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 دادإـع

 
 دكتوراه أصول الرتبية

 اخصائي تعليم جبامعة الوادي اجلديد

ما  مممااتم اوممما  رةمان  ااح الع،اتعت   بل ال صاة  الل ان المؤسسات  العليمم تواجه
عت  مياااى اساااعمو اتماااتال والع  مااا  ليلمااا وبطيلتبااات  بعمفااا   ااا   عت  مياااى اساااعمو   و ب،اااتت ب،اااتت

وا،تولع  الممارل المعتح   وزيتل  الطيب ميى العليمم     ظ  اوممما  ااح المعرمانا   عممي  ال
الفقت م   والع  بفنض آثترام متيت  ميى النطم  –لسمتسم  ا –االقع تلع   –المليماتبم  –الملن م  

العليمم ؛ امت يؤرت ضنور  ال،تج  إلى إمتال المماطح الذي يع،م  قاترام ااح المسايملم  بواتك بيا  
المعرمانا  والع،اتعت   وميااى ضامدأت اااتر  النران  لاتور اؤسساات  العليامم بعطاامر ر فان  ،ماا  ال 

نممااا  الةةاااني  اوصمااا   ولناااح اأ ااام رم عمعااات رثااان العنممااا  إلاااى عقع ااان لور العليااامم  مأااات مياااى الع
 المسعقة  حعى ب ةح العنمم  الةةني  اسعتاا .

( ميااااى رم العلياااامم  اااام النرمااااي  االستساااام  ليعنمماااا  4  2006)صااااتل،  مةاااات    وتؤكدددد 
ق الةةني  المسعتاا   لنمصات ياؤلي إلاى ب،سامح صممما  اللما  وزياتل  اصعتجمعات  ورصات حا  ااح حقام 

االصستم االستسم   واصت ييول االصستم  تلقتر  ميى العماص  واالصعمات  الفلاتل ليموعماو  والمطتلةا  
 ،قمقاات رتاياا   رماات رم االسااعفمتر  اا  العلياامم عرلاات رحاات اراات ن بنااميح رر  المااتل الةةااني الااذي 

 علعةن اح ررتدي االسعتاا     العنمم  الةةني .
 العنمما  قضام     الةلمب وخةنا  الموعملت  وتربببقترين اأام المع،ت  و   ةفت  مت

 الضنوري  الضمتصت  وبم من اسمنبأت  لمم    ور ممعت العليمم لور  تميم  محالةةني  المسعتاا  

ص،ام  والتولما  الم،يما  والأميات   تلاتول ل او امات ال،ضاتري  وضالأت وبليياي الموعملات  لعنمما 
 باتمم العا   تل امر  وانت وات انااوت بطمر ورم  مم ليمالع أت واؤسستبأتسمتستبعطمين ااال عمتم 

 .والمسعتاا  الةتاي  الةةني  العنمم  ب،قم     المظمف  لورك  تميم 
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 العليامم انحيا   ا  روضاح بع  ات  ةا   العنمما   ا  ولورك العليامم  تلاذرن رم ر مما  وجد ر 

 ا  الةاتاي  تا  المساعمو الوتال    تلوتال  اح ر م المؤسست  الع  بة   ا تلر اصعتج الملن 
اللتل  لع،قم  العنمم   وبم من القترا  الفننيا  العا  بساتمت مياى اصعاتج الملن ا  واالساعفتل  انأات  
والت و الى امترست  إلى ات  لت العليمم اح خالل العليامم المساعمن  صعموا  لمات ر نزبات المعرمانا  

م  اح اأ تاف بعترج ب،ات وظاتد  اللتلمم  رتللملم  اح  نص ورخطتر  حم  يرنتط اأت اومم 
ردمسم  ثلث   ا   العليامم ودماتال اللنتصان الةةاني  والة،ا  الليما  إضات   إلا  ختاا  الموعماو  

 أي ال عم اح والعا  اللزاا  ليعنمما   الضانوري  والقمامات المأما  اأسال جميا  ااح علات تلا  ورا 

)إبد ايم عبدد عاا ا،دسهعمد   عيعوت يأت  ور منأت عسعرن  رم والمسعتاا  الةتاي  العنمم  ينةت اوعمو
 (.17هع2005ي ممن:ع

وظمفااا  ختاااا  الموعماااو  رمظمفااا  رستسااام  ااااح وظاااتد  الوتالااا   ااااح خااالل  وتنطلددد 
االصفعتح ميى الموعمو وبقمي  النوا ط الت والمست م     ح  اةا لب  واساعرلل اامارلك اعام من 

  ب،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا  اح خلل القمو الةةني  المترب   ويم ح ليوتال  رم بست م  
 (42  2012)رعمح رصل و وجتي شفم   العنرمي ميى االلوار العتلم   

  القماااتل  الفننيااا  ليموعماااو وبنااات  ال،ااال الاااامطن  وبنسااامة قااامم النرت ااا  والم،ت رااا  ميااااى
 اقترا  الموعمو.

 ماااااااح  لااااااات   اواااااااتل العليااااااامم المساااااااعمن لا ااااااانال ااااااااح خااااااالل العليااااااامم المفعااااااامح والعليااااااامم
 والةنااج المأنم .

 .بقتعم االسعةترا  والتراست  لن  اؤسست  الموعمو 

 .  بنرمم الم،تضنا  والنتوا  والمؤبمنا  واليقت ا  الليمم  الع  بسعأتف صةن الملن 
بلعةاان الوتالاا  قااتطن  ليعنمماا  الموعملماا   أاا  المااتر قاام  الموعمااو وللماا  بقتااات   واددكا 

بلت بقت   مات عمينات ااح ثانوا  بعناتقا يماات  لات يامم  اا   مات يعاتح   م تص  الموعمو وبقتات لم
 لأت اح قترا  ميى بمي  رر  المتل الملن  .

العنمم  الةةني  المسعتاا  لمل  تلمأم  السأي ؛ حما  يعطياب الانبط اامح خطاط  وتحقم 
لةةاني  اللزاا  العنمم  والعخطمط ليعليمم الوتال   ورم بسأم الوتال     إمتال وبطمين المامارل ا

 لختا  مميم  العنمم   ورذا وجمل العنسم  واللم  مةن النرم العنبمي .



2019  (1ج)يناير  (117)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 115 

ضاام  تلاا  رصااة،ت العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  ا،ااط ا عمااتم الراام الااتول ودحااتو  و،دد 
وظااتد  الوتالاا  اااح خاالل إصةاات  رجأااي  اساايمل  مااح العخطاامط لاات وبنفمااذك  اا  ضاام  العمجأاات  

ني اااات بقااااتم الوتالاااات  اأاااات ااااانااج متياااات   ااااى اوااااتل العنمماااا  الةةااااني  اصويعاااانا وراع فاااا هعالوتياااات 
المساااعتاا  ورول المساااعفمتيح ااااح بيااا  الةااانااج  ااام قماااتلا  الوتالااا  راااى باااؤ يأم تلار  افااا   اااذك 

 (.240  2002الةنااج   فت   واقعتار ) تي سلت  رامم  حيم   
اطيةاتم اي،اتم عواب مياى  مياى اات بقاتم   قات رضا،ت العنمما  الةةاني  المساعتاا  وتأممسد  ع

ااا ؛ لن ااو وزيااتل  الوتالات  اللنيقاا  رم بساالى لع،قمقاات إتا ااات ررال   اأخاذ امسااتد  العااتريب المعقتتل
المساعتاا    ضالم ماح رم  النفت   اتصعتجم ؛ والع  بمف  إحتو اأ تاف الندمسم  ليعنمم  الةةني 

ام ل،تجاا  اوعملتبأاات إلااى  ااذا الناام  اااح ب،قمقأاات  ااى الوتالاات  النتشااي  اطيةااتم ر فاان إل،تحااتم؛ صراان 
العنممااا   ختصااا  ورم الرمأااات قااات حااانم لفعااان  طمييااا  ااااح الخاااتات  العليمممااا  والفقت مااا  وال ااا،م  

عوالةميم  وغمن ت.
جتال  المالي الوتيات ااح الوتالات  الم اني  النتشاي  حاتيفتم العا  عم اح رم ب،قا   وُتع 

صرنام ل،تجا  الموعماو الم،يا  لأات  لاذا با بى التراسا   بطمرام بنمميتم ايممستم    اخعي  الموتال ؛
أت الوتالااا   اااى اواااتل العنممااا  الةةاااني  بقاااتا العااا  واأصةاااط  الخاااتات ال،تلمااا  ليمقااامف مياااى 

 المسعتاا  ليموعمو الم،ي .

لعنمما  متلمنت الملتصان اوممما  ااح المعرمانا  والع،اتعت   ا  اخعيا  اواتال  ا يش  
الةةني ؛ امت عسعييم العلتا  الأت  مأترا  الاري  و نني  جتيت  بعنتسب او ر لتل  ذك المعرمنا  
السمتسم  واالقع تلع  واالجعمتمم  والفقت م  والعننملمجم   رتم اح صعموعت إملم الوملما  اللتاا  

ساعتاا   والاذي علطا  (مقاتام ليعليامم أجا  العنمما  الم2014-2005لاام المع،ت   تمعةتر مقات)
ل لاا  قمياا  لعطاامين وبنتااا  اةااتلا العنمماا  المسااعتاا  ميااى راا  المسااعميت  و ااى راا  الموااتال  

 (.Toh , Swee – Him, 2006:1العليممم   ى جممو رص،ت  اللتلم )
اااو االبوت اات  اللتلمماا  صواات رم الراام لول اللااتلم ابوأاات إلااى االسااعفمتر  اا   وتمشددم  ع

  ماااح طنيااا  اساااعفمترابأت  ااا  العليااامم  ولاااذل  خ  ااات  لااا  الاااتول رر  الماااتل الةةاااني  وتلااا
امياصمت   تدي  ليعليمم  وبرمن  النرن  إلى طةمل  اتصفتق العليمم   ورصةح ينران إلمات مياى رصات 
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اسااعفمتر تو متداات اقع ااتلي ولاامل اواانل ختااا  بقااتاأت ال، مااات  لموعملأاات أسااةتب اجعمتمماا  
 (.476 2010وسمتسم   قط ) رحمت اللوم  

النغم اح بي  الوأمل واال عمتات  اللتلمم  العى بؤرات مياى لور العليامم الواتالى  وبل 
 ى العنمم  الةةني  المسعتاا   إال رصت ال يمجت  ى جتالتبنت ا عمتم ميى صفل الترجا  يما اب  اذا 

 اال عمتم اللتلمى  وب ف  ختص  ات يعلي  اع،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا .
( إلااى موااي الوتالاات  مااح ب،قماا  لور اات 1283هع2006املددععبلدد :ع  )رشااتر حمدد ع

العنماامي  اا  ب  ماا  رر  المااتل الةةااني الحعمتجاات  الساامق  رو  اا  ب ساامل رر  المااتل الملن اا  
الذي عم ح ام يع،مل الى بقنمت  اصعتج بية  احعمتجت  السامق  ورصاةح العليامم اللاتل  الم اني 

مياااى الخاااترج  ساااما   ااا  ال، ااامل مياااى العقنمااا  رم  ااا  اساااتمتام مياااى زياااتل  اساااتح  االمعماااتل 
 ال، مل ميى اللمتل  المؤ ي .

أم ب،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا  عسعييم الم ترح   ى بةاخما واقاو العليامم  ونظ ا ع
الوااتال   والااذي علااتص  اااح اوممماا  اةاا ل  بلاامق العنمماا  الةةااني  المسااعتاا   وميااى ررسااأت 

ولماات  جتياات  لعنبماا  االصسااتم الم ااني  اا  مااتلم اعرماان  وضاال  ضاال  قترباات ميااى العمصاا  
بةن  الوتال  لنستل  إصمتدم  واض،  الملتلم  إضت   إلى ق امر الخاتات  العليممما  العا  بقاتاأت 
الوتالااات   ساااةب زياااتل  رماااتال الطااالب وبنااام  بخ  اااتبأت؛ امااات رلو إلاااى اخاااعلل العااامازم اااامح 

سامق اللماا  والف ا  ااامح اات يعليماات الطتلاب وااات عمترساات اخنجات  العلياامم الواتال  واحعمتجاات  
   ال،مت  اللميم   وبقيمتعا  المساتد  والةانااج العا  بساعختاأت الوتالات  لع،قما  العنمما   وغماتب 

صقا  ى و هع(493هع2017ملوىعمحم :ع)النؤي  حمل لور الوتال     ب،قم  ر تاف العنمم  
ق امرام  اى  اعح قناما  اب اتل اامح و تاا  الموعماو  امياصم   ل  النيمت  لينةاتطت  الممجأا  لخ

 يماات  الوتالاا  والمؤسساات  الممجاامل   تلمنطقاا  ومااتم بقااتين رمضاات   مياا  العااتريل واتلاريااامح 
 .ةم  والعى بنبط الوتال   تلموعمولقمم  العماص  والةنااج العتري

بماجاات رصأاات بااترية العنمماا  الةةااني  المسااعتاا   ااى الوتالاات  الم ااني  يعضااح  وب مددرق ا 
اصةرتل  ى اوتل العنمم  الةةني   اف  مت  صلمبت  ب،مل لوم بقتعم ختات  ر ض  لموعملأت 

اصةااااط  لامضاااات   مياااا  العااااتريل انةااااتطتبأم العقيمتعاااا   وقياااا  االمعمااااتلا  المتلماااا  المخ  اااا  
(  ضالم ماح رم صساة  رةمان  ااح اؤسسات  الموعماو اات زالات بةا   484سايمو ا،مات )العنممي  
 متم الوتال  اأذا التور.ق ى 
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   قاات  تلنسااة  لماقااو الوتالاات  الم ااني  النتشااي  والعااى انأاات جتالاا  الاامالي الوتياات أمدد 
رشتر  إحتو التراست  ال،تيف  ميى رم الوتالت  النتشي  بعضتم   مأات المةا ل  والع،اتعت  

