  القدددرار ر املس . املدددد ي و طدددراف  افدددة املشددداركة ودددك صو سسدددا  التعليميدددة إقددد  املدددواط  وتنتقدددل مسدددئولية تطدددُو

َمدددة لددد  مددد  خددد و الشدددفافية ودددك إتا دددة املعلومدددا   دا
َ
ق
و
ا ودددك تقيددديأ  داي ل خددددما  التعليميدددة امل

ً
شدددار   باعتبدددار  مو

التفسددديلية عددد   داي الجدددام ك ومددد  يدددأ ت جددديأ الفسددداد وداري وإعطددداي الطالدددل ال دددق ودددك املسدددايلة  وتدددوفير 
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دل رديددة ملشدروعا  ال  ,Shrivastava et al, 2014)تنميدة تسدلند ع د  مشداركة منُّمدا   عمداو مسادر تمُو

1405:5869). 

 :أبعاد اححوكمة إلاستراتيجية باحجامعات -د

أ تطبيق ال وكمة وستراتيجية بالجامعا  بما ي ك
َ
ْحي  :يو

عددددددد ع دددددد  القدددددديأ الديمقراطيددددددة الليبراليددددددة وفلسددددددفتأا السياسددددددية   :الْبعةةةةةةد السياسةةةةةةم  - يركددددددز هددددددها البو

 .الييفية ال د تسير  أا ع   عمط التعليأ  صعند ال  طبيعة النُّاي السياسأد وشرعية التم يلو 

لع  تدددد  بالسياسددددا  العامددددة للتعلدددديأ العدددداقك والتددددعيير ع دددد   يدددداة  :الْبعةةةةد الاقتصةةةةادي والاجتمةةةةاعي -

كيددز ع دد  السددذان وعوعيتأددا  والددوفرة املاديددة  وارتبدداع الدد  بدددور املجتمدد  املددد ي واسددتق ليت   والتر 

ر  .عمط ا تساد السوا ال و

 صدبح إصد   املجداو وداري بقطددا  التعلديأ العداقك   دد   عداد الرئيسددة  :الْبعةد التقنة  وإلاداري  -

عددددددي  السياسدددددأد و، تسدددددادي   يدددددا إنا هنددددداي  ودددددك فلسدددددفة ال وكمدددددة وسدددددتراتيجية إقددددد  راعدددددل البو

دة ال دد بدرت  كشدذ مية ملفادوي الخدمدة وداُر  ودك مفادوي ودارة تسورا  تقُو
ً

َحدوو 
َ
ل  رديدد يم دل ت

مدددد  صددددورت  التقليديددددة إقدددد  عمددددوا  صعيددددد النُّددددر وددددك  ليددددا  والطددددرا ال ددددد يددددتأ  أددددا تقددددديأ الخدمددددة 

للمتعددددددددداملين ودددددددددك  طدددددددددا  التعلددددددددديأ العددددددددداقك  شدددددددددذل  يددددددددددعأ مبدددددددددادا السددددددددد ك للوصدددددددددوو إقددددددددد  ال وكمدددددددددة 

 .وستراتيجية

ر ودارة الجامعيددة يجدددل  ْن يرتيددز ع ددد إنا تفعيددل ال وكمددة وسدددتراتيجية و،سددتفاد : ة منأدددا وددك تطدددُو

ك املناصددددل محددددل معيدددددار التر يددددة التقليددددددي الددددهي صعتمددددد ع ددددد  مبددددد    دميدددددة    
ه
دددددَوق

َ
إ دددد و معيددددار اليفددددداية وددددك ت

دد مد   ا   مور وك رمي  منداجك املنُّومدة التعليميدة بسدورة تدسدي إقد  املُز وسيطرة سلطة القاعون ع   مجُر

 
ا

دددة واليرامدددة ور بدددة العطددداي املسدددتمر  واملسدددئولية الهاتيدددة مددد  خددد و الشدددعور العمدددل الخددد  ا والشدددعور بال ُر

 مدد  اسددلبا ة املددوارد العامددة  وإتا ددة الفددرن . بالوارددل
ً

ومددا يترتددل ع دد  الدد  فيمددا يتعلددق بالشددعن العدداي بددد 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

366    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

داي  دوو عمليدة اتخداا القدرارا  املدسيرة ع د  سدير  العمدل  وإتا دة فدرن املشداركة  الذاملة للنقا  وال دوار الَبنا

 .ال  ال ق  صيل ل جمي  وك عملية اتخاا القرار

 :متطلبات تطبيق اححوكمة إلاستراتيجية باحجامعات -هة

 :يتطلل تطبيق ال وكمة وستراتيجية بالجامعا  ما ي ك

 شددددر يقافددددة ال وكمددددة بمددددا تتةددددمن  مدددد  مبددددادا م ددددل املسددددايلة والشددددفافية واملشدددداركة بددددين  عةدددداي  -

املجتم  الجام ك  ووك هها وطار يجدل ع د  الجامعدا   ْن تذدون عمواًردا ودك تطبيدق ال وكمدة ع د  

لوددددد مدددد  عا يددددة   م   ددددف تسددددتطي  املسدددداعدة وددددك  وكمددددة تلدددد  املسسسددددا  وفًقددددا ملددددنهج ع 
ً

عفسدددداا  و 

والتعسددددددددي  والتنُّيددددددددر لتلدددددددد  ال قافددددددددة واملعرفددددددددة مدددددددد  خدددددددد و املسددددددددا ا  التدريسددددددددية ع دددددددد  مسددددددددتو  

و  واملارسدددتير والددددكتوراة مددد  عا يدددة  خدددر م  ي  نأدددا  اعددددة اعطددد ا ل  وكمدددة ال دددد   البذدددالورُ

دددد القيدددادا  الجامعيدددة ملبدددد  الشدددفافية   
َبنه

َ
تدددزاو  ائبدددة عددد   البيدددة املسسسدددا  ودددك الدددب د العربيدددة  وت

دددة  ت سياسددة الوضددو  لجميدد  التعددام     اديميددة ووداُر  
ددة مدد  خدد و خطددط إررائيددة تعددزه وداُر

دخ  ديأ ال زاهدة ب  
َرسه الجامعة  وفتح مجاو املشداركة للعداملين بالجامعدة وتشدجي  رو  املبدادرة ممدا يو

   املستفيدي  م  املشاركة ال قيقية وك صناعة القرارا  لتحقيق  هداف الجامعة
ه
َمي  .وُو

دة  دادرة ع د  تدوفير  دل البياعدا  عد  الجامعدة و  شدطتأا - ة إسدتراتيجية  ُو يا أدا   توفير بنية تحت  ت 
َ
وخط

 دددددادرة ع ددددد  إ ددددددا  التفاعدددددل بدددددين مجلددددد   منددددداي ومجلددددد  الجامعدددددة ومجلددددد  العمدددددداي والذليدددددا  

و  سدددداي وودارة  وبددددين البنيددددة  ساسددددية ل  وكمددددة وسددددتراتيجية ال ددددد تشددددمل  سددددا   خ اددددك 

 .والقيود والقاعدي واملعلوماتي

نجدددددا   يدددددة تجربدددددة ل  وكمدددددة مدددددرتبط وردددددود عُّددددداي لَّرشدددددفة وليتروعيدددددة لذدددددل   شدددددطة الجامعدددددةم ف -

بوردددود عُّددداي  رشدددفة إليتروعيدددة  ألن وردددود عُّددداي  رشددديف متذامدددل سددديسدي إقددد  فدددتح املجددداو  مددداي 

 عددددد  إمذاعيدددددة فدددددتح 
ً

دددددة  فةددددد  املدددددواطنين ل  سدددددوو ع ددددد  معلومدددددا   افيدددددة إلعجدددددات معدددددام سأأ وداُر

رشدددددديف الددددددوطند الخدمددددددة إقدددددد  فةدددددداي  وسدددددد  مدددددد  التسددددددفح  إا يميدددددد  للمددددددواط   ْن صعتمددددددد ع دددددد    
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(. 02-00  6060الدهشدان  )بالتعُرف بنفس  وتحميل ويائقد  املطلوبدة إلعجدات املعدام   املطلوبدة 

دا م  القياي بما ي ك  :ولتحقيق هه  الفعالية   بو

  إعددداد  دلددة ل  وكمددة تتةددم  الخطددوا  الوارددل اتباعاددا  عتمدداد معاييرهددا ال ددد ُددك اليددوي

دددا منأددا لذددي تددت مي  الجامعددة مدد  تحقيددق امليددزة التنافسددية  وبالتدداقك الدددخوو إقدد   تميددة   بو

التسدددنيفا  العامليددددة كاددددف مددددرتبط بقيمتأددددا ال قيقيدددة وددددك بلددددها باعتبارهددددا مسسسددددة اا  

ر والتنميددددة والنأددددو  الي ددددك وددددك رميدددد    طددددار   هميددددة فائقددددة وددددك مسدددديرة التحددددديا والتطددددُو

 (.69  6001خةير  والقريشأد  )العربية 

  طدددار القددداعو ي ل  وكمدددة وسدددتراتيجية مددد  خددد و َسددد ه القدددواعين ال دددد تسكدددد ضدددرورة تدددوفير و

د ودارا  العمومية ل  وكمة وستراتيجية م   رل تحسين رودة الخدمة العمومية    
َبنه

َ
ت

دق تحدديا القدواعين بحيدا تدت يي مد  اسدتخداي الويدائق  وتحديد  داعون املعدام   عد  طُر

وخلدددددددق سياسدددددددا  تددددددددعأ إ شددددددداي ال وكمدددددددة وسدددددددتراتيجية لت ودددددددك  واملعدددددددام   وليتروعيدددددددة 

 .التعقيدا  عند الشرو  وك التنفيه

  وضدددددد  الخطددددددط وررائيددددددة للتنفيدددددده  يددددددأ تطبيددددددق معددددددايير ال وكمددددددة وسددددددتراتيجية  ومتا عددددددة

 .تنفيهها

 :مرامل تطبيق اححوكمة إلاستراتيجية باحجامعات -و

 :لجامعا  فيما ي كتتضا مرا ل تطبيق ال وكمة وستراتيجية با

ُدددددف إقددددد  ال وكمدددددة الجامعيدددددة - دددددك  وو و هدددددأ مر لدددددة مددددد  مرا دددددل تطبيدددددق ال وكمدددددة : مر لدددددة التعر ُو

الجامعيددة   يددا يددتأ التفر ددة بددين ال وكمددة ك قافددة  وال وكمددة كعسددلوق إداري يددتأ ،لتددزاي بدد   

 . يا يتأ التعُرف إق  ال وكمة ومنهجاا و هميتأا و دواسأا ووسائلاا

ة   دادرة : البنية  ساسية ل  وكمةمر لة  -  د تحتا  ال وكمة وك الجامعا  إق  بنية  ساسية  ُو

را  املحيطة  أا   
ند  )ع   التفاعل م  املستجدا  واملتريه  (.000  6002العُر
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 يددا يحتددا  مدددخل ال وكمددة : مر لددة وضدد  برعددامج معيدداري ل  وكمددة وتحديددد تو يتاتدد  القياسددية -

َحدددا  د  عمدداو واملامددا  والواربددا   وبددا لتزاي تتحقددق رميدد   هددداف املتو عددة إقدد  برعددامج تمنددد مو

 .واملنشودة

ودك هده  املر لدة تبددد  ،ختبدارا  ال قيقيدة  و يدا  مدد  ر بدة واسددتعداد : مر لدة تنفيده ال وكمدة -

 (.022  6006عاصرالدي   ) طراف  افة إق  تطبيق ال وكمة 

ر - سددددد  التنفيددددده مددددد  خددددد و الر ابدددددة ودددددك هددددده  ا: مر لدددددة املتا عدددددة والتطدددددُو ملر لدددددة يدددددتأ التعكدددددد مددددد   و

ددة  نددد  )واملرارعدا  الداخليددة والخارريدة والتددد يق وددك لليدة تنفيدده ورددرايا  والعمليدا  وداُر العُر

6002  060.) 

ممددا سددبق يتضددا  نا عجددا  تطبيددق ال وكمددة وسددتراتيجية بالجامعددا  يتطلددل تددوافر اسددتخداي عُّددأ 

دددا  املعلومددا  وسددترات يجية للسددايل عمليددة املشدداركة والتحدداور إلعددداد السياسددا  والخطددط  وتحديددد  ولُو

والتوراا  وستراتيجية  وتحقيق شفافية  داي  والعدالدة ودك تقدديأ اا  الخدمدة بدها  الد دة والجدودة ودك 

  مد  صدور ا
و
عاَملدة والتقددير و، تدراي  والدتخل

و
لبيرو راطيدة السدلبية تو ي  مو د  إق  راعل املساواة وك امل

ددز الديمقراطيددة وسدددتراتيجية وإشددراي املددواطنين وددك تسددديير  وسددوي ودارة  وتر يددة ال ددوار واللشددداور  أدددف تعُز

ة  وتسايل ،تساو بين الجامعة ومختلف الجاا  املتعاملة معاا  .املشاري  التنمُو

 :َّستراتيجيات تطبيق اححوكمة إلاستراتيجية باحجامعات -ا

 :ستراتيجيا  الرئيسة لتطبيق ال وكمة وستراتيجية بالجامعا  فيما ي كتتم ل و 

إدارة عامدة رديددة  اسدتر و  دديا : إعادة هيذلة وتحديا  عمداوم  ي إعدادة هيذلدة الجامعدا  -

ددة وشددبذا  ،تسدداو وعقددل املعلومددا  وددك  دددا مدد  إعددادة النُّددر وددك الايا ددل وداُر للتقنيددة  وبددهل    بو

 (.062  6002شاهد  ولخرون  )ر  الداخل والخا

إيجدددداد طددددرا رديدددددة لَّعمدددداوم  ي إيجدددداد شددددراكة مدددد   طاعددددا   ذوميددددة  و خاصددددة  والبحددددا عدددد   -

ل ال ذومي ا ع   التمُو ي   
ه
ل
و
ل الخارتك وعدي ،عتماد    .وسائل للتمُو
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 .تقديأ خدما   فةل ألطراف العمل ع   مدار اليوي م   ل مذان -

وها  تحقيق : را ًعا َرَ ة للتخطيط التربوي سيناُر
َ
ْقت

و
 امليزة التنافسيةلجامعة كفر الشيخ وك ضوي املداخل امل

وها  تحقيددق امليددزة التنافسددية لجامعددة كفددر الشدديخ وددك ضددوي املددداخل  تقدددي الدراسددة عرًضددا لسدديناُر

 :املقتر ة للتخطيط التربوي  التاقك

 (احجامعة النمطية)السينار و الامتدادي  .0

دددددددر عددددددد    
َعبه دددددددق عليددددددد  ،سدددددددتمراري  املرر دددددددك  ،تجددددددداُك  صو

َ
طل ة  وضدددددددا  الراهندددددددة  وهدددددددو مدددددددا يو اسدددددددتمراُر

ي الددراه  لجامعددة كفددر الشدديخ ع دد  مددا هددو   
ددَرده

َ
و يفتددر  اسددتمرار الوضدد  املت ي  وهددها السدديناُر  

ددَرده
َ
اللشدداؤمي  املت

ي والتدددهور وددك  وضددا  والررددو  إقد    
ددَرده

َ
ددد مد  الت الددوراي  كثددر فددعكثر  وعدددي  اددور عليد  وددك املسددتقبل  بددل واملُز

ر  ر يمي   ْن يذون دافًعا لتطُو
َ
هك  . ي تريير يو

و مد  إشددذاليا  وا د  تعلدديأ ردام ك  يدر مددرن و يدر م ئددأ ودك بنيتدد  لرالبيدة خطددف  صعدا ي هدها السدديناُر

قدددددة اعتباطيدددددة تسدددددلند ع ددددد  الخطدددددف العشدددددوائية والتحرو دددددا   ر ووصددددد     يدددددا يدددددتأ العمدددددل فيددددد  بطُر التطدددددُو

ر  ممدا صسداأ ودك  ددو  ارتبداي واسد  لدد  ال لمية املتبعة لبصد   والتطدُو با   ليا  الع   
ه
 م  ات

ً
شذلية  بد 

ربروا ع   التطبيق الشي ك لبعض املداخل وص  ية دون 
و
القائمين ع   ال   وإنأاكاأ ب  ردو   عد  ْن  

ر دون  ددعتي هددها مدد  الو ددو  تحدد  ضددروع التطددُو َنددف اسددليعاق وا تنددا   ُو مراعدداة التعهيددل الذدداوك لل قافددة والب 

يأا ودك   
َرده

َ
ذون م  عتائج ال  بقاي رامعة كفر الشيخ ع   ما ُك علي  بل وت لة ل   ُو  

هه
َ
س
و
ة والتنُّيمية امل يا التحت 

 . عض   يان

 :منطلقات السينار و الامتدادي -أ

و ،متدادي م  عدة افتراضا   و مرتيزا    هماا  :ينطلق السيناُر

د  ع د   الدة  -
َ
ل ب 

  في  عد  الوضد  ال داقك ل جامعدة  خاصدة و نا العقليدة العربيدة ال دد رو
َ
بال

و
الرضا امل

استاتييية ويبا  ورمود   تساعد ع   التجديد و،بتذار ووبدا   بل تساعد ع   بقاي  وضا  
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  6002موسددأف  توفيدق  و )القائمدة كمدا ُدك عليد  ر دأ وضدو  تدداعياسأا الخطيدرة ع د  الندواجك  افدة 

22.) 

دددا  بحيدددا  - ا ويقافي  ا وسياسدددي  دددا وا تسدددادي  ي والتددددهور ودددك  وضدددا  املجتمعيدددة ارتماعي   
دددَرده

َ
اسدددتمرار الت

صسدددود منددداخ عددداي يحدددوو دون إعةدددا  بدددهور املعرفدددة بسدددفة عامدددة وتدددوفير متطلبدددا  بنددداي ر   املددداو 

 .املعروكم   د  هأ املوارد  ير امللموسة للتنافسية

ددة والديمقراطيددة ع دد  املسددتو  ،رتمدداوك والسياسددأد  وهددو مددا يددنعي  اسددتمرار تع - ددر خطددوا  ال ُر
و
ث

سأد بجامعة كفر الشيخ
و
ير التناف  ُة   اديمية  وبالتاقك  ياق الف 

ره  .سلًبا ع   ،ستق لية وال و

سددددددأد م ددددددل -
و
يددددددر التناف ضددددددعف الشددددددراكة بددددددين : ضددددددعف البيئددددددا  التميينيددددددة و،رتماعيددددددة لتطبيددددددق الف 

وشددددددبذا   عمدددددداو اا  الع  ددددددة  وضددددددعف الر بددددددة التنافسددددددية وددددددك مختلددددددف املسسسددددددا   الجامعددددددة

سأد
و
ير التناف َعة ع   الف   

جه
َ

ش ة خاصة الجامعة فهد  ير مو  .التربُو

ضددددعف يقافددددة وصدددد   كتوردددد  عدددداي  ويقافددددة وصدددد   الجددددام ك كتوردددد  خددددان وهددددو عتددددا  يقافددددة  -

ل ال  .نتائج  و الخوف منأاالجمود الشا عة وك املجتم  املسري وعدي تقبو

لأ والتينولوريا ودك مسدر مد  عددي وردود لليدة لدربط العلدوي والتينولوريدا  - تواض  إستراتيجيا  الع 

 .با تيارا  املجتم  و، تساد الوطند

 يددداق الددددووك بعهميددددة املعرفددددة كقددددوة ا تسددددادية رديدددددة ودددك مجتمدددد  عددددالود  ددددائأ ع دددد  املعرفددددة  مدددد   -

بجامعة كفر الشيخ ينعي  ع   ترار  ،سل مارا  وك مجاو ضعف واضا وك ال قافة التنافسية 

 .املعرفة واملعلوما 

دةم  يدا يدتأ وضددعاا ع د  اسدتحياي عليجدة لةددعف - د   هدداف وسدتراتيجية القوميددة التنمُو  تواضو

ز والتنافسية بجامعة كفر الشيخ  .املتا  م  املوارد وومذاعا   وهو ما يةعف صفا  التميو
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 (:القو  والعوامل اححاكمة)نار و الامتدادي مشاهد السي -ب

ر ملددا سدديئوو إليدد  وضدد  رامعددة كفددر الشدديخ  َسددوو
َ
بنددف ع دد  ت

و
و ع دد  عدددة مشدداهد ت ينطددوي هددها السدديناُر

و    ددداو  يددداق سدددأد و يددداق اتخددداا  يدددة إردددرايا  عمليدددة لددددعأ مسدددارا  الَتَحدددوو
و
ددد  التناف ،سدددتجابة لددددعأ التورو

 :وم   هأ هه  املشاهد

 :واححكومةالقيادة  -

ددد   ة خاصدددة مددد   يددداق الددددور القيدددادي الدددداعأ للتورو   تدددزاو  تمدددة ودارة سدددائدة بالجامعدددا  املسدددُر

ة وددددك  ددددة ودارة الجامعيددددة  و يدددداق الدددددور التددددوريهد والتحددددُو ك خاصددددة مدددد  ،سددددتمراُر سددددأد ورمددددود مركُز
و
التناف

دة  وتدزداد اتبا  النمط البيرو راطي الهي صعوا ،تساو املفتو  وبالتاقك يقدل  ا  وداُر التفاعدل بدين املسدتُو

ر خاصة م   ياق عُّأ إدارة املعرفة  .الفجوا   شذل صعوا تنفيه  ية خطف للتطُو

 :التوجح إلاستراتيجي -

و تعا ي رامعة كفر الشيخ م  اسدتمرار ضدعف التورد  وسدتراتي ك  فيمدا يتعلدق  وفًقا لاها السيناُر

سسدددأد برسددددالة الجامعدددة و هددددافاا مدددد   يددداق واضدددا لبسددددتراتيجيا   عددددي وضدددو  الرؤُدددة  وعدددددي ،لتدددزاي املس 

 عددددد  عددددددي اهتمددددداي  و وودددددك إدارسأدددددا  التنافسدددددية ووبداعيدددددة ع ددددد  مسدددددتو  
ً

الرسدددددالة  والرؤُدددددة  ووبددددددا   فةددددد 

ر املنُّومددة التعليميدددة وللياسأددا و دواسأددا وفنياسأدددا  بالع  ددة مددا بددين التورددد  وسددتراتي ك التنافسددأد ورواعدددل تطددُو

ووددك هدده  ال الددة تذددون   شددطة التنافسددية  يددد السدددفة و يددر مسددتمرة  . تمددة لتحقيددق  هددداف املنشددودةال  

و  تسددددد   ودارة  شدددددذل  رددددددي لتدددددهليل القيدددددود التقليديدددددة وكسدددددرها وهدددددو مدددددا صعدددددوا تحقيدددددق امليدددددزة التنافسدددددية 

 (.091  6002عبدالقادر  )

 :الثقا ة التنا سية -

ي ودددك مقدمدددة  سدددباق صدددعوبة الترييدددر الجدددهري ألوضدددا  الجامعدددا  اسدددتمرار شددديو  يقافدددة الجمدددود يدددعت

سددأد ومحدوديددة الدد  
و
يددر التناف ة الراهنددة بالسددرعة واليفدداية املطلوبددة  يلبعدد  اسددتمرار ضددعف يقافددة الف  املسددُر
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التور    يا تُّل تل  ال قافة محدودة وك رامعة كفر الشيخ  فتيتفي ببعض الندوا   استجابة شذلية  

واد الدراسدية   و إ شداي  عدض املراكدز   دف إنا الد  لدأ ينلشدر ودك معُّدأ الجامعدا   خدر   وتدري   عض املد

ددددة و، تسددددادية    ددددف إنا مفاددددوي  ددددة والتجاُر َسددددا    اديميددددة  اإلداُر بددددل مدددداتاو مقتسددددًرا ع دددد   عددددض التخسو

دددد تي هددددها ا لرمددددو  مقاومددددة التنافسددددية عفسدددد  مدددداتاو  يددددر واضددددا لددددد  الرالبيددددة العُّوددددف مدددد    دددداديميين  ُو

سية
و
ق التناف  .شديدة ألية ممارسا  رديدة وك طُر

 :املوارد البشر ة -

دد  مدد  ضددعف ال قافددة التنافسددية  ْن تةددعف النيددة التنافسددية للطدد ق وألعةدداي هيئددة التدددري  
ا
َتَو  يو

ةدددددعف طمدددددو اأ ودددددك تنميدددددة ماددددداراسأأ وكفايددددداسأأ التنافسدددددية ال تمدددددة للتنميدددددة  والعددددداملين والقدددددادة  عفسددددداأ  ُو

سدأد 
و
د  التناف الهاتية واملسسسية  وستُّل السمة الرالبة ُك اعلشار سدلبيتأأ وضدعف  ددرسأأ ع د  دعدأ التورو

 و تحقيق الطمو ا  التنافسية للمسسسة الجامعية  م  ضعف مسشرا  وبدا  و،بتذدار لدديأأ  وضدعف 

 .أ ع   الجداراتواملاارا الر بة وك اسليعاق وتطبيق مجا   تعليمية  دي ة  التعليأ التنافسأد القائ

 :بيلة التعليم والتدر ب -

استمرار معاعاة بيئة التعليأ م  عدي توافر الشروع واملواصفا  املناسبة للبيئة التعليمية ال تمة 

ل والددددتعلأ التنافسددددأد   يددددا تُّددددل  يددددر مايددددعة  سددددتخداي التقنيددددا  التعليميددددة والتينولوريددددة ال دي ددددة  للتدددددُر

دة  و  شطة التنافسية  م 
َ
ل ها

َ
س ة  ير مو ورود برامج ضيقة منفسلة ع  سوا العمل  وإمذاعا  مادية وبشُر

لددعأ الدتعلأ التنافسدأد و  شدطة التعليميدة التنافسدية املرتبطدة بد   ممدا صعدوا وردود بيئدة مناسدبة لتحقيدق 

سددأد  وتُّددل البيئددة التعلي
و
يددر التناف ددة الداعمددة للبدددي وددك  شددر الف  ميددة ال اليددة  ائمددة  هدداف التعليميددة والتربُو

ة وارتماعية ويقافية متنوعة  .بما علوأا م  مشي   تربُو

ل ل جميدددد  6000إ   نا الرؤُددددة وسددددتراتيجية للتعلدددديأ   ددددف عدددداي  ي تسددددتأدف إتا ددددة التعلدددديأ والتدددددُر

بجددددودة عاليددددة دون تمييددددز  ووددددك إطددددار عُّدددداي مسسسددددأد  كددددفي وعددددادو ومسددددتداي ومددددرن و ْن يذددددون مرتيددددًزا ع دددد  
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ددا  و ْن صسدداهأ  يًةددا وددك بندداي الشخسددية املددتعلأ  ددا وتينولوري  ددا وتقني  واملتدددرق القددادر ع دد  التفييددر واملددتمي  فني 

املتذاملددة وإطدد ا إمذاعاسأددا إقدد    بددأف مددد  ملددواط  معتددز بهاتدد   وشددروف بلندداي مسددتقبلاا و ددادر ع دد  التعامددل 

ا م  اليياعا  و ليمية والعاملية   (.009  6000رؤُة مسر : مية املستدامةإستراتيجية التن)تنافسي 

 :املناهج وأساليب التعليم والتعلم -

دددرا  العسدددر    
يُّدددل اسدددتمرار رمدددود الخطدددط الدراسدددية  ومقرراسأدددا ومناهجادددا وضدددعف م  قتأدددا ملتريه

خَتَسدددر ودددك تددددري   عدددض  دددَد  فتو ر 
وتسدددتمر  الدددة شدددب  الريددداق ال اليدددة لي يدددر  مددد    شدددطة التنافسدددية  وإْن وو

املقررا  التقليدية للط ق وك تخسسا  معينة مد  اسدتمرار البدرامج واملقدررا  الدراسدية ال دد تعدا ي ال شدو 

والتيدرار والجمدود  و  تحدا ع د  وبددا  و،بتذدار وتُّدل منفسدلة عد   يداة الطالدل وبيئدة العمدل  و  تردر  

 و واملخددداطرة و،عتمددداد ع ددد  الدددها   و  فدددوأأ الدددرو  التنافسدددية القائمدددة ع ددد  ،سدددلبا ية واملبدددادرة  و،سدددتق

ره  وتُّل  ساليل التعليأ والتدري  تقليدية  تتةم  املعارف واملاارا  التنافسية و  تدعأ يقافة العمل ال و

ددد ض يقافددة وعتددا  خاصددة فيمددا  ة تددسدي إقدد  اليبدد  الفيددري الددهي يماددد لترسدديخ يقافددة ،سددتأ ي ُو سددلطُو

 .يتعلق باملعرفة

 :لميالب ث الع   -

لوددد يفقدددد فاعليتددد م  ذدداد البحدددا الع  لوددد بجامعدددة كفددر الشددديخ  ُو ي منُّومددة البحدددا الع   
دددَرده

َ
اسددتمرار ت

ةددعف  والدد   عفسدداو ك يددر مدد  موضددوعات  عدد  املشددي   العمليددة ال ددد تعددا ي منأددا القطاعددا  وعتاريددة  ُو

ددَرة وتو يفاددام خاصددة مدد  ا
َ
بَتي

و
لوددد ،هتمداي بمامددة البحددا وإعتددا  املعرفددة امل ددل البحددا الع  سددتمرار ضددعف تمُو

