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يهدف البحث إلي تطوير  داا  الاولين ب لللملياول اليةو رل لييااهول التحودعلر الاةو رل 
، دظيوول والنووياإلد ايااوروول واليلل وولتفا ووب التياووج الموولياي دحووي تحووديث اأ وقوود تي ووب البحووث إلووي

ي إوضوول  إعوولاا الرظوو  ليفهوويف وونهووفل وددووداف ال ووديلر التووي ت،ايهوول الملياوولر، وتيا ههوول دحووو 
اقووتايلو تدر وول اليانييوولر وإعوولاا ، ح ووث  ووي و  ووو ودقوونيا تدوودعي ال ديوولاليهووتف ديب يرهوول يووب 

لر الترظو ي واله لنول وتطوير  اأقولل ل والا قولر ايدتلا ول والتهويرد ل والب و رل ووي ضوي  إيللد و
دقلقووووو ل بووووولو اليرلوهووووول  ووووو  ل الهووووواي لبرووووول  وتات ووووود الدووووودوار الترلوهووووو ل واعت، تدر ووووول اليانييووووولر

اأخووب ليفهوويف تمي وور الدوودوار والطلقوولر ، الي ودوول والح   وول والتحوو و يووب الديالوول المليوودا،لنبدل 
 .وتيظ فهل ل لب يتكليب ويترلقق وي تحد ق اأدداف والتاليب ير اليرلوه ب
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: 
ةووي  وووي ظووب التحوودعلر التووي ع ووهددل عةوو دل يووب تفموو  اليا ووول لييااهوول وقوو عل الح

عنوووي اليانييووولر تبوووب  الملياووولر قةووولو  اهوووددل لييااهووول دوووب  التحووودعلر عوووب   روووق تطوووير  
 ل وتدل الاين ل التان ي ل، لبا تاتب  عين ل التطير  وي  لول اليملالر يب اليتطنبلر الض وورل 

دن الييظو يب ددي اليياوا الب  رل ودثيرهل وبياقطتج تهوتط ر الملياول الد ولف وح ث الحضلو ، 
 .دااإلجتطير  لالبد يب الهاي الداإلي وكلن ،ول تهل للفل ا وولعن ل، هبياابلتهل وي

التانوو ي الموولياي  وودول دو ل وولب ع ووياإلي بووب دووي دوولت  عووب ضوو ي   إ وو  ال عحوود  
ااخن ل دللاول يوب الملياول هاتهول، وضو ي  دخو   خلوا ول عف ضوهل اليمتيور، والتوي تفو   عنوي 

التفك وو  ليووره  عنيووي ي طووو ويوورظي ور تكوو  عنووي خطوويار  اليهتيوو ب ل وواين التانوو ي وإ وو حج
ويوو ا  يتهنهووونل ويتكلينوول ل ووو   دن تبوودد بتدووودعي حةوو  اق وووق وواقاووي لكلوووول اييللدوولر اليلاعووول 
والب ووو رل اليتلحووول لنملياووول، والتاووو ف عنوووي قووو   اأاا  الحوووللي لنملياووول، وتحن نوووج حتووو  دتبووو ب 

 .(1)ةيو ووقلإلب الرمل ييا ب الديا وييا ب الضاو ودهتك و دقبلا الد
راتيد االوتدل  لااا  التان ي الملياي إلي حود  ب و  عنوي يود  قدوتوج ووي الد ولف و 

للأاواو اليتيقال يرج لاقوب تكنفول ووي يدخ توج وعين لتوج وي  التوج يوب خو   االقوت داف اأياوب 
 .(2)ن ي المليايلنيياوا اليلاعل والب  رل اليتلحل، يتي تحديد يتطنبلر االوتدل  لي،قهلر التا

إلووي دن التانوو ي الموولياي وووي الووي ب الا بووي وووي تيقوور  اأاب وولر الت بيروولت وو   
تيوووي دلإلوووب خووو   الهوووريار الا ووو  اليلضووو ل إال دن دوووبا التيقووور تياتبوووج عوووداا يوووب اي وووللل لر 

التانووو ي الموووولياي يوووور  والتحووودعلر ياووووب توووددي اووووياا التانووو ي الموووولياي، وعوووودف ييا يووول ي  اوووولر
يتطنبلر خطو التري ل االقتةلاعل واالاتيلع ل لبا وإن ياظي اليالترل لحلال إلي يمييعل يب 
اأقوولل ل واأاوار التووي دثبتووج دتلإلمهوول ايعملب وول وووي تحهوو ب داا  الاوولين ب لللملياوول لييااهوول 

 .التحدعلر الاة رل
                                           

اإلدارة اإلسياايديد  مديد : إلحيال اليم يدا ايياملمر ادريرة دراسي  ملربار ي   ي ا   مي  حر حسين أمحد السيدد يلي:   ( س(1
 0 69م، ص2013 ، رسال  دميوراه، م د  الا د ، جاملم   نها، الدول

ل  يف ادد كييييييي  المر دييييييي  حمديييييييد ملنيييييييد ب ادنديييييييؤ   مليا نيييييييا  الريربييييييياد السسيييييييا  اليم يييييييدا الميييييييا  لينددييييييي  اديييييييوارد الن ييييييير ( (2
، وادنمربيييييد يف النييييياة ملييييي   يييييدوة اليييييرية ادسييييييربن د  لازيرييييياد السيييييمودة و ارة الي ايييييد  السيييييمودل ، ملنسيييييور ملسييييييربن ر ،

 .4ص، 2002أميو ر23ا  19
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ي رد يب قدوا الملياول عنوي ييااهول  وال  ك دن تطير  داا  الالين ب لللمليال الية رل
 وعن  هلك عيلب بنيوا ي لنل الدواقل وي اله،ا  ال إل س التللي :  التحدعلر الاة رل

 ت و عيلب تطير  اأاا  لييااهل التحدعلر الاة رل؟
 وررباق يب دبا اله،ا  ال إل هي عدا دقانل  و ع ل:

 يل واقر داا  الالين ب لللمليال ؟  1س
 ر  اأاا  ؟يل دقس تطي  2س
 يل التحدعلر التي تيااج المليال؟ 3س

 في ضوء تحيد مشكلة البحث وأهميته يمكن أن تنعكس أهداف البحث في اآلتي:
  تيض د اأقس الرظ رل لتطير  اأاا. 