 المخعيفااا  صةاااطعأت لعقااامم  عمميااا  ال اااى ضااام  وضااالأت ال،اااتلى  ختصااا   اااى ال،تجااا  المتسااا  إلاااى 
 .(2018ب دلعيم ن :ع)

لنعااتدج التراساات  والة،اامي وبمصاامت  المااؤبمنا  وااات بنااتلي  اات اااح بلراامم لور  وتلدمددع
الوتالااا  وبطااامين رلادأااات لع،قمااا  العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا   ااااح خااالل وضاااو االساااعنابمومت  

ا اا  ااامح اخنجتبأاات الفتمياا  لعفلماا   ااذا الااتور ودقتااا  الةاانا ت  اااو الموعمااو الم،ياا  وب،قماا  العم 
واعطيةاات  العنمماا  الةةااني  المسااعتاا    ماات يعمةااى اااو اعطيةاات  اللملماا  والعطاامين العننملاامج  

 (.462  2011)الوملم  الم ني  ليعنبم  المقترص   
  ت   رش تلأت  ليعنمم  ورا تا ممصتالوتال   بنمم  ميى ات بقتم بعضح ضنور  رم وتأممس  ع

مماا  الةةااني  المسااعتاا ؛ صراانام أصأاات رصااة،ت  ااى المقاات ال،تضاان واسااممتبأت وب ااف  ختصاا  العن
  وصتحة  المسيملم   ى بنمم  ر م ثنو  عمعينأت  ى الموعمو العطمر الةتا  لع،قم  اطيةتم رستسممت

 اوعمو؛ رال و ى الفنو  الةةني . 
لراك إ ذا المنطي   ت  ب،قم  العنمم  الةةاني  المساعتاا  راانام الاات انات ااح خالل  ومن

ر لتل ااات وضاااانور  برمماااان اقماااات  الوتالاااا   اااا  ضاااام  الفااامرا  الملن ماااا  والليمماااا  والعننملمجماااا  
والفاامرا   اا  قاامي اتصعااتج و اا  الاانؤو والممترساات   ثاام اسااعومت  إرال  جممااو راامالر المنرمااا  
الوتالماا  وحةاات الوأاامل تحااتاي الع،اامال  الأم يماا  اللممقاا  العااى بنطاامو ميمأاات مميماا  العنممااا  

لةةاااني  المساااعتاا   ودماااتل  صااامتغ  المأاااتم العقيمتعااا  ليوتالااا  الم اااني   ،مااا  بقعااانب اأااات ااااح ا
المفأاامم الااذي ينةراا  رم بناامم ميماات جتالاا  المسااعقة   ويسااتمت ت ميااى اماجأاا  الع،ااتعت  العاا  

 بماجأأت. 
الةةااني  المسااعتاا  راا  تلاا  باا بى التراساا  ال،تلماا  ليعلاانف ميااى واقااو العنمماا   وارحقمدد 

ل  المالي الوتيت  تمعةتر ت صممتجتم ليوتال  الم ني  ال،تيف    ى ا،تول  لنصت  اذا الماقاو  وتا
وبطمينك  ثم ب،تيت لور الوتال     ب،قم  العنمم  الةةاني  المساعتاا  ا،تولا  للربقات   تلوتالا  

   اا  وزيااتل   لتلماا  لور اات العنماامي  اا  الموعمااو  وبناات  ميااى ااات سااة  عم ااح اياامر  اةاا ي  التراساا
 السؤال الندمل العتل  
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كمفعيمكنعتفعمد عدو عج معدععاادوادلعااد رد ع،د عتحقمد عاارنممدععاادشد دععاامسدر امعع
 المدرمسعاامحل ؟

 ويعفن  منت اأسيي  العتلم  
 ات افأمم العنمم  الةةني  المسعتاا  ور لتل ت وا مصتبأت؟ -1

ممااا  الةةاااني  المساااعتاا  اااات طةملااا  الاااتور الاااذي عقااامم  ااات العليااامم اللاااتلى  اااى ب،قمااا  العن -2
 ليموعمو الم،يى؟

ااات واقااو الااتور الااذو بقاامم  اات جتالاا  الاامالي الوتياات لع،قماا  العنمماا  الةةااني  المسااعتاا   -3
 ليموعمو الم،يى؟

ااااات الع اااامر المقعاااانح لعفلماااا  لور جتالاااا  الاااامالي الوتياااات  ااااى ب،قماااا  العنمماااا  الةةااااني   -4
 المسعتاا  ليموعمو الم،يى؟

بأااتف التراساا  ال،تلماا  إلااى العلاانف ميااى لور جتالاا  الاامالي الوتياات  اا  ب،قماا  العنمماا  
الةةااااني  المسااااعتاا  ليموعمااااو الم،ياااا   ويع،قاااا   ااااذا الأااااتف الااااندمل اااااح خاااالل اوممماااا  اااااح 

 اال تاف الفنمم  بعمف     
 العلنف ميى افأمم العنمم  الةةني  المسعتاا  ور لتل ت وا مصتبأت. -1

الااتور الااذي عقاامم  اات العلياامم اللااتلى  ااى ب،قماا  العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  ب،تياات طةملاا   -2
 ليمموعمو الم،يى.

ةةاااني  النةااا  ماااح واقاااو الاااتور الاااذو بقااامم  ااات جتالااا  الااامالي الوتيااات لع،قمااا  العنممااا  ال -3
 المسعتاا  ليموعمو الم،يى.

ي  وضااااو ب اااامر اقعاااانح لعفلماااا  لور جتالاااا  الاااامالي الوتياااات  ااااى ب،قماااا  العنمماااا  الةةاااان  -4
 المسعتاا  ليموعمو الم،يى.

عبنقسم ر مم  التراس  إلى 

 ــة:   األهمية النظري

ليوتالا  اعفتصاميت العتريةما  والعليممما   ااتخلم لفأام النراتم العليمماىبلات التراسا  ال،تلما   -1
 والع  ميم  واالسعةتري  والة،فم  والموعملم .
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  الوتالااا  العنممااا  ااااح افااات مم )ب،ميااات لمااات  تم افت مممااا تم رنياااص ام إطاااتر  التراسااا  ال،تلمااا  بقاااتم -2
    الموعمو الم،يى  العنمم  الةةني  المسعتاا (.

  امات قات ا عةا  جتالا  الامالي الوتيات  مفت ا  طانح ميما  بفعقان إلمات التراسا  ال،تلما  لتب -3
 ورك.وا،تعستمت مي  إثتر  العفنمن الليم     افنلابت وآلمت  ب،قمقت وقمت  صعتدوت 

و اااااام  ة،اااااا   ماااااات بر مماااااا  المفأاااااامم الااااااذي خاااااالل اااااااح  ااااااذك التراساااااا  ر مماااااا   بعةيياااااامر -4
شاااااااتالم واعناااااااتالم  ينةرااااااا  اساااااااعملت    افأمااااااااتم  تامصااااااافأ العنممااااااا  الةةاااااااني  المساااااااعتاا 

  الم ني    الموعمو  وبفلميت
 اااااتلموعمو الم،ااااامط ميااااا  اخعل ااااات وبنممااااات  يااااانبةط  تم امضااااامم بناااااتقر التراسااااا  ال،تلمااااا  -5

الةةااني   ليمساات م   اا  ب،قماا  العنمماا االقع ااتلع  واالسااعفمتري  واالجعمتمماا  وبإسااأتاتبت 
 .وينعممم إلمت  ى الموعموالذي علمةمم لا نال االجعمتم  وب،قم  اأاح  المعنتاي 

   :األهمية التطبيقية
 ااا   الااامالي الوتياااتلور جتالااا   ااااح خااالل ب،يمااا  وب،تيااات بةااانز ر ممااا  التراسااا  ال،تلمااا  -1

 .الم،ي  المسعتاا  ليموعمو  الةةني ب،قم  العنمم 
بةااانز ر ممااا  التراسااا  ال،تلمااا   ااا  ظااا  بطياااو الموعماااو لمجااامل اؤسسااات  بليمممااا  انصااا  عم نأااات  -2

 االسعوت   لمعطيةت  السمق ال،تلم  والسعقةيم      م ن يعسم  سنم  العرمنا  واال عةت ت .

  ،قما  العنمما  الةةاني ل  الع مرا  لعنةامط لور الوتالا   ا  ب بطنح التراس  ال،تلم  -3
الفتميا   ا  انات  الموعماو وااح ثام ل او  ر ام المؤسسات معةتر ت اح ت  المسعتاا  ليموعمو

  مت. اسمن  العنمم 

ااح خالل بقاتعم   تلوتالات  والقماتلا  الليمات والمسايملمح الةاتحفمح بفمات التراسا  ال،تلما  -4
   الةةني  المسعتاا .ب،قم  ر لتل العنمم    بفمت الع  والمقعنحت   ل  العمصمت 

بساااعختاأت الوتالااا   ااا  واولمااات  الفتميااا  والعااا  اأساااتلمب بنةااا  التراسااا  ال،تلمااا  ماااح  -5
 لممأت وزيتل   لتلمعأت.للم  مي  ب،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا  و ا

عترح دعاا  امععب اح ودعاار امع:
 والتوصم م والقمتلا   وتال  المالي الوتيت.رمضت   مي  العتريل  :اادش دععااح ود 

 م.2018طةقت رلا  التراس  خلل شأني سةعمةن ور عمبن  :اازمنمععااح ود 
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بلعماااات التراساااا  ال،تلماااا  ميااااى الماااانأج  المصاااافى لة،اااا  بطاااامر افأاااامم العنمماااا  الةةااااني  
ل اات ور ااتا أت وا مصتبأاات  رماات ع اا  لور العلياامم اللااتلى  ااى المسااعتاا   والمعضاامن  افأمااات ور لت

ب،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا    ضلم مح المقمف ميى لور جتال  المالي الوتيت  اى ب،قما  
آلمت  العنمم  الةةني  المسعتاا  المخعيف   رمت اساعختات التراسا  االساعةتص  را لا  لي، امل مياى 

 صرن ممن  التراس . الةمتصت  والمليمات  اح وجأ 

عمنعأي عاامصطلح تعاامسرخ معع، عاا  امع:
ويق ااات اأااات ل رااا  الخطاااط والسمتسااات  والةااانااج والممازصااات  الممجأااا  إلاااى إحاااتاي  :اارنممدددع -1

 (.5  2006العرممن واالصلحل )مةتاللييي الرتاتي  
اوعملااا  عةااام  رت ااا  الوماصاااب االقع اااتلع    وبلااانف   صأاااتل مميمااا  برممااان اارنممدددععاادشددد دع -2

واالجعمتمماااا  والفقت ماااا  والسمتساااام  والةميماااا  اأااااتف ب،ساااامح صممماااا  حماااات  الناااات  مااااح طنياااا  
 (.190  2006اةتررعأم    رت   اناحيأتل )صتلر  نجتص   

وبلانف   صأات ل بيةما  احعمتجات  االجماتل ال،تلما  لوم االضانار  مساعقة   اارنممععاامسر امع: -3
 (69  1989القتلا ل )اليون  اللتلمم  ليةمي  والعنمم    اأجمتل

  صأات بمسامو اخعماترا  النات  ع العنمم  الةةني  المساعتاا وتعّ ف اارنممععاادش دععاامسر امع: -4
وقترابأم اح خلل بنميح رر  اتل اجعماتم  عقامم اعيةما  احعمتجات  اأجماتل ال،تلما    ماتل 

 (.11هع2005:عنعم عملم نع)عجمتل القتلا صمر  ام ن  لوم اتضنار  ،تجت  اأ
العنمم  الةةني  المساعتاا  إجنادماتم   صأاتل بام من  انص اخعيفا  بنتساب الموعماو مياى  وتع ف

اخااااعلف ر اااانالك ورغةااااتبأم   ماااات عساااامح اعنااااميح رر  اااااتل اجعمااااتمى وثقاااات ى و ناااانو وال يأماااا  
 احعمتجت  اأجمتل القتلا  وشةتب المسعقة ل.

لل عمتم الذي حر   ت اواتل العنمما  الةةاني  المساعتاا   ا  رفمان ااح الاتول   قات  نظ ا ع
صعج مح تل  متل اح الة،مي والتراست  الع  بنتولت الممضم  ااح جماصاب اخعيفا   وقات اخعاتر 

 ل  الةتح  اح بي  التراست  ات ينبةط اربةتطتم اةتشنام  ممضم  التراس  ميى الن،م العت
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( اعمضامح الللقا  اامح الفقان والعنمما  الةةاني   2005لراس  )ا طفى ا،ممل   ايرمت
ولور العليمم رم،مر رستسى اح ا مصت  العنمم  الةةني   ى ب،قم  اسعميت  انبفل  اح الاتخ  
اااو العطةماا  ميااى العونباا  المتلميياا   وبمصاايت التراساا  إلااى رم اتلميياات قااتات بونباا   نياات   ااى 

لةةني   وقت اسعطتمت ب،سمح العنمم  الةةني  لاتيأت ااح بخفام  حات  الفقان  ااح خالل العنمم  ا
مت  ررتدي ع بى  ى اقتاعأت العليمم  وروصت التراس   ضنور  اال عمتم  تلعليمم ر حت ر م ا،تور 
العنمما  الةةاني  وتلاا  ااح حما  الناام والنما   حما  ع،ااتي العليامم ال،اناك االجعمااتمى  وااح ثاام 

 ر ةن اأثن  ى االربفت   مسعميت  الملمة . ع مم لت 
( اع،تيااات اعطيةااات  العخطااامط ليعنممااا  الةةاااني  المساااعتاا  2008) اناااى مطمااا    وق مدددت

تمتل  ب  م  الةةتب لسمق اللم   وب،تيت لور المؤسست  اال يما   اى ب  ما  وباتريب الةاةتب  
لتال لعرممااان مميأااام ال،اااتلى وبمصااايت التراسااا  إلاااى رم الرتلةمااا  اللرماااى ااااح الةاااةتب لاااتيأم اساااع

وااللع،تق  لم  ر ضا  ختصا  إتا راتم  اذا اللما  ع ساةأم خةانا  جتيات  رو يييات ااح لخيأام او 
 إتا رتم قنيةتم اح اوتل س نأم.