لميدة واعخفدا  معدد    ق  بحدا  الع  وك الجامعة  وهو ما يسير ع   ضعف مخررات  يلبع  ضدعف ودك تسدُو

لددأ والتينولوريددا وضددعف الشددرا ا  والتحالفددا  القائمددة ع دد  تطبيددق البحددو   مدد   ،سددل مار وددك مجددا   الع 

دز والتنافسدية ودك البيئدة الجامعيدة تددف  عحدو استمرار  ياق البحو  وبداعية لعدي ورود  دأ للتميو
و
ُّ

و
 دوافز وع

لمية ز ووبدا  و،بتذار وك البحو  الع   .التميو
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 :التمو ل -

ددل ال ذددومي املحددددود  إقدد  راعددل الرسددوي الدراسدددية  اسددتمرار اعتمدداد رامعددة كفددر الشددديخ ع دد  التمُو

دددَنح واملسددداعدا  الخارريدددة  وسدددوف تدددزداد  ددددة  دددل مددد  ضدددعف إسدددااي القطدددا  الخدددان ودددك الةدددئيلة وامل  التمُو

ددددل التعلدددديأ الجددددام ك عليجددددة لةددددعف الع  ددددة ورداية املخررددددا  التعليميددددة والبح يددددة  مدددد  ،عتمدددداد ع دددد   تمُو

ُّددددل عدددددي كفايددددة املددددوارد املاديددددة ال تمددددة  ددددد الطلددددل ،رتمدددداوك ع دددد  التعلدددديأ العدددداقك  ُو ددددل ال ذددددومي وتزايو التمُو

 .بالتاقك يُّل عارًزا ع   داي  دوار  وتحقيق  هداف   وتتعمق دائرة إخفا ات ل رتقاي بالتعليأ  ائًما  و 

ة والتكنولوجية - يم  :البنية الت ت 

دددة والتينولوريدددة  يا سدددوف تعدددا ي  وضدددا  املسسسدددية ودددك رامعدددة كفدددر الشددديخ مددد  ضدددعف البنيدددة التحت 

ي رودسأدددا  خ  
ه
اصدددة مددد  ضدددعف ومذاعدددا  املاديدددة ال دددد تتطل أدددا   شدددطة التعليميدددة والبح يدددة والتنافسدددية وتدددد 

ة مم لة ودك مباعوأدا ومعاملادا وتجايزاسأدا ومحدوديدة  دواسأدا   يا ل جامعا   شذل  ينعي  ع   ضعف بنيتأا التحت 

ددل الشدددي ك مددد   دددة التعامو يا دددد مددد   يددر ضدددعف البنيددة التحت  مدد  شدددب   يدداق للمراكدددز والو دددا  التنافسدددية ومددا يُز

ر تينولوريا املعلوما  و،  .تسا   وك دعأ العملية التعليمية و  شطة املختلفةتطوو

 :التدو ل -

ل كنليجددددة  تميدددة لةددددعف مسددددتو  البدددرامج التعليميددددة و  شددددطة  اسدددتمرار ضددددعف مقومدددا  التدددددُو

البح يدددة  وضدددعف  داي   ددداديود والبحيدددد بسدددفة  عامدددة  ومدددا يلبددد  الددد  مددد  اعخفدددا  السدددمعة   اديميدددة 

ة ع   القدرا  واملزايا التنافسية  وم  عا ية   خر  عليجة لةعف إستراتيجيا  والرتل والتسنيفا  القائم

ل النارأ ع  ضعف التور  وستراتي ك  وضعف ،لتزاي باألهداف وستراتيجية  .التدُو

 :التسو ق -

قي للبدددرامج التعليميددددة  يدددر اللسدددُو ي  وضدددا  التعليميدددة والبح يدددة صسدددتمر  يددداق الف   
دددَرده

َ
مددد  اسدددتمرار ت

خرردددددا  البح يدددددة واملعرفددددددة التطبيقيدددددة وبدددددرايا  ،ختددددددرا   خاصدددددة مددددد  ،عفسدددددداو الواضدددددا بدددددين الجامعددددددة وامل
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واملتطلبا  ، تسادية كسوا  عماو  وضعف الشرا ا  والتحالفا  وستراتيجية مد   طاعدا  مجتمعيدة 

ق الندددا ا و  ليدددة النارمدددة عددد  اللسدددُو اسدددتمرار  تمدددا  خارريدددة  ومدددا يلبددد  الددد  مددد  فقددددان التددددفقا  التمُو

 .املالية النارمة ع   ياق ،سل مار النا ا للمعرفة وما يلبع  م  ا سداد منا   التدفقا  املالية املحتملة

 :تداعيات السينار و الامتدادي -جة

و  دو   عض التداعيا   م   هماا َتو    عد  دو  هها السيناُر  :يو

ممدا يفقدد  دور  التنافسدأد . يارا  سدوا العمدل،رتباع الةيق للتعليأ بجامعة كفر الشيخ با ت -

دا   كثدر تقددًما لعمليدا   فقد مقدرت  ع   اسلشراف  ولُو وك تشييل منُّومة الووك ،رتماوك  ُو

ددد با  تيارددا   عيددة واملسددتقبلية ال ددد يفرضدداا الوا دد   التنميددة  ومددا يفرضدد  الدد  مدد  عدددي التقيو

 (.22  6002 أاي الدي   )

و  ودك عزلتد  الواضد ة  عيدًدا عد  املجتمدد  بقداي التعلديأ بجا - دل هدها السديناُر معدة كفدر الشديخ  ودك   

دددة القائمدددة ع ددد   املحددديط بددد  ومدددا ييتنفددد  مددد  لمددداو وطمو دددا  تتعلدددق بددددعأ وسدددتراتيجيا  التنمُو

ددددرا  املجتمعيددددة والعامليددددة املعاصددددرة    
وبدددددا  و،بتذددددار والتنافسددددية   يًةددددا ضددددعف مواكبتدددد  للمتريه

 .ي القدرة ع   تحقيق  ية ميزة تنافسيةوبالتاقك عد

ددددددعف  دددددددرسأا ع دددددد   - ة  ر املسددددددتمر وهددددددو مددددددا يو الددددددبطي وددددددك اسددددددتجابة الجامعددددددة ملطالددددددل الترييددددددر والتطددددددُو

دددددز املح دددددك  وعددددددي   
،سددددتجابة السدددددريعة واملت  قدددددة للمتريددددرا  العامليدددددة  وبالتددددداقك اعحسدددددارها وددددك ال يه

اسدددتقطاق الطددد ق  و  عةددداي هيئدددة التددددري   و اعط  ادددا إقددد  التعامدددل مددد  املسدددادر العامليدددة سدددواي 

ددل   و السدد ك عحدو مددا يحقددق امليددزة التنافسددية    6006السددامرا ي  )مسدادر املعرفددة  و مسددادر التمُو

992.) 

تةددارق الو ددائف بجامعددة كفددر الشدديخ وعدددي تذاملاددا واعفسدداو تورااسأددا  يلبعدد  خلددل وددك التددواتن  -

ا  بدددين مذوعدددا  النُّددداي التعليودددد  هدددها الخلدددل ي لبعددد  خلدددل ودددك  دوار   اديميدددة  وضدددعف مسدددتُو

 .وعجات لذل دور  وما يلب  ال  م  عدي القدرة ع   الس ك عحو تحقيق ميزة تنافسية
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ا  وعدددي  درتدد  ع دد  تنميددة  -  سددور عُّدداي التعلدديأ بجامعددة كفددر الشدديخ عدد  إدارة املعرفددة إسددتراتيجي 

ة املعرفيدددددة  ورددددددارسأا  ساسدددددية ور   املددددداو الفيدددددري  ومادددددارا  و ددددددرا  وخبدددددرا    املدددددوارد اللشدددددُر

كفاياسأددددا التنافسددددية  و سددددور  عدددد  تددددوفير  ددددل متطلبددددا  تعسددددي  مجتمدددد  معروددددك   دددداديود تنافسددددأد 

ق للميزة التنافسية  
َحقه  .داعأ   تساد املعرفة والتنمية املستدامة ومو

ددا باملعرفددة التلقينيددة  - ع دد   سدداق املاددارا  ال تمددة يُّددل محتددو  التعلدديأ بجامعددة كفددر الشدديخ ماتم 

لددرو  العسددر  وترلددل اللفُّيددة ع دد  املندداهج ممددا يجعددل التعلدديأ الجددام ك  يددر  ددادر ع دد  املسدداهمة 

ُّل  عيًدا ع  متطلبا  العسر وتحديات   ير  ادر ع د   ال قيقية وك خطط التنمية املجتمعية  ُو

 .التنافسية

ر ودددددددك النُّدددددددا -
َ
دددددددهك ر  و ترييدددددددر يو ي ال ددددددداقك ممدددددددا يدددددددسدي  عحسدددددددار دورهدددددددا  يددددددداق تو ددددددد   ددددددددو   ي تطدددددددُو

، تسدددادي واسدددلبعادها مددد  املشددداد التنمدددوي التنافسدددأد  خاصدددة مددد  ضدددعف ال قدددة ودددك الجامعدددا  

 .عليجة ،عفساو بينأا وبين متطلبا  التنمية املجتمعية

ر املنُّومدة التعليميدة  وبالتداقك اعخفدا  سدمعة  - دَرة لتطدُو
َ
بَتي

و
ضعف ،هتمداي باألفذدار الجديددة وامل

ددددز وددددك  داي  وعدددددي وصددددولاا ألهدددددافاا املحددددددة  واسددددتمرار  الجامعددددة فيمددددا يخدددد  التنافسددددية والتميو

 .اعخفا  كفاية تنفيه املااي الجامعية ال د تحقق امليزة التنافسية ل جامعة

 ي الدددهي يدددسير َسدددلًبا ع ددد   -
َتدددعته

و
ر  سدددلل الوضددد  املددداقك امل ضدددعف  ددددرة رامعدددة كفدددر الشددديخ ع ددد  التطدددُو

ر املسدتداي عحدو التنافسدية  و يدر الد  مد  تحقيق  هدا فاا  ويعر ل  درسأا ع   تلب  خطف التطدُو

 .ا عذاسا  سلبية ع   العملية التعليمية واليفاية الداخلية والخاررية للتعليأ الجام ك

ر املنُّومدددة الجامعيدددة  بدددل يدددتأ الددد  وفًقدددا  - لودددد ودددك تطدددُو سدددَتخَدي  شدددذل  ع  د صو َحددددا عددددي وردددود عهدددج مو

حد   فجدددوة بدددين الوسدددائل و هدددداف تجعلادددا ودددك موارادددة  لورادددة عُّدددر  إدارة الجامعدددة  وهدددو مدددا سددديو

ر  كما يأدد البقاي وك بيئة تنافسية  .مشي   مستمرة تتعلق  عملية التطُو
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دددر عددد  امتدددداد عمدددط   
َعبه

و
و ،متددددادي امل دددر َ  مددد  وصدددف للسدددديناُر ( الجامعدددة التقليديددددة)ودددك ضدددوي مدددا عو

ددق   
َعمه ت م  ي إعدد    يميدد  القددوو إعدد  صو ددر يبددا  الوضدد  واسددتاتيييا ق 

الجواعددل السددلبية وددك املنُّومددة الجامعيددة  وُو

ددا سددريًعا   دينامييي 
ً

َحددوو 
َ
ددة  و رزئيددة للمنُّومددة ال ددد تتطلددل ت يا  

ه
ل
و
ددة  و إصدد  ية    ُر يةددم  عجددا   يددة خطددف تطُو

سدددأد و  شدددطة املرتبطدددة بددد   وبالتددداقك
و
يدددر التناف و   يلناسدددل مددد   ولمًندددا ودددك سدددليل إدمدددا  الف  فددد ن هدددها السددديناُر

متطلبا  التريير املستقب ك املنشود عحو الجامعة ال د تس   إق  تحقيق امليزة التنافسدية ال دد تسدتدوك إعدادة 

 .الاندسة  وهندسة التريير الشامل أل عاد املنُّومة الجامعية

 (احجامعة امل تلطة)السينار و إلاصيحي  .2

م ددددل بدايددددة يحمددددل  عددددض مُّدددداهر وصدددد   والتج مي  ُو ددددق عليدددد  التقدددددو
ه
طل ديددددد والتحسددددين  وهددددو مددددا يو

م ددددل  ا لتعميددددق إيجابيددددا  ال اضددددر ودفعاددددا إقدددد   مدددداي  ُو جي  ا تدددددُر ًرا إصدددد  ي  فتددددر  تسددددوو املسددددار التحددددُو ك  ُو

السورة املفترضة  و ممينة ال دو  إاا ما طر   تعدي   إص  ية  ع د  رامعدة كفدر الشديخ  اا  تدعييرا  

ع ددد   عدددض الندددواجك التعليميددة والبح يدددة واملعرفيدددة  تعتمدددد ع دد  إ ددددا   عدددض التحسدددينا  الجزئيدددة  واضدد ة

ميدة ضددم   هددداف الجامعدة  وإدخدداو  عددض التحسدينا  الدالددة ع دد   القائمدة ع دد  دمدج  عددض  هددداف التقدو

مي ير التقدو  .استجابة رزئية للف 

ر اعتأداي  و اعيسدار   و م  تسدوو نطلق هها السيناُر الدة الجمدود ال دد تعدا ي منأدا رامعدة كفدر الشديخ ُو

ر البددددي ودددك اتخددداا وردددرايا  ال تمدددة للبددددي ودددك تنفيددده مجموعدددة مددد  وصددد  ا   و السدددابق  وتسدددوو ودددك السددديناُر

جية ع    مي وال د تنعي  ليارها بسورة تدُر و التقدو الجزئية داخل املجتم  الجام ك وك ضوي مسارا  الَتَحوو

ددددد   متنددددداي   َحسو
َ
دددددرا  املعرفيدددددة ال دددددد يفرضددددداا عسدددددر  ت لنُّددددداي التعلددددديأ داخدددددل الجامعدددددة  مددددد  بددددددي ،سدددددتجابة للتريو

مي ع دد  املنُّومددة  يددر التقدددو ميددة و،سددتجابة الجزئيددة للف  اددا  التقدو ا تسدداد املعرفددة وامليددل النسدد د عحددو التورو

الجامعة املختلطة ال د يخدتلط  الجامعية ال د تُّار وك شذل  مدمج  للتعليأ التقليدي والتعليأ ال ديا  هو 

ير ال ديا اا  الف   .فوأا التعليأ الجام ك ببعض تورو
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 :منطلقات السينار و إلاصيحي -أ

و وص جك م  عدة مرتيزا    هماا  :ينطلق السيناُر

إدراي الدولة ألهمية و يمة ،سل مار وك مجا   ،بتذار ووبدا  والتنافسية  ونأا عوامل رئيسة  -

ا ة وك ،سلناد علوأا لتحقيق امليزة التنافسية عو    .وك دوو سبا

دنعي  ع د  تدوفير ال ذومدة مخسسدا   - استقرار  س د ي  ب  تحسو  وك  وضا  ، تسادية  ُو

ددد  ودددك  عدددض   شدددطة ال تمدددة  ماليدددة لجامعدددة كفدددر الشددديخ  مدددا يفدددر  ع ددد  الجامعدددة القيددداي بالتوسو

 .و دعأ الو يفة وعتاريةلترطية ا تياراسأا املالية م  خ 

دد  السياسددأد عحددو وصدد   الجددهري الشددامل لنُّدداي التعلدديأ بجامعددة كفددر الشدديخ ضددم  إطددار  - التورو

عمليددة إصدد   مجتم ددك شددامل باعتبددار  ركيددزة لَّمدد  القددومي والسدد ي ،رتمدداوك ودعامددة  ساسددية 

 .م  دعائأ التنمية ، تسادية و،رتماعية بمحافُّة كفر الشيخ

منددددداخ ديمقراطدددددي م ئدددددأ يدددددنعي  ودددددك دعدددددأ ،سدددددتق و املددددداقك ووداري بجامعدددددة كفدددددر الشددددديخ   تدددددوفير  -

ددددز  عةدددداي هيئددددة التدددددري  والطدددد ق إقدددد  املشدددداركة وددددك َوْضدددد  الرسددددالة والرؤُددددة و هددددداف  ووددددك   
َحفه وُو

ة ويساعد ع   بروت مناخ تنُّيود رام ك صساعد ع    ْن   راراسأا مما ينعي  ع   الرو  املعنُو صو

ز والتنافسيةو   .بدا  و،بتذار والتميو

البددددي وددددك تطبيدددق املسشددددرا  ، تسدددادية ووعتاريددددة ع ددد   عُّمددددة التعليميدددة وتوييددددق الع  دددة بددددين  -

دد  عحددو دعددأ  دددرة املسسسددا    اديميددة ودددك  التعلدديأ بالجامعددة و طاعددا  العمددل ووعتددا   والتورو

 .ع   تحقيق امليزة التنافسيةتحقيق التنمية ، تسادية وبالتاقك  درسأا 

ددد  املجتم دددك عحدددو تفعيدددل الددددور التنافسدددأد لجامعدددة كفدددر الشددديخ ودددك ضدددوي البطالدددة املسدددتفحلة  - التورو

جوأا  وضعف الطلدل علدوأأ  عخفدا  مسدتو  ،لتدزاي باملعدايير واملواصدفا  العامليدة ل جدودة  لخُر

 .وك تحديد مستو  رودة املخررا  ومد  م يمتأا لسوا العمل
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َورا  لجامعة كفر الشيخ خاصدة فيمدا يتعلدق بةدعف املسدئولية ت -
و
د  ركة النقد املجتم ك ال د ت زايو

ددددددد ال ددددددوارز بددددددين الددددددنُّأ   اديميددددددة والددددددنُّأ السياسددددددية و،رتماعيددددددة   ،رتماعيددددددة وارتفددددددا  وتزايو

 .وضعف مسشرا  القيمة املةافة للتعليأ الجام ك

-  
و
لودددددد اسددددددتجابة مل دددددد،هتماي بالبحددددددا الع  ي معروددددددك وتينولددددددوتك تزايو ددددددرا  العسدددددر ال دددددداقك مدددددد  تقددددددو  

تريه

لودددددددد  دددددددا مدددددد  الددددددربط بدددددددين البحددددددا الع 
ً
َحددددددوو   ا تسددددددادية ويدددددددورة املعلومددددددا  و،تسددددددا    واعط  

َ
وت

 .و،بتذار ومتطلبا  تحقيق امليزة التنافسية

َيا  سياسدية رديددة تفدر  عليد  السد  -  
َحوو   وتحدده

َ
ك عحدو إيجداد السياا املجتم ك العاي صعا ي ت

ف ملعالجتأا مختلف منُّوما  املجتم  وع   ر ساا النُّأ التعليمية
ا
َو 

و
 .تواتعا  رديدة ت

دددددل  عدددددض  فذدددددار  - ددددد  متنددددداي للوضددددد  الدددددراه   ووردددددود محددددداو   ردددددادة مددددد   ردددددل الددددد   وتجُر تحسو

سأد وك العملية التعليمية
و
ير التناف  .والخبرا  النا  ة وك دمج الف 

 (:القو  والعوامل اححاكمة)صيحي مشاهد السينار و إلا  -ب

ر  ملا سيئوو إلي  َوْض  رامعة كفر الشيخ إاا 
بنف ع   تسوو

و
و ع   عدة مشاهد ت ينطوي هها السيناُر

ددد  عحددو التنافسدددية  وبدددي اعط  دددة  سدددلية  دددر عدد  اسدددتجابة رزئيددة للتورو  
َعبه

و
مددا  امددد  باتخدداا خطدددوا  إررائيددة ت

و  م   هأ هه  املشاهد ما ي كداعمة ألوق  الخطوا  الديناميييا   :ة ملسارا  الَتَحوو

 :القيادة واححوكمة -

ة ع    ة بجامعة كفر الشيخ بمبادا ودارة وستراتيجية ال دي ة املبنيا    ْن تعخه النُّأ وداُر
ا
َتَو  يو

را  ،عفتددددا  والديمقراطيددددة والشددددراكة والتعدددداون  والقددددادرة بمددددا تمليدددد  مدددد  سددددما  رديدددددة ع دددد  توريدددد  مقددددد

  مدد  البدددي وددك تطبيددق ورددرايا  ال تمددة 
ً

سددتقَب  ددز مو  
نأددا مدد  القيدداي بالدددور التنافسددأد املتميه  

ه
َمي الجامعددة  شددذل  يو

دددة لتحقيدددق وصددد   العمليددداتي  وسأدددهيل الايذدددل القدددائأ مددد  خددد و تطبيدددق التقنيددددا   لتحسدددين اليفددداية وداُر

دددة ال دي دددة ع ددد  التعلددديأ بالجامعدددة  وتحسدددين وتن دددة وموايمتأدددا مددد  متطلبدددا  وداُر سددديق لليدددا  الايا دددل وداُر

سأد
و
ير التناف اا  الجديدة عحو إدما  الف   .التورو
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 :التوجح إلاستراتيجي -

يددر التجديددد وسددتراتي ك مدد  خدد و تجديددد  دد  الجديددد لجامعددة كفددر الشدديخ ع دد  ف  سددوف يقددوي التورو

دددف ع  ددد سدددَبًقا  وتتةدددم  إعدددادة تعُر قدددة ال دددد  فذدددار  ساسدددية تدددأ بناؤهدددا مو ة الجامعدددة بمنافسدددوأا  وترييدددر الطُر

ر  وسيرتيز ال  ع   إعادة النُّدر ودك التورادا  وسدتراتيجية ل جامعدة ودك ضدوي  تفير  أا وك َوْض  رؤ  التطُو

املسددتجدا  املحليددة والعامليددة مدد  خدد و مرارعددة رؤُددة الجامعددة  ورسددالتأا  وإعددادة صدديا تأا لتلبيددة متطلبددا  

خ و دمج  عض  هداف املتعلقة بالتنافسية  و  شطة وررائية الداعمة لاا ضم   وص   والتريير م 

 . هداف وستراتيجية

 :الثقا ة التنا سية -

و  امدل لل قافدة التنُّيميدة   َحدوو
َ
ر عد  ت ه

َعب 
و
سيحد  تريير تدُر ك واضا وك ال قافة القائمة لينأا ل  ت

ا  داخل الجامعة للتوعيدة و شدر يقافدة التنافسدية  و هميدة وَسَيحدو  ال  عبر  شاع واضا لبعض الفعالي

إدما  مرا ل العمل التنافسأد ضدم  وطدار العمليداتي للمنُّومدة الجامعيدة  إ   نا محاولدة ترييدر ال قافدة لد  

تةم  تريير ،فتراضا  و،تجاها  والتسورا  القيمية ال د يقوي علوأا العمل   اديود  وبالتاقك ف نأا ل  

سير ع دددددد   ددددددل املمارسددددددا  العمليددددددة ولينأددددددا سددددددوف تةددددددم  إكسدددددداق القددددددائمين ع دددددد  العمددددددل  عددددددض ،تجاهددددددا  تدددددد

اا  القائمة للعمل الجماوك ز والتنافسية م  التورو ير التميو  .ويجابية عحو ضرورة إدما  ف 

 :املوارد البشر ة -

ة   اديميدددة مددد  خددد و تطددد ددد  الجددداد عحدددو تنميدددة املدددوارد اللشدددُر ر بدددرامج التنميدددة املانيدددة يبدددد  التورو ُو

املسدددتمرة ألعةددداي هيئدددة التددددري  بجامعدددة كفدددر الشددديخ بحيدددا تشدددمل الجواعدددل ال  يدددة   اديميدددة والبح يدددة  

ر  ددق تعهيددل وتطددُو دد  عحددو تفعيددل الدددور التنافسددأد ل جامعددة عدد  طُر ددة  وخدمددة املجتمدد   مدد  بدددي التورو ووداُر

ملين  والددد  بدددالتركيز ع ددد  مجددداو تنميدددة القددددرا  التنافسدددية كفايدددا   عةددداي هيئدددة التددددري   والطددد ق  والعدددا

ة  ددة  صسدداعد ع دد  الدد  ورددود ر بددة طمو ددة للتنميددة الهاتيددة واملسسسددية لددد   البيددة املددوارد اللشددُر و،بتذاُر
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ددددددددز  ر  والر بددددددددة وددددددددك التميو   اديميددددددددة تلنددددددددامف  لمددددددددا اسددددددددتجاب   دددددددددراسأأ ومادددددددداراسأأ لعمليددددددددا  التنميددددددددة والتطددددددددُو

 .والتنافسية

 :بيلة التعليم والتدر ب -

عندما تتور  رامعة كفر الشيخ إق  املز  بين التعليأ التقليدي والتعليأ ال ديا دون التخ دك عد  

دي السدل د للطالدل   
د ،عتمداد ع د  التلقه قدة التعلديأ  أدا مد  مجدرا    ْن تتحدوو طُر

ا
َتَو  الوا   التعليود بعكمل   يو

هي يسددبح فيدد  الطالدددل املركددز الجدددوهري والبا ددا الدددهاتي عدد  املعرفدددة إقدد  عددو  رديدددد هددو التعلددديأ ويجددابي الددد

املتذاملدددة  ولددد  يبقدددف  سدددتاا الجدددام ك مركدددز العمليدددة التعليميدددة  بدددل سلنافسددد  مسدددادر إليتروعيدددة وتسددداي   

 لتجديددددا  
ً

ها 
َ
دددس داعمدددة تتطلدددل منددد   بدددل تفدددر  عليددد   التددددروق ع ددد  مادددارا  وكفايدددا  رديددددة   دددف يذدددون مو

ا ألداي  دوار لأ تي  مطرو ة م   بلالعملي َعد   .ة التعليمية داخل الجامعة  ومو

 :املناهج وأساليب التعليم والتعلم -

ل تركيز محتو  املناهج واملقدررا  ع د  إكسداق الفدرد  ر وك بيئة التعليأ والتدُر سوف يسا ل التريو

مفاتيح التعامدل مد  املعرفدة  اكلسداق  وعقدد  وإعتدا   وتو يدف  واسدل مار  مد  خد و تنميدة مادارا  البحدا 

ددددق وددددك الع  ددددا  البينيددددة وددددك مجددددا   املعرفددددة املختلفددددة   والوصددددوو إقدددد  املعلومددددا  وتنُّيماددددا وتو يفاددددا والتعمو

ل   
ه
شددذ

و
والددربط بددين  رزا أددا مدد  التركيددز ع دد  إكسدداق الطالددل  سدداليل الددتعلأ ال دي ددة  وخاصددة  عمدداع ال ددد ت

ادداسأأ عحددو  دعامددا  املعرفددة التنافسدديةم والدد  لتوسددي  معددرفتأأ وتُددادة مادداراسأأ و دددراسأأ وخسائسدداأ وتورو

زوالتنافسية ير التميو  .ف 

لميالب ث  -  :الع 

لودددد والرصددديد املعروددددك بالجامعدددة  وسددديبد  الددد  بوضدددد   ددد  عحدددو ،سدددل مار وددددك البحدددا الع  سددديتأ التورو

ق  ددد  عحددو تسدددُو ر   وبدددي التورو لودددد تل ددد ا تيارددا  مجتمعيدددة  وتددوفر البيئددة الداعمدددة لتطددُو خطددة للبحددا الع 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

382    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

ن الجامعددددددة واملسسسددددددا  البحددددددو  التطبيقيددددددة وعقددددددل التينولوريددددددا مدددددد  خدددددد و العمددددددل ع دددددد  إ امددددددة رسددددددور بددددددي

َنح والعقود والشرا ا  بين الجامعة والقطا  الخان د م  وظ وك يجأ امل   .السناعية تنعي  وك شذل تزايو

 :التمو ل -

دددددددد  وددددددددك  وضددددددددا    اديميددددددددة  ور ددددددددأ تددددددددوفير ال ذومددددددددة  َحسو
َ
ددددددددل يلبعدددددددد  ت اعخفددددددددا   دددددددددة  تمددددددددة التمُو

تلناسددل مدد  ا تياراسأددا ومتطلباسأددا ال اليددة  و   مخسسددا  ماليددة لجامعددة كفددر الشدديخ  يددر  نأددا   العددادة    

ددد  ودددك  عدددض   شدددطة ال تمدددة  ر والتحدددديا  فتتورددد  الجامعدددة إقددد  التوسو ددد  والتطدددُو تناسدددل طمو ادددا ودددك التوسو

لترطيددة ا تياراسأددا املاليددة م ددل تقددديأ ،سلشددارا  ودراسددا  الجدددو  للمسسسددا  ، تسددادية ووعتاريددة  

عماو  ير  نأا لأ تسل  عد بالبيئة الجامعية إق  مستو  بيئة  عماو ال دد تطمدح وعقود شراكة م   طا    

 .إلي  الجامعة ال د تس   إق  تحقيق امليزة التنافسية

ة والتكنولوجية - يم  :البنية الت ت 

ي التينولوتك وتساهأ  تبادر رامعة كفر الشيخ بتعسي  هيا ل وتنُّيما  رديدة تتوافق م  التقدو

ادة العُّودف مد  التطبيقددا  الجديددة  وتلناسدل مد   سداليل العمددل ال دي دة  وتسدمح بلندامي  دددرة ودك ،سدتف

املسسسدددددة ع ددددد  العمدددددل ضدددددم   سددددد  تنافسدددددية مددددد  البددددددي ودددددك إ شددددداي و ددددددا  رديددددددة تركدددددز ع ددددد  التطبيقدددددا  