 المليال  يرظيل يمتيا ل. 

 رلنتحدعلر الاةالمليال الية رل ل التا ف عني   ف ل ييااهل . 

 يسير البحث وفق الخطوات التالية:
 0المحور األول: تطوير أداء العاملين 
 0المحور الثاني: الجامعة كمنظومة مجتمعية 
 0المحور الثالث: التحديات التي تواجه الجامعة المصرية 

 لي تحد ق ددداف البحث:وو يل يني دترلو  دب  اليحلوو ل ي  يب التفة ب لني ي  إ

 ني:ــــــأوال: تطوير أداء العامل

اا  ييلوووب وتنب ووول يتطنبووولر د تطوووير  اأاا  لةوووفل يهوووتي ا لتحد وووق دوضوووبال  وووك دن و 
الايوو  ، واالدتيوولف للليوودخ ر يدتوولن دوضووب يرووت  دو دوضووب خديوول ييلروول يووب خوو   االبتكوولو 

  الدوول ايدتوولن ولكووب دعضوول عنوو  الدوول دوودوأ دن الت   وو  لوو س ودووو عنوو اليهووتي ، وإدروول بووبالك
ال ووديلر، ودن دووبا عهوولو  الرموول  وبطب اوول الحوول  تيتوود المووياا إلووي تنب وول و بوول الي،قهوول إلووي 

 .التي  ، والتحه ب اليهتي  وي اأاا 
(1) 

                                           
(1)ABDELMADJID BADRI:" Comprehensive Quality Assurance in Higher Education 

Institutions in The Light of the Requirements of the Labor Market", International 

Journal of Higher Education Management, Saida, Vol. 1,2014,pp63,60 
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ت ايد الدرلعل لد  اليه،ول ب وي الحلييلر لان الرمل  االقتةلا  يتطنول قوي  علينول و 
ي،قهولر اليتاتي إال يوب خو   بو اي  تان ي ول وتدورب ول ا ودا الريع ول ووي  ا دا ايعداا، ودبا ال

، و ووبلك اياعوولا اليطللبوولر يووب الدوول اليرظيوولر اليهر وول والادلو وول وايدهوولد ل واله اوولر لالمليا وو
اليمتيا ووووول والدول ووووول بتحهووووو ب ال وووووديلر اليدديووووول لنيووووويا ر ب لاليووووول ولنيتانيووووو ب ووووووي ي تنوووووو 

 .(1)الحلييلر والي،قهلر التان ي ل ير دبا الطنل  اليهتيرلر ل ل ل، وتملوا
وبللتللي وإن برل  اليمتير الحديث يتطنول يرول االدتيولف لللبرول  اليا ووي لنيمتيور والوب  
عاد التان ي لةفل عليل والتان ي الملياي لةفل خل ل ددي و لإل   اأقلق ل، ولبا يب الضو وو  

 .ليتيقر يب التان ي المليايدن ديحد المهيا والطلقلر ال ييل لتحد ق ا

   :ثانيا: اجلامعة كمنظومة جمتمعية
الرظلف الملياي عاد دظليًل لج عرل    ويليدلتوج التوي عايوب ضويرهل لتحد وق ددداووج وهوي 
دظلف لج يدخ ر تاخب دواهًل يتاداا، ل  رل ويلاعل وياريرل، ولليودخ ر الب و رل تياوب دعضول  

اله اووول الفر ووول، ديووول اليووودخ ر اليلاعووول وهوووي داوار وياووودار د اووول التووودورس وايااورووو ب ودعضووول  
وتمه و ار ودقوولل ل إااورول تكريليا وول التوي ت وودف بودوودل عين وولر الرظولف الت بووي  لتحد وق ددداوووج، 
وي ح ب دمد اليدخ ر الياريرل تياب اليانييلر التي عحةب عن هل الرظلف يب ب اتج اليح طل، 

 .(2) طل والاللي ل عن  يدخ ر الرظي اأخ ى وهلك ع يب ي تنو التاث  ار اليح
وريلب الدي  لان المليال عبلوا عب يمييعل يب اأدظيل الف ع ل، والتي تايب يال وي 
 يوا يتكلينل ويتياودل، وهلك لتحد ق اأدداف الي ايا يب الرظولف المولياي، وريلوب الدوي  لوان 

كووين الكن وولر يووب ددظيوول د وو   ياووب الملياوول  رظوولف تتكووين يووب ددظيوول و ع وول ياووب الكن وولر وتت
اأقهلف الاني ل واأقهلف ايااورل ودلبا، ويب دلح ل دخ   عيلوب الرظو  إلوي الملياول  رظولف يوب 
خ   اأد طل دو اليظلإلو التي ت،ايهل، وعني هلوك عيلوب دن درظو  إلوي الملياول  رظولف يتكوين 

يتكين يرهل الرظلف الملياي تتفلعب يب يمييعل يب اأدظيل الف ع ل ودب  اأدظيل الف ع ل التي 