امضاام  العلياامم اااح رجاا   (et.al: 2008Hilary Landorf & لراساا  ) ون قشددت
العنمماااا  الةةااااني  المسااااعتاا  ميااااى اسااااعمو السمتساااات   ورااااذل  انتقةاااا  بمجاااات مااااتل اااااح الااااتول 
والموعملت  تلاتج الةمي  والعنمم  المسعتاا   ى المنت ج العليممم   وبمصيت التراس  إلى وضو 

مصأاات امترساات  بنبمياا  بااؤلو إلااى ب،قماا  بلنياام ا،ااتل ليعنمماا  الةةااني  المسااعتاا  يعمفاا   ااى ر
الن ت ما  لنصسااتم  ودبتحاا  الفنصاا  لعنمماا  قتراباات  تلقاتر الااذو عسااتمتك ميااى المةااترر   ااى ال،اامار 

 التعمقناطى  ى المقت النا ح رو  ى المسعقة .
  إا تصمات   عماتم اال بلييايإلى  ( Stephens, J. C. & et al: 2008لراس  ) وي ،ت

 رلوا  ت  تمعةتر  – والةميت  الفقت ت  اخعي     – اللتلم اح ا تم       اللتل  العليمم اؤسست 

 وقات  التراسا  ا،ا  ن  الرات لمصا  المصاف  جأالمان التراسا  اساعختاتو  االساعتاا   ص،م ليع،مل

  ا لا   اللاتل  العليامم إا تصما  بقاتين منات االمعةاتر  لامح ت رخاذ عم اح قضاتعت مات  التراسا  حاتل 

 الممضاممت  ااح ر مأات رم  صعاتدج  مات  إلاى التراس  بمصيتو  المح  ا تم رو انطق     ليعرممن

 ا،يماتم  المسامطن  االساعتاا  ب،اتعت  المساعتاا  بعضامح العنمما  رجا  ااح العليامم لور  ا  الماؤثن 

 اتمالم ورخمانام  التعممقناطما   لميمات ال وواات المؤسسا   والعنرمم واالسعقللم   العمميي  م  أوال

 .الموعمو او لعلتا وا

http://tre.sagepub.com/search?author1=Hilary+Landorf&sortspec=date&submit=Submit
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 البصاي  بحقيق    الافبوح البلييم دور(  اتلعلنف مياى 2009  )ختلات مةات الويما  وق  
  وروصااااات التراسااااا  أصاوذجت الافبوح  القدس جتال  اسبلراض لخل ان   يسطين    الاشري 

 البحديث رؤى و ق الموعماااااااااو احبيتجتت بياي  ميى الفيسطيصي  الوتالااااااااات  لبلا أن ضااااااااانور  
  الاديي  الثقت تت أاتم الصاود ميى القتدرة اتلثقت   الاواطن الفيسطيص  يبسيح حبى بطوروال
 الاجباو اؤسستت او لالبواص لخل ان الاجباو او لالبفتم ان ازيدا انأااااااااااااااااات يبطيب و ذا

 الاسبداا . الةةني  البصاي  تحداث وخارابت وقيتدابت
(   العمصااا  إلاااى 2010  رااا  ااااح )مةااات الااانؤوف ا،مااات  رشااانف مةااات المطياااب وحددد ول

الاااتيمن لضااامتم جااامل  العليااامم اللاااتلى الم ااانو  وآلمااات  بفلمااا   اااذك الملاااتيمن لع،قمااا  العنممااا  
المساااعتاا     لتل ااات الةميمااا  واالجعمتممااا  واالقع اااتلع   وقااات بااام بقسااامم  اااذك الملاااتيمن إلاااى رربلااا  

وممماا  الفتصماا  التيمن اوممماات   الموممماا  االولااى  الااتيمن جاامل  مميماات  العلياامم والااعليم  الم
جااامل  السمتسااا  العليمممااا   المومممااا  الفتلفااا   الماااتر جااامل  الة،ااا  الليمااا   المومممااا  النا لااا   
التيمن جمل  المةترر  الموعملم   واح ر م االلمت  الع  بم العمص  المأت لعفلم  التيمن ضمتم 

ب ساامل الاامم   ضاانور   -اا جاامل  العلياامم اللااتل  اللزااا  ليعنمماا  المسااعتاا   وجاامل قمااتل  اسااعت
إطاالق ياات القااتل   -إمااتل  بمجماات العلياامم اللااتل  اااح رجاا  االسااعتاا  -العلياامم اااح رجاا  االسااعتاا 
بةناا  اااتخ   -التينتام ماا  والعفتماا   اا  اؤسساات  العلياامم اللااتل  -الوااتالممح لعطاامين السمتساات 

بطامين اانااج اعنمما  ااح  -نالع،سامح المساعم -بطمين المنات  االااتام  -الفقت   اعلتل  اال لتل
 رج  االسعتاا   مةترر  اوعملم .

( ر لاتل افأامم العنمما  الةةاني  المساعتاا   ااح 2011لراسا  )اأاتو صاتلح   وامرقصدت
خلل رؤي  بتريخم  ليعنمم  وصمالم إلى ب،قم  منتصن االسعتاا  العى بةقى لاجمتل القتل   نص 

ماا   وبمصاايت التراساا  إلااى ماات  صعااتدج ا مأاات رم العلياامم العماصاا  والعمعااو  إصوااتزا  االجمااتل ال،تل
علات ررنااتم استسامتم  ااى انرماا  العنمماا  الةةاني  المسااعتاا ؛ لمسات متبت  ااى ضامتم  اانص العةاارم  

 والعم مح واتص تف واتصعتجم .
(  تلعلنف ميى رثن جمل  العليمم اللتل  ميى خي  رر  2016)لميى اح وصمس    وق مت
مااتل اااح الااتول  وبمصاايت التراساا  إلااى رم االسااعفمتر  اا  رر  المااتل الةةااني  المااتل الةةااني  اا 

اااح ر اام االسااعفمترا  العاا  بااؤلي إلااى خياا  الفاانو  وب،قماا  الن ت ماا   وامعةاان  رم االصفااتق ميااى 
العليااامم إصفتقاااتم اساااعفمتريتم تو انلولعااا  متلمااا  مياااى الماااتو الطميااا   لأاااذا مميااات رااا  الاااتول مياااى 

 ي وتل  مح طني  اال عمتم  تلعليمم اللتل .بطمين ررسمتلأت الةةن 
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 تعقيب على الدراسات السابقة:
 ااتلنغم اااح قياا  التراساات  الساات ق  العااى رجنياات  ااى اوااتل ملقاا  الوتالاا   تلعنمماا  الةةااني   -1

 المسعتاا   إال رم انأت ات  م انبةط اةل  ا،تور التراس  ال،تلم . 

ااامح العنبماا  ممماااتم  مؤسسااتبأت المخعيفاا  ر اات   لاا  التراساات  الساات ق  ميااى بمثماا  ال ااي   -2
وبمح العنمم  الةةني  المسعتاا   و م ات عسعييم ضنور  بقتعم التمم الماتلو والملنامو لةانااج 

 العنمم  الةةني  المسعتاا  لع،قم  اأ تاف العنممي  الةتاي .

مما  الةةاني  اسعفتل  التراسا  ال،تلما  ااح التراسات  السات ق   اى إااناز ااتو بطامر افأامم العن -3
المساعتاا   ورعضااتم  اى اسااعمفت   لا  ا،ااتور رلا  التراسا  اااح خالل منضااأت أ لاتل العنمماا  

 الةةني  المسعتاا . 

بخعيااا  التراسااا  ال،تلمااا  ماااح التراسااا  السااات ق   اااى بنتولأااات لاااتور جتالااا  صتشاااي  افااا  جتالااا   -4
تالت  تا  العترية والعاى المالي الوتيت  ى العنمم  الةةني  المسعتاا   اقترص   رمن ت اح الو

 لم يعطنق رحت إلى لراس  لور ت  ى  ذا الموتل.

عمععاتدسعااد ح عااخطواتعاار امع:اا  اعأمئلعععبنعإلج ب
 م عمف و عاارنممععاادش دععاامسر امععوأبع دي عومكون ت  ؟األول:ععااسؤالاإلج بععبنعع-1

نياااااتم لفيساااااف  العنممااااا  الةةاااااني  المساااااعتاا  ااااااح حمااااا  العطااااامر قاااااتم الةتحااااا  ب،ياااااملم صر
العااااااتريخ  لمفأاااااامم العنمماااااا  ممماااااااتم وصاااااامالم لمفأاااااامم العنمماااااا  الةةااااااني  المسااااااعتاا  ثاااااام ماااااانض 

 أ م ر لتل ت وا مصتبأت.

مدد عيدمعددععاادد و عااددكلعيقددو عبددهعاارعلددم عااعدد ا ع،دد عتحقمدد ع:عااثدد ن عااسددؤالاإلج بددععبددنع -2
عععالمدرمسعاامحل ؟اارنممععاادش دععاامسر ام

العلياامم اللااتلى ممماااتم والوتالاات  قااتم الةتحاا  ب،يااملم صرنيااتم لطةملاا  الااتور الااذي عقاامم  اات 
 ختص   ى ب،قم  وبيةم  اعطيةت  العنمم  الةةني  المسعتاا .

مد عواقدسعااد و عاادكىعتقدو عبدهعج معدععاادوادلعااد رد عارحقمد ع:عااث اد عااسؤالاإلج بععبنع -3
عمسر امععالمدرمسعاامحل ؟اارنممععاادش دععاا

قتم الةتح  منضتم لماقو التور الذي بقمم  ات جتالا  الامالي لع،قما  العنمما  الةةاني  ااح 
حماا   امقلأاات الورنا اا  وساامتبأت  صةاا بأت  طلاأاات وخنيومأاات  الأم اا  العنرمماا   المحااتا  تا  
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وتالاا  لااتور ت الطاات و الخااتص  ثاام ماانض أ اام الع،ااتعت  والملمقاات  العاا  ب،اامل لوم ب،قماا  ال
 العنممي.

ثاام قااتم الةتحاا  ثتصمااتم  ااتجنا ا  التاساا  الممتاصماا  اااح خاالل رلا  التراساا   اسااعةتص  اأااتف 
المقاااامف ميااااى واقااااو لور جتالاااا  الاااامالي الوتياااات  ااااى ب،قماااا  اال لااااتل االقع ااااتلع  واالجعمتمماااا  

ممنااا  التراسااا   والسمتساام  والةميمااا  ليعنمماا  الةةاااني  المسااعتاا  ليموعماااو الم،يااا   اااح وجأااا  صراان
 والمعمفي     رمضت   مي  العتريل والتوصم م والقمتلا  اال تلعمم  وااللاري    يمت  الوتال .

مدد عاارصددو عاامقردد يعارفعمدد عدو عج معددععااددوادلعااد ردد ع،دد ع:عاا ابددسعااسددؤالاإلج بددععبددنع -4
 تحقم عاارنممععاادش دععاامسر امععالمدرمسعاامحل ؟

ضات ااح امتصات  واليماات   ا  اتطاتر النراني  واات بام قتم الةتح  اح خلل ات بم من 
امضو ب مر اقعنح اأاتف بفلما  لور جتالا  العمص  إلمت اح صعتدج ليتراس  النرني  والممتاصم  

الاامالي الوتياات  اا  اوااتال  العنمماا  الةةااني  المسااعتاا   اااح خاالل إصةاات  انرااي )بنماامي( خااتص 
دب ردمل الوتالا  لةايمم ختاا  الموعماو وبنمما  الةميا    تلعنمم  الةةني  المسعتاا  يعةو إلاريتم صت

 ثم منض أ م الاح و يسف  مم   ذا المنري.