أ  عمداو  كمدا تتو 
َ
د  عحدو عدال رد  الجامعدة التينولورية واملعرفية  وتعتمد ع د  التخطديط وسدتراتي ك للتورو

ك يًرا عحو تينولوريا املعلوما  وللياسأدا ودك تحسدين  دا أدا وإعتاريتأدا املعرفيدة  وال دد يتعدا أ دورهدا ودك تطبيدق 

دددددز  كمدددددا يلندددددامف ،تجدددددا  باسدددددل مار تينولوريدددددا املعلومدددددا   إسدددددتراتيجيا   ائمدددددة ع ددددد  ،بتذدددددار ووبددددددا   والتميو

 . شطة التنافسية الناشئةو،تسا   وك دعأ العملية التعليمية  و 

 :التسو ق -

ددد لليددا    
َبنه

َ
قية  ائمددة ع دد  املعرفددة  مدد  خدد و البدددي وددك ت دد  بدددي التحددروي عحددو إسددتراتيجية تسددُو

ا
َتَو  يو

لميدددة ال ددد يدددتأ إعددددادها ودددك املسسسدددا  البح يددة  مددد   هميدددة التنسددديق مددد   ق عتدددائج البحدددو  الع  واضدد ة للسدددُو
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ق ،ختراعددددددا   القطدددددا  الخددددددان ودددددك الدددددد  مدددددد  خددددد و الع قددددددود والشددددددرا ا   مددددد  إمذاعيددددددة إ شدددددداي هيئدددددة للسددددددُو

ق إع مي  ق التينولوريا   ل ال  يتأ وك  ل توفير تسُو لمية م  التركيز ع   تسُو و،بتذارا   و بحا  الع 

 .ب مذاعا  رامعة كفر الشيخ ومخرراسأا

 :التدو ل -

ل التعليأ وتُادة التعا د ،هتماي بتدُو لود بين رامعدة كفدر الشديخ م  املحتمل تزايو ون والتبادو الع 

ددرا  النُّددداي العدددالود   
والجامعددا   خدددر   واملراكددز البح يدددة  والتحالفددا  مددد  الجامعدددا  العامليددة ملوارادددة متريه

ل مد  خد و التدروُج للبدرامج التعليميددة  يدر التددُو د  عحددو تطبيدق ف  ُّادر هدها ،هتمداي مد  بددي التورو الجديدد  ُو

ا  وإبرا ر البحدا عاملي  ي اتفا يدا  تعاوعيدة مد  رامعدا  عامليدة رائددة ودك مجداو التعلديأ وخبراتد  بمدا يددعأ تطدُو

   م  إعجات مشاري  بح ية ب سااي با  ين م  رامعا  مختلفة
ه
َمي لود ومنجزات   وبما يو  .الع 

 :تداعيات السينار و إلاصيحي -ج

و  دو   عض التداعيا    عد تحقيق هها السيناُر
ا
َتَو   :   م   هماايو

ددز والتنافسددية  - النُّددرة إقدد  التعلدديأ الجددام ك كمسدددر إلعددداد ال قافددا  املانيددة املختلفددة  ورواد التميو

وددددك املجتمدددد   ومددددا يلبدددد  الدددد  مدددد  السدددد ك ل رتقدددداي بمسددددتو  التعلدددديأ بجامعددددة كفددددر الشدددديخ  وتنويدددد  

رة لَّفراد  واملتطلبا  امل  
َير  ملواراة ، تيارا  املانية املتريه  .تجددة للمجتمعا ص 

ددز والتنافسددية لنُّداي التعلدديأ بجامعددة كفددر الشدديخ وتوليددد  يمددة  - ددد مدد  لليددا  تحقيددق التميو ضدخ املُز

 .ا تسادية للبحو  تدعأ موارد الجامعة  مما يدعأ التورو  عحو التنافسية

دد  إصدد جك يقتيددأد إعددادة النُّددر وددك التخسسددا  الدراسددية املطرو ددة للتقليددل مدد  ي - َورو
َ
جددأ بددروت ت

مدددا   يطلبددد  سدددوا العمدددل منأدددا  وودددك الو ددد  ااتددد  العمدددل ع ددد  تعهيدددل الطالدددل بجامعدددة كفدددر الشددديخ 

 .ليذون  ادًرا ع   وبدا   وخلق فرن العمل وتنمية مجا ت   وخلق فرن تنافسية
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َحددروي الددنُّأ   اديميددة وخاصددة الجامعددا  بخطددوا  واضدد ة تجددا  مجتمعاسأددا وددك محاولددة لجعددل  -
َ
ت

وييقدددة السدددلة بددداملجتم  لتعمدددل رنًبدددا إقددد  رندددل مددد  املسسسدددا  ،رتماعيدددة و، تسدددادية الجامعدددة 

لتلبيدددددة ا تياراتددددد   وهدددددو مدددددا يلدددددزي ،رتبددددداع املتزايدددددد بدددددين الجامعدددددة واملسسسدددددا  وعتاريدددددة و طددددددا  

 . عماو لةمان التذامل والتواتن وك  دوار بينأأ

دد رامعدة كفدر الشديخ مبدادرا  إ -  
ر املنُّومدة التعليميدة  أدا ع   الر أ م  تبنه صد  ية رديددة لتطدُو

 مد  الترييددر الجدهري  والتركيدز ع دد  عددد محدددود 
ً

إ   نا عتائجادا تدنعي  ع دد  إصد   العمليدا  بددد 

 .م  العمليا   و   شطة التنافسية كمدخل لتحقيق رسالة الجامعة

مو   عض عتائج الترييدر ودك التعلديأ بجامعدة كفدر الشديخ ر دأ محد -
َ
ل
َ
وديتد  وبطئد   كمدا  نا الترييدر ت

مدددددددد  املحتَمددددددددل  ْن صشددددددددمل  عددددددددض رواعددددددددل الايذددددددددل  ساسددددددددأد بسددددددددورة رزئيددددددددة  واخددددددددت ع ال قافددددددددة 

 للعمليددددددا  
ً

دددددد   
مه
َ
ي سددددددأد الددددددهي سيسددددددبح رددددددزًيا مدددددد  ال قافددددددة التنُّيميددددددة ومو

و
ير التناف وصدددددد  ية بددددددالف 

ا م   هداف وستراتيجية
ً
 .  اديمية وهدف

أ واعدما  و  - اضا بين رامعدة كفدر الشديخ ومسسسدا  العمدل ووعتدا  بداملجتم   شدذل   دو  ت  و

 وضدا ممدا سدبق  ممدا يددسدي إقد  ،رتبداع الوييدق بدين التعلدديأ والعمدل  وبدهل  يدتأ تطبيدق املعرفددة 

 ودددك 
ً

ودددك ميددددان العمدددل ال قيقدددي ودددك مجددداو التخسددد   ومددد  يدددأ يسدددبح لاددده  الجامعدددة دوًرا مقبدددو 

 .شاملة واملستدامة  والس ك عحوالتنافسيةتحقيق التنمية املجتمعية ال

دددرَرأ إقددد  رؤُدددة ورسدددالة  -
َ
ت ددد  إسدددتراتي ك رديدددد يو ددد  عمدددو تورو

ا
َتَو  مددد  بددددي  سددداد املبدددادرا  وصددد  ية يو

ددددد يقافددددة   
رتيددددز ع دددد  هدددددف رئددددي  هددددو تنميددددة مددددداري  فددددراد  ووعددددوأأ لتبنه لجامعددددة كفددددر الشدددديخ  ُو

زوالتنافسية  والتوسو  وك  شر الف   سأد  وعثر بهور الجامعة اا  التورو  التنافسأدالتميو
و
 .ير التناف

ددر عدد  عمددط الجامعددة املختلطددة يميدد    
َعبه

و
و وصدد جك امل وددك ضددوي مددا سددبق عرضدد  مدد  وصددف للسدديناُر

َعددددو محاولدددة إلردددراي  عدددض التعددددي   الجزئيدددة لَّوضدددا  القائمدددةم  أددددف تعميدددق  عدددض الجواعدددل  القدددوو إعددد  صو

الجواعدددل السدددلبية فوأدددام  ي إعددد  بم ابدددة إصددد   رز دددي  و  سددد د ودددك  عدددض رواعدددل  ويجابيدددة  وت ددد يح  عدددض
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دك متطلبدا  الترييدر   
ه
 

و
سدأد و  شدطة التنافسدية  ليند    يحقدق  شدذل  ك

و
ير التناف املنُّومة وك سليل إدما  الف 

دد
ً
ددا لذددل املسددتقب ك املنشددود عحددو الجامعددة ال ددد تسدد   إقدد  تحقيددق امليددزة التنافسددية وال ددد تتطلددل تخطيط لي  ا تذامو

 .رواعل املنُّومة الجامعية

 (السينار و التنا سم ( )سينار و ت قيق امليزة التنا سية)السينار و الابتكاري  .2

ري  املدعموو  وهدو يم دل  ق علي  التحُو ك  املتفائل  ال دوري  وبدداوك  ،سدتأداوك  التطدوو
َ
طل هو ما يو

يذددون علوأددا عُّدداي التعلدديأ بجامعددة كفددر الشدديخ  ويعتمددد ع دد  فيددرة السددورة املر وبددة وامل اليددة ال ددد يميدد   ْن 

رئيسددددة مسداهددددا املرددددايرة اليبيددددرة للوا دددد  الددددراه  مدددد  خدددد و ترييددددر رددددهري ويددددوري شددددامل للوضدددد  الددددراه  لادددده  

يري والتنُّيودد  واعتبدار الد  مطلًبدا  ر ووبدا  الف   إق    بأف  ا   التطوو
ً

الجامعة  وإعادة هندستأا وصو 

رة يوُ  
َ
 .ا لتحقيق امليزة التنافسية املطلوبة  سرعة وبعمان وبخطف واض ة ومبتي

و بجامعدددة كفدددر الشددديخ مددد  الجامعدددة التقليديدددة إقددد  تحقيدددق امليدددزة  و فددد ن الَتَحدددوو ووفًقدددا لادددها السددديناُر

 التنافسدددية يفدددر  ع ددد  الجامعدددة الترييدددر الجدددهري الشدددامل ودددك   عددداد التنُّددديأ املسسسدددأد  افدددة  بمعندددف  عددد  لددد 

ة واملاليدددددددة  يتحقدددددددق إ  إاا   ددددددددي  الجامعدددددددة ترييدددددددرا  شددددددداملة ودددددددك رميددددددد  عوا وأدددددددا ال قافيدددددددة والفنيدددددددة واللشدددددددُر

والتنُّيميدددة  وهدددو مدددا يتطلدددل إعدددادة هندسدددة الجامعدددة   دددف تتحدددوو البيئدددة الجامعيدددة إقددد  بيئدددة  عمددداو داعمدددة 

لجامعيددددة  ومددد  هددددها املنُّددددور لببددددا  و،بتذددددار والتنافسدددية  مدددد  ال فددداظ ع دددد  القددديأ   اديميددددة للمسسسدددة ا

و ع   فيرة هندسدة الترييدر ال دد تتطلدل البددي مد  السدفر بد ررايا  يورُدة  الفلسفي للتجديد  يقوي السيناُر

دَرة  بمعنددف إعدادة صدديا ة  هددافاا  وتحديددد 
َ
ْبَتي د   مو سو

و
سدريعة إلعدادة اكلشدداف املسسسدة وربددط  رزا أدا ع دد   

تأدددددا املسدددددتقبلية  وكدددددهل  تج دددددل ال قددددداوك رسدددددالتأا ورُؤ  عددددد  إعدددددادة التحُو
ً

ديدددددد  دوارهدددددا بسدددددورة مسدددددتمرة  فةددددد 

ر التنُّيودد ل جامعدة  وتمايدًدا لنقلادا إقد  مسداف   للتطدُو
ً

لتسبح السيادة لل قافة التنافسية واعتبارها مددخ 

 .املنُّما  ال د تس   إق  تحقيق امليزة التنافسية وك  عمالاا  م  املحافُّة ع   السما    اديمية
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 :طلقات السينار و الابتكاري من -أ

و ،بتذاري م  عدة مرتيزا    هماا  :ينطلق السيناُر

د  العدالود  - عد املستقب ك وك منُّومة عُّاي التعليأ وك رامعة كفر الشديخ  وإضدفاي التورو إدخاو البو

التنافسدددددددأد والطدددددددا   الددددددددوقك ودددددددك املنددددددداهج والبدددددددرامج الدراسدددددددية والددددددد  اسدددددددتجابة لتلبيدددددددة ، تياردددددددا  

 .املستقبلية لسوا العمل ومتطلبا  التنافسية وا تساد املعرفة

دد  تنافسددأد  - ددل مسسسددا  املجتمدد  وهيئاتدد  ومنُّماتدد   افددة إقدد  منُّمددا  اا  تورو دد  عحددو تحُو الَتَورو

لوددد ووبدددا  التينولددوتك  مدد  ،هتمدداي الجدداد ال قيقددي بددالقيأ املجتمعيددة  تعتمددد ع دد  ،بتذددار الع 

ددددددة   اديميددددددة  والددددددتعلأ الددددددهاتي واملسددددددتمر  واسددددددتق لية : افسددددددية م ددددددلالداعمددددددة لل قافددددددة التن ال ُر

يدددددري ودددددك   عددددداد  يدددددر  واملشددددداركة ويجابيدددددة ودددددك العمدددددل ووعتدددددا   والتفييدددددر النقددددددي  ووبددددددا  الف  الف 

لأ  افة  .وميادي  ومجا   الع 

جتم  ممدا يدسدي الت  أ و،عدما  الواضا بين مسسسا  التعليأ ومسسسا  العمل ووعتا  بامل -

إق  ،رتباع الوييق بين التعليأ والعمل  وبدهل  يدتأ تطبيدق املعرفدة ودك ميددان العمدل ال قيقدي ودك 

مجددددداو التخسددددد   ومددددد  يدددددأ يسدددددبح لاددددده  املسسسدددددا  دور متزايدددددد ودددددك تحقيدددددق التنميدددددة املجتمعيدددددة 

 .الشاملة وبهل  تتحقق امليزة التنافسية

ودور  ودددددددك عمليدددددددة التنميدددددددة الوطنيدددددددة واسددددددددتدامتأا   إدراي ال ذومدددددددا  ألهميدددددددة النشددددددداع التنافسدددددددأد -

واللسددددارو  لبددددهو الجاددددود مدددد  خدددد و السياسددددا  والخطددددط وسددددتراتيجية وددددك املسسسددددا  التعليميددددة 

زة والتنافسية  
لية والبرامج   اديمية وال د تدعأ  فراد اوي السما  والقدرا  املتميه  .والتدُر

ددددة تدددددعأ الَتَحددددوو   وا - ددددرا  ال ورُددددة وددددك رميدددد  املجددددا    وتدددددف  عحددددو إعددددادة إرادة سياسددددية  ُو لتريو

يري وووك يقاوك شامل ضج ف 
و
 .هيذلة املسسسا  وإعادة هندستأا وك ضوي ع
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و عموًمدددددا مددددد  خسائسددددد  التعبيدددددر عددددد  تلقائيدددددة وا تياردددددا  النسدددددق ،رتمددددداوك   يدددددر  نا  - إنا الَتَحدددددوو

ا بطبيعت   و وك التعليأ الجام ك عاملي  ر الَتَحوو  
َعبه و هداف  تجاوت التلقائية و واعين النسق القومي ليو

 (.26  6002 أاي الدي   )ع  ا تيارا  النسق العالود 

و ، تسدداد املسددري عحددو ا تسدداد املعرفددة وهددو مددا يددنعي  وددك  - َحددوو
َ
د  مجتم ددك يقيددأد بةددرورة ت َورو

َ
ت

لود وك مواراة مشي   امل ز دور البحا الع  جتم  والدف  عحو تطبيق شذل اهتماي مجتم ك بتعُز

 .عتائج 

َندددف رديددددة داخدددل  - إيمدددان القيدددادا  الجامعيدددة  نا التنافسدددية املسسسدددية تتطلدددل مدددي د تنُّيمدددا  وب 

ددَرة ال ددد 
َ
بَتي

و
املنُّمددا  القائمددة  وإعددادة مددي د املسسسددا  مدد  خدد و  فذددار و سدداليل الجديدددة وامل

 .تساأ وك هندسة التريير والتنافسية

درا  امتدد  الطوفان املعر - أ املعاصدر بموردة مد  التحدديا  والتريو
َ
وك واملعلوماتي الهي يوار  العال

دددرا    
للشددمل مجدددا   ال يددداة  افدددة و برتهدددا التعلددديأ  ومددا يتطلبددد  الددد  مددد  ضدددرورة مواكبتددد  للمتريه

 .العاملية واملجتمعية ال د فرض   تمية ،عدما  وك ، تساد القائأ ع   املعرفة

ددة إتا ددة املجدداو املروعددة   ادي - ميددة و ابليددة النفدداا إقدد   بحددا  والتقنيددة واعفتددا  السددوا وديناميييا

دددددة  يا  
دددددة املاده يا لددددددخوو مسسسدددددا  رديددددددة إقددددد  السدددددوا مددددد  عا يدددددة  وسددددداولة النفددددداا إقددددد  البنيدددددة التحت 

 .ل جامعة م  عا ية  خر  ( تينولوريا املعلوما  و،تسا   واملرافق)

ددد دعددأ السياسددا  ال ذ - ددز والتنافسددية ودددك تزايو وميددة وتددوفير بددرامج الددددعأ املدداقك الدد تي لتحقيددق التميو

ل و عُّمدددة التعلددديأ مددد  تدددوافر املعدددايير ،رتماعيدددة و، تسدددادية ال دددد تشدددج    عُّمدددة وبدددرامج التددددُر

 .النشاع التنافسأد ويقافت   وتدعأ وبدا  و،بتذار والتنافسية
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 (:القو  والعوامل اححاكمة)مشاهد السينار و الابتكاري  -ب

دد   ْن تئددوو إليدد  رامعددة  مي  ددا يو ر مل 
َسددوو

َ
ا ع دد  ت بَنددف تفسدديلي 

و
و ع دد  عدددة مشدداهد ت ينطددوي هددها السدديناُر

و الذامددل عحددو الجامعددة ال ددد تسدد    كفددر الشدديخ إاا مددا  امدد  باتخدداا  ددل ورددرايا  واملسددارا  العمليددة للَتَحددوو

 :يق امليزة التنافسية  وم   هأ هه  املشاهد ما ي كإق  تحق

 :القيادة واححوكمة -

ليدددة تلبندددف مددددخل  اديدددة وتنافسدددية داعمدددة وتوروأيدددة وتحُو سدددلتوق  إدارة رامعدددة كفدددر الشددديخ  يدددادة ُر

ز   ا رديًدا للمسسسا  ال د تس   إق  تعُز ًاا إستراتيجي  َورو
َ
ادة وستراتيجية والتنافسية واعتبارها ت دراسأا الُر

دددر 
َ
بَتي دددز ومو  

دددز والتنافسددية مددد  ودارة وسدددتراتيجية ودددك شدددذل  إداري متميه التنافسددية مددد  خددد و رمددد  عناصدددر التميو

ددددل بددددين مادددداي و دوار املسسسددددا  الجامعيددددة لتحقيددددق  هددددداف وسددددتراتيجية  وسددددوف  يأدددددف إقدددد  تحقيددددق التذامو

 :تتم ل  برت مااي القيادة الجديدة وك

 لرسدددددالة والرؤُدددددة ووسدددددتراتيجيا  الداعمدددددة لعمليدددددة الترييدددددر لةدددددمان تحقيدددددق ،لتدددددزاي الجددددداد با

و الذامل والجهري ملنُّومة رامعية تس   إق  تحقيق امليزة التنافسية  .الَتَحوو

  تعسددي  عُّدداي ربددط  ددوي بددين رامعددة كفددر الشدديخ وبددين  ياداسأددا الجامعيددة و يددادا  ، تسدداد

ة  .القومي لتحقيق  هداف تنمُو

  التواصدل   داديود لددعأ التعداون ودك املجدا   التعليميدة والبح يدة سدواي مد  الجامعدا  دعدأ

 .العربية والعاملية  و م  القطاعا  وعتارية

 :التوجح إلاستراتيجي والتنا سم  -

ددد   َورو
َ
سدددوف يدددتأ تخطددديط الجامعدددة ال دددد تسددد   إقددد  تحقيدددق امليدددزة التنافسدددية بذدددل ماامادددا بنددداًي ع ددد  ت

سددددددأد  وسددددددتلتزي الجامعددددددة ب عددددددادة هندسددددددة املددددددوارد والعمليددددددا  واملخررددددددا  عبددددددر القيدددددداي بترييددددددر إسددددددتراتي ك تناف

دف الرسددالة وسدتراتيجية ل جامعدة  مد  خد و إعدداد إسددتراتيجيا   إسدتراتي ك وردوهري مد  خد و إعدادة تعُر
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لدددة  ردددل  ردددر  إ ددددا  ترييدددر يدددوري للمنُّمدددة كذدددل  مددد  التركيدددز ع ددد  الاددددف  كبدددر مددد   إعدددادة تنافسدددية طُو

نطوي روهر التورو  وستراتي ك التنافسأد ع   و الذامل  ُو ا وهو الَتَحوو  :هندسة الجامعة إستراتيجي 

  إعدددددددادة توريددددددد  مجادددددددودا  رميددددددد  املنلسدددددددبين لتحقيدددددددق النمدددددددو ودددددددك مجددددددداو   شدددددددطة التعليميدددددددة

 .والبح ية والخدمية والتنافسية كذل

  ر  ددر ز ووبدا  وتطدُو درا  الداخليدة والخارريدة  ا الجامعة عحو التميو  
اسأا ل سدتجابة للمتريه

 .ووفادة م  الفرن ال د تتوارد وك بيئتأا التنافسية

 دعأ القدرا  التنُّيمية وتعهيل الجامعة للمشاركة وك منُّومة ،بتذار الوطنية والتنافسية. 

 اتدددد  مسددددايرة املسددددتجدا  بقسددددد ،سددددتفادة منأددددا  شددددذل  م دددداقك با تندددداي الفددددرن ووددددك الو دددد  ا

لود والتينولوتك ووعتاتك  .مجا أة التحديا  وك محيطاا الع 

 :الثقا ة التنا سية -

و ال قددددداوك واضدددددً ا مددددد  خددددد و بلدددددورة يقافدددددة رديددددددة تقدددددوي ع ددددد  رفدددددض العناصدددددر  سدددددوف يبددددددو الَتَحدددددوو

دة وبدددا  و،بتذدار وإ درات  دة  وبداألخ  رفددض  دل مدا يلندداو  مد   ُر ي  ال قافيدة القديمدة  املاديددة واملعنُو التقدددو

ددل ال قافددة الجامعيددة كةددمان عجددا   دد  التنافسددأد الددهي يتطلددل باألسددا  تحُو ددزم وهددو مددا يحتاردد  التورو والتميو

لية عحو التنافسية  وم   هأ م مح ال قافة التنافسية ما ي ك  :بقية املسارا  التحُو

  و يرهددددا بمددددا  تدددددعأ شدددديو  السددددلوكيا  التنافسددددية  املخدددداطرة و،سددددتق لية و،بتذددددار ووعجددددات

ة مبتيرة وك املجتم    اديود را  رهُر  .صساعد ع   التروُج إلمذاعية  دو  تريو

   تةدم  اسدتدامة ،تجاهدا  ويجابيدة املتزايددة والداعمدة ملبدادرا  التنافسدية وال دد تُّادر مد

ز وك  داي  .خ و التناف  وك رلل وا تنان الفرن  والتميو

  ة ومتجهرة وك القيأ  .واملعتقدا  و فذار والتفاع    لتنعي  وك املمارسا  الجامعية ُو
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 :املوارد البشر ة -

ة سدددوف تسدد   الجامعدددة ال ددد تر دددل وددك تحقيدددق امليددزة التنافسدددية بذددل مدددا  مدد  تنددامي القددددرا  اللشددُر

ددددة واملتخسسددددة وومذاعددددا  والقدددددرا  املعرفيددددة املتددددو 
َ
ل ها

َ
س
و
ة امل افرة بالجامعددددة لددددديأا إقدددد  اسددددل مار املددددوارد اللشددددُر

(. 22  6000سددوا ل  )وتردخيرها لخدمدة املجتمدد   شدذل  عداي  والقطددا  العداي و طدا   عمدداو  شدذل  خدان 

ة   اديميددددة تلناسددددل ومتطلبددددا  تحقيددددق امليددددزة التنافسددددية   دددد  للمددددوارد اللشدددُر سو
و
لدددها تركددددز ع دددد  إعددددادة بندددداي  

ي التينولوتك وال ورة املعرفية   :وال  م  خ و ما ي ك وتستجيل ملتطلبا  التقدو

  يددددددر بددددددرامج مانيددددددة مسددددددتدامة لتنميددددددة ال قافددددددة التنافسددددددية لعةددددددو هيئددددددة التدددددددري  ليذددددددون اا ف 

ز  
 .تنافسأد وكفايا  مسهلة لدور  كع اديود متميه

  ر  دا أددأ وتنميددة ل ع دد  ال قافددة التنافسددية للقددادة لتطددُو ل وإعددادة التدددُر تقددديأ بددرامج للتدددُر

و ل جامعة اا  الَتَورو  التنافسأد دوارهأ ال تمة وك مر لة ال و  وما  عد الَتَحوو  .َتَحوو

  ر العقليدددددة التنافسدددددية للطددددد ق  وبنددددداي املادددددارا  التنافسدددددية مددددد  خددددد و بنددددداي التركيدددددز ع ددددد  تطدددددُو

مجتمعدا  ط بيدة تشداري وددك مجموعدا  واسدعة مد    شددطة التنافسدية بددعأ  عةداي هيئددة 

 .(Gibb et al, 2013, 14)التدري  

 ا وداعًمددددددا ألهددددددداف دعددددددأ ا   ساسددددددي 
ً

لخسددددددائ  التنافسددددددية لجميدددددد  العدددددداملين باعتبددددددارهأ عددددددام 

 .الجامعة ال د تس   إق  تحقيق امليزة التنافسية

 :بيلة التعليم والتدر ب -

تسدد   الجامعددة ال ددد تر ددل وددك تحقيددق امليددزة التنافسددية مدد  خدد و تعلدديأ تنافسددأد لبندداي الطدد ق بندداًي 

 مددددد  خددددد و 
ً

 ومتذدددددام 
ً

إكسدددددا أأ املعرفدددددة العميقدددددة واملادددددارا  التنافسدددددية والقددددديأ ال ابتدددددة ال دددددد تلددددديح لادددددأ شدددددام 

الفرصة ليذوعوا  ادُر  ع   وعتا  والنجا  وك تلبية متطلبا  سوا  عماو  بمعنف لخر بيئة رامعية تم ل 

ز والتنافسية  يتأ ال  م  خ و ما ي ك لأ و،بتذار والتميو  : اعدة للع 
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 ج  دادًرا ع دد  الخددرو  مد  دائددرة التخسد  وكسددر ال ددود البينيددة بددين  التركيدز ع دد  رعدل الخددُر

 . عوا  املعرفة

   لدة  مدد خاصدة بدالط ق و عةداي هيئدة التددري   تشدرف علوأدا الجامعددا ليدة طُو بدرامج تدُر

 .لدعأ مدخ   منُّومة التعليأ التنافسأد

   ل ع   إعداد الخطط واملشاري  .التنافسيةتسميأ   شطة مبتيرة للتدُر

  تطبيددددق إسددددتراتيجية للتعلدددديأ التنافسددددأد مدددد  خدددد و رعددددل املشددددروعا  واملبددددادرا  اا  السددددلة

ا م  الجاعل التطبيقي  .بالتنافسية و،بتذار رزًيا روهرُ 

 :املناهج وأساليب التعليم والتعلم -

لددددعأ ودددك ضدددوي  هدددداف التعليميدددة الجيددددة سدددلتور  رميددد  املنددداهج و  شدددطة ع ددد  ورددد  التحديدددد 

وإكسددددداق املادددددارا  التنافسدددددية للطددددد ق  مددددد  التركيدددددز ع ددددد  دعدددددأ وبددددددا  و،بتذدددددار والتواصدددددل وإدارة الع  دددددا  

 :واملخاطرة وسيذون م  لليا  ال  ما ي ك

  ر ع دد   خدده بدداملنهج اي الوراددة التقنيددة توسددي  مفاددوي املددنهج وتركيددز ك يددر مدد  رواعددل التطددُو

عا  وك الجواعل الت  .طبيقية مما سيذون ل  مةامين با ية وك املستقبلإق  إ دا  توسو

  سددددأد ودور  وددددك
و
يددددر التناف ،هتمدددداي بتو يددددف املددددنهج وددددك  شددددر ال قافددددة التنافسددددية واسددددليعاق الف 

 .التنمية الهاتية  وربط خبرا  التعلأ بطبيعة النشاع ، تسادي التنافسأد

 ييفدل  ددرسأأ ع د  تطبيددق  تركيدز   شدطة ع د  دعدأ  فذدار الطد ق التنافسددية باملسدتو  الدهي

  وتررمتأا إق  مشروعا  بادئة
ً

 .هه   فذار مستقب 

لمي -  :الب ث الع 

دددددز البحيدددددد مدددددد  خددددد و تدددددوفير بيئددددددة عمدددددل داعمددددددة  سدددددوف تسدددددتأدف رامعددددددة كفدددددر الشددددديخ تحقيددددددق التميو