                                           
ملموزا  ياندق إدارة ايودة ال امل   يف اياملما  الن سادند  احافسا  غزة وسن: اليغ ب  رر الدل  محدة سمدد ملدوخ    ( (1

 0 10،ص2008ملن ورة، م د  الا د ، اياملم  اإلساملد ، غزة،  ، رسال  ملاجسيري غري مل دها
، 3،عجم   جاملم  ي رل  ل دراسا  والنحيو  الم ددي رضوان المدار   متول: اليم دا يف الربار المريب السورة يف ظ: المود  ،  ((2

 013، ص 2005ايدهورل  المر د  السورل ،  ،27ملج
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يوور لاضووهل الووبام و ووب يرهوول عاتيوود عنووي اأخوو ى، وروو،ث   ووب يرهوول وووي اأخوو ى ورتوواث  بهوول، 
 .(1)وتاتي عين ل التفلعب واالعتيلا والتاث   ثيلودل بتحد ق اأدداف الي ايا يب الرظلف الملياي

 ا:  ــــة وأهميتهــــة اجلامعــــماهي
 :ماهية الجامعة (1

ملياووول دوووي ي،قهووول يوووب ي،قهووولر اليمتيووور يووو ر بتطووويوار عووودا ووووي تهوووي تهل عبووو  ال
الاةوويو وظووب اليمتيوور ايدهوولدي ح رةوول عنووي ق وولف دووب  الي،قهوول حتوو  اقووتد ر تهووي ل دووب  
الي،قهل لللمليال وي الاةيو الحديال، وتي  ر دب  الي،قهل لوااا  وقوللل يتي و ا ووي يمولالر 

تير وثدلوتج عب  اخت ف اأييرل واأيلرل يب خو   تحينهول اليا ول والفك  ووق احت لالر اليم
يهوووايل ل برووول  ايدهووولن الوووب  عياوووب الدووويا الداواووول لاين ووول تطووويو اليمتيووور وبهوووبا تيحووويو ادتيووولف 
الملياوولر عنووي تري وول الدوودوار الب وو رل التووي عحتلاهوول اليمتيوور وووي ي تنووو الدطلعوولر  ودارووي 

تهول د  ل ول ت تنوو اتملدولتهي وتايوب عنوي التوال و لللمليال دوي الي،قهول التوي تضوي ووي قلعل
 0(2)ب رهي ب بل  يب اأدداف الي ت  ل والتطنالر الي ت  ل وتددف لهي اليا ول واليالوف

 الوبيب اليمتيور دبرول  اربلتهول،  وفيا بو ب وتضوي التان يوي الهو ف قيول الملياول عنويوتاود 

 ودوي يةولدر والتري ول، الرهضول ح  ل وي تهلعد التي الان ل اليرل ل، واليهب يتبي ا حت  تاددي

 يرلدمهول ووي   وتهويي تانوي، دن اليهوتدبب، وان هول عتبولر عنو  الطو ا تضور ح وث ال اول ،

   0(3)الد ي  ير و هل ال ؤى  تت ق  وقللتهل التي دقس التدن دعل لت  س ودد طتهل
ب  الي،قهول ال تياود للمليال لياللل ي،قهل ثدلو ل وااتيلع ل ينتدي و هل الدودعي والحوديث ودوو

وي و اغ وكب يل يياد و هل يب دوكلو اديودا وقدعيول ويول عةوط ه و هول يوب دظ رولر ودوا ، ويول عظهو  
و هول يووب د عوولر يحلوظوول دو تمديدعوول وإديوول دووي ظولد ا  ب ا وول لنا قوول الاضوويرل الداإليوول ب رهيوول وبوو ب 

                                           
 ، حربييوا الانييؤ ا  ومللسسييا  اليم ييدا المييا  اسيياايديدا  الياييولر وملنييا ج اليحسيينإدارة اياملمييسييدد حمدييد جيياد اليير     ((1

   0  9-8ص ص، 2010والن ر حمنوظ  ل دللف، الربا رة،

 ، مللسسييييي  طدنييييي  ل ن ييييير واليو ليييييؤ،  اياملمييييي  و دملييييي  اايديييييؤ ويوجهيييييا  ملاددييييي  ملماحيييييرةطيييييارا ملنيييييد اليييييريو  ملييييياملر    ((2
 0 13، ص2012الربا رة،

اا ييي  امرد ديي  يف الم يييوم المربدييي:، حسيي  أمحيييد اددييارة   دور اياملميييا  امرد ديي  يف يييدملدا زيييدا ادواطنيي  ،  ( ملرييدح حسيي  (3
 0 518، ص2014جاملم  الريملوك، امردن،  10، ملج4، عالا ول 
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ووي اليقوج الحلضو  عنوي دقوس  والمولياي المولياياليمتير الوب  تياود و وج، تدويف ي،قهولر التانو ي 
 0(1)ونهف ل، ت بيرل يا رل يرالس دث دل عني ددداف تنك الي،قهلر وق لقتهل 

التوي  واليهر ول الاني ول الكويااو  اي ور ل  ويب يتهور الملياول يفهويف دن قوبق ييول ور حو 
 وتيق ر اليا ول لر   وتحه رلً  اقتايلواً  وتاتب  المليال اليمتير، يهتدبب و  ل ل لتطير  تها 

 التفلعب إلي تري ل الملياي التان ي ولهبا تحي  للليهتدبب، والترب، الت ط و لت يب وب ايمهل آولقهل

 ييثق الب  التان ي هلك دي الحد دي التان ي الملياي ود بد االاتيلع ل، وب اتج الف ا ب ب اليهتي 

 0وآيللهي وحلالتهي اأو اا ب ب والةنل الا قل

 عة ووظائفها:  ثانيا: أهداف اجلام
ت تنو ددداف ووظلإلو المليال للخت ف الاةيو، واحت لالر قي  الايب، بوب تت  و  