 أواًل : مفهوم التنمية البشرية املستدامة وأبعادها ومكوناتها:
ول امضاام  العنمماا  اااح الممضااممت  العاا  حرماات  ت عمااتم رةماان اااح جتصااب الاات يعرددد 

والموعملت ؛ صرنام أ ممعأت    إحتاي العقتم والعطمر وبقيما الأم  امح الاتول المعقتاا  والاتول 
المعخيفاا . حماا  ظأاان  ااذا الم ااطيح روالم  ااا  االلاماات  االقع ااتلع  ثاام االجعمتمماا   واااو مقااات 

مي ب،عات السعمنمت  اسعختم    االلامت  السمتسم  وااللاري  حعى بةنعت  ميا  االاام المع،ات  لعنضا
 ا  الخطاط والسمتسات  والةانااج والممازصات  الممجأا  إلاى إحاتاي العرممان واالصالح )مةاتاللييي 

 (.5الرتاتي  
ات العنمما  رصاة،ت وا دكا  الوماصاب  ا  الموعملات  بنمما  ماح ال،اتي  منات انعةانما افأمام

 والمماصل  النق و  وال ،  لعليمم  ااف  اوتال  و   واالجعمتمم  االقع تلع  وبتلع،تيت المتلع 

 لخ  اسعمي  واتي ب ثن انأت  المتلع  الوماصب مح ع مم  ال،تي     الرتلبإال رم  واالب تال  

)بدد ع وغمن ات المنا  بنمميا  اانااج ااح اساعفتلبأم وااتي المنا  لسايو اساعأل أم واربفت  اأت اأ نال
  (.2006ااسال عمصطف :ع
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مان  والعرمان ااتورك اجعماتم  وثقات    قاتر العنمما    صأات النمام الاذي ع اتحب العر وتع ف
ااات  اام اقع ااتلي و اام عةاام  الناام والنماا  الااتم  غماان رم العنمماا  ال بع،قاا   مواانل وجاامل الماامارل 
الطةملم  ورر  المتل  ا  مح طني  النتدنت  الةةني  الع  بمف  رلوا  العرممن النةط   ويع،ق  

 .(40هع2003ع:ع)،  وقعبد هعقلم فضيأت اسعرلل الممارل المتلع  
 أمت  مميم  بأتف إلى بةتي  الميى رصأت  (4هع2011كم عب ،  ع)عبد عاا حمنعمحم :

االجعمتمم  وبلتي  األوار والمنا ي وب،ني  اتا تصت  المعلتل  الوماصاب  لات رصات ت وبمجمأأات 
وتلا  ااح   ص،م ب،قم   تف العرممن    الملطمت  الفنني  والقممم  وبنت  لمتدم التول  الل ني 

خلل بنت   القمو الةةني  لعنجم  الخطط الليمم  العنممي  إلى اةنومت   تمي  بؤلي اخنجتبأت 
 .إلى إحتاي العرممنا  المطيمب 

 ينعم  الع  المتار   تخعلف العنمم  بخعي  بلنيفت العلنيفت  الست ق  يعضح رم  ومن

  تتضات    ذا   الستدت ليرنوف رو عتريةلي رو ليم تم إات االخعلف    السةب ويلمل  ت النتببلأ

 الساةب  و ال،ضاتري  رو اأخلق  رو الفقت    تلةلت ربطأت حتول اح  أنتك ت صفسأ اأيتولمجمت إلى

ت االخعل ت   ذك    علمل   ذك    واوت    يأعم الذي الوتصب يةنر رم ينيت  ني     رم إلى رعضم

  لضاأت ااو واعتاخيا  اخعيفا  روا اط  ا  العنمما  رم إال المخعيفا  واورا  واتجعأاتلا  االخعل ات 

 .الة...  واتلاري  والفقت   واالجعمتم  والسمتس  االقع تلي  تلةلت المعلتل     لتل ت الةل 
صاتل،  بةمن بي  العلنيفت  إلى اوممم  ااح اأ اتاف اللتاا  ليعنمما  بعمفا   اى  ) كم 
 (4 مةت  
 .المةعأمب،سمح اأ نال و لتو لي االجعمتم  واالقع ت ر و المسعمو  -1
 الموعمو.ر نال لوممو  إشةت  ال،تجت  اأستسم  -2

الفاااامارق الطةقمااا  وبأمياااا  الفاااانص  اعقيماااا ب،قمااا  العوااااتصل اااامح طةقاااات  الموعمااااو وتلااا   -3
 وال ،م .المعنت ي  ليوممو حسب قترابأم اللقيم  

لور اتصسااتم  عةاتر رم تمب  مات المةاترر  الةالةم   ا  جأامل العنمماا  ااح ااتايعأت لنأتيعأات  -4
 مماطح  ا  اوعملات يع،قا  ويةانز ر فان  ا  فن  إساأتات المةتشان حساب طتقعات  ا  را  

 اوعملت.انحي  اح اناح  الةنت  العنممي المسعأتف ب،قمقت    

  صااةح   لماانبةط  تللتياات اااح ال،قاامل الملن ماا بطاامر افأاامم العنمماا  ع تلااذرن رموااددد ر ع
العنمماا  االجعمتمماا  العاا  و لى لن ااو اسااعمو الفقت اا   اا  الموعمااو   نااتك العنمماا  الفقت ماا  العاا  بساا
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لاذل  اساع،تي افأامم العنمما  الةةاني  الاذي و بأتف إلى بطمين العفتمل  امح رطناف الموعماو  
 وب،ساامح روضااتمت  اا  الموعمااووبليمماات وصاا،عت اسااعمو المةااعت  ور ااويأااعم اااتمم قااترا  الفاانل 

 اعم من مم  ولخ  انتسةمح.
م اعةناا  االااام المع،اات  لأااذا 1990ب افأاامم العنمماا  الةةااني  تيممااتم انااذ مااتم ا عساا واقدد 

الم ااطيح  ويةنااى المفأاامم ميااى رم الةةاان  اام الفاانو  ال،قمقماا  لاااام  ورم العنمماا  الةةااني   اا  
مميما  بمسامو الخماترا  راااتم الةةان  ورم ليةةان اوممما  اااح ال،قامق االستسام  منات ري اسااعمو 

    اللمر حمت  طميي  وص،م   ال،   ا  الملن ا   بام ن المامارل اللزاا  اح اسعميت  العنمم  
 .(76هع2015)م ممععحس نمن:علمسعمو المة  الد  

 رجا  ااح النات   بنمما ل رصأات مياى العنمما  الةةاني م( 2011  قامرير ص امن ) وتعد ف

 رو ال ا،  رو  ا  العليامم ساما   الةةان قاترا   ا  االساعفمتر علنا  و اذا  لاماساط  النات  النات  

  فتلا  بمزياو النت ت النت  رج  اح والعنمم  وخلق  ص،م انعج ميىاللم   عم نأم حعى المأترا 

  نصا   انل ا   إمطات  النت ات النات  اماساط  والعنمما   ماتلالم  بمزيلاتم  اتقع اتلي النمام ثماتر

  جتصةمح ميىت  او الع  مت  مأ المةترر 
 م .الن ت  واسعمو  والملن   والعليمم  ، ال    اوتال  الةةني  القترا  بة م  -1
 ليمست م  رو اتصعتج    رو روقت  الفناغ    ليعمعو سما  قترابأم إسعفمتر اح الةةن بم مح -2

 .وغمن ت والفقت م  السمتسم  واتجعمتمم  الموتال    
ت اماات سااة  رم افأاامم العنمماا  الةةااني  عسااعنت إلااى اتصسااتم وغتيعاات اتصسااتم  و اات أ واامالحدد 

 ااام بنممااا  االصساااتم  ااا  اوعماااو اااات ااااح رااا  الناااماح   السمتسااام  واالقع اااتلع  واالجعمتممااا  والفقت مااا  
 (34هع2012)أيمنعأنس هعوج لعشفم :عوالليمم  والفنني . و ذك العنمم  عوب رم بنمم  

بةم  ر  انتح  ال،مت  السمتسم  و االقع تلع  واالجعمتمم  والفقت م  وبةام   تنممععش ملع: -1
اأمات اخعيا  جنساأم  المؤسست  ال، مام  واأ يم  الممجمل   مت وبةم  جممو اأ نالجممو 
 العقت م. رو
بأعم  وممو اأ نال والومتمات  والعوملات  والمواتال  المخعيفا  والمؤسسات   تنممععمرك ملع: -2

 . ال، مام  واأ يم  اح صتحم  بفتميأت او  لضأت  ،م  بنمم غمن اعنت ن  وال اعنتقض
بسااااااالى لا ضااااااا  وقتايااااااا  للساااااااعمنار ااااااااح وجأااااااا  صرااااااان اقع اااااااتلع   مسدددددددر امع:تنممدددددددعع -3

 واجعمتمم  وبميم .
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( الم مصااااات  اأستسااااام  ليعنممااااا  2015  حاااااتل )انصاااااتاج االاااااام المع،ااااات  االصماااااتد  وقددددد 
الةةااااني   ااااا  اااااات ييااااا   طااااامل ممااااان اال اااانال  اساااااعمو الملمةااااا   الملن ااااا  العااااا  عمعينأااااات الفااااانل  

  بنرااااااي ميااااااى رر  المااااااتل الةةااااااني  والااااااذي علعةاااااان قتماااااات   ماااااات رم الراااااام الملت ااااااتا  التولماااااا
 استسم  لع،قم  العنتا  االقع تلي.

وقاات اصةفا  اااح قياا   العنمما  المسااعتاا   أا  افأاامم شااتدو بام بتاولاات  اا  الساتا  رفماانام  أمدد 
 ثاام صااتر ا عمتاااتم   المخع اامح  تلةمياا   سااةب باات مر الماامارل النيفماا  الااذي بسااةةت العنمماا  العقيمتعاا 

ااؤبمنك الفتلا  الاذي اصلقات  ا  انصتاج اأام المع،ت  اتصمتد    مر  انأوم  انعرما  مقاب  يفمنك
ورتم الع،تي اأستس   م جم تصسةمرغ ب،ت اسم اؤبمن االام المع،ت  حمل العنمم  المسعتاا   

 النى القمل.  ر  ع ةح ليمفأمامح التم  ؛ مفم  لاج العنمم  المسعتاا   تلعنمم  الةةني 
بقنين العنمم  الةةني    صت ال يمجت بلترض امح العنمم  الةةني  والعنمم  المسعتاا   ودؤك 

  2011 نل مااات قاااتدم مياااى الطااات و اللاااتلم  لمطتلاااب ال،مااات  )انصاااتاج االاااام المع،ااات  اتصماااتد   
(   تلعنمم  الةةني  بلن  ا ستح الموتل راتم االصستم لملمر حمات  اتيات  يعمعاو  مأات  تل ا،  18

  ميااى العلياامم المنتساب وي،قاا  تاباات  راات العنمماا  المسااعتاا   علنا  ال،اانص ميااى إ سااتح وي، ا
 الموتل تابت راتم رجمتل الرت   تلعنمم  الةةني  ال بنمم بنمم   ةني  حقتم ات لم بنح اسعتاا .

العنمم  المسعتاا    صأت  بيا  اللميما  المساعمن  لياعليم والعاتريب  وب،اتي  ا  رال  وُتع ف
ةمياات  الخترجماا  وبمياات  اللماا  وبقاامم مياا  المةااترر  الفلتلاا  ليمترساامح المأنماامح والمااترا   اااح ال

وبأاااتف اةاااتدمتم إلااا  بليياااي بليااام وبطااامين الملاااترف والمأاااترا  والقااامم المساااعتاا  المنتساااة  وتلااا  
ي لمستمت  القتل  ميى بنفمذ العرمنا  الأتل      قمتلبأم وسيمرأم اتلارو حعاى يعم ناما ااح بلييا
العلياامم مااتلى الواامل  لطلاأاام  طنيقاا  ر فاان  لتلماا  ولع،قماا  العاامازم المعفاا  ميماات ااامح حتجاات  

 (.Ray Bolan: 2003,74-89)اأ نال واالحعمتجت  القمام  
ا ااااطيح العنممااا  المسااااعتاا  حساااب امعمااااتل الموعماااو الااااتول   ااا  قماااا  االرض  ودشدددم 
لوم  ال،تل  لوم إ تار حقمق االجمتل القتلا  م إلى  لبيةم  احعمتجت  ا1992المنلقت   تلةنازي  

 ااا  ال،مااات ل  وبعضااامح العنممااا  المساااعتاا  ر لاااتلام ثلثااا  عواااب اال عماااتم اأااات  ااا  مميمااات  العنممااا  
المساااعأت    و ااا   الةلااات االقع اااتلي الاااذي يعطياااب العنشااامت تعقاااتف اساااعنياف المااامارل الطةملمااا   

ستساا  لناا  بنمماا   والةلاات الةمي )اليوناا  المطنماا  والةلاات االجعمااتم   تمعةااتر االصسااتم الم،اامر اأ
 (.4  2006ليعنمم  المسعتاا   م ن  
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األامت  العى بلتلج امضم  العنمم  المسعتاا  إلى رصأت  لمميما  ياعم ااح خللأات  وتشم 
بمسمو الخمترا  اتصساتصم  المعتحا  رااتم الةةان  وبمزياو انات و النمام االقع اتلو  ةا   اعساتوو  

 (.81  2006ت  الةمي  اتالم اح بتامن ت  وخي   نص اللم ل)مةت الوةتر ا،ممل ودمتل  ان
 (  5)مةت النحمح ا،مت   افأمم العنمم  المسعتاا  إل  اوممم  اح اأسل ر مأت  ودسرن 

 االمعةتر ال،فتظ مي  خ تدا واسعمي رلا  الممارل الطةملم  ال،تل  والمسعقةي   اأخذ  ى

  متدت النمام االقع اتلي  قاتر اربنتز ات ميا  صممما  ورمفما  بمزياو العنمم  مي متم اربنتز -1
الاانبط ااامح سمتساات  العنمماا  وال،فااتظ  اااح خاالللراانوف الملمةاام  اااتي ب،سااح االلتداات  و 
 مي  الةمي .

  فان بما قاتم اأ العننملمجما مساتد  الاساعختام و االسعفمتر ال،تلما    سمتست إمتل  النرن     -2
 .او الةمي 

 تسناف وبةتيت الممارل وبيمي الةمي .لي،ت اح االسعألك الستدت  بلتي  رصمتط ا -3

   تلنفو.افأمم اللتدت اح العنمم  ر  ات علمل مي  الموعمو  شممل -4
اسعتاا  وبماص  واسعمناري  النرم اتصعتجم  رست  المقتع  اح احعماتال  اصأماتر اقماات   -5

عاااا  باااانبةط  مقمااااات  الةمياااا  العنمماااا  ختصاااا   تلااااتول النتاماااا  العاااا  بلعماااات مياااا  صراااام بقيمت
 .الطةملم 
ر مم  العنمم  المسعتاا  اح خلل المةتلا الع  بنبني ميمأت اح رجا  ب،قما  ر اتا أت  وترضح

 (184  2015المنةمل  لختا  االصستم  حم  بنبني ميى المةتلا العتلم   )ا،مت مةتالةفمو  
     العمازم امح العنمم  والةمي . -1
 ميى الةمتصت  واالا تصت  المعتح .العخطمط السيمم المةن   -2

  المةترر  الةلةم  لوممو رطناف الموعمو ورطمت ت المعلتل . -3
 حسح االلار  والمست ل  والنقت  . -4
 اللتال  االجعمتمم  والمستوا  امح اال نال    ال،قمق والماجةت . -5

اااح لناات رم افأاامم العنمماا  المسااعتاا  ينرااي ميااى ختااا  االصسااتم واالرض والةمياا   ررضددح
خاالل االسااعرلل االافاا  للا تصاات  المعتحاا   مخعياا  رصمامأاات واسااعميتبأت  ةاا   عخااتم االجمااتل 
ال،تضاان   وال يعلااتو ميااى حقاامق االجمااتل القتلااا   تمعةااتر رم لناا  اصسااتم حقاات  اا   ااذك االرض 

    ري وقت رتم.
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 ( الخ تدا الع  عم ح رم بممي  ذا المفأمم 12  2017)ا،مت اح مي    ودكك 
 نمم  المسعتاا  بخعي  مح العنمم   ة   متم    رمصأت رشت بتاخلم ور فن بلقمتام الع -1

العنمماا  المسااعتاا  بعمجاات استساات إلااى بيةماا  اعطيةاات  واحعمتجاات  ر فاان الةاانادح  قاانام  اا   -2
 الموعمو.