لود و،بتذار وك البحو   وتوفير مناخ إيجابي صسمح بلبادو  راي و فذ ار وبداعيدة  ومشجعة ع   النمو الع 
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لوددد وددك املجددا    ساسددية والتطبيقيددة  واسددل مار  عبددر التعدداون مدد   ددز والتنافسددية وددك البحددا الع  وتحقيددق التميو

ز ،بتذار وعقل التينولوريا ز.  طا   عماو وك تعُز  :(Postiglione, 2011, 71) هأ م مح هها التميو

 شددددتركة بددددين التخسسددددا  املختلفددددة   مددددر إتالددددة ال ددددوارز ال ددددد تحددددوو دون إرددددراي البحددددو  امل

ادة البحو  البينية وبداعية اا  الَتَورو  التنافسأد  .الهي يسدي إق  ُت

   َسددددددة لدراسددددددة و ددددددل مشددددددي   القطاعددددددا سا
َ
خ

و
لميددددددة التطبيقيددددددة امل ،سددددددلناد إقدددددد  البحددددددو  الع 

د الروابط والتحالفا  وستراتيجية بينأا  ُز  .وبين الجامعةوعتارية  شذل  صعيد ال قة ُو

 ر رودة البحو  وك املجا    ساسية والتطبيقية لدعأ عمليا  عقل التينولوريا  .تطُو

   دددز واملنافسدددة مددد  خددد و بدددرامج الدراسدددا  العليدددا متعدددددة التخسسدددا  واملشددداري تحقيدددق التميو

 .البح ية الناتجة عنأا وال د تل د ، تيارا  املجتمعية

 دددْن  السياسدددا   وعقدددل املعرفدددة تشدددجي  إردددراي البحدددو  ع ددد  املسدددت و  الددددوقك  واملشددداركة ودددك صو

ز واملنافسة ز ،بتذار والتميو  .م  خ و رصد املذافآ  لتعُز

  طدددة بح يدددة بالجامعدددة تلسدددأ باملروعدددة  وتدددرتبط بمشدددي   التنميدددة املجتمعيدددة  كمدددا وردددود خُر

ددددة لَّبحددددا   تددددرتبط ب سددددتراتيجية  وميددددة لدددددعأ وبدددددا  و،بتذددددار والتنافسددددية  مدددد  ورددددود  ولُو

لمية التطبيقية اا  املردود ، تسادي التنموي   .الع 

ة والتكنولوجية - يم  :البنية الت ت 

دز   
ذدون  هدأ مدا يميه ة بما ي ئأ يجدأ   شدطة واملاداي الجديددة  ُو ة  ُو يا    ْن تذون البنية التحت 

ا
َتَو  يو

دددزة واعتبدددار الددد  عدددام  
دددا لةدددمان عددددي خرورادددا عددد  مسدددار رامعدددة كفدددر الشددديخ وردددود بنيدددة تقنيدددة متميه  روهرُ 

ً
 

 :تحقيق  هدافاا م   رل خلق بيئة   اديمية وتنافسية  ائمة ع   ،بتذار واملعرفة   هأ مُّاهر ال  ما ي ك

  دة مد  شدبية ،تسدا   ال دي دة  ومد   واعدد املعلومدا  و،سدتفادة ة  ُو يا تعسي  بنية تحت 

 .م  منجزا  مجتم  املعرفة ولليات 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

393    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

   َنوو  املسادر التينولورية الداعمة لقدرسأا ع   إعتدا  املعدارف وتو يفادا وإدارة  سديلتأا مد
َ
ت

 .ر   املاو املعروك

  دددد القددددرة ع ددد  التواصدددل ر إمذاعدددا  داعمدددة ألفةدددل  شدددذاو التواصدددل وليتروعيدددة ممدددا تُز
و
دددَوف

َ
ت

 .والتفاعل الخارتك

   ر  نددوا  ولليددا  لدددعأ   شددطة التنافسددية
و
ددَوف

َ
والتينولوريددا مجاددزة بع ددد   (ال اضددنا ت

 .التقنيا  و رازة واملسادر التينولورية و يرها مما ي ئأ تل    شطة

 :التمو ل -

ليددددة هائلدددة تسدددداعدها ع دددد  تحقيددددق  هدددددافاا وإعجددددات مااماددددا  تحقدددق رامعددددة كفددددر الشدددديخ تدددددفقا  تمُو

دددد   ر بمددددا يحقددددق مروعتأددددا و دددددرسأا ع دددد    اديميددددة والتنافسددددية  وتسدددداعدها ع دددد  تلبيددددة متطلبددددا  التوسو والتطددددُو

لية ع   ما ي ك را   وترتيز م مح خطتأا التمُو  
ف و،ستجابة اليقُّة للمتريه  :التييو

   ليدددددة  شدددددذل  يةدددددم دددددَرة بمدددددا يحقدددددق تددددددفقا  تمُو
َ
بَتي التحدددددالف مددددد   ردددددل مشددددداري  تنافسدددددية مو

 .والخدمية  افةاستمرار   شطة التنافسية  وتفعيل النواجك التعليمية والبح ية 

  ددق الشددرا ا  ال ددد تةددم  اسددل مار ددَرة عدد  طُر
َ
بَتي ليددة مو تسدد   الجامعددة إقدد  إيجدداد مسددادر تمُو

ق منتجاسأا التينولورية َرة  وتسُو
َ
بَتي

و
 .املعرفة البح ية امل

  ددددل ال ذددددومي كمسدددددر مددداقك و يددددد  بددددل تبحددددا عدددد  تنويدددد  مسددددادرها عددددي ،عتمدددداد ع دددد  التمُو

ت ال    
َعزه

و
لية وت  .كميزة تنافسية لااالتمُو

  دا و سدد عوائدد   ومد  عا يدة  خدر  تفدتح املجداو ورود فائض تمُو ك تس    سدل مار  تجارُ 

 .إل را  الجامعا   خر  ال د تحتا  إق  ال 

 

                                                 
()

كرة لخلرق بيترة عمرل اسرتثمارية مناسربة ليرغار المسرتثمرين  ساعد على  سريع نجاح أصحاب ايف رار الخمَّ هت ،داة للتنمية االكتيادية 

 .لميةما من ذ ي االختياصاا العِ يَّ ين  المبدعين  المخترعين من خريجت الجامعااا  السِ رِ  ِ تَ بْ  المُ 
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 :التسو ق -

قية  سددوف تتمتدد   قية ووددك ضددوي تنددامي الخبددرا  اللسددُو مدد  التخطدديط التذددامو ك للممارسددا  اللسددُو

دددددَرة رامعدددددة كفدددددر الشددددديخ 
َ
ْبَتي

و
ق املعرفدددددة والبحدددددو  امل  فيمدددددا يتعلدددددق بلسدددددُو

ً
ق خاصدددددة بقددددددرة فائقدددددة ع ددددد  اللسدددددُو

يدر  ة مد  الف  ْسدَتَمدا دَرة مو
َ
ْبَتي دتأ الد  بعسداليل مو ق املشدروعا  التنافسدية وعقدل التينولوريدا  ُو والتروُج للسُو

تضا ال  م  خ و ما ي ك سأد الهي تنتهج   ُو
و
 :التناف

  دددددَر أل
َ
بَتي

و
دددددة مددددد  التعلددددديأ التخطددددديط امل ق املخرردددددا  ،بتذاُر ق  يدددددا يدددددتأ تسدددددُو شدددددطة اللسدددددُو

قية لَّفذار  .الجام ك م  خ و تسميأ  ساليل وسياسا  تسُو

   قية مددد  ال فددداظ ع ددد ة   اديميدددة ع ددد  مادددارا  إدارة   شدددطة اللسدددُو ل املدددوارد اللشدددُر تددددُر

 .القيأ   اديمية

   ق ال ددديا ،سدتفادة مدد  التجددارق العامليدة وددك هددها ،تجدا ومتا عددة الجديددد ودك مجدداو اللسددُو

 .للمنتجا  املعرفية

  إ امة  اعدة بياعا  عد  املشدروعا  ، تسدادية والتنافسدية واملجدا   اا  السدلة با بتذدار

لود  .ووبدا  الع 

  ق التقنيا  وإصدار التراخي  وترجيل البرايا  .إ شاي و دا  للسُو

  دددددداو لقيددددددا  العوائددددددد وإدارة النُّدددددداي املدددددداقك الجديددددددد بمددددددا يةددددددم  ،سددددددتق لية إ شدددددداي عُّدددددداي فعا

حفت القيأ   اديمية  .ُو

 :التدو ل -

ل ع دددد  مسددددتو  رامعددددة كفددددر  ددددة للتدددددُو مدددد  تطددددور السددددمعة   اديميددددة سدددديتأ تفعيددددل إسددددتراتيجية  ُو

ل وددك لميددة تسددتأدف تحقيددق التنافسددية العامليددة مدد  خدد و التةددمين  عددد التدددُو وَضدد  وفددق منهجيددة ع 
و
 الشدديخ ت

ل وتحقيددق  رؤُددة ورسددالة و هددداف الجامعددة وسددتراتيجية  وَوْضدد  الخطددة التنفيهيددة ال ددد تةددم  عجددا  التدددُو
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لوددد والبحيددد ع دد  املسددتو   ددز التعدداون الع  عامليددة التعلدديأ الجددام ك مدد  تددوفير ،سددل مارا  ال تمددة مدد   رددل تعُز

 (:22-20  6002عبدالر م   )وتتضا  هأ مُّاهر ال  فيما ي ك . العالود

  دددددددزي  وددددددك مجددددددداو التنافسددددددية والدددددددرواد وددددددك مجددددددداو  
اسددددددتقطاق ورددددددهق  سددددددداتهة الدددددددوليين واملتميه

لود وتعيينأأ وك مجا   معينة تحتا  إلوأا الجامعة  .التدري  والبحا الع 

  مشدداركة الجامعددة و  سدداماا و لياسأددا وددك شددبذا  دوليددة تلناسددل وتخسسدداسأا املختلفددة   يددا

َعدو الشرا ا  الدولية م
و
   هأ مذوعا  الجامعة ال د تس   إق  تحقيدق امليدزة التنافسدية  مد  ت

 .ورود هيذل تنُّيود مستقل إلدارة الع  ا  الخاررية وك مجاو التنافسية وتنُّيماا

  ا ودددك إسدددتراتيجية الجامعدددة مددد  التركيدددز ع ددد  دمدددج   عددداد الدوليدددة ا  ساسدددي 
ً
ل هددددف اعتبدددار التددددُو

د الجامعة إستراتيجيا  متعددة  والعاملية والتعددية ال قافية م   
َبنه

َ
 هداف وستراتيجية  وت

ل التزاًما منأا باملبادا و هداف  ساسية ال د تس   إق  تحقيق امليزة التنافسية  .للتدُو

  دددق التبدددادو الط بددددي والدراسدددة عبدددر ال دددددود دعدددأ ال دددراي الدددددوقك لَّسددداتهة والطددد ق عدددد  طُر

ادة ال وافز والجوائز املشجعة للط قوالبع ا  الخاررية وبرامج التبا  .دو  خر  م  ُت

 :تداعيات السينار و الابتكاري  -جة

و  دو   عض التداعيا  م   هماا َتَو    عد النجا  وك تحقيق هها السيناُر  :يو

التددزاي رامعددة كفددر الشددديخ بمسددئوليتأا ،رتماعيددة وتزايددد  ددددرسأا ع دد  مواراددة مشددي   ومخددداوف  -

تعمددق دورهددا وددك  ددل املشددي   مجتمعيددة م ددل الف قددر والبطالددة ومذافحددة الجددرائأ النارمددة عنأددا  ُو

ة اليبر    .التنمُو

تنامي وك  اضنا   عماو الجامعية و يرها م   دوا  ال د تدير   شطة الجامعة ال د تس   إق   -

ير الددعأ تحقيق امليدزة التنافسدية وال دد تتضدا ماامادا ودك ا تةدان ،بتذدار ووبددا  مد  خد و تدوف

ْندددَتج ا تسدددادي  دددل بدددرايا  ،ختدددرا  إقددد  مو دددَرة وتحُو
َ
ْبَتي

و
املدددادي واملعندددوي  وتطبيدددق اسدددل مار املعرفدددة امل

و بيئة الجامعة إق  بيئة  عماو   اديمية ا تسادية اا  تورو  تنافسأد َحوو
َ
ز وت  

 .متميه
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ددددز النمددددو السددددري  ملادددداي رامعددددة كفددددر الشدددديخ واضددددط عاا بالدددددور الجديددددد وددددك منُّومدددد - ة ،بتذددددار والتميو

وارتباطاا املتزايد باملسسسا  وعتارية و طا   عماو وبال راي ،رتماوك والعالود الجديد و ير 

 .ال  م   مور تةرط بقوة وبسرعة وكفاية ع   عمليا  التريير

د  عحدو  - ا تسداد بناي ال قة وك دور الجامعة  كبيئة  عماو  ودك إعدادة هييدة ، تسداد الدوطند للَتَورو

ددد مشدداري  رائدددة   
َبنه

َ
 مدد  تنددامي  دددرسأا ع دد  ت

ً
ددز والتنافسددية  خاصددة املعرفددة وإدارة عُّددأ ،بتذددار والتميو

ي ، تسادي  .اا  مردود تنموي عاو وميزا  تنافسية تساأ وك تحقيق التقدو

د  ودك   شدطة الجامعيدة دون  - دة بمدا يلدديح التوسو دد بالعديددد تحقيدق ،سدتق لية املاليدة ووداُر التقيو

ددددًدا مددددد   مددددة مددددد  ال ذومددددة  وهددددو مددددا صعطددددي مُز دا
َ
ق
و
ددددد بامليزاعيددددة امل مدددد  ورددددرايا  الروتينيددددة   و التقيو

ز والتنافسية ا داعًما لببدا  و،بتذار والتميو
ً
وفر مناخ ة   اديمية ُو  .ال ُر

ملاددداي الجامعيدددة  افدددة تنددداي كبيدددر ودددك القددددرا  التنُّيميدددة لجامعدددة كفدددر الشددديخ يلبعددد  عمدددو ودددك إدارة ا -

ددددددة والتعليميددددددة والبح يددددددة  ددددددز مسشددددددرا   داي وددددددك  ددددددل املجددددددا   وداُر ددددددد معددددددد   وعجددددددات  وتميو وتزايو

ل بينأا  .والخدمية  و يرها م  املجا   الناتجة ع  التذامو

اكلساق وتحقيق مزايا تنافسية متعددة  شذل  صساعد ع   الَتَحسو  املسدتمر للسدمعة   اديميدة  -

زة وك التسنيفا  العامليةوا  
 .ل سوو ع   مراتل متميه

دد  كبيددر وددك الددروابط والتحالفددا  وسددتراتيجية سددواي مددا يتعلددق منأددا بدددعأ الع  ددة بددين رامعددة  - َوسو
َ
ت

كفدددر الشددديخ والقطاعدددا  وعتاريدددة والسدددناعية العامدددة والخاصدددة   و مدددا يددددعأ الع  دددة بينأدددا وبدددين 

 .رامعا  عاملية اا  تورو  تنافسأد

سددددددأد مدددددد  الطدددددد ق  و  عةدددددداي هيئددددددة  -
و
يددددددر التناف ددددددر ُ  واوي الف  ْبَتي 

و
ددددددزي  وامل  

دعددددددأ تنميددددددة ماددددددارا  املتميه

دددز تبدددادلاأ للمعرفدددة  دددوو املجدددا   اا  السدددلة  ومدددد رسدددور الع  دددة بيدددنأأ وبدددين  التددددري   وتعُز

َوسا  ين م  القطا  السناوك  إليراي فرن العمل التنافسأد ع   مستو  مو ل   
َموه

و
 .امل
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سيسددددبح  يددددا  مسشددددرا  ،بتذددددار وبددددرايا  ،ختددددرا  ورُددددادة  عمدددداو والتنافسددددية وددددك رامعددددة كفددددر  -

الشدديخ   ددد  هددأ معددايير  يددا   داي التنافسددأد ل جامعددة ال ددد تسدد   إقدد  تحقيددق امليددزة التنافسددية  

ة   د  هأ خسائساا يرُا ة الف  يا لي  يري وامل   .واعتبار ر   املاو الف 

ددددر   مددددد  و تحقيددددق امليدددددزة  وددددك ضددددوي مددددا عو ددددوَد  سدددديناُر و ،بتذدددداري التحددددُو ك  و مدددددا سو وصددددف للسدددديناُر

و املسدتقب ك املنشددود لجامعدة كفددر  د  مدد  إ ددا  الَتَحددوو  
ه
َمي دداو يو التنافسدية يميدد  القدوو إنا تطبيقدد   شدذل  فعا

َيا  العسددر ال دد  
ددد مدد   دددرسأا ع دد  مواراددة تحددده اقك  و،لتددزاي الشدديخ عحددو تحقيددق امليددزة التنافسددية  شددذل  يُز

ااا عحو خدمة املجتم   .بعدوارها ومسئولياسأا وال قة املجتمعية وك هه  الجامعة م  عجا  تورو

 (:التنا سم )الصعوبات املتوقعة أمام تنحيَ السينار و الابتكاري  -د

و ،بتذددددداري مجموعدددددة مددددد  السدددددعوبا  والتحدددددديا  ال دددددد  دددددد تعدددددوا  ددددد   ْن يوارددددد  السددددديناُر
ا
َتَو 

و
مددددد  امل

ًسددددا  مدددداي محاولددددة ترييددددر منُّومددددة عتيقددددة ُددددك عُّدددداي ت ددددًدا وسل  َماا ق لدددد  يذددددون مو حقيددددق امليددددزة التنافسددددية  فددددالطُر

و الذامددل   التعلدديأ بجامعددة كفددر الشدديخ  بددل إعدد   ددد يواردد  الي يددر مدد  العثددرا    ددف مر لددة الوصددوو  و الَتَحددوو

 :وم   برتها

دددد  املبيددددر عدددد  - إعددددادة هندسددددة الترييددددر  وترييددددر خطددددوع  الطمددددو  املتواضدددد  الددددهي يفيددددأد إقدددد  الترارو

و و،كتفاي بالنتائج املتواضعة  .الَتَحوو

سدددددددددوي املنددددددددداخ التنُّيودددددددددد  وو بددددددددداع املبيدددددددددر لَّفذدددددددددار التنافسدددددددددية الجديددددددددددة دون اعتُّدددددددددار النتدددددددددائج   -

ددددددد   دددددددق  هدددددددداف دون دراسدددددددة واعيدددددددة  و تخطددددددديط شدددددددبذي للمشدددددددروعا  اا  الَتَورو واسدددددددتعجاو تحقو

 .التنافسأد

 عمدددداو وصددددعوبة ورددددود شددددرا ا  وشددددبذا   عمدددداو تسدددداأ وددددك تحقيددددق التنافسددددية  ضددددعف شددددبذا  -

طة للمشروعا  التنافسية  .خاصة م  عدي توافر خُر
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ل التعامددددل مدددد  عُّددددأ إدارة املعرفددددة الندددداتج عدددد   يدددداق  و عقدددد   و عدددددي د ددددة البياعددددا   - ددددبو ضددددعف سو

 
و
يدر التناف سدأد وصدعوبة وعددي املسداواة واملعلوما   مما ييهئ بيئة  امةة و ير عادلة  مداي اوي الف 

 .وك ،ط   ع   البياعا  وال سوو ع   املعلوما 

دددددل ودددددك املرا دددددل  وقددددد  مددددد  تقيددددديأ الفيدددددرة التنافسدددددية وتقيدددددديأ  - دددددد القيدددددود والعوائدددددق  مددددداي التمُو تزايو

دَرَرددددة بددددالعقود املويقدددة للتحالفددددا  القائمددددة مدددد  مسسسددددا  
و
ليددددة امل رددددواها ووخ و بددددالبنود التمُو

د  والنمدو وصدعوبة توليدد مجددا    عمداو   بدل اكتمداو املشداري   و يدود وعوائدق  خددر   مداي التوسو

سأد  وهو ما يسير ع   بقية  هداف
و
ير التناف  .و  شطة رديدة  ماي اووي الف 

ل عائًقدددا  -  
ه
دددذ

َ
ش صدددعوبة القةددداي ع ددد  القيدددود ال قافيدددة املتعصدددلة بمنُّومدددة رامعدددة كفدددر الشددديخ ممدددا صو

و مستعسًيا ع   عطاا ع و عحو ال قافة التنافسية ال تمة لنجا  الَتَحوو  .مليا  الَتَحوو

ضددعف الدددعأ الفنددد التدددُر د والتينولددوتك الدد تي لَّ شددطة واملشدداري  التنافسددية  وضددعف وملدداي  -

 .باملعلوما  الذافية للبدي  أا

قية ودددددك تدددددروُج البحدددددو  و فذدددددار  - ْقدددددل التقنيدددددة  افتقددددار رامعدددددة كفدددددر الشددددديخ إقددددد  الخبدددددرا  اللسددددُو
َ
وع

قية   قية  سدددلل ضدددعف ،هتمددداي بدددالبحو  اللسدددُو دددل مددد  املشدددي   اللسدددُو وضدددعف يقافدددة التعامو

ْقدد  البياعددا  واملعلومددا  عدد  املسسسددا  ، تسددادية وا تيارددا  السددوا املح ددك والعددالود بمددا 
َ
وع

 .ينتج عن  م  عوائق وك التعامل م   سواا الداخلية  و الخاررية

ددة و  اديميددة العاملددة بددالتخطيط والتنُّدديأ والر ابددة عليجددة ضددعف كفدداية الذدد - ة وداُر وادر اللشددُر

ر امل د لتحقيق  ل  واعسراف العاملين عنالتطُو ضعف التعهيل العلود  واعخفا  مستو  التدُر

ز والتنافسية  .التميو

ل والددددددت - علأ عدددددددي اسددددددليعاق املعرفددددددة واملاددددددارا  التنافسددددددية وعدددددددي كفايتأددددددا وضددددددعف  عُّمددددددة التدددددددُر

ة و  اديميددددة مدددد  الطدددد ق و عةدددداي  سددددأد للمددددوارد اللشددددُر
و
يددددر التناف ر الف  التنافسدددأد ممددددا صعددددوا تطددددُو

ين  .هيئة التدري   و وداُر
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يددددددددر  - الددددددددة مدددددددد  الجامعددددددددة تجددددددددا  العناصددددددددر اا  الف   يدددددددداق الدددددددددعأ املسسسددددددددأد  و املمارسددددددددا   يددددددددر الفعا

سأد  وتد ي عُّأ املذافآ  وال وافز اللشجيعيةم ممدا يقلدل
و
قدف عقبدة  التناف مد  فدرن ،بتذدار  ُو

لة إلوأأ
َ
و 

و
 . ماي  درسأأ ع   استيماو املااي امل

ة وك بيئة املنُّومة  - يا سأد املختسة بتوفير البنية التحت 
و
ير التناف  ياق القيادة وستراتيجية اا  الف 

التعليميددددة وعدددددي م يمددددة السياسددددا  والقواعددددد وورددددرايا  لخسددددائ  الجامعددددة ال ددددد تسدددد   إقدددد  

 .يق امليزة التنافسيةتحق

و  وصددددعوبة ال سددددوو ع دددد   - معو ددددا  ا تسددددادية وماليددددة  ددددد تواردددد  الجامعددددة خدددد و عمليددددة الَتَحددددوو

ل عائًقددددا وددددك تعطيددددل  فذددددار واملشددددداري    
ه
ددددذ

َ
ش ددددل املشددددروعا  التنافسددددية  ممدددددا صو  مددددواو ال تمددددة لتمُو

 .املامة و،لتزاي باملسئولية ،رتماعية ل جامعة

و الذامدل للفيددر التنافسددأد  سدلل سددوي فاماددأ للنتدائج املرتقبددة للترييددر معارضدة   دداديم - يين للَتَحددوو

 و الخوف م  التعيير ع   القيأ   اديمية  والقلق م  دخوو الجامعدا  للدنُّأ السدو ية وبالتداقك 

 .(Philpott et al, 2011, 166)افتقاد امل الية وال زاهة 

التعثر وضعف الدعأ الفند وامل د ملواراة العوائدق وت د يح  ياق لليا  و دوا  معالجة  ا    -

و  رة لعملية الَتَحوو  
َيسه

و
 (.20  6002 بوبير  )املسار  و ياق  و عدي وضو  الةوابط الرشيدة امل

ضدددعف البيئدددا  التميينيدددة للتنافسدددية  يتضدددا الددد  ودددك عددددي ،سدددتعداد للمجاتفدددة  والخدددوف مددد   -

عددد  فددراد عدد  اليشددف  ر  مدد  و،سددتقرار الفشددل  وبو
و
عدد   فذددار الجديدددة واملرددامرة  وعدددي تددوف

 (.091  6002عبدالقادر  )التنافسأد 

معو دددددددا  تنُّيميدددددددة تتعلدددددددق با فتقدددددددار إقددددددد  السياسدددددددا  الداعمدددددددة وصدددددددعوبة وردددددددرايا  واملتطلبدددددددا   -

وَض  إررايا  تعوا عجا  الجامعة اا  التورو  التنافسأد
و
 .القاعوعية واللشريعية   و  د ت

 

 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

122    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 :متطلبات نجاح السينار و الابتكاري التنا سم  حجامعة كحر الشيخ -هة

و يحمدل ودك  - وها  ليس  منقطعدة السدلة  بدل إنا  دل سديناُر تجدر وشارة هنا إق   نا هه  السيناُر

و الُّددددددروف وددددددك نأايددددددة  ددددددل  َحددددددوو
َ
و الددددددهي يليدددددد م  يددددددا إنا ترييددددددر وت طياتدددددد  بددددددهور وإرهاصددددددا  السدددددديناُر

و  م  املم سَتأَدف الهي سيناُر
و
و ،بتذاري امل  إق  السيناُر

ً
و التاقكم وصو  ي   ْن ينقلنا إق  السيناُر

مددد  -يجعددل مدد  الجامعددة التقليديدددة رامعددة اا  ميددزة تنافسدددية  وبالتدداقك فدد نا رامعدددة كفددر الشدديخ 

ددز واملنافسددة   ْن تمددره بالسددين -وراددة عُّددر البا ددا و مدد  املحتمددل  إاا تددوفر  النيددة لتحقيددق التميو اُر

ر الطفددري مدد   ًبددا ملدا يميدد   ْن يحملدد  التطدوو َجنو
َ
حددد  الترييددر التددُر ك ت وصد جك  بددل ،بتذداري ُو

ي إق  ،بتذاري مباشرة م  تداعيا   ير محسوبة  
َرده

َ
و ،متدادي املت  .السيناُر

يارا  إتا ة مجاو مفتو  للتعليأ التنافسأد ع   مستو  متقدي يليح للمنلسبين  كبر  در م  الخ -

 عدددد  فددددرن الددددتعلأ الددددهاتي مدددد   رددددل تددددعمين 
ً

مدددد  املروعددددة للدددددخوو وددددك النُّدددداي والخددددرو  مندددد   فةدددد 

املشددددداركة النشدددددطة ل جميددددد م ط ًبدددددا و عةددددداي هيئدددددة تددددددري   ودددددك تعلددددديأ عسدددددري صسددددداعد ع ددددد  بنددددداي 

 .اليفايا  التنافسية

ددددد  تنافسدددددأد - دددددة و  اديميدددددة إقددددد  رامعدددددا  عامليدددددةاا  تورو ل سدددددتفادة وعقدددددل  إرسددددداو القيدددددادا  وداُر

دددددز املدددددسه   التنافسدددددية و،سدددددتفادة مددددد  وسدددددتراتيجيا   الخبدددددرا  النا  دددددة ودددددك هدددددها املجددددداو  وتعُز

 .التنفيهية ال د صستخدمونأا وك تو يف  فذار التنافسية واسل مارها

تعسدددي  مراكدددز تنافسدددية ع ددد  مسدددتو  الجامعدددا  تةدددأ املبددددعين ودددك مختلدددف التخسسدددا  تتدددوق   -

ما  السناعية و طا   عماو باألفذار التنافسية وا تةدانأا   دف تسدبح الفيدرة مامة دعأ املنُّ

ل تحقيدددق   بدددأف  دددبو  دددادرة ع ددد  العمدددل  شدددذل  مسدددتقل مددد  التنسددديق بدددين الجادددا  املعنيدددة لبحدددا سو

 .استفادة
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ددددة  - ة تةددددأ كبددددار علمدددداي ، تسدددداد واملسلشدددداُر  مدددد  راددددا    اديميددددة وإداُر تعسدددي  هيئددددة اسلشدددداُر

عمدداو وددك الدولددة مدد   رددل تقددديأ الخبددرا  ال تمددة للنأددو  بالجامعددة ومتا عتأددا  يندداي و بددرت رواد   

و   .عمليا  الَتَحوو

ددد  التنافسدددأد ع ددد   ْن يذدددون لادددا عفدددوا  دددوي صسدددمح لادددا بالددددعأ  - اسدددتقطاق  طدددراف الداعمدددة للَتَورو

سدابقة وددك  واملسداعدة م دل مسسسدا  الددعأ املداقك  واملسسسدا  السياسدية  ورامعدا  عامليدة رائددة

 .هها املجاو  مما يةفي ع   رؤُتأا ورسالتأا املسدا ية وال قة

دة  وتيسدير  - تسايل التواصل بين مسسسا  التعليأ العاقك و طا   عمداو  وإ امدة الدروابط التجاُر