 0بت    يتطنبلر الاة  وإعدلعج
 :أهداف الجامعة (1

لدد ت    يفهيف ووظلإلو المليال يرب د اتهل اأولوي حتو  وقترول الحوللي، وباود دن  لدوج 
وعوووب ي ووول تج، ويووول عحووود  و وووج يوووب  قل ووو ا عنوووي الر ووول  اأتووولاعيي، ويرا لووول عوووب اليمتيووور

ت تنووو ددووداف الملياوول ورتبووليب اوودوول يووب يمتيوور و  يت  وو ار، ود ووبد دتاوو  اوتبل وول لوولليمتير
أخو  تباوول لفنهووفل وبر وول اليمتياوولر وعنووي الوو  ي يوب هلووك وووإن ثيوول قلقوويل ي ووت  ل وووي اأدووداف 

 0(2)واليظلإلو
 ويري البعض أن أهداف الجامعة هي:

 ليمتيوووور يووووب الكفوووول ار الاني وووول اليت ةةوووول وووووي ي تنووووو يموووولالر تنب وووول احت لاوووولر ا
 0(3)الح لا

  0إا ا  البحي  الاني ل والرظ رل والتطب د ل والد لف للالختبلوار والتملوا الاني ل 

  0ترظ ي وإعداا الدووار التدورب ل والب اي  التطب د ل وي يمل  التان ي التطب دي اليهتي 

                                           
ايدليييدة، امسيييكندرل ،   ، دار اياملميي اليم ييدا ايييياملمر يف المييا  الميييريب يف الربيييرن ادييادة والم يييرل ( اهلييا  ال ييير دين اهلا   (1

 0 18، ص2007
 17، ملرجؤ سا ق، صاياملم  و دمل  اايدؤ ويوجها  ملادد  ملماحرةطارا ملند الريو  ملاملر   ( (2
 ، رسيال  ملاجسييري وازؤ اليم دا اياملمر يف ادد ك  المر د  السيمودل  ويوزماييا ادسييربن د  ( لوسف    حمدد ملند الكرمي الثولين  (3

 0 6-5، ص ص2005ادد ك  المر د  السمودل ، غري ملن ورة، 
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 ترظ ي الردوار والي،تي ار الاني ول و كريليا ل اليانييلر وتد  قريار االتةل  لإقت داف ت
 0(1)وتيث ق الة ر وال والو الاني ل والادلو ل ير الي،قهلر واله الر البحا ل

  وظيفة الجامعة: (2

 ودوب  اليمتير، وخديل الانيي، والبحث التان ي، دي الحلض  اليقج وي المليالر وظ فل

 إعولاا خو   يوب وبنيوتهول وتطيودول والي ر ول، ايدهولد ل، ال  ةو ل لتري ول دقلقولً  اأدداف وادر

 وو  الانوي، وإ ولعل عولف، ل ولب اليمتيور دوو اا وتيع ول  وايو  الوي ري، وتاي وق ايدهلن،   ل ل

 والاود  والدعيد ا  ول، الفك رول، لتكو رس التاداعول تهوا  عني ول، يفولد ي وتكويرب الانيوي، واليوره 

 الهولحل االقتةولاعل، عنو  الطلوإلول واليهوتمدار اليت   ار، بظ وي والح رلر الاليل االاتيلعي،

 تلوول ووي الب و رل لولليياوا اليمتيور يود عنو  وتايوب الملياول والادلو ول، واله لقو ل، واالاتيلع ول،

 الحنوي  تدودعي ووي اوو المليالر عاتي تيل والادلو ل، واالاتيلع ل واالقتةلاعل اليملالر اله لق ل

يوتي  التوي الرتولإل  وتطب وق الاني ول واألحول  الدواقولر يوب خو   تيوراليم ل ديول واليدت حولر
 (2)اليمتير خديل وي و ج ليل إل هل التي ب

   التعليم: (1

المليال ي،قهل إدتلا ل، عيلرهول إيوداا اليمتيور لوللدي  الب و رل اليدوبول والي،دنول تواد   
متيوور، ويووب ثووي وهووي ي،قهوول علل وول، والادووي  اليفكوو ا، والد وولاار التووي تتحيووب اليهووايل ل وووي الي

 :(3)اقتايلو لنيياوا الب  رل
 (:Community Serviceالمجتمع ) خدمة (2

 تويو   عنو  وتايوب اليمتيور ل ديول خطول تويو  دن الي،قهول المليا ول ال  وك ددوج عنو 

 اليمتيور ي،قهولر يور الا قول وتا رو  يااوا عني ول وحدا لتطب دهل، وت ةص اليرلقبل الظ وف

   0 اليمتير ل ديل يت ةةل ي ات  تر ئ الايب، و وقي   يياليحني، وايقن 

                                           
(1)Birhanu Moges:"The Role of Information and Communication Technology (ICT) in 

Enhancing the Quality Education of Ethiopian Universities: A Review of Literature", 

Journal of Education Research and Behavioral Sciences, Vol. 3 2014,p.248.  