 ليعنمم  المسعتاا   لت صمم  يعلي  اعطمين الوماصب النوحم  والفقت م . -3

ح     منتصن ت وقمات  اؤشانابأت لةات  باتاخ  اال لاتل النمما  العنمم  المسعتاا  ال عم  -4
 والنممم .

العا  ااح النران   جات   العنمما  الةةاني  المساعتاا عافأامم العنمما  المساعتاا عظأامروبع ع
غماان رم العااتقم   مأاات عسااعتم  السااؤال مااح الفاانق امنأاات وباامح   ر صأاات ر ضاا  بساامي بةااتو اأولااى 

تلاا  رم العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  عوااب رم بناامم شاااميت     الةةااني العنمماا  المسااعتاا  رو العنمماا
 إلمأت العنمم  الةةني .  فن اح اونل بنمم  اسعتاا  اضت تم ر  ورم بلن  اخعيفتم 

االخااعلف ااامح العنمماا  المسااعتاا  والعنمماا  الةةااني  المسااعتاا   رم اأولااى بلناا   وجددوي 
مم  الةةني  المسعتاا   نرنام المعةتر النت  ا،امرام ردمسامتم إلاا  الملتال  القتدم  ليعنمم   رات العن

 ااا  مويااا  العنممااا    إصأااات بساااتمت مياااى بطااامين الاااتال  العنممااا   مااات يعمتشاااى واحعمتجااات  النااات  
 .(20هع2003)موم عرومف:عوبطيلتبأم 
ظأاان افأاامم العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  خاالل مقاات العساالمنمت  اااح القاانم اللةاانيح  لاات  وقدد 

م  وبلاات ق اامر افاات مم العنمماا  االقع ااتلع  والمسااعتاا  والةةااني  1993ياان العنمماا  الةةااني  النا ااو بقن 
مااح االحتطاا    اا  جماصااب ال،ماات   اماات رلو إلااى الة،اا  مااح افأاامم جتياات ليعنمماا  يعنااتول من ااني 

ال،مات .  االصستم واالسعتاا  التم  ويضم  إلمأمت  لتا اجعمتممتم يام ن الةامملم  واالحتطا    ا  جماصاب
 اااذا المفأااامم روساااو ليعنممااا  عوماااو اااامح افااات مم العنممااا  االقع اااتلع  والةةاااني  والمساااعتاا  يأاااعم  تلةميااا  
والسا تم والمؤسساات  االجعمتمماا   وجماصاب رخاانو لاامل ااح ضاامح وضاالأت  ا  المقاات ال،تضاان  قااط 

 (.27هع2010)ب ن نعداودهي ىعزود :عودصمت ضمح انرمر طمي  اأج 
العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  جاات  صعمواا  ليعملماا  ااامح انأواامح ليعنمماا    ااإم افأاامم  وبلمدده

اأول  اسعنابموم  العنمم  الةةني  الع  طنحت  ا  بقاترين العنمما  الةةاني  لةنصاتاج اأاام المع،ات  
االصمتد   والفتص   انأج العنمم  المسعتاا  الذي وصفت اخ اتدممم اميمامم وامعماتك ااؤبمن االاام 

م  وميماات  ااإم العنمماا  الةةاااني  المسااعتاا  ال ب،قاا  صمااامام 1992ناا   تلةمياا  والعنممااا  المع،اات  المل
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اقع تلعتم  ،ساب ودصمات بقامم مياى اةاتر اللتالا   ا  العمزياو  والعم امح وبنات ؤ الفانص والمةاترر   
 و   رعضتم صمط ليعنمم  عقمم  تلم،ت ر  ميى الةمي  ال اعتامن ت.

م  باااام إمطاااات  ماااات  بلنيفاااات  ليعنمماااا  الةةااااني  1994بقنياااان العنمماااا  الةةااااني   وبصدددد و 
المسعتاا  حم  بم بلنيفأت ميى رصأت  اسعنابموم  بنممي  شتاي  بسلى إلاى بم امح االصساتم وبنات  
قترابت  وبمسمو خمترابت    اخعي  الموتال  السمتسم  واالقع تلع  واالجعمتمم  ورذل  ال ،م  

ميااى االص ااتف واللتالاا  وبمزيااو الفمااتر سااما  ااامح الوماا   والةميماا  والعليممماا  وغمن اات  اااو الع  ماات
 (.4  1994ال،تل  رو امح االجمتل المسعقةيم  ميى حت سما  )انصتاج االام المع،ت  االصمتد   

العنمم  الةةني  المساعتاا  مياى رصأات  ل ا   2011علنف بقنين العنمم  الةةني  للتم  كم 
جاات  االجمااتل ال،تلماا  لوم االضاانار  ،تجاات  االجمااتل بمساامو خمااترا  الناات  وقااترابأم لعيةماا  حت
 (.2  2011اللحق ل )انصتاج االام المع،ت  االصمتد   

ولمت رتم افأمم العنمم  الةةني  المسعتاا  علن  اعمسمو الخمترا  والةتاد  راتم االصستم  
المااامارل   اااإم  اااذا العمسااامو  ااا  الخماااترا  ع،عاااتج إلاااى اميااا  انتساااة  بساااتمتك مياااى االساااعفتل  ااااح

واالا تصااات  المعتحااا   وتلااا  ليمساااتمت   ااا  ب،قمااا  ر اااتاف العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا   والمعمفيااا  
 (21   )امسى يمس   

 بطمين المسعمو العليمم  والفقت      الموعمو. -1

 بم من ال،مت  المتيت  وال ،م . -2
   بم من التخ  اللزم لعرطم  احعمتجت  االصستم. -3
 النوحم  والملنمي . اشةت  احعمتجت  االصستم -4

المنأوم  الملدم  ليموعمو    احتاي بنمم   ةني  اسعتاا  ال ات اح  أم  اذك  وارح ر 
اال ااتاف  أماات واممااتم  والعاا  بمفاا  احعمتجاات  الساا تم العاا  عساالى راا  اوعمااو إلااى ب،قمقأاات  اااح 
  خاالل رلوا  بعنماا  اااو جممااو ظاانوف وخ ااتدا الم ااتم الااذي بلماا  اااح رجاا  ب،قماا  العنمماا

 (23الةةني   مت  واح رانز  ذك االلوا  ات يي   )امسى يمس   
 ملنااى رم بناامم العنمماا  ليةةاان  تالضاات   لمةااتررعأم  ااى صاانو القاانارا  المعليقاا   اارمكددمن: -1

 ،متبأم  وبتلعاتلى ال اات ااح بليياي قاترا  الةةان مياى اخعيا  المساعميت   ورم ع امم  اتف 
 ةةني  ودبتح  المليمات  والملترف.العليمم والعتريب  م بنمم  الممارل ال

 و ى بلنى بستوو الةةن  ى ال، مل ميى صفل الفنص . اإلنص ف: -2
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علعةان ر ام االلوا  الفتميا   ا  ب،قما  العنمماا  الةةاني  المساعتاا  لمات لات ااح باا ثمن  اارعد ون: -3
 اأم    ب،ني  موي  العفتم  والعنتا  االجعمتم .

لةةاان ميااى  اانص العنمماا  لوم صساامتم االجمااتل وب،عاامو ميااى ضاامتم ح اامل ا االمددرم ا دع: -4
 القتلا . 

بنةو ر ممعأت اح رمصأت بعمح الموتل لومماو ر انال الموعماو ليمسات م   ا   اامش  كععااشعدمع: -5
 صنو العنمم  و   اقعستم ثمتر ت.

باام بلمماا  افأاامم العنمماا  الةةااني  المسااعتاا   فضاا  جأاامل انصااتاج االااام المع،اات   واقدد 
 (30امضو التيمن واؤشنا  لت بعمف      )متصتم لاول   تو زوين  االصمتد   وتل  

 ال،فتظ ميى الةمي  وامارل ت الطةملم  والعقيم  اح العيمي. -1
االمعناات  ااانر  المااتل الةةااني  ،ماا  بعااما ن ليوممااو المأااترا  والقااترا  ال اا،م  والعليممماا   -2

 والمةترر     اللميم  االقع تلع  واالجعمتمم .
تل الموعمل   ري االطتر العنرمم  ليللقت  الموعملما  مياى رسات  اةاتلا بطمين رر  الم -3

 حسح االلار  والمست ل  واالص تف واللتال     بمزيو الممارل والمةترر     ابختت القنار
 ل  الةتحفمح رم العخطمط ليعنمم  الةةني  المسعتاا  ال عقع ن ميى العفنمن  اى  ود ىع

 مفأماأاات الضاام   ودصماات عةاام  تلاا  رعضااتم العخطاامط تمااتال القاامو حواام الماامارل المتلماا  المعتحاا  
الةةني  اللتاي  وب  ميأت  او انامت  رم اللتا  الةةنو  ى بنيف  رو خط  يعنتول جماصب اعلاتل  
ر مأت  اأمتال المطيمب  ليلم  واسعمو رفتيعأت ورجمر ت وات  بتريةأت  واح ثم ميى المخطط رم 

النتحم  الةةني  ورم ع،تل  اى را  خطا  رو اةانو  ماتل اللنتصان الةةاني   ع خذ  ى امعةترك لادمتم 
اللزا  وبخ  تبأت  او وضو خطا  رتايا  ليع  ما  والعاتريب والعليامم  رمات علات بخطامط القامو 
الةةااني  اللتاياا   مفت اا  اسااعفمتر لاانر  المااتل الةةاانو عقتااا  اسااعفمتر رر  المااتل المااتلو )مااتط  

 (.430 2006ا توو وآخنوم 
)بددددد  عاقمااااات  العخطاااامط ليعنمماااا  الةةااااني  المسااااعتاا   اااا  النقااااتط العتلماااا    وترحدددد د

 (3هع2003ااعقم :
اقعناااااات  اتلار     مماااااا  العخطاااااامط ليعنمماااااا  الةةااااااني  المسااااااعتاا  لضاااااامتم االسااااااعختام االافااااااا   -1

 ليلن ن الةةنو.
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   ويع،قا  تلاا  ضانور  العنتاا  ااامح العخطامط ليعنمماا  الةةاني  المسااعتاا  والعخطامط ليمؤسساا -2
  ى حتل  انامت  ر تاف المؤسس   وامعةتر ت صقط  الةتاع  ليعخطمط ليعنمم  الةةني  المسعتاا . 

 بما ن صرتم اليمات  إلاري  ليعخطمط ليعنمم  الةةني  المسعتاا  او ضنور  ب،تي  الةمتصت . -3
 ضاااااانور  باااااايااح العخطاااااامط ق اااااامن االجاااااا  اااااااو العخطاااااامط طمياااااا  اأجاااااا  ليعنمماااااا  الةةااااااني  -4

المساااااااعتاا  حعاااااااى بنااااااامم  ناااااااتك رؤيااااااا  اساااااااعقةيم  تا  ااااااااتو  لمااااااات ااااااااو باااااااما ن المنوصااااااا  
 النت م  ليعنفمذ  ى االج  الق من. 

المناجلااا  التوريااا  لخطااا  العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا  حعاااى عم اااح الع  ااات ااااح  تميمااا  الخطاااط  -5
 الممضمم  ودا تصمتبأت  ى ب،قم  ر تاف المؤسس .

ال مح طني  اشةت  إ ال بع،ق المسعتاا  عنمم  الةةني  م الر ل  االلامت  الى  تشم وع
المساااااعتاا  و ااااا  ضااااام   اااااذا العطااااامر حاااااتل  اؤشااااانا  العنممااااا  الةةاااااني    ال،تجااااات  االصساااااتصم 
 (13  2006  )رسلت جمال   مومممت  ردمسم    

المؤشاااانا  المةتشاااان   اااا  لاللعأاااات ميااااى حتلاااا  االصسااااتم وميااااى اااااتو اشااااةت  حتجتباااات المتلعاااا   -1
 والملنمي  والنوحم  والنفسم . واالجعمتمم 

المؤشاااااانا  التالااااااا  مياااااااى حتلااااااا  العنرااااااامم االجعماااااااتم  ااااااااح حمااااااا  ااااااااتو بمتسااااااا ت ورفتعااااااا   -2
لا  لمؤسسااااااتبت  وحنا اااااات االجعمااااااتم  ولعمقناطماااااا  حنرعاااااات وقناراباااااات اماااااات يعاااااامح الم اااااات  اأ

 . م ،تجتبت الموعمل
 .مم  والعقنم  وقممأت االجعمتمم المؤشنا  التال  ميى بما ن القم  اللتاي   ملتر أت واأترابأت اللي -3
 .المؤشنا  التال  ميى قتر  الموعمو ميى اصعتج الملن   الليمم  وبمظمفأت لع،سمح صممم  ال،مت  -4
 اؤشنا  العمازم االع ملمج  واتو صمتص  الةمي  الطةملم  وامارل ت اح العت مر والعيمي. -5

الممصس م االقيمم  ليعليمم     رمت لخ أت ا عب لعنمم  الةةني  المسعتاا ار لتل  وترمث 
    ااااااى ااااااات يياااااا  الااااااتول اللنبماااااا   تالسااااااعنتل الااااااى الع،ااااااتعت  الةميماااااا  واالجعمتمماااااا  واالقع ااااااتلع 

 (14  2008) الممصس م  

 الةميا  بطامين  مفما  حامل المساعتاا  ليعنمما  االقع اتلي الةلات يعم،امر :االقرصد دل اادعد  -1