نَتج ا تسادي ل برايا  ،خترا  إق  مو قاا وتحُو  .عقل التينولوريا وتشجي  البحو  وتسُو

معلومدددددا  باملبدددددادرا  واملشددددداري  النا  دددددة لتنافسدددددية  عمددددداو الوطنيدددددة وو ليميدددددة إ شددددداي  اعددددددة  -

دددددل  فذدددددارهأ إقددددد   والدوليدددددة  ع ددددد   مدددددل  ْن صسدددددتفيد منأدددددا الطددددد ق و عةددددداي هيئدددددة التددددددري  ودددددك تحُو

 .مشروعا  ومنتجا  لاا مردود ا تسادي

يدددددددر  التنافسدددددددأدم والددددددد  مددددددد  خددددددد و  - تعمددددددديأ املنددددددداهج تركيدددددددز الجامعدددددددة ع ددددددد  بنددددددداي الطالدددددددل وتنميدددددددة ف 

والتخسسددددا  ال ددددد تحقددددق الدددد  الادددددف  وكددددهل  مدددد  خدددد و طددددرا التدددددري  ال ددددد تدددددعأ اسددددل مار 

   الجامعة م   ْن تساأ وك التنافسية العاملية
ه
َمي  . بحا  و فذار واملخترعا  لتو

يدر الت - َمدة وتوريد    داديميين اووي الف  دا
َ
ق
و
سدأد تقديأ الددعأ الفندد واللسداي   للمشدروعا  امل

و
ناف

ددل والتددراخي  ال تمدددة   سددواي   دداعوا طددد ق  ي  عةدداي هيئددة تددددري  و يددرهأ ل  سددوو ع ددد  التمُو

ر  وَمْنح املتقدمين منأأ باملشروعا  فرن لقاي رراو  عماو للسري  تطبيق مشروعاسأأ م  تطُو

ز والتنافسية بال  .جامعا مساهمة القطاعا  وعتارية والقطا  الخان وك رعاية مبادرا  التميو

َبدددددل  - ددددد  الجددددداد عحدددددو إردددددراي دراسدددددا  متعمقدددددة لييفيدددددة تطبيدددددق إسدددددتراتيجيا  التنافسدددددية مددددد     الَتَورو

الجامعددا  العامليددة مدد  مراعدداة التبدداي  خدد و تحليلاددا وددك إطددار بيئددد وتحليددل التجددارق النا  ددة ال ددد 
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قدي عفساا كجامعة يمي   ْن تساأ وك بناي الجامعة ال د تس   إق  تحقيق امليزة التنافسية ال د ت

ة  ائمة ع   رصيد معروك ضخأ راهز ل سل مار والتنافسية  .تنمُو

ارا  لجامعا  ومسسسا  ا تسادية محلية وعاملية لطر   فذار والتفاو  وك إمذاعية  - تبادو الُز

دددل والخبدددرا   وتبدددادو ،سلشدددارا  ودددك  دددل املشدددتري   و بالددددعأ بالتمُو التعددداون ودددك ،سدددل مار والتمُو

ق مراكددد دددل واللسددددُو قدددة و ليميددددة والدوليدددة وددددك مجدددا   التعدددداون ودددك ،سددددل مار والتمُو ز الخبددددرة العُر

َرة وتطبيقاسأا م   رل الوصوو لتحقيق امليزة التنافسية
َ
بَتي

و
 .للمعرفة امل

أ العمددددددل  ممددددددا يقتيددددددأد إعددددددادة النُّددددددر وددددددك  -
َ
توييددددددق الع  ددددددا  بددددددين مسسسددددددا  التعلدددددديأ العدددددداقك وعددددددال

طرو دددة للتقليدددل مددد  يجدددأ مدددا   يطلبددد  سدددوا العمدددل منأدددا  وودددك الو ددد  التخسسدددا  الدراسدددية امل

اات  العمدل ع د  تعهيدل طالدل التعلديأ العداقك ليذدون  دادًرا ع د  خلدق فدرن العمدل  عوًضدا عد   ْن 

 .يذون مجرد با ا ع  عمل

ة لنشدددددر ال قافدددددة التنافسدددددية وكدددددهل  التوعيدددددة بنتدددددائج  - عمدددددل عددددددوا  ت قيفيدددددة ودددددك الجامعدددددا  املسدددددُر

ر الجامعا الَتوَ   .رو  عحو الجامعة اا  الَتَورو  التنافسأد و همية دورها وك تطُو

دل وتنفيده   شدطة البح يدة اا  املدردود املباشدر ع د   - تشجي  القطا  الخان وال ذومي ع   تمُو

دددددل  دددددَزة  وتركيددددز دور ال ذومددددة ع دددد  بندددداي القدددددرا  وتمُو  
َحفه القطددددا   مدددد  خدددد و سياسددددا  وبددددرامج مو

 .اسية ووستراتيجية اا  السلة با  تساد  شطة  س

دعدددأ اسدددتق لية رامعدددة كفدددر الشددديخ  وهدددو مطلدددل ردددوهري تتطلبددد  املر لدددة ال اليدددة ال دددد فرضددد   -

ة والفنية   دواًرا ااتية ع   املسسسا    اديمية باعتبارها كياعا  مستقلة  تمل  فلسفتأا وداُر

دددة وتسدددتخدي تقاليددددها وخبرسأددد ة و، تسدددادية التنمُو ا ومواردهدددا ودددك دعدددأ منُّومدددة التنميدددة اللشدددُر

 .واملادية املستدامة

لودددد ومسسسدددا  املجتمددد   - ة ومراكدددز البحدددا الع  وضددد  خطدددة  وميدددة بمشددداركة  دددل الجامعدددا  املسدددُر

ز والتنافسية  .وعتارية والخدمية لدعأ التميو
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ددز الع  ددة بددين الجامعددا  والقطاعددا  السددناعية و طددا     - عمدداو  يددعتي وضدد  إرددرايا  مامددة لتعُز

تأا  عةدددداي مدددد  هيئددددة  وددددك مقدددددمتأا تعسددددي  مجددددال  للتعدددداون بينأددددا  تةددددأ هدددده  املجددددال  وددددك عةددددُو

 .التدري  بالجامعة ومم لين لتل  القطاعا 

 يا  العائد ، تسادي م    شطة الجامعة بسدفة مسدتمرة للو دوف ع د  النتدائج وتدوفير ترهيدة  -

 .لطرا ال  يحةرارعة ع  املسارا   افة للتعكد م  السير با

ةةةا َرَمةةةة للت طةةةيي : خامست
َ
ت
 
ق
ْ
السةةةينار و الابتكةةةاري التنا سةةةم  لتميةةةز جامعةةةة كحةةةر الشةةةيخ فةةةي وةةةوء املةةةداخل امل

 التربوي 

َرَ ة والقو  ال اكمة لاا  وم  ما تتمت  ب  مسر  ن م  نأةة 
َ
قت

و
وها  امل بدراسة مشاهد السيناُر

ت  شددعل   صسددمح ع دد   شدداملة وددك املجددا    افددة مندده  ْن بددد   السددير  ددق مفتددو  للتقدددي بدددعأ  رئاسددأد عددزا طُر

دددل  دددروف  دددة مددد  عوعاددا تسدددتورل املتا عدددةملا تددأ إعجدددات   ففددي    خيدددة فُر بددالترار    صدددبح   مدداي تجربدددة تاُر

ددددددرا  محليددددددة وإ ليميددددددة وعامليددددددة  يددددددر مسددددددبو ة   ققدددددد  مسددددددر إعجدددددداتا  هائلددددددةخ و   
شددددددديدة السددددددعوبة ومتريه

زتتلددددد  السدددددنوا  القليلدددددة املاضدددددية ال ددددد ًقا محموًمدددددا بدددددين وعجدددددات والتنميدددددة ودددددك تمددددد    ياسدددددأد  تميا د شددددداد  تسدددددابو

لميدة ومسددتأدفا   وعجداتا  بعنأدا تمد  وفدق يقافدة تذامليدة بدين  راددزة الدولدة والدوتارا   مسدلندة إقد  رؤُدة ع 

ددددق تحقيددددق  هددددداف إسددددتراتيجية التنميددددة املسددددتدامة   6000صسدددد   الجميدددد  لتطبيقاددددا  لتذددددون خطددددوة ع دددد  طُر

 . يا بات  التنمية س   مسر ملواراة ورهاق و روق الجيل الرا   والتحديا  ، تسادية

ددل املجتمدد  املسددري إقدد  مجتمدد  ر وددد ددل املجتمدد  : ففددي مجدداو تحُو  ددرن الددرئي  السيسددأد ع دد  تحُو

ددزة للمددواطنين مدد  خددد و معددام   إليتروعيددة تددوفر الو ددد    
املسددري ملجتمدد  ر وددد يةددم  تقدددديأ خدددما  متميه

دددددددا لخدددددددددما  ،تسدددددددا   وتينو  لوريددددددددا والجادددددددد وتقيددددددددأد ع ددددددد  الرشددددددددوة والفسددددددداد  ولتسددددددددبح مسدددددددر مركددددددددًزا عاملي 

ددز ال ذددومي  وال ددورة السددناعية  والعمددل وبددداوك  ملفددا  سلسددتمر وددك . املعلومددا  و الر وددد  والتميو إنا الَتَحددوو

دا با عتقداو  فر  عفساا ع   العمل الداخ ك وك مسدر خد و  عدواي القادمدة  و أدا سدلترير م مدح الدولدة إدارُ 

ة الجديدة   .  وميينة الخدما  ال ذومية(عاصمة املستقبل)إق  العاصمة وداُر
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لود ة با تياردا  : ووك مجاو البحا الع  تأ ربط الخطدط واملشدروعا  البح يدة ودك الجامعدا  املسدُر

الدولة واملجتم   وتذليفاا ب يجاد  لوو للمشي   ال د توار  الدولة  ل وك اختساص   رداي الد  بنداًي ع د  

تنسدددديق مدددد   ددددل الجاددددا  املعنيددددة بالدولددددة  كمددددا ردددداي وددددك تذليددددف الددددرئي  السيسددددأد لرئاسددددة مجلدددد  الددددوتراي وبال

  تح  رعايدة املجلد   ع د  ل جامعدا   " ةاعا  لببدا  و،بتذار"تذليف الرئي   يًةا العمل ع   إ شاي 

 .بحيا يتأ م  خ لاا توفير  ور  الدعأ ال تي للشباق املبدعين وك  ل املجا  

امتليدددد  مسدددر ع دددد  مدددد  السددددنوا  القليلدددة املاضددددية : واملعلومدددا وودددك مجدددداو تينولوريدددا ،تسددددا   

رؤُدددة إسدددتراتيجية واضددد ة لتدددوطين التينولوريدددا ع ددد  مسدددتو  الجماورُدددة   يدددا لدددأ يتو دددف الددددعأ الرئاسدددأد 

ًدا ع د   هميدة هدها القطدا  ودك بنداي الدولدة ال دي دة  وتحقيدق   
شدده لقطا  ،تسا   وتينولوريدا املعلومدا   مو

و،رتماعية املستدامة  َدْعأ الرئي  لاها القطا   كد  نا الدولة  ُرسة ع د  مواصدلة  تساديةالتنمية ، 

مسدداعدت  بقددوة باعتبددار  يم ددل  مددل لشددباق مسددر  و طددار التنميددة الددهي يقددود القطاعددا   خددر  إقدد  ا تحدداي 

 .مجا   ال ورة السناعية الرا عة بيفاية و مان

ًما ودددددك بنددددداي الدولدددددة 6009ملسشددددرا  ، تسدددددادية منددددده عددددداي عيسددددد  ا :ووددددك املجددددداو ، تسدددددادي دددددو
َ
ق

َ
ي ت

 و نا مدا  ققتد  مسدر ع د  السدعيد 
ً
وتُادة النمو ، تسادي  مما  كدد  نا مسدر ع د  املسدار ال د يح  خاصدة

ي 6060، تسادي  َُّي ب شادا  عاملية م  املسسسا  املختسة   يا  كد صندوا النقد الدوقك وك مايو 

ة وك تحقيق ،ستقرار وك ، تساد الي ك  متو ًعا  ْن ينمو ا تسداد مسدر بنسدبة  عجا  راود ال ذومة املسُر

 .ي6060خ و العاي املاقك % 2.9

أ : ووددك مجدداو  مدد 
َ
َعددددو إعجدداًتا كبيددًرا شدداد بدد  العدددال فدد ن مددا  ققتددد  مسددر وددك هددها السدددد   ددف  ن صو

م  القوا  املس  ة والشرطة الباسلة و ل  رازة الدولة   رم   فاملعركة الفاصلة التيتخوضاا مسربررالاا

 .ضد ورهاق وك سيناي وع   سائر  دود مسر رديرة بالتقدير

ة  بمدا تمتليد  مد  مسدا   وطنيدة  اسدتيماو بطو سأدا : ووك مجاو السدناعة تواصدل السدناعة املسدُر

نَتج املسري ليسبح  ادًرا ع   املنافسة العاملية ال د
و
ة وك تحسين امل را  . تا تأا التجارة ال و
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قيدددة والعامليدددة  : وودددك مجددداو الشدددباق شددداد   ر  مسدددر مدددستمرا  الشدددباق بع سدددا اا املحليدددة ووفُر

 يدا صعمدل رئدي  الجماورُدة ع دد  بنداي عُّداي شدبابي رديدد  تسكددد مشداركت  لادأ  با سدتما  ل دواراسأأ  ددوو 

ددة  ةدداياهأ ومنا شدداسأأ للتحددديا  ال ددد تددوارااأ و فذددارهأ ولن ددر عدد  إرادسأددأ القُو  
َعبه

و
مددااراأ النا  ددة ال ددد ت

قددة للتواصدددل  وكددهل  طمو دداسأأ ولمددالاأ ع   تحقيددق مجتمددد  لمدد  صسددود  السدد ي ويعتمدددد ع دد  ال ددوار كطُر

واسددددتلباق  مدددد   اسددددلناًدا إقدددد   نا ال ددددوار هددددو السددددليل  فةددددل الددددهي يتعددددين ،عتمدددداد عليدددد  وددددك السدددد ك عحددددو 

 .ت  يح املفاهيأ الخاطئة

ددا  نا رامعددة كفدر الشدديخ يمينأددا تحقيددق امليدزة التنافسددية وددك ضددوي  وتعسيًسدا ع دد  مددا سدبق يتضددا رلي 

َرَ ين للتخطيط التربوي  التاقك
َ
قت

و
 :املدخلين امل

 السينار و الابتكاري التنا سم  لتميز جامعة كحر الشيخ في ووء مدخل جودة املكونات والعائد .0

و ،  بتذدداري  واعتمدداًدا ع دد   عددض القددو  ال اكمددة لدد  يميدد  تحقيددق ارتذدداًتا ع دد  منطلقددا  السدديناُر

 :امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ وك ضوي مدخل رودة املذوعا  والعائد م  خ و املشاهد التالية

َدَرَبددددة   :املةةةةوارد البشةةةةر ة - َسددددة ومو  
َتخسه ة مو تعمددددل الجامعددددة ع دددد  اسددددل مار مددددا لددددديأا مدددد  مددددوارد  شددددُر

ل واسددددتر و مددددا لددددديأا  ددددق تددددددُر مدددد   دددددرا  معرفيددددة وإمذاعدددددا  وددددك خدمددددة املجتمدددد  والدددد  عدددد  طُر

ر  دراسأأ ومااراسأأ باستخداي برامج مانية مستدامة وبمساعدة  عةاي  الط ق والعاملين وتطُو

ير التنافسية لديأأ ز يقافة وف   .هيئة التدري  م   رل بناي وتعُز

 وتدددددددزودهأ باملعدددددددارف واملادددددددارا   :بيلةةةةةةةة التعلةةةةةةةيم والتةةةةةةةدر ب -
ً

ددددددددو الجامعدددددددة ط  أدددددددا إعدددددددداًدا شدددددددام  ع 
و
ت

ق برامج  نأأ م  وعتا  والوفاي بمتطلبا  سوا العمل  وال  ع  طُر  
ه
َمي

و
التنافسية والقيأ ال د ت

ج ع دد  ،طدد   ع دد  ك يددر مددد   ليددة لدددعأ مدددخ   منُّومددة التعلدديأ التنافسددأد ومسددداعدة الخددُر تدُر

 
َ
ق

َ
ة تنافسيةاملعارف وعدي ت د  بمجاو تخسس  م  خ و القياي بمشروعا  ابتذاُر  .يو

 يددا تقددوي الجامعددة بتوريدد  املندداهج الدراسددية  أددا إلكسدداق  :املنةةاهج وأسةةاليب التعلةةيم والةةتعلم -

دددددددز والتنافسدددددددية  والددددددد  مددددددد  خددددددد و ،هتمددددددداي باأل شدددددددطة ال دددددددد تددددددددعأ  فذدددددددار  ط  أدددددددا مادددددددارا  التميو
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عدسأأ ع   ربط خبرا  التعلأ لديأأ بطبيعة النشداع ، تسدادي التنافسية لد  الط ق  ومسا

 .التنافسأد

لمي - ز البحيد وك املجا    ساسية والتطبيقية م  خ و  :الب ث الع  تقوي الجامعة بتحقيق التميو

دتأ الد  مد  خد و إردراي البحدو   ز ،بتذدار وعقدل التينولوريدا  ُو التعاون م   طا   عماو وتعُز

  الددددوقك  و،عتمددداد ع ددد  البحدددو  التطبيقيدددة املتخسسدددة ودددك دراسدددة و دددل مشدددي   ع ددد  املسدددتو 

 . طاعا  وعتا  مما يليح إعادة ال قة وإ امة التحالفا  وستراتيجية بينأا وبين الجامعة

ليدددددددددة للمسددددددددداعدة ودددددددددك إعجدددددددددات ماامادددددددددا   اديميدددددددددة  :التمو ةةةةةةةةةل - تقدددددددددوي الجامعدددددددددة بخلدددددددددق تددددددددددفقا  تمُو

ددددرا  املعاصدددرة  مدددد  خدددد و والتنافسدددية  وإرددددراي الت ر ملواكبددددة التريو دددعا  والقيدددداي  عمليددددة التطدددُو وسو

ق املنتجددا  وليتروعيددة والبح يددة  وتنويدد  مسددادر  إ امددة شددرا ا  تةددم  اسددل مار املعرفددة  وتسددُو

ل  .التمُو

ة والتكنولوجية - يم زة م  شدبذا :البنية الت ت   
ة وتينولورية متميه يا   تقوي الجامعة ب  شاي بنية تحت 

دق تدوفير  دتأ الد  عد  طُر ،تسا   ال دي ة تناسل يجأ   شطة واملااي الجديددة ل جامعدة  ُو

ر  واعددددد املعلومددددا  
و
ددددل الخددددارتك  وتددددواف ددددل وليترو ددددي والتفاعو ومذاعددددا  الداعمددددة لتحقيددددق التواصو

 .و،ستفادة م  مجتم  املعرفة و نوا  دعأ   شطة التنافسية

 التنا سم  لتميز جامعة كحر الشيخ في ووء مدخل اححوكمة إلاستراتيجيةالسينار و الابتكاري  .2

و ،بتذدداري  واعتمدداًدا ع دد   عددض القددو  ال اكمددة لدد  يميدد  تحقيددق  ارتذدداًتا ع دد  منطلقددا  السدديناُر

 :امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ وك ضوي مدخل ال وكمة وستراتيجية م  خ و املشاهد التالية

دز القددرة  :وكمةالقيادة واحح - ادة وستراتيجية كمددخل لتعُز د مدخل الُر  
َبنه

َ
ل تقوي إدارة الجامعة ب 

التنافسددددددية ل جامعددددددة مدددددد  خدددددد و اتبددددددا  شددددددذل إداري صعمددددددل ع دددددد  تحقيددددددق  هددددددداف وسددددددتراتيجية 

دتأ الدد  مد  خدد و اتبدا  وسددتراتيجيا  ال دد تسدداعد ع د  خلددق منُّومدة رامعيددة اا   َدة  ُو َحددا
و
امل

ل م  الجامعا  العربية والعاملية والقطاعا  وعتاريةتورو  ت  .نافسأد  وكهل  بناي رسور تواصو
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دددتأ الددد   :التسةةةو ق - لميدددة والتدددروُج ملشدددروعاسأا التنافسدددية  ُو ق البحدددو  الع  تقدددوي الجامعدددة بلسدددُو

قية لَّفذددددار  ددددر وتسددددميأ  سدددداليل والسياسددددا  اللسددددُو
َ
بَتي

و
ددددق القيدددداي  عمليددددة التخطدددديط امل عدددد  طُر

قية  وال فداظ ع د  و   شطة  وتوفير  اعدة بياعدا  عد  املشدروعا  التنافسدية و  شدطتأا اللسدُو

قية ة ع   مختلف   شطة اللسُو ل مواردها اللشُر  .القيأ   اديمية  وتدُر

لميدددة تسدددتأدف تحقيدددق  :التةةةدو ل - قدددة ع  ل يدددتأ تفعيلادددا بطُر دددد إسدددتراتيجية تددددُو  
َبنه

َ
ل تقدددوي الجامعدددة ب 

العاملية م  خ و تةمين ال  وك رؤُة ورسالة الجامعدة و هددافاا وسدتراتيجية  امليزة التنافسية 

ددتأ الدد  مدد  خدد و ،عتمدداد ع دد   سدداتهة الدددوليين  وفًقددا لخطددة تنفيهيددة تةددم  تحقيددق الدد   ُو

ددددزي  وددددك مجدددداو التنافسددددية  وتشددددجي  عمليددددة الشددددرا ا  الدوليددددة  وال ددددراي الدددددوقك لَّسدددداتهة   
واملتميه

 .والط ق

تقوي الجامعة  عمدل إسدتراتيجيا  تنافسدية  أددف إ ددا  ترييدر  :جح إلاستراتيجي والتنا سم التو  -

د   و الذامدل ملنُّمدة اا  تورو ق تخطديط  دل ماامادا مد  التركيدز ع د  الَتَحدوو شامل للمنُّمة ع  طُر

ددددددرا  الداخليددددددة   
ر  دددددددرا  الجامعددددددة ع دددددد  ،سددددددتجابة للمتريه ددددددق تطددددددُو ددددددتأ الدددددد  عدددددد  طُر تنافسددددددأد  ُو

ية واستر و الفرن ومجا أة التحديا   وإعداد الجامعة للمشداركة ودك منُّومدة ،بتذدار والخارر

 .الوطنية والتنافسية

دددددة  :الثقا ةةةةة التنا سةةةةية - ددددل العناصددددر ال قافيددددة القديمدددددة ال ددددد تلندددداو  مدددد   ُر تقددددوي الجامعدددددة بتجاهو

ليدددددة  افدددددة عحدددددو  دددددز  وبلدددددورة يقافدددددة رديددددددة تةدددددم  عجدددددا  املسدددددارا  التحُو وبددددددا  و،بتذدددددار والتميو

ز وك  داي ق دعأ املبادرا  التنافسية  وا تنان الفرن والتميو  .تحقيق امليزة التنافسية  ع  طُر

 تعقيب

هها الفسل عرًضا للدراسدا  املسدتقبلية وفاعليتأدا ودك التخطديط التربدوي  كمدا تنداوو  سدلوق  تناوو 

وها   وعددد    دددد  سددداليل الدراسدددا  املسدددتقبلية  وع  تدد  بدددالتخطيط التربدددوي  كمدددا عدددر  الفسدددل  السدديناُر

سددتراتيجية  مدددخل رددودة املذوعددا  والعائددد  ومدددخل ال وكمددة و : ملدددخلين مقتددر ين للتخطدديط التربددوي وهمددا
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وها  تحقيدددق امليدددزة التنافسدددية لجامعدددة كفدددر الشددديخ ودددك ضدددوي املدددداخل املقتر دددة  كمدددا تدددأ عدددر   عدددض سددديناُر

و ،بتذاري الهي صس   إق  تحقيق الادف الرئي  للدراسة   الدراسة السيناُر
ا
َبن

َ
 .للتخطيط التربوي  وت

  



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

129    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 قائمة المصادر والمراجع
 

 المصادر: أواًل 

 الق اييس .0

 القرارات  الي اثي  الد لية .2

 المراجع: ثانًيا

 يراع  بسلاهة الكربية .0

 يراع  باهست  عفبية .2

  (اإلنترنت)مراجع على مواقع الشبكة العنكبوتية : ثالًثا



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

102    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 قسئية اليصسدر  اليراع 

 اليصسدر:   الا 

 القواميس .4

 .دار المعارف: ا القاهرة(6)مجلد  لسان العرب،(: 0968)ابن منظورا جماط الدين أبت الفضل 

 . زارة التربية  التعلي : القاهرةالمعجم الوجيز، (: 2202)مجمع اللغة العربية 

 القرارات والمواثيق الدولية .0

 .نيويورم إلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان،ا(: 0918)ايم  المتحدة 

بشرأن  نظري  الجامعرااا  0972لسرنة  19جمهوريرةبالقانون ركر  الكرار رئريس (: 2226)جمهورية مير العربية 

لَرةا الهيترة العامرة ( 21)الطبعرة  قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذيثة وفقاثا رخثر التعثديالت، الُمَعدَّ

 .لشتون المطابع ايميرية

س  اليراع : ثسفيا

 مراجع باللغة العربية .4

 كتب -أ

دار ال تراب الجرامعتا اإلمراراا العربيرة  التخطثيط التربثوي والتنميثة البشثرية،(: 2226)،دما عيام الدين بربر 

 .المتحدة

 .م تبة اينجلو الميرية: القاهرة رؤية مستقبلية في تحدي  منظومة التعليم،(: 2220)إبراهي ا مجدي عزيز 

سلسثلة التربيثة والمسثتقبل العربثي مؤشرراا ايداء المؤسسرت  إصرمح التعلري ا (: 2201)إبراهي ا هناء شحاا 

 .م تبة اينجلو الميرية: القاهرة ،(6)

 .دار جرير للنشر: عمان المنافسة، التنافسية والبدائل اإلستراتيجية،(: 2200)أحمدا زغدار 

تحثثديات .. دارة الجامعيثثة فثثي دثثوء مثثدخل اإلدارة اإلسثثتراتيجيةتطثثوير اإل(: 2201)ايلفررتا طررارق أبوالعطررا 

 .مؤسسة طيبة: ا القاهرةوطموحات

 عملياته ومداخله وارتباطه بالتنمية والدور المتغير للمعلثم،.. التخطيط التربوي(: 2200)البوهتا فار ق شوكت 

 .دار الوفاء لدنيا الطباعة  النشر: اإلس ندرية

: العولمة  الهوية الثقافيةا  قيي  نقدي لممارسراا العولمرة فرت المجراط الثقرافتا فرت(: 0998)الجابريا محمد عابد 

الند ة الف رية لمركرز دراسراا : ا بير ا(2)الطبعة  العرب والعولمة،(:  حرير)الخولتا أسامة أمين 

 .الوحدة العربية

 . تبة اينجلو الميريةم: القاهرة التربية وقضايا العصر،(: 2207)الجنديا ياسر ميطفىا  ،خر ن 

 .العربت للمعارف م تبال: قاهرةا الالتربية وفلسفة القيم(: 2220)الجنديا ياسر ميطفىا  ،خر ن 

م تبررة اينجلررو : القرراهرةإصثثالا التعلثثيم بثثين واقثثع الثثدخل ودثثغوط الخثثار ، (: 2228)الحررواا محمررد صرربري 

 .الميرية



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

100    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

 .م تبة اينجلو الميرية: القاهرة والتنمية،التعليم (: 2227)الحواا محمد صبريا  ،خر ن 

صثناعة المزايثا التنافسثية مثنحق تحقيثق التقثدال مثن خثالل الخثرو  إلث   فثاق (: 2221)محسن أحمد الخضيريا 

 .مجموعة النيل العربية: ا القاهرةالمعاصر االقتصادى التنمية المستدامة بالتطبيق عل  الواقع

دار اليراز ري : عماناألسس واألصول العلمية في إدارة األعمال، (: 2205)الزغبتا علت فمحا  د دينا أحمد 

 .العلمية للنشر

دار الِعلر  : كفر الشريخ األبنية المدرسية وكفاءة النظاال التعليمي،(: 2229)الزنفلتا أحمد محمود 

 . االيمان للنشر  التوزيع

د رل فرررت  لبيرررة متطلبررراا التنميرررة .. التخطررريط اإلسرررترا يجت للتعلررري  الجرررامعت(: 2202)الزنفلرررتا أحمرررد محمرررود 

 .م تبة اينجلو الميرية: القاهرة ،(4)سلسلة التربية والمستقبل العربي المستدامةا 

حوكمثة الشثركات ورفثع مسثتوى اإلفصثاا وأثرهثا فثي معالجثة األزمثة الماليثة (: 2200)السعديا إبراهي  خليرل 

 .م تبة المجتمع العربت للنشر  التوزيع: ا عمان(2)جزء  ة،المعاصر

 .دار المسيرة للطباعة: عمان اإلبداع اإلداري،(: 2200)الس ارنةا بمط خلف 

 .دار المسيرة للطباعة: عمان اإلستراتيجية والتخطيط اإلستراتيجي،(: 2205) الس ارنةا بمط خلف

 .دار غريب للنشر  التوزيع: القاهرة إدارة التميز،(: 2222)السلمتا علت 

 .فلمن  للنشر: اإلس ندرية دراسة تحليلية،: العولمة في ميزان الفكر(: 2220)السيدا عاطف 