 0 519ملردح حس  المربد:، حس  أمحد اددارة  ملرجؤ سا ق، ص ( (2
 ، دار الم ا واإلميان ل ن ر واليو لؤ،  ياولر اإلدارة اياملمد  دراس  حال  م دا  الا د  يف ملدة دول( ملند الناس  حمدد داي    (3

 0 23-22، ص ص 2008منر ال دخ، 
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وتاتب  خديل اليمتير يب دب ي وظلإلو المليال ووي اليقوج الحوللي ليول تويو   يوب يرول  
يتووو د ييلوقووول الدعيد ا  ووول ووووو ل الي ووولو ل الفاللووول ووووي الووو د  والايوووب،  يووول تريوووي الدووودوا عنوووي 

ليال عيلرهول خديول اليمتيور عوب   روق ايقوهلف الي لو ل وايقهلف وي برل  اليمتير  يل دن الم
وووي وبووو البحووث الانيووي للحت لاوولر قطلعوولر ايدتوولن وال ووديلر  يوول عيلووب لنملياوول عووب   رووق 

 0(1)اقت    دوقلر و اغ  بلبهل دن تياههي ل ديل يمتياهي وب اتهي اليحن ل 
 :(Scientific Researchالعلمي) البحث (3

ا ووول، وإديلإلهوول، وتطير دوول يووب خوو   يوول تدوويف لووج يووب الملياوول لهوول اوو دوولف تري وول الي 
دد ووطل البحووث الانيووي الووب  عاتبوو  و روول دقلقوو ل يووب دو وولن الملياوول، عنووي دن عةووحل البحووث 

 0الرظ   تطب دلر عين ل تف د اليمتير
 خطول وضور تتويل  وحودا دن تويو  ي،قهول التانو ي المولياي ودرولأ يوب يو   ددوج عنو  

 ترف وب عنو  التودورس د ال دعضل  وت مر الانيي البحث دايا  ، وتيو  ،ودج وإااوا الانيي لنبحث

 الاني ول لأللحول  اأوليرول الايوب، وتيورد وقوي   اليمتيور لحلاولر الاني ول اليتةونل البحوي 

 ااعيل ترظ ي ل ب ال اليحني وي،قهلتج، وتيو  لنيمتير واالقتةلا  اليلا  الي اوا هار الي داد ل

  0(2)والتطير  والر   لنبحث

 التحديات اليت تواجه اجلامعة املصرية: ثالثا:
تي  اأيل الا ب ل لفت ا يير ل يب د ال الفت ار عني ي  التلورخ، ح ث تيااج تحدعلر 

    0(3)اهليل ال تا ق تددف الاللي الا بي وحهل، بب ت،ث  عني ديرج واقتد او  
 ووج، عاوود ع يوول  ووح ل وال ووك دن ددوود التانوو ي الموولياي وتتبوور ع يبووج ودووياحي الووردص و

ت، وود اليضووي قووديل وووي   رووق تطووير   وتحهوو رج ليوول عحدووق لنيمتيوور الهووبق  و ال روولاا والي وولو ل 
 0 (4)وي  رر يهتدبب دوضب

                                           
 0 5ملر  اياملم  و دمل  اايدؤ يوجها  ملادد  ملماحرة ، ملرجؤ سا ق، صطارا ملند الريو  ملا ((1

 ، امملا يي  المامليي  ل يياد    دلديي: ضييدان ايييودة والمليديياد ل ياملمييا  المر ديي  وأمل يياد ال يياد( فدريي: ملنييد ب ادييار، و  ييرون (2
 0 55،53، ص ص2008اياملما  المر د ،ملدان، 

، ص 2012 ، دار النكييييييير الميييييييريب، الربيييييييا رة، ة يف اليم يييييييدا ايييييييياملمر الميييييييريب فييييييياا جدليييييييد( مل ييييييير السيييييييدد ال ييييييي د    (3
 0 374-373ص

 ، مليييييا  الكييييييب، الربيييييا رة، اليم يييييدا ايييييياملمر يف اليييييوط  الميييييريب  يييييداي  الوازيييييؤ ورية ادسييييييربن:( أمحيييييد حسييييين الريييييغري   (4
 0 9ص  ،2005
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ي،قهوووولر التانوووو ي المووووولياي وووووي اي وووور ددحووووول  الاووووللي تيااووووج تحووووودعلر اديوووودا تتطنووووول 
نحل، والايايوووووب إ وووو حلر ووووووي ايااوا، ووووووي اأقووووولل ل اليهوووووت ديل، بوووودد يوووووب د ووووحلا اليةووووو

الداخن ووول، واربووول إلووو  ارووول يووور الايليووول والريوووي االقتةووولا  الهووو رر الوووب  يوووتي إد ووولؤ  الياووولوف 
 . (1) المديدا واالقتفلاا يرهل وي التطيوار اأخ  ا التي تتحدى ي،قهلر التان ي الملياي

ويمكن تصنيف التحديات التي تواجهاا الجامعاات يلاي ناومين مان التحاديات ا تحاديات 
 خلية، وأخرى خارجية :دا

دي تنك التوي تيااوج التطوير  الوباتي لني،قهول، وتهوببهل عيايوب ااخن ول  أوال: التحديات الداخلية:
تليرول ووي الي،قهول هاتهوول، وياوب تنوك التحودعلر، قوودوا الملياول عنو  االقوت الا اليت ايوود 

نووو ي الهووو رر ووووي إعوووداا الطنبووول الرووولاي عوووب يرووولاا عووودا الهوووللن، ويوووب دوووي ووووي قوووب التا
الموولياي وقوودوتهل عنوو  تدوودعي تانوو ي عوول  يووت  ف يوور يتطنبوولر اليمتيوور والتري وول وقوودوتهل 
عن  التك و ير اليت   ار التكريليا ول قو رال الحودو ، والت  و ار الحل ونل ووي  ب اول 
اليهب واالختةل لر وي قي  الايب وقدوتهل عنو  تحد وق التوياين بو ب يتطنبولر الفو ا 

ياين بوو ب الكووي والك ووو وووي الاين وول التان ي وول وق لقووتهل اليتباوول، ويتطنبوولر اليمتيوور والتوو
وخنووق التووياين بوو ب وظوولإلو التانوو ي الموولياي اليتيانوول لللتوودورس والبحووث الانيووي وخديوول 