 اى  االقع اتلي الةلت ويعوست الةلمت  المتو يىم الةميم  اأصرم  او بعنتسب حعى االقع تلع 
الطةملما    المامارل بةتيات الطةملما   ودعقاتف المامارل ااح الفانلي االساعألك ال،فاتظ مياى ح ا 

 التخ   وب،سمح اسعمو الملمة .    العفتو  اح   وال،تالممارل بمزيو    المستوا  و 
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ب،قماا  العاامازم ااامح النماام ر اام ااات رلو إلااى ظأاامر افأاامم العنمماا  المسااعتاا   اام  واعدد 
االقع تلي ور ت م  االصستم اح جأ   وحمتع  الةمي  ومتم االضنار اأت اح جأ  رخنو  واح ثم 
 ااإم العنمماا   اال بااتامن  اا  اااح ر اام ا عمتااات  الةلاات االقع ااتلي ليعنمماا  المسااعتاا   حماا  رصأاات 

 (.139  2007تل   بلمح ميى ال،مت  وبم ن سة  النزق  طنق اخعيف  )ا،مت صةني وصت ت م
رم الةلت االقع تلي ليعنمم  المسعتاا  يعلذر ب،قمقت  ا  ظا  ا،تولعا  المامارل ااتلم  كم 

 (9بعما ن اللنتصن العتلم   )مةتاللييي الرتاتي  
 .بما ن منتصن االصعتج اف  االسعقنار والعنرمم والملن   ورر  المتل 
 نفمذ السمتست  والةنااج العنممي .ر و اسعمو النفت   والفتميم  لل نل والمنرمت  اع 

 .زيتل  التال  النمم    اخعي  اوتال  االصعتج لييتل  التل لخ  الفنل 

  إصنات والفقات   االجعماتم  الوتصاب ااح المساعتاا  العنمما  ماحال،اتي   منات :االجرم ب  اادع  -2

 الوتصاب  اذا ااح العنمم  أم اتصستم واح ثم االجعمتمم  العنمم  مح صعنيم اةتشن غمن ة   

السا تم   بمزياو المنر   ور مم  لور تل  مت  صقتط انأت ر مم  يلتلجو  العفنق  م لو   تلةةن بأعم
 .الةلةم  والمةترر  التعمقناط  اأسيمب  ولمم والعليمم تل ، واال عمتم  
االجعمااتم  عةااامن إلاااى اللاااتل ااامح اأجماااتل حمااا  ال ع،ااانم الااةل  ااااح القاااتر الاااذي  ، ادعددد 
الصساتم آلامعات ااح صاتبج العنمما  رو الفانو   ويفا   تلمعطيةات  االستسام  ل،قامق االصساتم  ع،فا  مياى ا

 ماات عق اات رعضااتم  تلةلاات االجعمااتم  اةااترر  الناات  جمملااتم  اا  باامل  اساايملمت  العنمماا   اا  النااماح  
 (.20  2008السمتسم  والعخطمطم  والعنفمذع   و   جم ن التعمقناطم  )ا،مت مةتالفعتح  

الةلاات االجعمااتم  ليعنمماا  المسااعتاا   اا  اللااتلا  والعقتلماات والللقاات  العاا  ب، اام  ودكمددن
صةااتطت  اال اانال  اا  الموعمااو  و ااذك الللقاات  ينةراا  رم بقاامم ميااى بنراامم الموعمااو اااح اخعياا  
جماصةاااات ميااااى المجاااات الااااذي ع،فاااا  لل اااانال حقاااامقأم  و ناااات يةاااانز لور العلياااامم  اااا  ب ساااامل الةلاااات 

 (.131  2003يح المنس   االجعمتم  ) متل الت
)ا،ماات  و نااتك اوممماا  اااح اؤشاانا  الةلاات االجعمااتم  ليعنمماا  الةةااني  المسااعتاا   اا  

 (21مةتالفعتح 
 بلت المؤشنا  الس تصم  اف  حوم الس تم والاتل صمامك للاملم مياى اساعمو ااوضسعااسك ن ع  

  اأما  ااح رراتدي بقتم الموعمو    جممو الموتال   وااح ثام  اإم ضاةط السا تم علعةان ررماي 
 العنمم  الةةني  المسعتاا .
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 عقت  التل العقتم العنمامي  ملاتال  الع،ضان  ا  الموعماو رو ماتل السا تم مع لعاارحض ع  
القتطنمح    المتم صسة  إلى إجمتل  الس تم   نيمت رتصت صسةعأم رةمان  راتم تلا  للاملم مياى 

 بقتم الموعمو.

 بفاات  صسااة  و ماات  االطفااتل النضااو  واعمسااط طاامل   واااح ر اام اؤشاانابأت ار ااح اددععااصددحمعع
 ال،مت  المعمقو منت المملل وص مب الفنل اح االصفتق ميى الختات  ال ،م .

 وااح ر ام اؤشانابأت لرجا  االلماتم  اتلقنا   والنعت ا  والعا  برلات الماترام ليعقاتم ااح اععاارعلمممدعع  
 والعنمم  االجعمتمم  واصخفتضأت للملم ميى العخي .

 بة   القمم إطترام انجلمتم ليلقت االجعمتم    تال نال اعةتينمم  طةملاعأم ولاذا اوضسعااقمم اع  
 إصأم لن  عةا يما اوعملاتم   إصات ااح الضانوري ابفاتقأم حامل انرماا  قممما  ا،اتل   وااح ثام 
 تصأماااتر قااامم الموعماااو رو حعاااى ضااالفأت سااامف ياااؤلي الصأماااتر الموعماااو وبااات مرك )لميااات ميااا   

2006  1293.) 

 (11ب،قم  الةلت االجعمتم  ليعنمم  المسعتاا  ات يي   )مةتاللييي الرتاتي   ودرطلب
 . بفلم  الةنا   امح ال، ما  والموعمو المتص 
  صسااات  ...(  ضاانور  االساااأتم  ااا  صااانتم   –بممماا  اال ااانال والومتمااات    اا  طمادفأااات )رجاااتل

 المسعقة .

 ااا  اسااايملمتبت  ااا  إطاااتر ااااح ال،قااامق  الةااانا   القتاااا  اوعماااو اع،ااات  ااا  ر تا ااات واعضاااتاح 
 والماجةت  قتدم  ميى اللتل والمستو  ومتم العمممي.

بعمفا   اى ال،فاتظ ميا  اساعنابموم  باتمم  اللنتصان ااح اوممما  حامل يعم،امر:عاادمئد  اادع  -3
الطةملماا   الماامارل االسااعفمتر اأافاا  ليمسااتحت  اااح اوراضاا  وبنشاامت اسااعختااأت  وحمتعاا 

 وتلا  الةمملمجما  العنممات  مياى باؤثن العا  الفساتل رشا تل  ا  ت   وا،تربا  اتلقماصمح والسمتسا

 اللذ  . الممتك ال،ناري  وصمتص  االحعةت  اح المنت  االصقناض  وحمتع  مميمت   مماجأ 

رصاااات ال عوااااب إغفااااتل رم  ااااذك المأماااا  مميماااا  بنرمأاااات النااااماح  العةاااانيلم  والقتصمياااا   إال
  رخلقما  وبنبميا  ااح الترجا  االولاى  وااح ثام ظأان اال عماتم والعننملمجم   قط  ودصمت    اسا ل

 تلعنبمااا  الةميمااا  العااا  بساااعأتف بمممااا  ر ااانال الموعماااو  تلملن ااا  والمأاااترا  اللزاااا  ليعلتاااا  ااااو 
المةااا ل  الةميمااا  المنبةطااا  اأااات  وااللعااايام  إعواااتل حيااامل ليمةااا ل  المساااع،تث  لع،سااامح جااامل  

 (.Zutchi&Sohal: 2006,402ال،مت  )
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 ضامحع  ةا   السمتسام  ال،مات  ودلار  الناشات ال، ام والاذو يعوسات  اى لمام :ااسم مد  اادعد  -4

 .المعلحق    جمتلت ليموعمو واالسعقللم  السمتل  وبمال  القنار ابختت    والمةترر  الةفت م 

يف  ثانيًا: طبيعة الـدور الـ ي يقـوم بـت التعلـيم العـاق قـى تقيـة التنميـة البشـرية املسـتدامة           
 اجملتمع احمللى:

ثنو  الموعمو ال بقت   مقاتار اات لتعات ااح اامارل طةملما  واتلعا   قاط  ودصمات عضاتف  إن
إلمت الممارل الةةني  رعضتم  أم اللن ن الةةني  م رست  النأض  والعطمر المتلي ليموعملت . 

اااانبةط  ،ساااح   اااإم صواااتح سمتسااات  العنممااا  االقع اااتلع  واالجعمتممااا  والسمتسااام  والةميمااا  ادددكا و
اسااااعرلل واسااااعفمتر اللن اااان الةةااااني  اااا  الموعمااااو  واال عمااااتم الناااات    اااات وبيويااااتك  تلنفتعاااات  
والملترف الضنوري  واالبوت ت  االعوتام  وبنمم  اأترابت وقترابت واساعفمتر ت  ا  حا  المةا ل  

 (.487  2017المعليق     لتل العنمم     الموعمو )سيمو ا،مت  
 عمااتم النةماان  ااتلعليمم  ةاا   مااتم والعلياامم اللااتل   ةاا   خااتص  أصاات  ناات عاا ب  اال ومددن

ا تر الطتقا  الةةاني  ومن ان  تما   ا  العنمما    ت ا  جماصةأات  و ام اللمامل الفقاني الاذي بقامم 
ميمت واح رجيت جممو سمتست  العنمم   ودتا رتصت العنمم  الةةني     مميم  بنمم  اأاترا  ر انال 

أم وقااترابأم   ااإم الم ااتم الطةملاا  الملداام لع،قماا   ااذك الخ ااتدا  اام اللن اان الةةااني والااتر 
النراااتم العنبااامي والعليممااا    نيمااات اربفلااات صمممااا  العليااامم وجملبااات وصواااح  ااا  إ ساااتب ر ااانالك  اااذك 
الخ ااااتدا والساااامت   اربفااااو اسااااعمو العنمماااا  الةةااااني  ول ااااو ال،نراااا  االقع ااااتلع  واالجعمتمماااا  

 (.488)سيمو ا،مت   والسمتسم  والةميم  إلى اأاتم
رشتر  اللتيت اح التراست  الممتاصم  الع  ا عمت اتراس  الللق  امح صممما  العليامم  واق 

واؤشنا  العنمم  إلى وجمل ملقا  اربةتطما  امنأمات  ولاذل  ا عمات الاتول اعطامين صممما  بليممأات 
مياااى ااااتو ر ممااا   وبومياااتك لضااامتم بنممااا   ةاااني   لتلااا  وقاااتلر  مياااى ب،قمااا  ر اااتا أت  والع  مااات

ال، اامل مياااى صاامابج بنبميااا  تا   لتلماا  وخ اااتدا إعوتامااا  لا اانال  وبنممااا  الفاانل رااانر  ااااتل 
  ةاااااااااااني ال عم اااااااااااح بلميضااااااااااات  تمعةاااااااااااترك القااااااااااام  الفتميااااااااااا   ااااااااااا  ب،قمااااااااااا  العنممااااااااااا  الةاااااااااااتاي 

(Jaison A.d &Richard D: 2012.) 
ن الاذي رلو إلاى بةامر العليمم اللاتل   ا  ري اوعماو مياى قما  السايم العليمما   اأاا وُدع 

 ذا النم  ااح العليامم ا تصا  انامقا  اامح اناحا  العليامم  ودلقات  اساؤولمت  رةمان  ووظاتد  متيات  
ميمت؛ جليعت ع،ع  انري النيتل  امح اؤسست  الموعمو الع  باؤلي لورام حممياتم  ا  ب،قما  العقاتم 
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والمؤ ياا  والقااتلر  ميااى بطاامين ليموعملاات  الةةااني    تمعةااترك ا ااتر إمااتال القاامو الةةااني  الملاات  
وب،ااتي  الموعمااو  واااح ثاام صااتر العلياامم اللااتل   اا  راا  الموعملاات  ر فاان ر مماا   سااةب بلقاات 

 ال،مت  االصستصم  الملتصن  والتور الذي عقمم  ت    ختا  اوعملت.
العليااامم اللاااتلى الومااات امصااافت اما ااا  ردمسااا  ليعنممااا  الةةاااني   والعاااى بلااات ااااح ر ااام  وددددأت 
لعنمم  المسعتاا   رمات رصات  اى حات تابات علات إحاتو الضامتصت  اأستسام  لاااح القاماى اقمات  ا

 ى متلم لم بلت  مت الممارل الطةملم  اللممل الفقنو ليعنمم  والنخت   حم  رصةح اقع تل الملن ا  
  اام النرمااي  الندمساا  تحااتاي طفاان   تدياا  واعنتاماا   ااى ااامارل اأااام  والااذو يعطيااب رستسااتم بليممااتم 
اعطاامرام تا جاامل  متلماا  و قااتم لملااتيمن قمتساام   وصرمااتم حت ماا  واسااعمن  لقماات  وبقااميم الممترساات  

 الفليم  ليمؤسست  العليممم .
 لور  تميماا  مااح العنمماا  قضاام   اا  الةاالمب وخةاانا  اأااام بوااترب  ةاافت واقدد 
 موعملاات ال لعنمما  الضاانوري  الضاامتصت  وباام من اساامنبأت  لماام   ا ور ممعااتالعليامم اللااتل  

 بأااعم أم والتولماا  الم،يماا  والأمياات   تلااتول ل ااوااات  وتلاا  ل،ضااتري ا وضاالأت وبلييااي

  تميماا  بااتمم العاا   تل اامر  وانت واات انااواات بلماا  مياا  بطاامين ورم  وانرمتباات ت سمتسااتب