: اإلسر ندريةالتخطيط اإلستراتيجي وديناميكية التغير في النظم التعليمية، (: 2228)الشربينتا الهملت الشربينت 

 .دةدار الجامعة الجدي

الهيتة القومية للبحب التربرويا  دراسات في اإلدارة التعليمية والتخطيط التربوي،(: 0992)مر محمد الشيبانتا ع

 .ليبيا

: القراهرة تحثديات الواقثع ورؤى المسثتقبل،.. التعليم الجامعي في الثوطن العربثي(: 2225)اليغيرا أحمد حسين 

 .عال  ال تب

 .دار الياز ري العلمية للنشر: ا عمانالجودة الشاملةإدارة (: 2228)الطائتا عبدهللاا  كدادةا عيسى 

 .دار  ائل للطباعة  النشر: عمان مفاهيم و فاق،: اإلدارة التعليمية(: 0999)الطويلا هانت عبدالرحمن 

 .الم تب الجامعت الحديب: اإلس ندريةالتخطيط التربوي، (: 0999)الطيبا أحمد محمد 

مؤسسرة : عمران لتعليم الجامعي مفحوال حدي  في الفكر اإلداري المعاصثر،إدارة ا(: 2229)العباديا هاش  فوزي 

 .الوراق

مفحوال حدي  : إدارة التعليم العالي(: 2228)العباديا هاش  فوزيا  الطائتا يوسف حجي ا  ايسديا أفنان عبد 

 .مؤسسة الوراق للنشر  التوزيع: عمان في الفكر اإلداري المعاصر،

 .دار الياز ري العلمية للنشر: عمان ،إدارة الجودة الشاملة(: 2225)العزا يا محمد عبدالوهاب 
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لطبعرة ا اإلدارة اإلسثتراتيجية منظثور منحجثي متكامثل،(: 2200)الغالبتا طاهر محسنا  إدريسا  ائرل صربحت 

 .دار  ائل للطباعة  النشر: عمانا (2)

 .دار المعرفة الجامعية: اإلس ندرية أسس التربية،(: 0996)الغريبا شبل بدرانا  محفوها أحمد فار ق 

 .دار الياز ري العلمية للنشر: عمانا ثقافة البح  العلمي(: 2202)الفريجااا غالب عبدالمعطت 

سلسثثلة إشثثراقات نحررو جامعررة متميررزةا .. فلسررفة التميررز فررت التعلرري  الجررامعت(: 2229)القُطرربا سررمير عبدالحميررد 

 .هبة النيل العربية للنشر: ةالجيز ،(5)تربوية 

 .م تبة اينجلو الميرية :القاهرة المعلم ومحنة التعليم،(: 2207)القُطبا سمير عبدالحميدا  ،خر ن 

رؤى إسثتراتيجية ومثثداخل .. نحثو تعلثيم متميثثز فثي القثرن الحثثادي والعشثرين(: 2200)المليجرتا رضرا إبررراهي  

 .دار الف ر العربت: القاهرة إصالحية،

م تبرة : القراهرة تطوير التعليم العالي في مصر وتحديات المسثتقبل،(: 2225( ) حرير)بدرانا إبراهي ا  ،خر ن 

 .الشر ق الد لية

 ةدراسث"المضثامين، المسثتقبل : العولمثة والتعلثيم الجثامعي(: 2226( ) حرير)بر ونا جيلزا  المبراا ميشيل 

 .عال  ال تب:  نا القاهرةالسيد عبدالعزيز البهواشتا  ،خر:  رجمة ،"حالة

:  رجمررة االستشثثراا اإلسثثتراتيجي للمتسسثثات واألقثثاليم،(: 2200)وديررها ميشرراطا  ،خررر ن ج

مخبررر االبت ررار  االستشررراف اإلسررترا يجت : محمررد سررلي  كملررةا كرريس الهمررامتا برراريس

 . التنظي 

 .دس للطباعة  النشردار المهن: دمياط تخطيطه واقتصادياته،.. التعليم(: 2221)جوهرا علت صالح 

دار : القراهرةا عالالسرة واإلالتعليم واأل -التربوي  والتخطيطاقتصاديات التربية : (2222) سماعيلإحمد حجتا أ

 .الف ر العربت

 ،(0)سلسثلة علثم اجتمثاع التربيثة التربيرة  كضرايا المجتمرع المعاصررا (: 2221)حسانا حسن محمردا  ،خرر ن 

 .العالمية للنشر  التوزيع: القاهرة

 .دار نشر المعرفة: الرباط الشراكة التعليمية في نظامنا التعليمي المغربي،(: 2226)حمدا يا جميل 

 .م تبة ايسرة: ا القاهرة(2)جزء  مصطلحات الفكر الحدي ،(: 2226)خشبةا سامت 

 .مركز اإلس ندرية لل تاب: اإلس ندرية، الميزة التنافسية في مجال األعمال(: 0998)خليلا نبيل مرست 

منشوراا الهيتة  دراسات في وظائف الجامعة،.. توجحات نحو جامعة عربية للمستقبل(: 2229)ديابا عزالدين 

 .دار الثقافة: العامة السورية لل تابا دمشق

ى التعلثثيم مثثن التخطثثيط إلثث  تطبيثثق الخطثثة علثث  مسثثتو(: 2227)را لررتا دانييررل جرريمسا  شرريرمانا هيربيرررا 

 .م تبة العبي ان: ياسين كمسا الرياض:  رجمة العالي،

تفعيل دور الشراكة المجتمعية في العملية التعليميثة وسثلطات المحافظثات فثي (: 2223)رست ا رسمت عبدالملك 

 .المركز القومت للبحوث التربوية  التنمية: القاهرة إدارة التعليم،
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دليل تأهيثل المنظمثات العربيثة لتطبيثق نظثاال إدارة الجثودة والمواصثفات العالميثة (: 2222)رياضا محمد حسن 

ISO 9000  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة ،0222إصدار. 

سلسثثثلة مفررراهي   أسررراليب   طبيقرررااا .. مقدمرررة فرررت الدراسررراا المسرررتقبلية(:2221)زاهررررا محمرررد ضرررياء الررردين 

 .كز العربت للتعلي   التنميةالمر: القاهرة ،(4)مستقبليات 

 .العربت للمعارف م تبال: قاهرةالالنزاهة العلمية،(: 2220)زايدا أميرة عبدالسمم 

دار الوفراء : سر ندريةاإلالمسيري وفلسفة إنسانية بديل العلمانية،.. تحرير العقل(: 2222)زايدا أميرة عبدالسمم 

 .لدنيا الطباعة  النشر

 م تربال: قراهرةا الالفكثر والممارسثة.. سياسثة التعليميثة فثي مصثرال(: 2220)  ،خرر نزايدا أميرة عبدالسرمما 

 .العربت للمعارف

 اإلصالا التربثوي والشثراكة المجتمعيثة المعاصثرة مثن المفحثوال إلث  التطبيثق،(: 2225)سلي ا محمد ايصمعت 

 .دار الفجر للنشر  التوزيع: القاهرة

الشثركات ودور أعضثاء مجثالس اإلدارة والمثثديرين حوكمثثة (: 2229)سرليمانا محمرد ميرطفى 

 .الدار الجامعية للطباعة  النشر: اإلس ندرية التنفيذيين،

: عمرانمنحق التميز اإلستراتيجي واالجتمثاعي للمنظمثات، .. اإلدارة بالذكاءات(: 2202)صالحا أحمدا  ،خر ن 

 .دار  ائل للطباعة  النشر

: القراهرة تخطثيط المتسسثات التعليميثة،(: 2226)سريد صبريا محمد حافظا  البحيريا السيد ال

 .عال  ال تب

 .للطباعة  النشرالدار الجامعية : اإلس ندريةالعولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، (: 2220)صقرا عمر 

رؤى مسثتقبلية .. التخطثيط اإلسثتراتيجي فثي التعلثيم(: 2200)ضحا يا بيومت محمردا المليجرتا رضرا إبرراهي  

 .دار الف ر العربت: القاهرةقية، ونماذ  تطبي

 .م تبة زهراء الشرق: القاهرةا التخطيط التربوي والخريطة المدرسية(: 2227) ف ؤعامرا طارق عبدالر

 .دار الياز ري العلمية للنشر: ا عمانأساليب الدراسات المستقبلية(: 2228) ف ؤعامرا طارق عبدالر 

دار الوفراء لردنيا : اإلسر ندرية ماهيتثه ومبرراتثه وأسسثه،.. التربثويالتخطثيط (: 2226)عبدالحتا رمرزي أحمرد 

 .الطباعة  النشر

 .دار العل  للمميين: بير ا التخطيط التربوي،(: 0981)عبدالدائ ا عبدهللا 

دار : القاهرة الطريق إل  التنمية،.. الجامعة المنتجة وريادة األعمال(: 2207)عبدالرحمنا منى 

 .جوانا للنشر

إدثاءات لثدور الجامعثات فثي البحث  العلمثي وخدمثة .. إنتثا  الثوعي العلمثي(: 2203)ا يوسف عبدالغفار عبدهللا

 .دار الف ر العربت: القاهرة المجتمع،
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 .دار الزهراء: الرياض الدراسات المستقبلية وتطبيقاتحا التربوية،(: 2202)عزازيا فا ن محمد 

: القراهرة ،(0)سلسلة التربيثة والمسثتقبل العربثي التعلي  الجامعت  كضايا المجتمعا (: 2200)عزبا محمد علت 

 .م تبة اينجلو الميرية

ا (2)الطبعرة  وجحثة نظثر،.. مدخل إل  المنحجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة(: 2229)عقيلتا عمر  صفت 

 .دار  ائل للطباعة  النشر: عمان

دار الِعلرر   اإليمرران : كفررر الشرريخ التخطثثيط اإلسثثتراتيجي وجثثودة التعلثثيم واعتمثثاد ،(: 2228)أسررامة محمررد علرتا 

 .للنشر  التوزيع

الردار : ا القراهرة(8)العردد  سلسثلة دراسثات تربويثة،مواجهة العولمة فت التعلري   الثقافرةا (: 2222)عمارا حامد 

 .العربية لل تاب

سلسثثثلة التربيثثثة السياسرررة التعليميرررة  التحررردياا الحضرررارية المعاصررررةا   خطررريط(: 2203)عيررردا سرررعاد محمرررد 

 .م تبة اينجلو الميرية: القاهرة ،(1)والمستقبل العربي 

 .عال  ال تب: القاهرة تخطيط التعليم،(: 0992)عيسىا أحمد إسماعيل 

التطرررور ايكررراديمت  اإلعرررداد للمهنرررة : محمرررد حسرررنين العجمتا قررردي  كتررراب: فرررت(: 2226)غنرراي ا مهنرررت محمرررد 

سلسثلة قضثايا تربويثة مثن منظثور علثم اجتمثاع ايكاديمية برين  حردياا العولمرة  متطلبراا الترد يلا 

 .الدار العالمية للنشر  التوزيع: القاهرة، (7)التربية 

 .دار المسيرة للطباعة: الطبعة الثالثةا عمان التخطيط التربوي،(: 2202)غنيمةا محمد متولت 

دار : عمرران منظثثور تربثثوي، ..الدراسثثات المسثثتقبلية(: 2223)فليررةا فررار ق عبرردلا  الزكررتا أحمررد عبرردالفتاح 

 .المسيرة للطباعة

م تبرة : القراهرة ا(7)الطبعرة سثه وأسثاليبه ومشثكالته،س  أ   ..التخطيط التعليمي(: 2228)فهمتا محمد سيف الدين 

 .اينجلو الميرية

 خالرد علرتا: مردن المعرفرة المرداخل  الخبرراا  الررؤىا  رجمرة(: 2200( ) حرير)كاريللوا خافيير فرانشيس و 

 .ا أكتوبر(380)المجلس الوطنت للثقافة  الفنون  اآلدابا العدد :ال ويتسلسلة عالم المعرفة، 

حسرام الردين : منرا  حيا ركا  رجمرةلوسائط المعلوما ية  كيف  غير عالَ ا.. ثورة اينفوميديا(: 2222)كليشا فرانك 

 .ا يناير(053)المجلس الوطنت للثقافة  الفنون  اآلدابا العدد : ال ويت سلسلة عالم المعرفة،زكرياا 

دار الف ررر : القرراهرة الطريثثق إلثث  المسثثتقبل،.. التعلثثيم العثثالي فثثي الثثوطن العربثثي(: 2222)مرردكورا علررت أحمررد 

 .عربتال

.. التفكيثر اإلسثتراتيجي واإلدارة اإلسثتراتيجية(: 2227)مرستا جماط الردين محمرودا  ،خرر ن 

 .الدار الجامعية للطباعة  النشر: اإلس ندرية منحق تطبيقي،

الم ترب الجرامعت : اإلسر ندرية الخرو  من فخ العولمثة،(: 2223)مرستا كماط الدين عبدالغنت 

 .الحديب
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 .عال  ال تب: القاهرةتخطيط التعليم واقتصادياته، (: 0998)مرستا محمد منير 

 .دار النشر للجامعاا: القاهرة مرجع في اإلدارة التربوية،(: 2202)ميطفىا عزة جمط 

 .م تبة اينجلو الميرية: القاهرة التطور وبدائل المستقبل،.. التعليم العالي في مصر(: 2220)ميناا فايز مراد 

مركررز بررن خلررد ن : القرراهرة تثثأمالت فثثي مسثثتقبل التعلثثيم العثثالي،(: 0992)نوفررلا محمررد نبيررل 

 .للدراساا اإلنمائية

 .المعهد العربت للتخطيط: ال ويت ،"حالة مصر"دور الحكومة الداعم للتنافسية (: 2222)نويرا طارق 

 .اينجلو الميرية م تبة: القاهرة التربية وقضايا العصر،(: 2202)همطا عيام الدين علت 

 .م تبة اينجلو الميرية: ا القاهرةالمعلم ومحنة التعليم(: 2202)همطا عيام الدين علتا  ،خر ن 

 .م تبة اينجلو الميرية: القاهرة قضايا تربوية معاصرة،(: 2202)همطا عيام الدين علتا  ،خر ن 

 .دار الشر ق للنشر: عمان عولمة التعليم الجامعي،(: 2202)هملتا أحمد محمد 

مركررز : أبرروهبت اتجاهثثان جديثثدان فثثي السياسثثات العالميثثة،: العولمثثة واألقلمثثة(: 0998)هيجررواا ريتشررارد 

 .اإلماراا للدراساا  البحوث

 .منتدى الف ر العربت: عمان تحديات عولمة االقتصاد والتكنولوجيا،(: 0996) لعلوا فتح هللا 

 رسائل علمية وأبحاث -ب

 نمية الموارد البشرية  أثرها فت خلق الميزة التنافسية فت الجامعراا السرودانية (: 2205)إبراهي ا محمد اليديق 

معهرد بحروث  دراسراا العرال   رسثالة دكتثوراة،ا "دراسة حالة جامعرة السرودان للعلروم  الت نولوجيرا"

 .اإلسممتا جامعة أم درمان اإلسمميةا السودان

كري  مهنرة المعلر  فرت ضروء التغيرراا االجتماعيرة  االكتيرادية  الثقافيرة فرت (: 2221)ى إبراهي ا محمرود ميرطف

 .كلية التربيةا جامعة ايزهر رسالة ماجستير،المجتمع الميريا 

القي  المهنية السائدة لدى معلمت التعلي  االبتردائت فرت ضروء المتغيرراا المجتمعيرة (: 2226)إبراهي ا هناء شحاا 

 .كلية التربيةا جامعة بنها رسالة ماجستير،ا " قويمية دراسة"المعاصرة 

المتطلباا التربويرة لمر قراء بتر يرب الجامعراا الميررية فرت التيرنيفاا العالميرةا (: 2206)أحمدا سماح محمد 

 .كلية التربيةا جامعة المنيورة رسالة ماجستير،

ضرروء المتغيررراا  اال جاهرراا العالميررة   مويررل التعلرري  الجررامعت فررت ميررر فررت(: 2221)البحيررريا السرريد السرريد 

 .ا كلية التربيةا جامعة ايزهررسالة دكتوراةا "دراسة مستقبلية"المعاصرة 

 يور مستقبلت لتطوير التعلري  الثرانوي فرت ضروء متطلبراا (: 2223)الدسوكتا عاشور إبراهي  

 .كلية التربيةا جامعة الزكازيقا فرع بنها رسالة ماجستير،التنمية البشريةا 

د ر سياساا إدارة الموارد البشررية فرت  حقيرق الميرزة التنافسرية للمنظمراا العامرة مرع (: 2226)الربابعةا فاطمة 

 .كلية االكتياد  العلوم السياسيةا جامعة القاهرةرسالة دكتوراة،  التطبيق على الجامعة ايردنيةا
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د ر أعضاء هيتة التدريس ب لياا التربية فت الجامعراا الفلسرطينية فرت  نميرة القري  (: 2201)السعودا هالة محمد 

 .ا فلسطينكلية التربيةا جامعة ايزهر رسالة ماجستير،التربوية لدى طلبته   سبل  طويرلا 

 خطرريط سياسرراا التعلرري  العررالت فررت ميررر فررت ضرروء متغيررراا (: 2222)السرريدا لميرراء محمررد 

 .كلية التربيةا جامعة عين شمس رسالة دكتوراة، االكتياد الُحرا

برين ايهميرة  إم انيرة التطبيرق ( DEMING) ـمبادئ إدارة الجرودة الشراملة لر(: 2220)الشنبريا محسن علت 

كلية التربيةا جامعرة أم  رسالة دكتوراة،على الجامعاا السعودية كما يرى أعضاء مجالس الجامعااا 

 .القرى

 أثر إدارة التغيير فت  حقيق الميزة التنافسية لمجموعة اال ياالا ايردنيرةا(: 2221) الطمفحةا محمد ضيف هللا

 .جامعة ،ط البيتا ايردنرسالة ماجستير، 

أنموذج مقترح لتطوير أداء العاملين فرت  زارة التعلري  العرالت  البحرب العلمرت فرت (: 2228)الطنيجتا سال  زايد 

 رسثالة دكتثوراة،ت ضروء منهجيرة إعرادة هندسرة العمليراا اإلداريرةا د لة اإلماراا العربية المتحردة فر

 .كلية الدراساا التربوية العلياا جامعة عمان العربية للدراساا العلياا ايردن

أثررر  طبيررق الحاكميررة المؤسسررية علررى جررودة الترردكيق الررداخلت فررت الشررركاا (: 2202)العبرردلتا محمررد عبرردهللا 

كلية ايعمراطا جامعرة الشررق  رسالة ماجستير،اليناعية المدرجة فت سوق ال ويت لأل راق الماليةا 

 .اي سطا ايردن

 حليررل الجررد ى االكتيررادية للتعلرري  الجررامعت فررت الجمهوريررة العربيررة اليمنيررةا (: 0990)العبيررديا سرريمن جبررران 

 .كلية االكتياد  العلوم السياسيةا جامعة القاهرة رسالة دكتوراة،

 اة،رسثالة دكتثورالشراكة المجتمعية  مش ما العمرل فرت المجتمرع اليمنرتا (: 2200)العريقتا ِذكرى عبدالجبار 

 .كلية التربيةا جامعة أسيوط

التخطرريط اإلسررترا يجت لبنرراء المرروارد البشرررية فررت الجامعرراا السررعودية (: 2228)القرشررتا زيررن بنررت عبرردال ري  

 .كلية التربيةا جامعة أم القرىا السعودية رسالة ماجستير،ا "دراسة  طبيقية على جامعة أم القرى"

كلية  رسالة دكتوراة،باا التربوية لبناء اإلنسان فت المجتمع الميريا المتطل(: 0996)القُطبا سمير عبدالحميد 

 .فرع كفر الشيخ االتربيةا جامعة طنطا

دراسرة ميدانيرة بمحافظرة "التربية  مواجهة هراهرة الهجررة غيرر الشررعية (: 2208)المدهونا صبري عبدالقادر 

 .ا كلية التربيةا جامعة كفر الشيختيررسالة ماجسا "كفر الشيخا بُرج مغيزط  بُرج البُُرلُس نموذًجا

إسترا يجية المحيط ايزرق  د رها فت ريادة منتجراا  أسرواق كطراع اليرناعاا (: 2200)المشنتا نانست دا د 

كليرة ايعمراطا  رسثالة ماجسثتير،ا "شركة النبيل لليناعاا الغاائية دراسة حالة"الغاائية فت ايردن 

 .دنجامعة الشرق اي سطا اير

بنرراء أنمرروذج إلدارة المعرفررة بمؤسسرراا التعلرري  العررالت فررت (: 2228)اعنتا علررت بررن حمررد المطرر

 .كلية التربيةا جامعة المنيورة رسالة دكتوراة،سلطنة عمانا 



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

107    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

دراسرة حالرة الجامعرة "د ر ال فاءاا البشرية فت  حقيق الميرزة التنافسرية (: 2203)المقادمةا عبدالرحمن إبراهي  

 .ا فلسطينكلية التجارةا الجامعة اإلسمميةرسالة ماجستير،ا "اإلسممية بغزة

ال فايرراا المعرفيررة  البحثيررة لطررمب الدراسرراا العليررا فررت ضرروء االكتيرراد (: 2205)النجررارا فاطمررة رمضرران 

 .كلية التربيةا جامعة كفر الشيخ رسالة دكتوراة،المعرفتا 

حالررة مجمررع "عية الماليررة للمؤسسررة االكتيررادية أثررر إسررترا يجية الشررراكة علررى الوضرر(: 2221)بلعررورا سررليمان 

 .كلية العلوم االكتيادية  علوم التسييرا جامعة الجزائر رسالة ماجستير،ا "صيداط

 اكررع التخطرريط اإلسررترا يجت لجامعررة كفررر الشرريخ فررت ضرروء إسررترا يجية التنميررة (: 2222)بنرروانا هبررة إبررراهي  

كلية التربيرةا  رسالة دكتوراة،ا "من منظور  ربويدراسة مستقبلية "م 2232رؤية مير .. المستدامة

 .جامعة كفر الشيخ

رسثالة اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس الخاصرة  عمكتره بقيرادة التغييررا (: 2203)جدعونا كار ط زاهت 

 .كلية العلوم التربوية  النفسيةا جامعة عمان العربيةا ايردن ماجستير،

ر مقترررح لتطرروير أداء عضررو هيتررة الترردريس بالجامعرراا  يررو(: 2228)جرروهرا دعرراء محمررود 

كليرة التربيرةا جامعرة عرين  رسثالة ماجسثتير،الميرية فت ضوء مدخل إدارة المعرفةا 

 .شمس

ا جاهرراا  مويررل التعلرري  الجررامعت فررت ميررر فررت ضرروء بعررا التحرروالا التربويررة (: 2200)حامرردا دينررا علررت 

 .معة المنيورةكلية التربيةا جا رسالة دكتوراة،المعاصرةا 

بحرب ُمقَردَّم للجنرة  األسثاليب المنحجيثة فثي دراسثة مسثتقبل التعلثيم،(: 2222)سعدا أحمد يوسف 

العلميررة الدائمررة للتربيررة  علرر  الررنفس ضررمن متطلبرراا التركيررة لدرجررة أسررتاذ مسرراعدا 

 .المجلس ايعلى للجامعاا: القاهرة

ا كليرة الفنرون رسثالة ماجسثتيربنراء السريناريو فرت ضروء الدراسراا المسرتقبليةا : (2206) محمد جمراطسعدا يا 

 .ا جامعة دمياطةالتطبيقي

الخيخيررة فررت إطررار مشررر عاا البنيررة .. الررة فررت ميرررنحررو إدارة حضرررية فعَّ (: 2223)سررماحةا أحمررد السرريد 

 .ا كلية الهندسةا جامعة ايزهررسالة دكتوراةايساسيةا 

 يور مسرتقبلت للتعلري  مرا كبرل المدرسرت فرت ميرر باسرتخدام أسرلوب التحليرل (: 2226)محمد عبدالحميدا إيمان 

 .جامعة عين شمس اكلية التربية رسالة ماجستير،ا (SWOT Analysis)البيتت 

دراسررة حالررة مجموعررة "أثررر كرردراا سلسررلة التوريررد فررت  حقيررق الميررزة التنافسررية (: 2205)عسررافا محمررد أحمررد 

 .ا ايردنكلية ايعماطا جامعة الشرق اي سط رسالة ماجستير،ا "شركاا كعوار فت ايردن
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نظمرة التعرا ن  عزيرز الحوكمرة المؤسسرية باسرتخدام معرايير اإلفيراح المحاسربت لم(: 2229)علتا عمار ميهوب 

 رسثالة دكتثوراة،االكتيادي  التنمية فت شركاا القطاع االكتيادي المختلط فرت الجمهوريرة اليمنيرةا 

 .ايكاديمية العربية للعلوم المالية  الميرفيةا ايردن

التخطرريط التعليمررت لجامعررة كنرراة السررويس فررت ضرروء احتياجرراا خطررط التنميررة (: 2227)علررتا محمررد عبرردال ري  

كليررة التربيررةا  رسثثالة دكتثثوراة،ما 2207بقطرراعت اليررناعة  السررياحة بررإكلي  القنرراة  سرريناء حتررى عررام 

 .جامعة المنيورة

كليرة التجرارةا رسثالة ماجسثتير، لتعلي  العرالتا متطلباا استدامة الميزة التنافسية فت ا(: 2203)علتا محمد علت 

 .ا فلسطينالجامعة اإلسممية

كليرة التجرارةا  رسثالة ماجسثتير،أثر الاكاء اإلسترا يجت على عملياا ا خاذ القرارا (: 2200)كاس ا سعاد حرب 

 .ا فلسطينالجامعة اإلسممية

مارسرراا الميررارف ايردنيررة  فررق دليررل د ر الحاكميررة المؤسسررية فررت  حسررين م(: 2228)كلبونررةا أحمررد يوسررف 

ايكاديمية العربية للعلوم رسالة دكتوراة، ما 2227الحوكمة اليادر عن البنك المركزي ايردنت عام 

 .المالية  الميرفيةا ايردن

دراسرة "مرداخل التخطريط التربروي فرت ضروء التحردياا الحضرارية المعاصررة (: 2201)محمودا  فاء عبدالفتاح 

 .كلية التربيةا جامعة بنها رسالة دكتوراة،ا "مستقبلية

 رسثالة ماجسثتير،إدارة الجودة الشاملة كآلية لتحسين  نافسرية الجامعراا الجزائريرةا (: 2201)نورالهدىا بوطبة 

 .كلية العلوم االكتيادية  التجاريةا جامعة با نةا الجزائر

الجامعراا الفلسرطينية فرت محافظراا غرزة  سربل  اكع اإلدارة اإلسرترا يجية فرت (: 2228) هبةا هانت عبدال ري  

 .ا فلسطينكلية التربيةا الجامعة اإلسممية رسالة ماجستير، طويرهاا 

دراسة  حليلية آلراء النخبة فت  طوير التعلي  العرام الميرري فرت ضروء المتغيرراا (: 2220)يونسا هانت محمد 

 .ة الزكازيقا فرع بنهاكلية التربيةا جامع رسالة دكتوراة،المجتمعية المعاصرةا 

 مجالت ودوريات -ـج

 يررور مقترررح لبرنررام   رردريبت لتنميررة مهرراراا اسررتخدام إسررترا يجياا التعلرري  (: 2205)،ط كاسررتا عبرردهللا علررت 

 التعل  الفعاط المتمركز حوط الطالب لدى أعضاء هيتة التدريس بجامعة الملك خالد فت ضروء معرايير 

ا (05)جامعرة الزركراء الخاصرةا مجلرد  للبحوث والدراسات اإلنسثانية،مجلة الزرقاء الجودة الشاملةا 

 .ا ايردن(2)عدد 

دراسرة  طبيقيرة "متطلبراا  معوكراا التحروط نحرو  طبيرق اإلدارة اإلل تر نيرة (: 2205)،ط مدا يا عبير محفوه 

ة الد ليرة المجموعالمجلة الدولية التربوية المتخصصة،  ا"فت بعا كلياا البناا بجامعة الملك خالد

 .ا ايردن(02)ا عدد (1)لمستشارا  التدريبا الجمعية ايردنية لعل  النفسا  شرين أ طا مجلد 
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العمكة بين متطلباا إدارة المعرفة   نمية الموارد البشرية ايكاديمية فت (: 2201)إبراهي ا رائد أحمدا  ،خر ن 

 ينرايرا ا(1)عردد  ربيثة للدراسثات المعلوماتيثة،المجلة العكلياا التربية بالجامعاا ايردنية الرسميةا 

 .ايردن

فاعلية برنام   دريبت لتحسين ايداء التدريسرت يعضراء هيترة التردريس فرت (: 2228)أبوالشيخا ميطفى حسين 

المجلثة المصثرية للدراسثثات جامعرة عمران العربيرة للدراسرراا العليرا ميرم   فرق المرردخل المنظرومتا 

 (.0)ا عدد (32)المنيورةا مجلد جامعة التجارية، 

مجلثة اإلصثالا حوكمة الشركاا سبيل التقدم مع إلقاء الضوء على التجربة الميريةا (: 2223)أبوالعطاا نرمين 

 (.8)عدد مركز المشر عاا الد لية الخاصةا : القاهرةا االقتصادي

يري فت ضوء مداخل اإلدارة  يور مقترح لضمان جودة التعلي  الجامعت الم(: 2205)أبوراضتا سحر محمد 