 0 (2)اليمتير
وهوووي تنوووك التحووودعلر التوووي تفووو   عنووو  الملياووول يوووب خووولون إ لودووول  ثانياااا: التحاااديات الخارجياااة

لر ي تبطوووول لللتفوووولع ر الداخن وووول لنيمتيوووور دو بتنووووك الي،قهووووي وقوووود تكووووين دووووب  التحوووودع
 0التحدعلر التي عف ضهل الياقر الدولي الب  يرتيي إل ج اليمتير

 التحديات املرتبطة بالنمو السكاني وزيادة الطلب على اجلامعات:ـــ
وتتياووب وووي دن الطلقوول االقووت الب ل لنملياوولر دادوو  للا وو  يووب الطنوول االاتيوولعي، ودووبا 

اأييول و الدولإلي ب عنو  التانو ي المولياي، الت طو و الهون ي لييااهول دوبا الريوي الكب و ، عهتن ف يوب 
االقتةلاعل الاللي ول ال ادرول، وتفولقي الي ولوف اليلل ول عنوي ي،قهولر التانو ي المولياي ووي اي ور 

ه الاديد يب البندان الرلي ل، ودن تكنفل التان ي الملياي آخب  ووي االوتفول وي ددحل  الاللي وخل ل
                                           

(1) C Nyaigotti-Chacha: REFORMING HIGHER EDUCATION IN KENYA , STATE 

UNIVERSITY OF NEW YORK WORKSHOP WITH THE PARLIAMENTARY 

COMMITTEE ON EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY , Kenya,2004,p.1.  
 0 10  ملرجؤ سا ق، ص( لوسف    حمدد ملند الكرمي الثولين(2
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 لللت   بول الهووللد ل، واوتفووله دهووبل الطوو ا الوبيب دتينوويا الي حنوول الالديروول ل ولب  ب وو ، يدويعوول

  إن يروولاا الطنوول عنوو  التانوو ي الموولياي يووب قبووب المووليايوو بوول  وو  يوورهي ل لتحوول  لووللتان ي 
واقووت داف د ووحلا يوو،ا  إلوو  اوتفووله دعووداا الاوول ن ب عووب الايووب،  اأووو اا واأقوو  ال ل وول بهووي

 0 (1)الايب اوالر التان ي الملياي للعتبلو  دو  اهلي لت ة ص دوضب اليظلإلو

 حتديات مرتبطة بتحقيق وظائف اجلامعة:
ياظي  ح ث عاتيدعين ل التدورس لط   تدن دعل لي تاد تهلي  وو  الاة  وتحدعلتج تتي 

عول ودوي ال يريوين يهر ول ودتلاعي ول دعضل  د ال التدورس وي المليالر الا ب ل عنوي الطو   التدن د
لللةيوا التوي يتطنبهول يمتيور اليا وول و يوي  اأدظيول والتان يولر اليتاندول لللت ق ول وترلقضوهل 

 0(2)وتا ضهل لنت     ل لب يهتي  وودل أي ال اأو اا وايااوار
دن عووودف التياووووق بووو ب الملياووولر ويووول تدديوووج لنيمتيووور يوووب  ووويااو عني ووول ي،دنووول ال وووك و 

 ةةل وي اليملالر الي تنفل، ويل عحتلاج اليمتيور وان ول ل  ادو  ورتدودف، يو،ا  إلوي دودو ويت
وووي اليوول  والمهوود، ورلووين عوولي  يهوولعدا وووي ت ايوود دعووداا الاوول ن ب عووب الايووب، والووي وووور دهووبل 
البطللل وتحيب الكا   يب ال  رم ب عني دم ا الي ب  نبل لن ي ، ودبا إدداوا لنطلقولر الب و رل 

  0(3)لاعل لنب ا والي

 حتديات العوملة: ــــــاجلامعات و
 المووليايتهووهي الايليوول وووو يووب بوو ب ديوويو دخوو    ا وو ا وووو وووي الطنوول اليت ايوود عنووي التانوو ي 

  0 (4)وعدف  فلعل ايي ااار الحليي ل لدعيج

                                           
(1) Philip G. Altbach& Liz Reisberg:" Trends in Global Higher Education: Tracking an 

Academic Revolution", SIDA/SAREC, UNESCO,U.S.A,2009,PP.67-68. 

 0 374-373ص ص  ، ملرجؤ سا ق، فاا جدلدة يف اليم دا اياملمر المريب( مل ر السدد ال  د    (2

اديلمتر  سيوا المدي: ،  حمدد ملاشور   دور اياملما  امرد د  يف إملداد الكوادر الن رل  ادل  ي  دواجهي  مليا نيا  واحيداجيا ( (3
 وفد ، م د  24إ   22، وادنمربد يف الناة مل  م د  الا د  السادس الم وم الا ول  والننسد   جتدلدا  وياندربا  ملسيربن د 

 0 11، ص2005الم وم الا ول ، جاملم  الريملوك، امردن، 

اديلمتر رالدو سيكو( الميادر ل يم يدا الثيورة اممادميدي ( ،  أليناخ، وغري ا   يوجها  يف اليم دا الميا  المادرررحيد0فد دب جر( (4
 0 123، ص2010، يرمج  ملرمز النحو  والدراسا  يف و ارة اليم دا الما ، ادد ك  المر د  السمودل ، الما 
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 :اجلامعات وحتدي البحث العلمي
عنووي  المهوولر اليار وول ايووبتواحوود يووب ال  وولإل  اأقلقوو ل لنرظوولف الموولياي و  يالبحووث دوو