 .الةتاي  العنمم  ب،قم     المظمف  لورك
  ااح عال بقع ان ر مم ا لمساعتاا  االنرماي  اأستسام  ليعنمما  الةةاني  اللتلى عرلت   ارعلم ،

يااااؤلي إلااااى ب،ساااامح صممماااا  من اااان اللماااا  وزيااااتل    تمعةااااتركانراااامر العنمماااا  الةةااااني  المسااااعتاا  
إلمت  وا تر إشةت  ع،عتجو م غتع     تابت  الندمس   تلعليمم ح  اح حقمق اتصستم  إصعتجمعت 

والعليامم راذل   ر ضا  مياى ص،ام  الةةن لعم منأم اح امترس  حمتبأم ورلوار م اتصستصم  المخعيفا 
بييات العا  مأاترا  ايياتام ااح التزال  الفقن وا ت ،عات ماح طنيا  اانح النات   الندمس اح اللماا  

ياايول العلياامم اتصسااتم  تلقااتر   ماات  ر ضاا  اااح قااتربأم ميااى النسااب وال، اامل ميااى  اانص مماا  
لاااممى ال ااا،ى والسااا تصى    وال،فاااتظ مياااى الةميااا   وامياااى العماصااا  واالصعمااات  الفلاااتل ليموعماااو

  واقتوا  العأمامر واللايل وا عستب المأترا  العقنم   وبنمم  العفنمن اتاتامى  واللم  الومتمى
االساعفمتر  ا  العليامم  رمرمات   ويم ن لت الفقت   ال،قمقم  العا  بم نات ااح المطتلةا   ،قمقات رتايا 

اواتل  ن ااح رراتدي االساعتاا   ا حت ارت ن بناميح وبانا م رر  الماتل الةةاني الاذي علعةارعمف  
 (.4:عص احععبد ع )ععالعنمم  الةةني 
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بؤرت التراست  والة،مي رعضتم رصت ال ا تم    المقت ال،تضان ليعليامم المنلايل ماح كم ع
الموعمااااو واةاااا لبت  ورم العلياااامم اللااااتل  الفلااااتل  اااام الااااذي ع اااامم وثماااا  ال ااااي   ،ماااات  اال اااانال 

 ت ااات اأستسااا  بطااامين الموعماااو والنأااامض  ااات إلاااى اساااعمو  وحتجاااتبأم واةااا لبأم  ورم ع ااامم 
بننملمج  واقع تلي وص،  واجعمتم  وثقت   ر ض   ورم عسأم اتور رةمان واعيايات  ا  بنمما  
الممارل الةةني     ضم  ات بمينت الوتالت  اح قامو  ةاني  ودا تصات  اتلعا   و ا  ضام  الاتور 

 ميمااااا  العنممااااا  االقع اااااتلع  واالجعمتممااااا الم،عمااااا  الاااااذي بؤلعااااات اخنجااااات   اااااذك المنحيااااا   ااااا  م
 .(18هع2007) مزلعأحم :ع
 الع  المؤسست  رر و اح الوتال  اؤسس  بليممم   تمعةتر  ةمن   ثنو  اللتلى العليمم ودع 

 ااح  مات العنمما  اح امارل  ةني  لامما  للميمات  الموعمو ع،عتجت ات بم من اأم  متبقأت ميى بقو

 الليمما  المنا اي اأستسام  لية،امي بةا   رصأات إلاى إضات    المواتال   ا  اخعيا  اعخ  امح

  اتلخةنا  صنت  القنار بفني  و   والفقت    واالجعمتم  االقع تلي العقتم بضمح الع  والعطةمقم 

 السمتس  واالجعمتم     إطتر لعمقناط .  تألا  بع، م والمأترا  والنفت ا  وبتلعتل 
ليعلياااااامم اللااااااتل  لورام رستساااااامتم واااااااؤثنام  اااااا  ( رم 401  2011)مياااااا  الةااااااتعو   ودؤكدددددد 

ب،قماااااااا  العقاااااااااتم  ااااااااا  شااااااااعى المواااااااااتال  االقع اااااااااتلع  واالجعمتمماااااااا  والسمتسااااااااام  وغمن ااااااااات أي 
اوعماااااو ااااااح الموعملااااات  الةةاااااني   رمااااات عساااااأم  ااااا  بطااااامينك وبقتاااااات وزياااااتل  قتربااااات االصعتجمااااا  

 لمماجأ  ات علعنض استر صممك اح ب،تعت .
اؤشنا  ب،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا   اح خالل ب  ما  العليمم اللتل  رحت ر م  ودع 

القمو الةةني  ور و المسعمو العليمم  لأت؛ امت عوليأت ر فن إعوتام     اماجأ  قضتعت الموعمو  
 (. 47  2007والمةترر   فتميم     مميم  العنمم  )اانا مم رحمت السمت  

ابموم  الضنوري  لع،قما  العنمما  الةةاني  علت العليمم اللتل  اح ر م االسل االسعن  واكا 
المساعتاا    أاام ضانوري اااح رجا  الةقاات   ا  مااتلم بعيايات  ماات حات  العناات ل  ا  جممااو الموااتال  

 االقع تلع  والفقت م  وغمن ت.
الاانغم اماات رشااتر  إلماات الراام التراساات  الساات ق  اااح ر مماا  الااتور الااذي عم ااح رم  وبلدد 

 وبم اااامح  واالقبصتدي  االجباتمي  البصاي  بحقيقوتالاااات   اااا  يؤلعااات العلياااامم اللااااتل  وختصااا  ال
 الاصت س  ضااااااااااااااااااااااام     واختص  ل أ ض  ةااااااااااااااااااااااا   الاشري  اواردك ان االسبفتدة ان الاجباو

    اأولوي  لأت  قضاااام  المسااااعتاا الاشري   البصاي  واروز قضي  والاتلي  البجتري  االقبصتدي 



    /  صقرحممد صقر مبارزد   
 

 138 

 ان أستس  ابطيب الابليم ق الاجباوخي أن  ماااااااااااااااااااااااااااااات  واالجباتمي  االقبصتدي  البصاي  ارااج
 اأ راد إصبتجي  وبلظيم  الاسبداا  والبصاي  الاجبالي  والمةااااااااااااااااااااااااترر  الر ت ي  بحقيق ابطياتت

وحضتري  ثقت   اسبوى    ليليش اللزا  واالبجت تت والاأترات الالر   ود ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتاأم
 .ابقدم واقبصتدي
بةامن إلاى ضال  واقاو  (8هع2008)حسدنعكمد ل:عرم  نتك لراسات  رخانو رتراسا   إال

التور الذي بؤلعت الوتالت     الرم التول اللنبم     العنمما  الةةاني  المساعتاا   امات اصل ال 
افلم ميى اوتل الع  م     القطتمت  االقع تلع  وااللاري  المخعيفا   ويل ال  اذا الماقاو مواي 

والعنمماا   وررجلاات بياا   اؤسساات  العلياامم اللااتل   اا  رلا  لور اات  اا  ب ساامل ملقاا  ااامح الوتالاا 
 (289 2012التراست   ذا اللوي إلى  )اانا مم ا،مت 

  بق اااامن التولاااا   اااا  لماااام وبيوياااات اؤسساااات  العلياااامم اللااااتل  امسااااتد  بسااااتمت ت ميااااى القمااااتم
 .امظمفعأت

   سمتساات  التولاا  قتدماا  ميااى زيااتل  الطتقاا  االسااعملتام  ليوتالاا  امنماات ينا اا  تلاا  اربفاات   اا
 صسب الةطتل . 

  لاا  االجعمتمماا  ليوتالاات  وبلاات ت مااح المةااترر  الفلتلاا  واالعوتاماا   اا  مميماات  العنمماا  اللي
 ال،قمقم  وبيةم  اعطيةت  احعمتجت  الموعمو الم،ي  ل،  اة لبت الماقلم .

عفااانض مياااى الوتالااات  ضااانور  العخطااامط الومااات لع،قمااا  العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا    ممددد 
ذ  اال فاات   وام بلماا  ميااى بطاامين خطااط وباانااج الة،اا   مأاات  وااعل أاات القااتر  ميااى جااذب اأسااتب

اال عمااتم  مسااعمو وصاام  العلياامم والقضااتعت ال،ممياا  العاا  ال ااات ام بعضاامنأت اناات ج العلياامم  رال عقع اان 
العليمم الوتال  ميى العليمم النرتا   قط ودصمت اليوم  لنرم رخانو راتلعليمم المساعمن والاذي عم اح رم 

الاااا   تلعلااااتوم اااااو الموعمااااو وتلاااا  حعااااى يااااعم ا سااااتب اللن اااان الةةااااني الملااااترف يااااعم اماسااااط  الوت
والعمجمأاات  والقااترا  العاا  بعنتسااب اااو اعطيةاات  القاانم ال،ااتلي واللةاانيح  اال عمااتم  تلة،اا  الليماا  

 او اللم  ميى بمجمأت إلى الوماصب العطةمقم  الع  بأعم  قضتعت العنمم .
للاااتلى لورام ردمسااتم  اااى إحااتاي العنممااا  الةةاااني  ضااام  رااا  ااات بقاااتم  يااؤلي العليااامم ا و،دد 

و ااى ضاامتم اسااعمناريعأت ميااى  -المسااعنت ميااى القتماات  الةةااني  -المسااعتاا    مفأماأاات الةاامملى
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حما   – ت   المساعميت  والوماصاب االقع اتلع  واالجعمتمما  والفقت ما  والسمتسام  والعقنما  واتلاريا 
لةةااني  المسااعتاا  اااح خاالل وظتدفاات واسااؤلمتبت العتلماا   عسااأم العلياامم اللااتلى  ااى ب،قماا  العنمماا  ا

 (492)سيمو ا،مت  
إعوتل قتمت  اجعمتمم  منيضا  اعليما   لضامتم حات رلصاى ااح العليامم لنت ا   يات  الموعماو   -1

 ويعطيب تل  ا،م رام  جممو اأ نال  ر،ت رلصى ليملن   والمماطن  ال تل، .

    مت يعنتسب والطممحات  العنمميا   اى الموعماو  المست م   ى بلتي  صرتم القمم واالبوت ت -2
وزيتل  قتر  المعليم ميى برممان القامم واللاتلا  غمان المنغامب  مأات  لختاا  اخعيا  قطتمات  

 واتلار   والقضت  ميى الةطتل   والعقيم  اح الرما ن السيةم   ى الموعمو. اتصعتج والختات  

ليلماااا   ااااى القطتماااات  المخعيفاااا   وميااااى رت اااا  إمااااتال اللنتصاااان الةةااااني  وب  ميأاااات وبااااتريةأت  -3
المسعميت  والمأح  وتل  مح طني  بيويت ت  تلملترف والمأترا  واالبوت ت  والقمم اللزا  
ليلم  المسعأتف  وبمت عم نأت اح العلتعر او الل ن العقنى  وبطامين وساتديأت ا،يماتم  ااو 

م وجاامل قتماات  لادماا  اااح الماامارل العنرمااي ميااى اللياامم وبطةمقتبأاات المخعيفاا   وبتلعااتلى ضاامت
 الةةني  ورصمت اسعمن اح رر  المتل الةةنو. 

 ب،قم  العمازم  ى ب  م  القمو اللتاي   حسب االحعمتجت  المعرمن .  -4

بنمماا  ااامارل التولاا  العليممماا  والعننملمجماا  واسااعرللأت اااح خاالل اللنتصاان الةةااني  المؤ ياا   -5
 والملت . 

نمااان وبنممأااات لاااتو اأ ااانال   مااات ع،قااا  اب اااتلأم  واااذور م الفقت مااا  بنممااا  رصماااتط العلةمااان والعف -6
 واصعمتدأم المطنى.

 اصفعتح العليمم اللتلى ميى اللتلم الخترجى وا عمتات  قضتعتك  لعلمم  العفت م وال،مار الت. -7
 صةن الملن   وب صم  الأمي  المطنم  والقمام  وبطمين االبوت ت  الفنني  واالجعمتمم . -8

  رم العليمم اللتل  لت لور  ا  العنمما  الةةاني  المساعتاا  )  ت ا  جماصةأات امت سة ررضح
االجعمتمماااا  والةميماااا  واالقع ااااتلع  والسمتساااام (  اماااات رلي إلااااى ا عمااااتم الااااتول  إصةاااات  الوتالاااات  
وربطأت  ،تجت  الموعمو   ن و الاتال  العنمما  ياعم ماح طنيا  زياتل  االساعفمترا   ا  االصامل 

لعاا  )افاا  العلياامم  والااعليم  والعااتريب  واالاعنااتر( و اام ااات عةاا   اطيةااتم رستساامتم المتلعاا  وغماان المت
لع،قماا  ر ااتاف الموعمااو  رماات رم  ناااتك ماات  مماااا  ل لاات إلاااى اال عمااتم اااتور الوتالاات   ااا  
العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا  انأااات  بااا ثن الوتالااات   تللملمااا  وثااامر  االب اااتال   وبيايااات اال عماااتم 
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راانر  اااتل  نااني  اال عمااتم  واامل  الوتالاات  المعمتل اات  زيااتل  حاات  العناات ل   تللن اان الةةااني 
امح الوتالت  سما  ميى ال لمتيح الم،ي  رو االقيمم    ملعةن العليمم    الةلل النتام  وسامي  
اأمااا  لع،قمااا  انااات و اقع اااتلع  وب،سااامح اساااعمو الملمةااا  ليفااانل  وب،سااامح ا تصعااات االجعمتممااا  

عقت   وزيتل  وممت السمتس .وب،سمح اسعماك الف
تلاااا  يع  اااات لور العلياااامم اللااااتلى ممماااااتم والوتالاااات  ختصاااا   ااااى ب،قماااا  وبيةماااا   وبلدددد 

اعطيةاااات  العنمماااا  الةةااااني  المسااااعتاا   وقتايمعأاااات ليعطةماااا ؛ لماااات بعمعااااو  اااات الوتالاااات   لااااتل اااااح 
تصعأات الخ تدا بعممي اأت رمنرما  اعنتاي    تلوتالت  انرمات  اوعملما  ال خالف مياى ا 

ور ممعأت  تلنسة  تمتال اأجمتل وختا  الموعمو  و   رذل  انرمت  الن م  اح خلل ات بقمم 
 ااات ااااح وظاااتد  بعنااام  اااامح العاااتريل )صقااا  الملن ااا ( والة،ااا  الليمااا  )إصعاااتج الملن ااا ( وختاااا  

اللميم  الموعمو )بطةم  الملن  (  و   اذل  بم ن متلر رةمنام واعنممتم اح توو المأترا  الفنم  و 
عوالعنرممم  واتلاري  والقمتلع  اللزا  ليمؤسست  الموعملم  المخعيف .