ايمانة العامة ال حاد الجامعاا العربيرةا  المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي،اإلسترا يجيةا 

 (.09)ا عدد (8)مجلد : جامعة العلوم  الت نولوجياا صنعاء

مجلثثة المجتمررعا متطلبرراا جررودة المسررتولية االجتماعيررة فررت التعلرري  الجررامعت لخدمررة (: 2206)أحانررد ا سيسررت 

 .ا الجزائرا مايو(12)جامعة ايغواطا عدد  دراسات،

متطلباا  فعيل د ر البحب التربوي فت معالجة بعا القضايا المجتمعيرة ذاا (: 2203)إسماعيلا طلعت حسينت 

ا (80)عردد  مجلة كلية التربية بالزقازيق، ينايرا دراساا  ربوية  نفسيةا 25اي لوية لمرحلة ما بعد 

 .برأكتو

مدى  م ين أعضاء هيتة التدريس بالجامعراا السرعودية مرن  جهرة (: 2201)ايسمرا منى حسنا  الهالتا سهى 

 (.00)ا عدد (28)مجلد  المجلة التربوية،: نظره ا ال ويت

ا كليرة التربيرةا جامعرة البحررينا مجلرد مجلة العلوال التربوية والنفسيةافتتاحية العددا (: 2200)اينياريا منى 

 .ا يونيو(2)عدد  )١٢)

دراسة مقارنة لحوكمة الجامعاا فت كٍل من جامعتت ماسترخت  فيينا  إم انية (: 2201)الجماطا رانيا عبدالمعز 

الجمعيثة المصثرية  -المجلس العالمي لجمعيات التربية المقارنثة اإلفادة منها فت الجامعاا الميريةا 

 .ا مايو(18)ا عدد (07)مجلد  ،للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية

رؤية طمب كلية التربية لفلسفة   وين المعل  فت ضوء  حردياا القررن الحرادي (: 0999)الجنديا ياسر ميطفى 

 .ا أبريل(37)ا عدد (02)مجلد  مجلة كلية التربية ببنحا، العشرينا 

عت المعاصرر مرن  جهرة نظرر سرماا عضرو هيترة التردريس الجرام(: 2229)الجوارنةا المعتي ا  القضاةا محمد 

 .ا سبتمبر(0)ا جزء (270)ا عدد المنصورةب مجلة كلية التربيةطمب جامعة الملك خالد بأبهاا 

سا اة  موهفت الجامعة العراكيرة فرت كليرة التربيرة أ قدير الااا  الثقة بالنفس لدى (: 2208)الجوعانتا فؤاد علت 

مجلثة الدراسثات التربويثة والعلميثة، : بغردادا 2206 بناء على ماجاء فت الئحة السلوم الروهيفت لعرام

 .36:03ا ص ص (02)ا عدد (02)مجلد 
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ممارساا سلسلة التز يد  د رها فت الميزة التنافسية   حسين أداء ايعماط فرت (: 2203) مدالحواجرةا كامل مح

ا (9)ردنيةا مجلد الجامعة اي المجلة األردنية في إدارة األعمال،شركاا الباطون الجاهز فت ايردنا 

 .(1)عدد 

مجلرد  مجلة كلية التربيثة بالزقثازيق،النماذج الرياضية كأداة للتخطيط التربويا (: 0986)الحواا محمد صبري 

 .ا يناير(0)ا عدد (0)

مجلة التربيثة ا "دراسة  قويمية"منهجياا التنبؤ باالحتياجاا من القوى البشرية (: 0989)الحواا محمد صبري 

 .ا أكتوبر(03)رابطة التربية الحديثةا عدد : لقاهرةا المعاصرة،

مجلثثة التربيثثة أهميترره  مداخلرره   طبيقا ررها .. التقرردير المسررتقبلت للقيررد الطمبررت(: 0991)الحررواا محمررد صرربري 

 .ا مارس(2)ا السنة (6)عدد  والتنمية،

دراسرررة فرررت المفهومررراا .. التخطررريط التربررروي  مجتمرررع المعرفرررة(: 2201)الحرررواا محمرررد صررربريا  ،خرررر ن 

 .الجمعية الميرية يصوط التربية ببنها مجلة المعرفة التربوية، العمكااا 

ة  قوي  ايداء التدريست يعضاء هيتة التدريس فت كلية التربية  اآلداب جامع(: 2202)الحويطتا عواد بن حماد 

 ية للقرراءة  المعرفرةاميررالجمعيرة ال:القاهرةمجلة القراءة والمعرفة، بوم فت ضوء الجودة الشاملةا 

 .ا أغسطس(026)عدد 

المجلة العربية مدخل لرفع مستوى جودة أداء مؤسساا التعلي  العالت الليبيةا (: 2205)الحيصا مختار عبدالنور 

جامعررة العلرروم : ال حرراد الجامعرراا العربيررةا صررنعاء ايمانررة العامررة لضثثمان جثثودة التعلثثيم الجثثامعي،

 .(22)ا عدد (8) الت نولوجياا مجلد 

 مجلة عالم الفكثر،: أي أفق للثقافة العربية  أدبها فت عير اال ياط  العولمةا ال ويت(: 0999)الخطيبا حسام 

 .ديسمبر -ا أكتوبر (28)العدد 

ة  االعتمراد ايكراديمت ل ليرة التربيرة جامعرة ايميررة  يرور مقتررح للجرود(: 2203)الد سريا نروف بنرت محمرد 

 (.21)عدد  مجلة دراسات في التعليم الجامعي،: نورة فت ضوء بعا التجارب العالميةا القاهرة

 اكع التخطيط التربوي لمخرجاا كلياا التربية بالجامعاا السرودانية مرن  جهرة نظرر (: 2207)الُزبيرا بانقا طه 

المجلثثة الدوليثة للعلثثوال :بيرر اخبرراء الجررودة بالجامعراا بواليرة الخرطرروما أعضراء هيترة الترردريس  

 .005-97ا ص ص يونيو ا(7)جزء  ا(02)عدد  اإلنسانية واالجتماعية،

دراسة " اكع نظ  معلوماا إدارة الموارد البشرية  أثرها على الميزة التنافسية (: 2202)الزهرانتا عبدهللا أحمد 

كليرة التجرارةا جامعرة أسريوطا  المجلثة العلميثة،ا "اهمة العامة فت السرعوديةميدانية فت الشركاا المس

 .ا يونيو(52)عدد 

 .ا أبريل(82)عدد  مجلة الديمقراطية،: عودة االعتبار للد لة الوطنيةا القاهرة(: 2220)السعدا يا عاطف 

همة العامررة ايردنيررة لمبررادئ أثررر  َبَن ررت الشررركاا المسررا(: 2202)الشررحادااا محمررد كاسرر ا  عبرردالجليلا  وفيررق 

المجلثة األردنيثة فثثي إدارة الحاكميرة المؤسسرية فرت كرراراا المسرتثمر المؤسسرت فرت بورصرة عمرانا 

 (.0)ا عدد (8)مجلد  األعمال،
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دراسررة مرردى  وهيررف أعضرراء هيتررة الترردريس للررتعل  اإلل تر نررت بقسرر  (: 2201)الشرررهانا جمرراط بررن عبرردالعزيز 

عردد  مجلة جامعة الفيثوال للعلثوال التربويثة والنفسثية،تربية بجامعة الملك سعودا  قنياا التعلي  ب لية ال

 .ا يوليو(2)ا جزء (3)

دراسرة حالرة فريرق " طوير ايداء البحثرت للفررق البحثيرة فرت مجراط التربيرة الخاصرة (: 2205)الشوربجتا سحر 

 .ا أبريل(3)ا جزء (063)عدد مجلة كلية التربية جامعة األزهر،  ا"بحثت فت جامعة مونترياط

مجلثثة كليثثة ما 2222 حرردياا مجتمررع المعرفررة فررت ميررر حتررى (: 2203)الضرربعا مرراهر أحمررد 

 .جامعة حلوانا عدد خاص ارداب،

التخطررريط اإلسرررترا يجت  د رل فرررت  حقيرررق الميرررزة (: 2200)الطرررائتا يوسرررف حجررري ا  كرماشرررةا عبيرررر محمرررد 

 .العراقا (09)ا عدد مجلة دراسات الكوفةالتنافسيةا 

مجلثة د ر  قنية المعلوماا فت زيرادة التنافسرية العلميرة فرت الجامعراا السرعوديةا (: 2202)العبودا فهد بن ناصر 

 .ا السعودية68:5ا ص ص (2)ا عدد (08)مجلد  مكتبة الملك فحد الوطنية،

دى أعضرراء هيتررة درجررة الممارسررة الديمقراطيررة لرر(: 2201)العتيبررتا محمررد عبرردهللاا  العررازمتا عبرردهللا راشررد 

ا ية للقرراءة  المعرفرةميررالجمعيرة ال:القراهرةمجلثة القثراءة والمعرفثة،التدريس فت جامعرة ال ويرتا 

 .ا يوليو(053)عدد 

ال فايراا ايخمكيرة  التقنيرة لألسرتاذ الجرامعت مرن  جهرة نظرر أعضراء هيترة (: 2200)العتيبتا منيور بن نايف 

 (.2)ا جزء (77)عدد  مجلة كلية التربية بالمنصورة،التدريس ب ليتت التربية فت نجران  الخرجا 

الهويررة العربيررة اإلسررممية فررت بعررا مسررتولياا التعلرري  العررالت  جررال  عزيررز (: 2225)العجمررتا محمررد عبدالسررمم 

 .39-38ا ص ص(1)ا جزء (028)عدد  مجلة كلية التربية، جامعة األزهر،عير العولمةا 

 اكررع  طبيررق الحوكمررة مررن  جهررة نظررر أعضرراء الهيتتررين اإلداريررة (: 2201)العرينررتا منرراط بنررت عبرردالعزيز 

 الدوليثثة التربويثثة المتخصصثثة،المجلثثة  ايكاديميررة العرراملين فررت جامعررة محمررد بررن سررعود اإلسررمميةا 

 .ا ايردن018:001ا ص ص (02)ا عدد (3)مجلد 

دراسررة حالررة بجامعررة " قيرري  برررام  خدمررة المجتمررع بالجامعرراا ايهليررة السررعودية (: 2205)العمررريا نررورة علررت 

. مؤسسرة د: القراهرةالمجلثة العربيثة لدراسثات وبحثوث العلثوال التربويثة واإلنسثانية،ا "ايمير سرلطان

 (.0)ن در يش للخدماا اللوجستية  التعلي  التطبيقتا عدد حنا

 اكرع التنميرة المهنيرة لردى أعضراء هيترة التردريس  الهيترة المسراندة فرت جامعرة (: 2205)العنزيا سرعود برن عيرد 

 (.3)ا عدد (12)مجلد  العلوال التربوية،: مجلة دراسات:  بوما عمان

هنيررة لعضررو هيتررة الترردريس  الجررودة  االعتمرراد المؤسسررت  المهنررت التنميررة الم(: 2229)العررويلتا إبررراهي  السرريد 

 (.96)عدد  مجلة كلية التربية بالمنصورة،ب لياا التربيةا 

مجلثثة جامعثثة مركثثز ا "الواكررع  التحرردياا"المسررتولية المجتمعيررة للجامعرراا العربيررة (: 2205)العياشررتا زرزار 

 .ا فلسطين(2)دد ا ع(09)مجلد األبحاث التربوية بأكاديمية القاسمي، 
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 اكع أداء مركز التدريب  خدمة المجتمع بجامعة الدمام فت ضوء معرايير الجرودة (: 2206)العيدا علت بن عبدهللا 

 .ا مايو(6)ا عدد (2)مجلد  مجلة كلية التربية بالفيوال،الشاملةا 

،فراق  ربويرة متجرددةا  قثراءات فثي المشثحد التربثوي المعاصثر،.. التعليم والحرية(: 2200)الغريبا شبل بدران 

 .الدار الميرية اللبنانية: القاهرة

مرردى  طبيررق أعضرراء هيتررة الترردريس بقسرر  التربيررة الخاصررة بجامعررة الملررك سررعود (: 2201)علررت  ةال ثيررريا نررور

 مجلردمجلثة كليثة التربيثة ببنحثا،فت مجاط الخبراا الميدانية مرن  جهرة نظرره ا  NCATEلمعايير 

 .32:0ا ص ص يناير ا(0)ا جزء (97)ا عدد (25)

مجلثثة  ل ررنا .. المشرر ما معر فررة  الحلرروط مترروفرة: التعلرري  العررام السررعودي(: 2202)ال رري ا راشررد بررن حسررين 

 .ا السعودية(077)عدد  المعرفة،

أهميرة المتطلبراا المزمرة إلنترراج المعرفرة كمردخل لبنراء ميررزة (: 2206)اللوكرانا محمرد برن فهرراد 

كليررة  مجلثثة العلثثوال التربويثثة،مل ررة العربيررة السررعوديةا  نافسررية فررت جامعررة حائررل بالم

 .ا فبراير(0)ا عدد (28)التربيةا جامعة الملك سعودا مجلد 

رابطررة التربيررة الحديثررةا مجلررد : القرراهرةالتعلثثيم المصثثري وتحثثديات العولمثثة، (: 0997)المنرروفتا محمررد إبررراهي  

 .ا أبريل(16)ا عدد (01)

 طوير نموذج ايداء الوهيفت يعضراء هيترة التردريس فرت الجامعراا (: 2202)المنيعا الجوهرة بنت عبدالرحمن 

 مجلثة كليثة التربيثة بالسثويس،السعودية من  جهة نظر رؤساء ايكسرام  عمكتره بربعا المتغيررااا 

 .ا يوليو(1)ا عدد (5)مجلد 

جامعرة عرين  مجلة التربيثة،ت مواجهة ايزماا التعليميةا نحو أساليب إبداعية ف(: 2203)المهديا سوزان محمد 

 (.10)ا عدد (06)مجلد  ،شمس

كليرة  مجلة اإلدارة واالقتصاد،أنموذج فت اإلدارة الجامعيةا .. إدارة الجودة الشاملة(: 2202)الناصرا عمء حاك  

 .ا العراق(82)اإلدارة  االكتيادا الجامعة المستنيريةا عدد 

معهرد  مجلثة العلثوال التربويثة،ا (مرؤ مر) يناير  مستقبل التعلي  فت ميرر 25ثورة (: 2200)من النقيبا عبدالرح

 .ا يوليوا عدد خاص(09)الدراساا  البحوث التربويةا جامعة القاهرةا مجلد 

وا اليونسر  مجلة مسثتقبليات،  افؤ الفرص  العدالة فت  مويل التعلي  العالت بالبلدان العربيةا (: 2200)اليونس و 

 (.057)ا عدد (10)مجلد 

 قوي  ايداء التدريست يعضاء هيتة التدريس بجامعة الطائف فت ضوء إسترا يجياا (: 2202)بابيةا برهان نمر 

ا مجلرد مجلة دراسثات عربيثة فثي التربيثة وعلثم الثنفسالتدريس المتمركزة حوط الطالب  متطلبا هاا 

 .ا السعودية(0)ا جزء (25)

ا ذ  القعردة (71)ا السنة (00)جزء  مجلة األزهر،: القي  فت عير المعلومااا القاهرة(: 2223)باشاا أحمد فؤاد 

 .هـا فبراير 0123
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مؤسسررة كنرروز  مجلثثة الحكمثثة،الجامعررة  خدمررة المجتمررع مررن منظررور الخدمررة االجتماعيررةا (: 2200)بتقررةا ليلررى 

 .ا الجزائر(7)الح مة للنشرا عدد 

مجلثة الحثوار : مبررا ره  مشر م ها الجزائرر.. التخطيط التربوي(: 2206)د ا  عبدالغنتا فؤاولجرافا بختا يب

 (.0)ا عدد (5)كلية العلوم االجتماعيةا جامعة عبدالحميد بن باديسا مجلد  الثقافي،

التحثثثثديات الراهنثثثثة وأزمثثثثة .. تطثثثثوير التعلثثثثيم الجثثثثامعي(: 2207)بهرررراء الرررردينا هررررانت محمررررد 

العربرررت للدراسررراا اإلسرررترا يجية  السياسرررية المركرررز الرررديمقراطت : بررررلينالتحثثثول،

 . االكتيادية

عردد  مجلثة الحقيقثة،رؤية حروط كيفيرة  فعيرل د ر الجامعرة فرت عمليرة التنميرة الشراملةا (: 2221)بوكميشا لعلت 

 .062:017جامعة أدرارا ص ص: الجامعة  كضايا المجتمعا الجزائر:خاص بالملتقى السابع حوط

نموذج مقترح للتخطيط اإلسرترا يجت فرت ضروء مردخل اإلصرمح المتمركرز حروط  (:2229)بيومتا محمد غازي 

 .ا أبريل(2)ا جزء (63)عدد  مجلة كلية التربية بالزقازيق،المدرسة فت ميرا 

د ر الررتعل  اإلل تر نررت فررت بنرراء (: 2227) وفيررقا صررمح الرردين محمرردا  موسررىا هررانت محمررد 

مجلثة البحثوث النفسثية والتربويثة بكليثة ا "دراسة استشررافية"مجتمع المعرفة العربت 

 (.3)ا عدد (22)جامعة المنوفيةا السنة  التربية،

ايداء التدريسررت بجامعررة سررلمان بررن (: 2203)جمرراط الرردينا جيهرران علررتا  زاهرردا منرراطا  عبرردالعاطا صررباح 

نه فرت عبدالعزيز من  جهة نظر أعضاء هيتة التدريس  الطرمب  البررام  التدريبيرة المقترحرة لتحسري

 .ا أكتوبر(2)ا جزء (85)ا عدد مجلة كلية التربية بالمنصورةضوء معايير الجودة الشاملةا 

محمررد العربررتا : ا  رجمررةاإلطثثار، األمثلثثة، الثثرؤى: الدراسثثات المسثثتقبلية فثثي مصثثر(: 2203)جرروطا إدجررار 

 .م تبة اإلس ندريةا  حدة الدراساا المستقبلية: اإلس ندرية

ضمان الجودة  االعتماد ايكاديمت فت مؤسساا التعلي  العالت فت ضوء المعرايير (: 2203)حمزةا أسوان عبدهللا 

 .ا اليمنا يناير(32)ا عدد مجلة التواصلالد لية بين النظرية  التطبيقا 

الميرريةا دراسراا أحد مداخل  حقيق الميرزة التنافسرية للجامعراا :  د يل التعلي (: 2205)خاطرا محمد إبراهي  

 .278-223ا جزء اي طا أبريلا ص ص (87) ربوية  نفسيةا مجلة كلية التربية بالزكازيقا العدد 

التخطريط اإلسررترا يجت  د رل فرت  روطين الحوكمررة (: 2208)خضريرا طرمط نراه ا  القريشررتا فاضرل عبردعلت 

ا 39-9ا ص ص (10)عردد  ا(01)مجلرد  مجلثة واسثط للعلثوال اإلنسثانية،اإلل تر نية فت الجامعرااا 

 .العراق

القيررادة اإلسررترا يجية  د رهررا فررت  حسررين الميررزة التنافسررية للجامعرراا (: 2207)خليررلا ياسررر محمرردا  ،خررر ن 

 مجلة البح  العلمثي فثي التربيثة،الميريةا كلية البناا لآلداب  العلوم  التربيةا جامعة عين شمسا 

 .011:023 ا ص ص(5)ا جزء (08)عدد 
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مدى  طبيرق إدارة الجرودة الشراملة (: 2201)ء عبدالجبارا  جامعا حسن حسينتا  مولىا لمياء حسين خيريا ثنا

ايمانرة  المجلثة العربيثة لضثمان جثودة التعلثيم الجثامعي،: فت مؤسساا التعلي  العالت اليمنرتا صرنعاء

 .(08)ا عدد (7)العامة ال حاد الجامعاا العربيةا جامعة العلوم  الت نولوجياا مجلد 

مسررتوى  طبيررق متطلبرراا إدارة الجررودة الشرراملة فررت مؤسسرراا التعلرري  العررالت فررت (: 2205)د ديررنا أحمررد يوسررف 

المجلة العربيثة لضثمان جثودة :صنعاءا "دراسة ميدانية"ايردن من  جهة نظر اإلداريين ايكاديميين 

ا عردد (8) الت نولوجياا مجلد ايمانة العامة ال حاد الجامعاا العربيةا جامعة العلوم  التعليم الجامعي،

(09.) 

مجلثة جامعثة األنبثار د ر مهاراا القيادة اإلسترا يجية فت التهيؤ لضغوط العمرلا (: 2202)رحيمةا سلمى حتيتة 

 .ا العراق271-215ا ص ص (9)ا عدد (1)مجلد  للعلوال االقتصادية واإلدارية،

اا مرن القررن العشررين منرا منتيرف السربعينيَّ .. التعلري  ايجنبرت فرت ميرر(: 2200) ف ؤرمضانا بثينة عبدالر

يوليروا  01-03 ا يرومتينراير  مسرتقبل التعلري  فرت ميرر 25مرؤ مر ثرورة : ينراير 25حترى كيرام ثرورة 

 .ا عدد خاص(09)معهد الدراساا  البحوث التربويةا جامعة القاهرةا مجلد  مجلة العلوال التربوية،

منظومررة البحررب العلمررت (: 2206)محمرردا  هي ررلا هنرراء محمررد  زاهرررا محمررد ضررياء الرردينا  أبوسررعدةا  ضرريتة

ا (025)عردد  مجلثة كليثة التربيثة ببنحثا،الواكرع  المرأموطا .. بمراكز البحرب فرت الجامعراا الميررية

 .ا يناير(0)جزء 

كري  االنتمراء الثقرافت  العلمرت لردى طلبرة الجامعراا فرت ضروء متغيرراا العيرر (: 2203)زايدا أميرة عبدالسمم 

ا عردد (20)معهرد البحروث التربويرةا جامعرة القراهرةا مجلرد  مجلة العلوال التربوية،ا "راسة ميدانيةد"

 .ا يوليو(3)

د ر جماعرراا الضررغط فررت  وجيرره السياسررة التعليميررة فررت ضرروء بعررا المررداخل (: 2222)زيرردانا مررراد صررالح 

 .ا يناير(12)عدد  مجلة كلية التربية بالمنصورة،المعاصرة المر بطة ببناء القوةا 

مجلثثة اال جاهرراا  الرهانررااا ..  خطرريط التربيررة  إدار هررا فررت أ ر بررا(: 0990)سجواسررنداا انجمررار لنررد بريت 

 (.0)ا عدد (20)اليونس وا مجلد  مستقبليات،

: الريراضالبحب العلمت فت الجامعاا الليبية  د رل فرت  حقيرق التنميرة االكتيراديةا (: 2203)سعيدا حليمة سعيد 

المؤسسرة العربيرة لمستشراراا العلميرة   نميرة المروارد البشرريةا  لمجلة العربيثة للعلثوال االجتماعيثة،ا

 (.3)ا جزء (1)ا عدد (2)مجلد 

مجلثة أداة لم افحرة الفقرر  البطالرةا .. جامعرة ريرادة ايعمراط(: 2205)سواحلا  جدي عبدالفتاح 

 .ا يوليو(92)مؤسسة ال ويت للتقدم العلمتا عدد  التقدال العلمي،

المجلثثة :  قيرري   جربررة  طبيررق الح ومررة اإلل تر نيررة فررت الجزائرررا الجزائررر(: 2206)شرراهدا إليرراسا  ،خررر ن 

 .ا ديسمبر035:020ا ص ص (3)العدد  الجزائرية للدراسات المحاسبية والمالية،
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تمراد ايكراديمتا رؤية مستقبلية لوحردة خدمرة المجتمرع فرت ضروء معرايير الجرودة  االع(: 2201)طها سهام محمد 

كلية رياض  مجلة الطفولة والتربية،كلية العلوم  اآلداب للبناا بالنماصا جامعة الملك خالد نموذًجاا 

 (.22)ا عدد (6)ايطفاطا جامعة اإلس ندريةا مجلد 

دةا ،فاق  ربوية متجرد قضايا تخطيط التعليم واقتصادياته بين العالمية والمحلية،(: 2221)عابدينا محمود عباس 

 .الدار الميرية اللبنانية: القاهرة

درجرة ممارسرة اإلبرداع اإلداري لردى القرادة التربرويين (: 2203)عبابنةا رامت محمودا  الشقرانا رامت إبراهي  

ا عردد (01)مجلرد  مجلثة العلثوال التربويثة والنفسثية،فت مديرياا التربية  التعلري  فرت محافظرة إربردا 

 .ا البحرين(2)

المجلثثثة المصثثثرية للتنميثثثة : المفهررروم  المنهجيرررةا القررراهرة: التخطررريط التعليمرررت(: 0993)كت عبررردالجليلا دسرررو

 .061-012ا ص ص (0)ا عدد (0)مجلد  والتخطيط،

 قرروي  ايداء التدريسررت يعضرراء هيتررة  رردريس المقرررراا العمليررة فررت ضرروء (: 2202)عبدالحميرردا رانيررا عررزا 

ا مجلرد مجلة بحوث التربيثة الريادثية:الزكازيقالمعايير القومية للممارسة ايكاديمية للمعل  الجامعتا 

 (.82)ا عدد (11)

ا ينرايرمجلثة عثالم الفكثر، : اإلشر الياا  اآلفراقا ال ويرت.. الدراسراا المسرتقبلية(: 0988)عبدالرحمنا عواطرف 

 .مارس افبراير

: استخدام أسلوب السيناريوهاا فت التخطيط التربرويا القراهرة(: 2208)عبدالعظي ا محمد أحمد 

 .سبتمبر 22المعهد الميري للدراسااا  دراسات اجتماعية،

ا "نظررة  قويميرة"جهرود العربيرة فرت مجراط استشرراف المسرتقبل ال(: 0988)عبدالفضيلا محمود 

 .مارس افبراير ايناير مجلة عالم الفكر،: ال ويت

مجلثة :بغرداد رأس الماط الف رري فرت الجامعراا الفلسرطينية   عزيرز الميرزة التنافسريةا(: 2206)عبدالقادرا حسين 

 .ديسمبر ا(6)عدد الدراسات المالية المحاسبية واإلدارية،

دراسرة اسرتطمعية فرت " حديد معوكاا التحوط نحو المنظمرة الرياديرة (: 2201)عبدالقادرا خالد 

ا (6)مجلرد  مجلة جامعة األنبار للعلوال االقتصادية واإلدارية،ا "كلية اإلدارة  االكتياد

 .ا العراق(00)عدد 

البحرروث  كطرراع مجلثثة التربيثثة،: إلررى أيررنلا ال ويررت.. العولمررة(: 2222)عبرردالمعطتا يوسررف 

 .ا يوليو(02)ا السنة (31)التربوية بوزارة التربيةا العدد 

، مجلثثة النشررأة  ايهررداف  المعرفررة.. أسررس الدراسرراا المسررتقبلية(: 2225)عبرردلا هررانت خمرريس 

 (.3)ا عدد (33)مجلس النشر العلمتا جامعة ال ويتا مجلد  العلوال االجتماعية،
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مجلثة دى أعضراء هيترة التردريس فرت الجامعرة العربيرة ايمري يرةا الرضا الوهيفت لر(: 2201)عبيدا شاهر محمد 

 .ا ايردن(03)مركز البحب   طوير الموارد البشريةا عدد  رماا للبحوث والدراسات،

اإلبرداع اإلداري لردى القيراداا ايكاديميرة مردخل لتنميرة رأس المراط الف رري بالجامعراا (: 2201)عز زا رفعرت 

 .ا يوليو(20)ا عدد (20)مجلد  ة مستقبل التربية العربية،مجلا " يور مقترح"الميرية 

مجلثثة اتحثثاد : الجررودة الشرراملة  إم انيررة  طبيقهررا فررت التعلرري  الجررامعت الميررريا عمرران(: 2222)عشرريبةا فررارس 

 (.3)ايمانة العامة ال حاد الجامعاا العربيةا عدد  الجامعات العربية،

مردى  طبيرق متطلبراا االعتمراد ايكراديمت بالجامعراا الخاصرة بممل رة البحررينا (: 2203)علويا السريد فاضرل 

المؤسسررة العربيررة لمستشرراراا العلميررة   نميررة المرروارد : القرراهرةالمجلثة العربيثثة للعلثثوال االجتماعيثثة، 

 (.0)جزء  ا(1)عدد  البشريةا

 رمزم أم حلقراا مفقرودةلا دراسراا .. مستوياا التخطريط التربرويايهداف التربوية  (: 2205)عيدا سعاد محمد 

 .ا أكتوبر(0)ا جزء (89)عدد  مجلة كلية التربية بالزقازيق، ربوية  نفسيةا 

إدارة فِرق العمل االفتراضية كآلية إسترا يجية لتحقيرق الميرزة التنافسرية فرت (: 2205)عيدار سا أحمد نج  الدين 

 .ا يناير(020)ا عدد (26)عدد  لية التربية ببنحا،مجلة كالجامعاا الميريةا 

مجلثثة كليثثة ا "دراسررة نقديررة"ثرروراا الربيررع العربررت  معررال   ربيررة سياسررية جديرردة (: 2202)غررازيا رجرراء فررؤاد 

 (.02)ا السنة (3)عدد  التربية بكفر الشيخ،

جامعة كسرنطينةا  العلوال اإلنسانية،مجلة إدارة الجودة الشاملة  اييز  فت التعلي  العالتا (: 2227)فتيحةا حبشت 