د   دتلإل  البحي  وي اليم ر هار الهيال الط بل، وت و   الدواقولر إلو  دن األحول  والر و  
ل وولب حوولا عنوو   (،الدوودوار البحا وول واالبتكوولوج و هل)يووب قبووب دعضوول  د اوول التوودورس قوود اد فضوو

لبحوووووث درووووولأ اقوووووتايلوار ضوووووا نل ووووووي يمووووول  اودن الضوووووا فل  يووووودى الهوووووريار الدن نووووول اليلضووووو ل
 0(1)واالبتكلو

ودن البحث الانيي وي المليالر الا ب ل، يرفةب عب ي ل ر اليمتيور ورهودف ل ولب 
دقلقي إلي الحةي  عني الدوال الاني ل دو الت ق ل، ييل عفدود دوب  البحوي  ق يتهول الاني ول، دوبا 

، واوو  ووي وي اليقج الب  تايب و ج المليالر وي الاللي اليتدودف عنوي االدتيولف لللبحوث الانيوي
إدتوولن الياوولوف وحووب الي وول ر، ويووب الي حوو  تووددي دهووبل ايدتوولن الانيووي الير وويو لألقوولتبا 
الا ا يدلودل ل   دي وقد عاويا الهوبل ووي هلوك إلوي يول عحود  يوب  و اه ووي اأاواو بو ب الودوو 

 0(2)التدورهي والدوو البحاي أقتله المليال

 :   املعلومات تكنولوجيا اجلامعات وحتدي

لي عاد البديب االلكت ودي بدع  وإديل خ لوا دقلق ل، يل اايج الح لا د وبحج ايلكت ود ول 
قيا  عني يهتي  الا قلر ب ب اأو اا وي الياقر اليلا  الينيويس   و   وبللر الهياتوو الردللول 

هو  ار للب يهتيرلتهل وإيللد لتهل، دو ب ب اأوو اا يوب خو   ال وبلل الاركبيت ول، ليول تدديوج يوب ت 
التيا ب والي لو ل ايلكت ود ل عب  داه ا الملدل اآللوي، للوب دحمليهول وددظيول ت و  نهل، وديولف 
دووب  الي ودوول والادلووول ييللدوولر تدر وولر اليانييوولر، واالتةوولالر، عموو ر اأدظيوول التدن دعوول عووب 

 0 (3)إتيلف التيا ب ب ب اأو اا ااخب الي،قهل المليا ل

                                           
(1) Teshome Yizengaw:" Challenges of Higher Education in Africa and Lessons of 

Experience for the Africa - U.S. Higher  Education Collaboration Initiative", 

NASULGC National Association of State Universities and Land-Grant Colleg, 

2008,pp.11   
  378ص ملرجؤ سا ق، ،  فاا جدلدة يف اليم دا اياملمر المريب( مل ر السدد ال  د    (2
، 2013 ، ادكيني  اممادميدي ، الربيا رة، المر دي   ين ملااليب اهلولي  وطدوحيا  الايديب الميا اياملما  شرلف مامل: شا ن   ( (3

 0 10ص
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  ووي الب اوول المليا ول التمه وو ار واليوياا ال ييوول تياو دول وووي وتتضويب تكريليا ول االتةوول
البر ل التحت ل والتي تيلب اأعضل  والط ا يوب التيا وب الانيوي لفالل ول وت وتيب عنوي اآلالر 
واأاه ا التان ي ل والياليب واواإل  التنفلي الي ندل والحلقبلر االلكت ود ول واقوت ات م لر التودورس 

كريليا وول اليانييوولر واالتةوولالر تناوول اووا دقلقوو ل وووي ددووب تنووك اليانييوولر اليرلقووبل، ودلووبا وت
 0(1)والتملوا له عل واقل ودقب اهد

تي ب البحث دن تطير  داا  الالين ب لللمليال الية رل عههي ل لب  ب   وي ييااهل 
اول ال عدويف بهول إال هو الكفول ا، التحدعلر التي تدلبب الملياول اليةو رل، وهلوك أن وظولإلو الملي

وضوو ووا وضوور آل وولر يا روول لضوويلن اقووتي او تطووير  داا  الاليووب، لح ووث تكووين يرهووميل يوور 
عووولين ب(، وضووو ووا وبوووو الت ق ووولر والاووو وار والحوووياو  اليلاعووول  –اأدوووداف اليهتدبن ل)ي،قهووول 
  0والياريرل بتطير  داا  الاليب

                                           
سهام  نح حمدد حاحل   ياولر يكنولوجدا اليرال ابلندئ  اياملمد  ملي  وجهي   سير الاالنا ردراسي  حالي ( جاملمي  اممليرية  يورة  ((1

 0 419ص ،2012، 76، عجم   م د  الا د  ابلززا لق نح ملند الرمح  ، 
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Abstract 
Developing The  performance of  Egyptian university  contributes 

significantly to meet the challenges that correspond to the Egyptian 

University, because the functions of the university withholds them but  

with efficiency, and the need to develop specific mechanisms to ensure 

the continued development of the performance factor, so as to be 

consistent with future goals (Foundation - workers), and the need to 

linking promotions and bonuses  and moral incentives to develop the 

physical and mental  performance factor ; activating the university 

orientation towards modernizing  the rules of administrative and 

financial systems and regulations, and Re examination of the concept 

and  the services performed by universities, and directed towards 

satisfying its beneficiaries in terms of how much and how and style of 

service delivery , investment information and reorganization and 

restructuring and developing technology methods production and 

marketing and human potential  in the light of the information 

technology capabilities, strive  to build and confirm the competitiveness 

of  the competition considered mainly a condition of  survival, flexibility 

and mobility and freedom from stereotypes, introducing the concept of 

assembling capabilities and capacities and employ them in an integrated 

and coordinated to achieve the goals and dealing with competitors . 
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  أوال: املراجع العربية:
 " :   التان ي المولياي ووي الوي ب الا بوي تحودعلر الياقور ووؤ  اليهوتدببدحيد حه ب الة ،"

 0 2005عللي الكتل، الدلد ا، 

 ":لياي ووي الاوللي الا بوي ووي الدو ن الحولا  والا و ربالتان ي المواله لوي ال و ب ري اله لوي ،"
 0 2007، ايقلردورلااو المليال المديدا، 

   ،"يمنول الياول وضيان الايولو:" تييروب التانو ي ووي الدطو  الا بوي الهويو  ووي ظوب الايليول
 0 2005الميهيورل الا ب ل الهيورل،  ،27، ي 3،هت  رب لندواقلر والبحي  الاني ل

 ايااوا ايقوووت ات م ل  يوووودخب ي ووو   التانوووو ي الموووولياي د الهوووو د دليووووب :"قوووح  حهووووري دحيووو
"، وقوووللل ا تووويوا ،  ن ووول الت ب ووول، الياووول برهووول، اليةووو   اواقووول يدلودووول ل بووو ار لاوووم الووودو 

2013 0 
    قوووهلف بروووج يحيووود  وووللد:" تطوووير  تكريليا ووول االتةووول  لللب اووول المليا ووول يوووب واهووول دظووو

، يمنول  ن ول الت ب ول للل قوليرقي و ا دويوا بروج عبود الو حيب"، الطللبلر)اواقل حللول( الياول اأ
 0 2012، 76ه

  ":إااوا الملياووولر وي،قهووولر التانووو ي الاوووللي اقوووت ات م لر التطووووير  قووو د يحيووود اووولا الووو ا
  0 2010"، حدي  الطبر والر   يحفيظل لني،لو، الدلد ا،ويرلد  التحه ب

   ":لوول الهيروول و ييحوولر الت ت وول الاوولليالملياوولر الا ب وول بوو ب يطل وو رك  ليووب  وولد ب ،"
 0 2013اليلتبل اأتلاعي ل، الدلد ا، 

   ": ي،قهول  المليال وخديل اليمتير وتياهولر عللي ول يال و ا لو  عبد ال ؤوف علي ،"
 0 2012  بل لنر   والتييرر، الدلد ا،

  ":ي عودا او تطير  ايااوا المليا ل اواقل حللل  ن ولر الت ب ول ووعبد البلقو يحيد اعلا ،"
 0 2008ااو الاني وايعيلن لنر   والتييرر،  ف  ال  خ، 

   عةووويج حهووووب الاد ووووب، حهووووب دحيوووود الح وووولو : "اوو الملياوووولر اأواد وووول وووووي توووودع ي قوووو ي
الياوووول ال  يوووويأ، اأوان،  10، يوووو 4، هاليمنوووول اأواد وووول وووووي الانوووويف الت بيروووولالييا روووول"، 

2014  
  :ااو الفكو  الا بوي، الدولد ا، التان ي المولياي الا بوي"آول  اديدا وي عني اله د ال   بي ،"

2012 0 
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  ال وب ضويلن الموياا واالعتيولا لنملياولر الا ب ول ودعضول  و ةب عبد هللا الحلن، وآخ ون ":
 0 2008"، اأيلدل الاليل التحلا المليالر الا ب ل،عيلن، االتحلا

 لليي)و وود الاوويوا اأتلاعي وول("، دلتبوول ، و  و دي:" تياهوولر وووي التانوو ي الاوللي الا0و ن ول اووي
، ت ايل ي    البحي  والدواقلر وي وياوا التانو ي الي،تي  )ال يدهلي( الالليي لنتان ي الاللي

 0 2010الاللي، اليينكل الا ب ل الهاياعل، 

   يحيوووود عل وووويو:" اوو الملياوووولر اأواد وووول وووووي إعووووداا الكوووويااو الب وووو رل الي،دنوووول لييااهوووول
اليوو،تي   ن وول الت ب وول الهوولاس الانوويف الت بيروول والرفهوو ل   الايووب"، يتطنبوولر واحت لاوولر قووي 

دووويويب ،  ن ووول الانووويف 24إلوووي  22، واليرادووود ووووي الفتووو ا يوووب "تمديووودار وتطب دووولر يهوووتدبن ل
 .2005الت بيرل، اليال ال  ييأ، اأوان، 

   اوا الب وو رل يحيوود عبوود هللا الير وور:" يتطنبوولر االوتدوول  لي،قهوولر التانوو ي الاووللي لتري وول اليووي
دودوا الو ؤ  اليهوتدبن ل ل قتةولا الهوايا   وي اليينكل الا ب ل الهواياعل، يرظويو يهوتدبني"،

 0 2002دتتيب 23الي 19، واليرادد وي الفت ا يب وياوا الت ط و

   ": يايقوووولر تطب وووق إااوا الموووياا ال وووولينل ووووي الملياوووولر دةووو  الوووديب حيوووود  قوووا د يووودو
"، وقللل يلاهت       ير يوا،  ن ل الت ب ول، الت نل عن هل الفنهط ر ل ليحلوظلر   ا وقبب

 0 2008المليال ايق ي ل،   ا، 
 :واقوور التانوو ي الموولياي وووي اليينكوول الا ب وول الهوواياعل  "ييقووو بووب يحيوود عبوود الكوو ري الاوويرري

 0 2005"، وقللل يلاهت       ير يوا، اليينكل الا ب ل الهاياعل، وتيقالتج اليهتدبن ل
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