 .ا الجزائرا ديسمبر(28)ا عدد (أ)مجلد 

ا "دراسررة  حليليررة"معررايير  ميررز ايداء البحثررت فررت الجامعرراا العربيررة (: 2229)فخررر ا عبدالناصررر عبرردالرحي  

 .ا أبريل(22)ا عدد مجلة دراسات في التعليم الجامعي: القاهرة

صعوباا  طبيق التقوي  الاا ت ب لية التربية جامعة أم القررى مرن  جهرة نظرر أعضراء (: 2203)فقيها سناء محمد 

 .ا يناير(28)جامعة المنيورةا عدد  مجلة بحوث التربية النوعية،هيتة التدريسا 

ا "رية أنموذًجراالجامعرة المستنير"إعرادة هندسرة الثقافرة التنظيميرة للمؤسسراا الجامعيرة (: 2202)كد ريا سرحر 

 .ا العراق(93)ا عدد (35)مجلد  مجلة اإلدارة واالقتصاد،

عردد  مجلثة الديمقراطيثة،: إحياء د ر الد لة الوطنية فت المنظور الميريا القراهرة(: 2220)كمحةا أحمد ناجت 

 .ا أبريل(82)

مجلثثة الحقثثوق نحررو  حقيررق ميررزة  نافسررية مسررتدامة للمؤسسررااا جامعررة زيرران عاشررورا (: 2201)كسررنةا محمررد 

 .ا الجزائرأكتوبر( 0) -( 22)العدد االكتيادي  والعلوال اإلنسانية،

إدارة المعرفرة  د رهرا فرت  نميرة اإلبرداع اإلداري لردى القيراداا اإلداريرة بجامعرة (: 2203)كماطا حنان البردري 

 .ا ديسمبر(27)عدد  مجلة كلية التربية بأسوان،سودانا ال

مجلثة د ر الاكاء اإلسترا يجت فت  حقيق   عزيرز الميرزة التنافسرية المسرتدامة للمؤسسرةا (: 2205)كنوشا محمد 

 .الجزائر ا006:90ص ص  ،(44)اقتصاديات شمال إفريقيا 
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جامعرة  مجلثة دراسثات وأبحثاث،ة ا خراذ القررارا اإلدارة اإلل تر نية   أثيرها فرت عملير(: 2205)لطرشا فير ز 

 .ا الجزائرا سبتمبر(22)الجلفةا عدد 

مهراراا استشرراف المسرتقبل  عمكتهرا برالمنظور المسرتقبلت لردى معلمراا (: 2201)مبر ما أحمما  سيدا نُهرى 

 .ا ديسمبر(3)ا جزء (56)عدد ،مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالتربية ايسريةا 

معوكراا إدارة ايزمراا فرت د ائرر اينشرطة الرياضرية بالجامعراا ايردنيرة مرن (: 2201)محجوبا ياسرين علرت 

عمادة البحرب العلمرتا  مجلة المشكاة للعلوال اإلنسانية واالجتماعية، جهة نظر المدراء العاملين بهاا 

 .ا ايردن(2)ا عدد (0)جامعة العلوم اإلسممية العالميةا مجلد 

ا جامعرة مجلة التثراثمبرراا التبن ت  معوكاا التطبيقا : الجودة الشاملة فت التعلي  العالت(: 2202)محمدا ال ر 

 .ا الجزائر(2)زيان عاشور بالجلفةا عدد 

كفاياا التعلي  اإلل تر نت لدى أعضاء هيتة التدريس بجامعرة (: 2203)محمدا إيهاب السيدا  السيدا محمد عطية 

ا (2)ا جرزء (50)ا عردد مجلة دراسثات عربيثة فثي التربيثة وعلثم الثنفسا "اسة ميدانيةدر"أم القرى 

 .السعوديةأغسطسا 

 اكع إدارة ايزمراا فرت مؤسسراا التعلري  العرالت الليبيرة (: 2205) رمختارا عبدالمطلوبا  بوخطوةا فؤاد عاشو

مجلثة رمثاا للبحثوث ا "دراسة ميدانية على أعضاء هيتة التدريس بجامعرة عمرر المخترار فررع درنرة"

 .ا ديسمبرا ايردن(06)مركز البحب   طوير الموارد البشريةا عدد  والدراسات،

مجلثثة رابطثثة :  قرروي  مشررر ع  نميررة أعضرراء هيتررة الترردريس بجامعررة الفيرروما القرراهرة(: 2202)مخلرروفا سررميحة 

 (.7)ا عدد (3)مجلد  التربية الحديثة،

مجلثة كراموس أطلرس الموسروعتا المهندسرينا دار أطلرسا (: 2222)مركز أطلس العرالمت للدراسراا  ايبحراث 

 (.3)ا جزء (39)ا عدد كلية التربية بعين شمس

 اكرع  طبيرق الحاكميرة فرت جامعرة الشررق اي سرط مرن  جهرة نظرر أعضراء (: 2202)ناصرالدينا يعقروب عرادط 

ا ص (62)ا العردد ات العربيثةمجلثة اتحثاد الجامعث: الهيتتين التدريسية  اإلدارية العاملين فيهاا ايردن

 .ا ديسمبر376:310ص 

دراسرة "متطلباا  طوير رأس الماط الف ري لتحقيق الميزة التنافسرية للجامعراا (: 2203) يحا محمد عبدالرازق 

 .ا يوليو(3)ا جزء (95)عدد مجلة كلية التربية ببنحا، ا "ميدانية على جامعة بنها

: القراهرةة للمجتمع العالمي من المجتمع الصناعي إل  مجتمع المعرفة، الخريطة المعرفي(: 2228)ياسينا السيد 

 .م تبة ايسرة

 تقارير ومتتمرات وندوات -د

معايير نظر  الجرودة   أثيرا هرا علرى بيترة التردريس الجرامعت فرت (: 2228)إبراهيمتا الطاهرا  بن عامرا  سيلة 

جامعرة محمرد خيضرر  الملتق  البيداغوجي الرابع حول دمان جودة التعلثيم العثالي، دا.م.هل نظام ط

 .نوفمبرا الجزائر 26-25بس رةا يومت 
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منظومرررة ريرررادة ايعمررراط  البيترررة المحفرررزة لهررراا المرررؤ مر (: 2201)أبررروب را ميرررطفى محمرررود 

نحو بيئة داعمة لريادة األعمال فثي  :السعودي الد لت لجمعياا  مراكز ريادة ايعماط

 .جامعة الملك سعود: الرياضسبتمبرا  00:9فت الفترة من  الشرق األوسط،

 قوي  جودة الخدماا التعليمية ل لياا االكتياد  العلوم اإلدارية بالجامعاا الفلسطينيةا (: 2225)أبوفأرةا يوسف 

 .جامعة الزركاء ايهلية ية،تصاد والعلوال اإلدارقالمتتمر الثاني لكلية اال: عمان

إدارة رأس الماط الف ري لتعزيز  نافسرية المنظمرةا (: 2202)ا  نبيلا حمادي ةأ سريرا منورا  إبراهي ا براهيم

مخبرر  إدارة وقيثا  رأ  المثال الفكثري فثي منظمثات األعمثال العربيثة،: المؤ مر العلمت الثانت حوط

 .ا الجزائرحلب البليدةا ديسمبرالتنمية االكتيادية  البشريةا جامعة سعد د

المؤ مر السنوي اي ط للمركز العربرت ، الجامعة اإلفتراضية كإحدى الييَّغ التعليمية(: 2221)أحمدا لمياء محمد 

جرزء  رؤى تنموية،.. مستقبل التعليم الجامعي العربي :للتعلي   التنمية بالتعا ن مع جامعة عين شمس

 .مايو 5:3 فت الفترة من ا(0)

التنميرررة المهنيرررة يعضررراء هيترررة التررردريس كمررردخل لتحقيرررق الميرررزة التنافسرررية (: 2209)اإل ربرررتا هويررردا محمرررود 

التعلثيم النثوعي : الرد لت الحرادي عشرر -عشرر  المؤ مر السنوي العربرت الرابرعبالجامعاا الميريةا 

ا رؤى مسثتقبلية -وتطوير القدرة التنافسية والمعلوماتيثة للبحث  العلمثي فثي مصثر والثوطن العربثي 

 .727-680ص ص 

 يور مقترح لتطوير ايداء المدرسرت (: 2223)البهواشتا السيد عبدالعزيزا  حنفتا محمد طه 

نظم تقويم  :ستقبًما المؤ مر السنوي الحادي عشرفت ضوء ا جاهاا التغيير التربوي م

ينرايرا الجمعيرة  26-25 يومتاألداء المدرسي في الوطن العربي في عصر المعلومات،

الميرررية للتربيررة المقارنررة  اإلدارة التعليميررة  مركررز  طرروير التعلرري  الجررامعتا جامعررة 

 .عين شمس

لوجيررة مررن منظررور  نمررويا فررت الجامعررة العربيررة كضررايا اكتيررادية    نو(: 2225)البرادعررتا منررى ميررطفى 

 .الجامعة العربية المفتوحة: القاهرةمفاهيم ودراسات في التنمية، : المفتوحة

ورشثثة العمثثل فنيرراا التخطرريط اإلجرائررت للتجديررد التربررويا (: 2223)الحررواا محمررد صرربري 

لثقافرة  المعهرد المنظمرة اإلسرممية للتربيرة  العلروم  ا اإلقليمية حول التجديثد التربثوي،

العالمت للف ر اإلسممتا  مركز الدراساا المعرفية باالشترام مع جامعة كناة السويس 

 .أبريل 25:23 فت الفترة من باإلسماعيليةا

: إصررمح التعلرري  فررت غيبررة الرؤيررة ال ليررةاالمؤ مر العلمررت لقسرر  أصرروط التربيررة(: 2228)الحررواا محمررد صرربري

كليرة التربيرة جامعرة الزكرازيق باالشرترام مرع مركرز  كاسثاتحا التربويثة،الرؤية الكليثة اإلسثالمية وإنع

 .أبريل 01-03 يومت الدراساا المعرفية بالقاهرةا

https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7784&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7784&page=1&from=
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ا النررد ة العلميررة الثالثررة لقسرر  "رؤيررة  حليليررة"المسرراعداا ايجنبيررة للتعلرري  (: 2221)الخويررتا سررمير عبرردالوهاب 

 .يونيو اكلية التربيةا جامعة طنطا التعليم المصري،المساعدات األجنبية وتطوير : أصوط التربية

الترداعياا التربويرة  ايخمكيررة للثرورة اليرناعية الرابعرة  كيفيرة التعامرل معهرراا : (2222)الدهشرانا جمراط علرت 

المتتمر الدولي الرابع لقطاع الدراسات بكلية البنات لثدداب والعلثوال والتربيثة بجامعثة عثين : القاهرة

 .12:0مارسا ص ص  29-28ا ،فاق الت امل  التنميةا يومت 2263ل  أجندة إفريقيا المستقب شمس،

أهميرة  طبيرق معرايير ضرمان جرودة التعلري  العرالت لبنراء  دعر  ثقافرة (: 2202)السامرائتا عمار 

ا "دراسرة حالرة الجامعرة الخليجيرة نموذًجرا"اإلبداع  التميز  الريادة للجامعاا الخاصرة 

أبريرلا الجامعرة  5-1 يومتولي الثاني لضمان جودة التعليم العالي،المتتمر العربي الد

 .الخليجيةا البحرين

 طوير معايير إدارة الجودة الشاملة فرت ضروء  قنيراا التعلري  (: 2226)اليرايرةا خالد أحمدا  بدحا أحمد محمد 

 .متتمر جامعة الزيتونة الدولي الساد : اإلل تر نت فت الجامعاا ايردنيةا عمان

إدارة الجررودة الشرراملة كررأداة لتقليررل المخرراطر فررت معمررل النسرري  (: 2226)اليرروافا محفرروها  صررالحا ماجررد 

 .متتمر جامعة الزيتونة الدولي الساد : الح ومت فت الموصلا عمان

بحرب فرت مفهروم السريناريوهاا  طررق .. السريناريوهاا(: 0998)العيسويا إبرراهي ا  ،خرر ن 

م تررب الشرررق : ا منترردى العررال  الثالرربا القرراهرة(0)عرردد  ،0202أوراق مصثثر  بنائهرراا

 .اي سطا يوليو

التجارب العالمية  العربية فت إدارة نظر  االعتمراد ايكراديمت بمؤسسراا التعلري  (: 2229)المهديا سوزان محمد 

الرد لت اي ط ل ليرة التربيرة  -العالت  إم انية اإلفادة منهرا فرت ميررا المرؤ مر العلمرت العربرت الرابرع 

عثثالي النثثوعي فثثي مصثثر والعثثالم االعتمثثاد األكثثاديمي لمتسسثثات وبثثرامق التعلثثيم ال: النوعيررة بعنرروان

كليرة التربيرة النوعيرة بالمنيرورة  فرعيهرا بميرت غمرر  منيرة : المنيرورةالواقع والمأمول، .. العربي

 .النيرا أبريل

إطثثثار فكثثثري لثثثدور إدارة الجثثثودة الشثثثاملة فثثثي دعثثثم القثثثدرات التنافسثثثية (: 2228)النعمرررانتا عبررردالفتاح السررريد 

 .يونيو 5-1 يومت التنافسية للجامعااا كلية التجارةا جامعة القاهرةامؤ مر  دعي  القدراا  للجامعات،

رؤى حرروط مدرسررة المسرتقبل للبنرراا بالممل ررة العربيرة السررعوديةا  ركررة عمررل (: 0995)برن دهرريشا خالررد عبردهللا 

َمررة لورشررة العمررل عررن مدرسررة المسررتقبل نمرروذج  طبيقررتا الريرراض م تررب التربيررة العربررت لررد ط : ُمقَدَّ

 .أكتوبر 01:02فت الفترة من  الخلي ا

الد ر المتوكع للمدكق الداخلت عند  قدي  خدماا التأكيد فت البنوم التجارية ايردنيرة (: 2225)خليلا عطاهلل  ارد 

بح  مقدال إل  المتتمر العربي األول حول التثدقيق الثداخلي فثي : فت هل الحاكمية المؤسسيةا القاهرة

 .سبتمبر 29:21من فت الفترة ، إطار حوكمة الشركات



 

  

                           ن          برلي –المانيا / واالقتصادية    والسياسية صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجيةإ           

132    

 

 

 الدكتور  صبري عبدالقادر املدهون "      دراسة مستقبلية"مداخل التخطيط التربوي لتحقيق امليزة التنافسية لجامعة كفر الشيخ  2222

د ر التعلرري  المفترروح  التعلرري  عررن بُعررد فررت زيررادة القرردرة التنافسررية للجامعرراا (: 2226)در يررشا مررر ان جمعررة 

مثثتتمر القثثدرة التنافسثثية للجامعثثات ومتسسثثات التعلثثيم العثثالي ا " جربررة جامعررة القرردس المفتوحررة"

جامعرة  تجثارة الدوليثة فثي الخثدمات،والبح  العلمي المصثرية والعربيثة فثي إطثار اتفاقيثات تحريثر ال

 .مايو 9:7 فت الفترة من حلوانا

 طوير القدرة التنافسية للجامعاا الميرية فرت ضروء خبرراا   جرارب بعرا (: 2202)ديابا عبدالباسط محمد 

الجمعيرة الميررية  متتمر اتجاهثات معاصثرة فثي تطثوير التعلثيم فثي الثوطن العربثي،الد ط المتقدمةا 

دار الف رر : نرة  اإلدارة التعليميرة بالتعرا ن مرع كليرة التربيرة جامعرة بنرت سرويفا القراهرةللتربية المقار

 .فبراير 7-6 يومت العربتا

إسترا يجية اإلبداع الت نولوجت خيار إسرترا يجت لردع  الميرزة التنافسرية (: 2206)رابحا خونتا  لويزةا فرحا ت 

مركرز البحرب  اإلبداع واالبتكثار فثي منظمثات األعمثال، :للمؤسسة االكتياديةا المؤ مر العلمت الد لت

 .ا ايردنمايو 5:2فت الفترة من   طوير الموارد البشرية رماحا 

 يور مقترح لتدعي  المزايا التنافسية فت الجامعاا الفلسرطينيةا بحرب ُمقَردَّم إلرى (: 2202)راضتا ميرفت محمد 

 كلية التجارةا جامعرة القراهرةا مية للمتسسات العربية،متتمر التنافسية اإلقلي :المؤ مر الد لت الرابع

 .مايو 22-09 يومت

بحرب ُمقَردَّم فرت المرؤ مر ا "رؤيرة مسرتقبلية"معرايير التميرز فرت التعلري  الجرامعت (: 2203)زايدا أميررة عبدالسرمم 

فته، التميثثز فثثي األداء الجثثامعي فلسثث: بعنرروان العلمررت الررد لت اي ط لمركررز  طرروير التعلرري  الجررامعت

 .فبراير 00-02يومت ا جامعة بورسعيدا (0)جزء   لياته، معايير ،

مثتتمر تثدعيم القثدرات  دعي  القدراا التنافسية للجامعراا  جرودة العمليرة التعليميرةا (: 2228)زايدا عادط محمد 

 .يونيو 5-1 يومت كلية التجارةا جامعة القاهرةا التنافسية للجامعات،

اط الدراساا المستقبلية  أساليب منهجهرا  د رهرا فرت  وجيره البحرب العلمرت التربروي أنم(: 0997)رشادا السعيد 

كليرة التربيرةا جامعرة  التعليم من أجل مسثتقبل عربثي أفضثل،: نحو المستقبلا المؤ مر العلمت الخامس

 .أبريل 32-29 يومت حلوانا

 حديررد أ لويرراا عمليرراا التحسررين  التطرروير فررت التعلرري  (: 2222)شررريفا منررى صررمح الرردين 

ا كليررة التجرارةا جامعررة إدارة األزمثة التعليميثثة فثي مصثر: المثتتمر السثثنويالجرامعتا 

 .أكتوبر 26ا عين شمس

لية العلوم االكتيادية إدارة التميزا الفلسفة الحديثة لنجاح المنظماا فت عير العولمةا ك(: 2202)شوكتا كبطان 

المنافسة واإلسثتراتيجيات التنافسثية  :الرابع ت ركة ُمقَدَّمة إلى الملتقى الد ل:  علوم التيسيرا الجزائر

 .نوفمبرللمتسسة الصناعية خار  قطاع المحروقات في الدول العربية، 
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المتتمر الثدولي سية للمنظمااا رأس الماط الف ري  د رل فت  حقيق الميزة التناف(: 2229)صالحا رضا إبراهي  

فرت الفتررة مرن  امعهد اإلدارة العامرة: الرياضنحو أداء متميز في القطاع الحكومي،.. للتنمية اإلدارية

 .نوفمير 1:0

انع اساا االنضمام لمنظمة التجارة العالمية على  طوير التعلي  فت البلدان (: 2227)صائغا عبدالرحمن بن أحمد 

اصة لحالة الممل ة العربية السعوديةا المؤ مر العلمت الخامس ل لية التربية جامعة العربية مع إشارة خ

 .مارس 25-21 يومت تطوير التعليم في الدول العربية بين المحلية والعالمية، :الزكازيق

: الملتقرى الرد لت الرابرع.. متطلبراا اإلبرداع الت نولروجت فرت هرل الدينامي يرة التنافسرية(: 2202)صند كةا سرميرة 

 المنافسة واإلستراتيجيات التنافسية للمتسسة الصناعية خار  قطاع المحروقات في الثدول العربيثة،

خبررر العولمررة الكتيررادياا كليرة العلرروم االكتيررادية  علرروم التسرريير بجامعررة حسريبة برروعلت بالشررلف  م

 .ا الجزائرا نوفمبرشماط إفريقيا

عوامل  ََدن ت مراكز الجامعاا العربية فت التينيفاا العالمية للجامعاا  ُسربُل (: 2201)عبدالحتا أسماء الهادي 

المرؤ مر القرومت السرنوي الثرامن عشرر  العربرت العاشرر لمركرز  طروير التعلري  الجرامعت االر قاء بهاا 

تطثوير منظومثة األداء فثي الجامعثات العربيثة .. بالتعا ن مع مركز التعلي  المفتوح جامعة عرين شرمس

 .أغسطس 00-02يومتفي دوء المتغيرات العالمية المعاصرة،

لسياسية  االكتيادية  االجتماعية للمساعداا ايجنبيرةا النرد ة العلميرة ايبعاد ا(: 2221)عبدالعاطا حسن إبراهي  

كلية التربيةا جامعة طنطاا  المساعدات األجنبية وتطوير التعليم المصري،: صوط التربيةأالثالثة لقس  

 .يونيو 05

القثثدرة مثثتتمر منرراه   مؤشررراا القرردرة التنافسررية للجامعرراا العربيررةا (: 2226)عبدالمهررديا محمررد عشررري 

التنافسية للجامعات ومتسسات التعليم العالي والبح  العلمثي المصثرية والعربيثة فثي إطثار اتفاقيثات 

 .مايو 9:7 فت الفترة من جامعة حلوانا تحرير التجارة الدولية في الخدمات،

قَّدةمثةالجرودة فرت التعلري  الجرامعت معرايير عيررية بعقروط ميرريةا (: 2228)عبيدا  لي   للمثتتمر  ورقثة عمثل م 

مركز  طروير التعلري  : ا القاهرةنحو خطة إستراتيجية للتعليم الجامعي العربي: القومي الخامس عشر

 .نوفمبر 21-23 يومت بجامعة عين شمسا

متتمر التعليم العثالي والبحث  العلمثي فثي مجتمثع الوطن العربت فت سباق مجتمع المعرفةا (: 2226)علتا نبيل 

 .للتربية  العلوما  ونس المنظمة العربية المعرفة،

نحررو رؤيررة لجامعررة المسررتقبلا المررؤ مر السررنوي اي ط للمركررز العربررت للتعلرري   التنميررة (: 2221)عمررارا حامررد 

 .ا مايو(0)جزء  ،"رؤى تنموية"مستقبل التعليم الجامعي العربي : بالتعا ن مع جامعة عين شمس

المثثتتمر العلمثثي الثثدولي حثثول عولمثثة اإلدارة فثثي ا محرردداا الحوكمررة  معاييرهررا(: 2202)غررادرا محمررد ياسررين 

 .كلية إدارة ايعماطا جامعة الجنانا لبنان عصر المعرفة،

أف ررار "د ر اإلبررداع الت نولرروجت فررت  حقيررق الميررزة التنافسررية (: 2200)محمرردا عجيلررةا  ميررطفىا بررن نرروى 

دراسثة وتحليثل .. ات الحديثثةاإلبثداع والتغيثر التنظيمثي فثي المنظمث: ا أعماط الملتقى الد لت" مناه 
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 ا(2)ا كلية العلوم االكتيادية  علوم التسييرا جامعة سرعد دحلرب البليردةا مجلرد تجارب وطنية ودولية

 .الجزائر مايوا

معرايير اعتمراد بررام  التربيرة العمليرة فرت كليترت التربيرة (: 2226)محمودا بهاء سيدا  أحمدا حسين عبردالمعطت 

، الجامعثات العربيثة (44)المتتمر السنوي  التربية الرياضية فت ضوء التجارب العالمية المعاصرةا 

 .شمس مركز  طوير التعلي  الجامعتا جامعة عين ،"الواقع والرؤى" 04في القرن 

: ا القراهرة0222تقرير االتجاهات االقتصادية واإلسثتراتيجية (: 2228)مركز الدراساا السياسية  اإلسترا يجية 

 .اممؤسسة ايهر

مؤسسرررة : ا القررراهرة0222التقريثثثر اإلسثثثتراتيجي العربثثثي(: 2202)مركرررز الدراسررراا السياسرررية  اإلسرررترا يجية 

 .ايهرام

مؤسسرررة : القررراهرة،0242التقريثثثر اإلسثثثتراتيجي العربثثثي (: 2200)جية مركرررز الدراسررراا السياسرررية  اإلسرررترا ي

 .ايهرام

: القراهرة،0244تقرير االتجاهثات االقتصثادية واإلسثتراتيجية (: 2200)مركز الدراساا السياسية  اإلسترا يجية 

 .مؤسسة ايهرام

: القراهرة ،0244اإلسثتراتيجية تقرير االتجاهات االقتصادية و(: 2203)مركز الدراساا السياسية  اإلسترا يجية 

 .مؤسسة ايهرام

الللمواردالبشررريةفيتحقيقميزة  نافسيةللمؤسسررةا  ركررة د رالتخطيطالفعَّ (:2203)مزيانتانورالدينا بمس ةاصررالح 

التسيير التقديري للموارد البشثرية : الثاني حول تسيير الموارد البشرية للملتق  الوطنيبحثية ُمقَدََّمة 

محمررد جامعةفبرايرررا  28-27يررومت  علثث  مناصثثب العمثثل بالمتسسثثات الجزائريثثة،ومخطثثط الحفثثاظ 

 .بس رةاالجزائرخيضر

المثثتتمر العثثالمي للتعلثثيم العثثالي فثثي القثثرن الحثثادي (: 0998)منظمررة ايمرر  المتحرردة للتربيررة  العلرروم  الثقافررة 

 .أكتوبر 9:5 فت الفترة من اليونس وا:  ثيقة العملا باريس والعشرين الرؤية والعمل،

التعلثيم العثالي : مراجعات لسياسثات التعلثيم الوطنيثة(: 2202)منظمة التعا ن االكتيادي  التنمية  البنك الد لت 

 .منظمة التعا ن  التنمية فت الميدان االكتيادي  البنك الد لت: باريس في مصر،

المتطلبرراا "ية لمنظمرراا ايعمرراط إدارة العمكررة مررع الزبررائن كررأداة لتحقيررق الميررزة التنافسرر(: 2229)منيرررا نرروري 

مرن فت الفترة التحديات العالمية المعاصرة،.. إدارة منظمات األعمال:ا فت الملتقى الد لت" التوصياا

 .أبريلا كلية العلوم اإلداريةا الجامعة التطبيقيةا ايردن 29:27

.. التنمويثثة لفلفيثثة الثالثثثةتقريثثر األهثثداا (: 2221)  المتابعررة  اإلصررمح اإلداري الميرررية زارة التخطرريط 

برنررام  ايمرر  المتحرردة اإلنمررائت مركررز دراسرراا ا جامعررة القرراهرة التقريثثر القطثثري الثثثاني فثثي مصثثر،

 . استشاراا اإلدارة العامة
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 الخطثة اإلسثتراتيجية لتطثوير منظومثة التعلثيم العثالي،(: 2222) زارة التعلي  العرالت  البحرب العلمرت الميررية 

 .فبراير 01-03 يومتلتعلي  العالتا  زارة التعلي  العالتا المؤ مر القومت ل

ا (2)الطبعرة  العثرب والعولمثة،(:  حريرر)الخرولتا أسرامة أمرين : فت مفهوم العولمرةا فرت(: 0998)ياسينا السيد 

 .الند ة الف رية لمركز دراساا الوحدة العربية: بير ا

 خطط وبيانات -هـ

 (.0202-0245(الخطة اإلستراتيجية لجامعة كفر الشيخ .. جامعة كفر الشيخ

 (.0205-0202)لجامعة كفر الشيخ  0202/0205الخطة اإلستراتيجية الرابعة .. جامعة كفر الشيخ

 .د ال لياا  المعاهد بالجامعة   اريخ إنشائهاا نوفمبراعدأ طور  (:0242)دليل جامعة كفر الشيخ 

مشثثثاريع البحثثثوث المدعومثثثة فثثثي جامعثثثة الشثثثارقة لعثثثامي (: 2229)كليرررة الدراسررراا العليرررا  البحرررب العلمرررت 

 .جامعة الشاركةا اإلماراا العربية المتحدة ،0227/0222

بيرران بأعررداد الطررمب بالجامعررة فررت  (:0204-0245(مركثثز المعلومثثات ودعثثم اتخثثاذ القثثرار بجامعثثة كفثثر الشثثيخ 

 .م2220-2205الفترة من 

بيرران بأعررداد الطررمب المقيرردين فررت  (:0204-0245(مركثثز المعلومثثات ودعثثم اتخثثاذ القثثرار بجامعثثة كفثثر الشثثيخ 

 .م2220-2205بالجامعة فت الفترة من ( دكتوراة -ماجستير -دبلوم )الدراساا العليا 

ة التردريس بيران بأعرداد أعضراء هيتر (:0204-0245 (مركز المعلومات ودعثم اتخثاذ القثرار بجامعثة كفثر الشثيخ

 .م2220- 2205 الهيتة المعا نة بالجامعة فت الفترة من 

رؤيثة مصثر : إسثتراتيجية التنميثة المسثتدامة(: 2206) المتابعرة  اإلصرمح اإلداري الميررية  زارة التخطيط 

 .ا جمهورية مير العربيةا فبراير0242

ينثاير  05استشرافية للتعليم فثي مصثر بعثد ثثورة دراسة (: 2202) زارة التعلي  العالت  البحب العلمت الميرية

اإلدارة العامرة : القاهرة ال في إطار رؤية إستراتيجية للحيكل والمحتوى والمنحق للتعليم العالي،0244

 .للبحوث الثقافية

المشثثروعات التنافسثثية لثثدعم تميثثز متسسثثات التعلثثيم (: 2203)  البحررب العلمررت الميرررية  زارة التعلرري  العررالت

 . حدة إدارة مشر عاا  طوير التعلي  العالتا إدارة دع  التميز ،العالي
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