 ثالثًا: واقع دور جامعة الوادي اجلديد قى جمال التنمية البشرية املستدامة للمجتمع احمللي:
الطاب  -الليامم -االلاب-العنبما  النيتضام -)العنبما  تالمالي الوتيت  ومماو ريمتبأا جتال  قست
 2(الا  رام440.98)عأتبةيا  اساتحوالعا    م،ت را  الامالي الوتياتاليراما (  منراي الخترجا  -الةمطني 

( صسااام  انساااة  230591)ماااتل سااا تصأت   ويةيااا  لم ااان%( ااااح المساااتح  النيمااا  43.6 مااات علاااتلل)
لعةاان بلااذا (؛ 19  2016  الوأااتز المنراايي ليعلةياا  واتح اات )ساا تم مااتل ال%( اااح إجمااتل  0.3)

 .رطمأتباح حم  المستح  الورنا م  الع   الوتالت  الم ني ر ةن تيت جتال  المالي الو
 نصاتم  ليوتالا ؛ امات يعامح  مأت الم،ت ر  اعنم  وبلتل اوتال  و نص االسعفمتر وترس 

 و عح اواتال   لسنما  قتلا  تسمق مم  عسعممب خنيومأ وبم منالذابم    تلعنمم  امارل  ةمن  
رأامر اللتيات ااح الع،اتعت    وميى الوتصب االخن قت ياؤلي تلا  لم ليتراست  اأ تلعمم  والعطةمق

اماات يياايم ضاانور   ؛ اا  ختااا  الموعمااو تليقمااتم اااتورك العنماامي المناامط اأاا ت اا  ظاا  ساالمأ ليوتالاا 
  رمت رم اسعملتب جمماو والوتالت  والمنا ي الة،فم  االخنو  زيتل  وستد  االب تل امح الوتال 

ت قت يؤثن سيةمتم ميى بمزيو الخاتات  العا  عقاتاأت ليمنا اي اأخانو نيمت     امقو جرنا   واحال
  اامر  اعنت ياا   رماات رم العمسااو  اا  إصةاات  المؤسساات  الوتالماا  الختصاا   تلم،ت راات  الموااتور  

الاصت س  )اف   جتال  النأض   م،ت ر  ان  سميم(  سمة   ب،تعتم وسمعنبب ميمت ازلعتل حات  
 العنت س  لوذب المعممييح اح الطلب.  توبلييي انري  ضنور  انت امت عفنض  امنأمت؛
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 لااات رم رتصااات  ااان  بااات و لوتالااا   -الااامالي الوتيااات جتالااا  إصةااات  وبمااات المما قااا  مياااى 
وابةات  سمتسا   تلم،ت را   مفت   اسعوت   لمت بقعضمت اعطيةت  مميم  العنمم  المسعتاا   -رسممط

 م.3/9/2018 ( اعترية1714ل المزرا  رقم) قنار ردمل اوي  العمسو    الوتالت  ال، مام 
لرجاا  الة ااتلمريم  واليمسااتصل ميااى اسااعمو الةااأتل  الوتالماا  اأولااى   الوتالاا  وتمددنح

ولرجت  التايمم والمتجسعمن والترعمراك    اللتيت اح العخ  ت  ميى اساعمو التراسات  الليمات  
  للتااا  لةاايمم العلياامم والطاالباتلار  ا( طتلةااتم )4651وقاات اياا  اجمااتل  مااتل طاالب الوتالاا  )

اتلار  اللتااا  لةاايمم العلياامم )( خنيوااتم 7465)الوتالاا   خنيواا اياا  إجمااتل  مااتل  كمدد (  2018
امااات سااامعنبب ميمااات ااااذل الوأااات لع  مااا  واعت لااا  خنيومأااات وزياااتل  الخاااتات  (؛ 2017  والطااالب

العليااامم ماااح طنيااا  بعمماااي ااااتممأت لقطااات   الوتالااا المقتاااا  لأااام  رمااات يعضاااح رعضاااتم رم ريمااات  
سمق اللم     القطات  اليراما  و ام القطات  و خنيو  ريمت  العنبم  واولاب والعنبم  النيتضم   

اأ م    الم،ت ر  اح خلل خنيو  ريمع  اليرام  والطب الةمطني  وبتمم القطت  الليم  اح 
 .خلل خنيو  ريم  الليمم

رم رتصت  ن  بت و لوتال  رسممط  بسلى الوتال  لع،قم  اوممم  اح اأ تاف انذكم ع
 ( 2014ل،مح اسعنمتل خطعأت االسعنابموم   واح ر م  ذك اأ تاف  )جتال  رسممط  

 .  مت يعما   او احعمتجت  سمق اللم  الموعموبم من العليمم المعممي أانت   -1

 .الموعمو،عتجأت عالنمالر المؤ ي     الموتال  الليمم  والعقنم  الع   إمتال -2

 .الة،  الليم  وانت ج العتريل  مت يعما ب او المعطيةت  الم،يم  واللتلمم  بطمين -3

 .والموعملم  لختا  الموعمو الم،ي او الأميت  والمؤسست  ال، مام  إقتا  شنا ت   -4

الوتالاا  لأااذك اال ااتاف ع اامم الطنياا  امأااتا رااى بعةااؤ ا تصاا  انامقاا  واعممااي   وبرحقمدد 
ضاااام  بنااااتا  رمااااتال الطاااالب ورمضاااات   مياااا  العااااتريل  ميااااى المسااااعمو الم،ياااا  واالقيمماااا    اااا 

واتلاريمح   تتضت   لمةتررعأت    الم،ت   الموعملم  واأحتاي او تلعمم  والوتالم  وظأمر ت 
 . ة   اةنف ا عسب احعنام وبقتين الوممو

للماااا  ميااااى مااااتم اسااااعنمتل الأم اااا  العنرمماااا   الوتالاااا لحاااا  رم حتاثاااا  إصةاااات  عر  كمدددد 
 ليوتالا  متم بام ن الخةانا  الطمييا   تلوأاتز اأ اتلعم  واتلاري نريي  ليوتال   و وااللارا  الم

  اصل تست  سيةم  مياى سامن اللما   وبضاترب  ا  االخع تصات  والمأاتمامت عةمن إلى حتوي 
الذي يؤلي اتورك إلى بماضاو لور الوتالا   ا  اخعيا  المواتال  العليممما  والليمما  والموعملما  
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؛ اماات يياايم ضاانور  مينياا   مياا  الاانغم اااح العناات ل امنأاات وباامح الوتالاات  المنااتظن والفقت ماا  والعن
بنفم  العتريب ميى رفمن اح المأترا  تصوتز اأممتل   فت   ولمماجأ  اأزات   فتميما   رمات 

 يم ن لت  نص رم ينعرنك لورام اسعقةي  ا امل.
راان  اع صماا  لومياا  اأ ااتاف وبناعقااتم مسااعمو االربقاات  لميااى الوتالاا   إلار اااح  ح صدد  عوع

ع،قمقأات  ص اا  إلااى رم بيا  اأ ااتاف بعم،اامر حامل اساالى واحاات  ام ب،قماا  بنمماا  لالعا  بساالى 
ختاااا  الموعماااو الم،ياااى ااااح خااالل  ساااما  بليااا  اأاااان  سااال  الوتالااا  ص،ااام    ةاااني  اساااعتاا 

المسات م     روبم من النفت ا  الةةني  المؤ يا   رو حنص الوتال  ميى شنا ت  اوعملم   تمي 
   نااا  تلااا  يناااترج ب،ااات اريااا  العنممااا  الةةاااني  الفتميااا   اااى انااات  اوعماااو الملن ااا  واقع اااتلعتبت

بلطاا  رسااتل  واضاا،  اؤلا اات رم الوتالاا  ب،اانص ميااى إصوااتز ال،اا   اا  رماات رصأاات المسااعتاا ؛ 
 م .العنمم  لاجمتل ال،تضن  والمسعقةي

العنمماااااااا  الةةااااااااني   اااااااا  ب،قماااااااا  اسااااااااعقةي  ااااااااا امل لور الاااااااامالي الوتياااااااات  واد معددددددددع
  والعااااااا  ليوتالااااااا يعضاااااااح  ةااااااا   جيااااااا  ااااااااح اناجلااااااا  المخططااااااات  المساااااااعقةيم    المساااااااعتاا 

المخعيفاااا     والعمجاااات ص،اااام  ااااعح اللتياااات اااااح النيماااات الوااااتلبةاااام  العمسااااو  اااا  رمااااتال الطاااالب 
والعااااا  بنتساااااب اميااااا  الم،ت رااااا  الساااااعرلل امارل ااااات واا تصتبأااااات والفااااانوا  الممجااااامل  اأااااات مياااااى 

   ضااااالم ماااااح  اااااعح النفمااااان طااااا  خاااااتاتبأت ورصةاااااطعأت الرااااام انا اااااي الم،ت رااااا ر مااااا  وجااااات لعر
 .اح العخ  ت  الليمم     النيمت  اللتاي   تلفل 

الاانغم اااح حتاثاا  الوتالاا   إال رصاات يعاام ن اأاات مااتل ال  اا   اااح الماامارل الةةااني   وبلدد 
تالااا  الااامالي اعمفيااا   ااا  الوأاااتز اال اااتلعم  والوأاااتز االلاري ليوتالااا  مياااى الن،ااام العاااتل   )ج

 (2018الوتيت  
 م(2017/2018للعام اجلامعي)الوادي اجلديد  بكليات جامعةأعداد املوارد البشرية : (1جدول)

 
معاونو أعضاء  أعضاء هيئة التدريس اإلدارة العليا

 هيئة التدريس
 اإلمجالي الطالب العاملون

 مدرس أستاذ/أستاذ مساعد اإلدارية األكادميية

 5763 4651 700 152 167 60 11 22 العدد

ورغةعأات  ا  انات  ر اتا أت ووظتدفأات مياى ررض الماقاو عنجم  الوتال  ا عمتاتم رةمنام ا وتوا 
اات لمةااتر العنمماا  الموعمااوإصسااتم  ااذا  إقتااا  اللتياات اااح    و اام ااات بمفاا   اا   المسااعتاا الةةااني  ب،قمقم

المنا اااي والمحاااتا  تا  الطااات و الخاااتص  وا عةاااتم للب اااتل  منراااي التاخيااا   والعااا  بقاااتم خاااتاتبأت 
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شااانا ت     ودقتااا الموعماااو الم،يااىليطاالب وجممااو ر اانال العليممماا  والعنبمياا  والة،فماا  واالسعةاااتري  
ست  الموعم و المخعيف   رمت بويتى    ات قتات الوتالا  اعمقملات ااح  تمي  امح الوتال  وبمح اؤست

اااو المؤسساات  الم،يماا   ااى  لاا  الموااتال ؛ لع،قماا  الةاانا   وبةااتلل الخةاانا   ماات علاامل  ابفتقماات 
    العتل    م  ذك المحتا  رمت يمض،أت الوتول تلنفو ميى الوتال  والموعمو  و ممت ييى امتم  

 () الوادي اجلديد جامعةاص بكليات الوحدات ذات الطابع اخل: (2جدول)

 أهداف املركز/الوحدة املركز/الوحدة الكلية م

1 

 الرتبية
 العلوم
 اآلداب

مركز اخلدمة 
 العامة

تقديم اخلدمات التدريبية واالستشارية للمؤسسات واهليئات واألقراد يف كل ما يتعلة 
 واللغات. باجملاالت العلمية واملعرقية وااللكرتونية والتنمية البشرية

 الرتبية 2
مركز اإلرشاد 

 النفسي والرتبوي

 تقديم خدمات التوجيت واإلرشاد النفسي لألقراد العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة داخل

النفسية والرتبوية يف  التدريبية واإلرشادية واالستشارات وخارج الكلية، تقديم الربامج
 احتياجات اجملتمع املتنوعة. مبا يليبالنفسية والبحثية واجملتمعية؛  مجيع اجملاالت

 الرتبية 3

وحدة ضمان 
اجلودة 
 واالعتماد

اجملتمع على املستوى احمللى واإلقليمي يف ضوء  تطوير العملية الرتبوية التعليمية وخدمة
 واالعتماد، نشر ثقاقة اجلودة واالعتماد بالكلية واجملتمع احمللي، تقويم معايري اجلودة

 العملية التعليمية بالكلية. عناصر األداء لكل

 الرتبية 4
وحدة التحاليل 

 الدقيقة

نتائج تشجيع البحوث العلمية والنهوض بها، وذلك بتقديم خدمة متميزة يف جمال تليل 
الفرصة جلميع الباحثني والطالب بالكلية  وتوقري األجهزة العلمية الدقيقة وإتاحةالبحوث 

 ادة منها.واملؤسسات واهليئات واألقراد لالستف

 الرتبية 5
وحدة متابعة 
 اخلرجني

الربط بني الكلية وخرجييها،إعداد برامج متعددة من شأنها رقع مستوى اخلريج وتأهيل 
 خرجيي الكلية لسوق العمل.

 الرتبية 6
وحدة األزمات 
 والكوارث

نهم توقري وتقية معايري األمن والسالمة وصحة الطالب والعاملني بالكلية، ونشر الوعي بي
 .وتدريبهم على السلوك األمثل، تأمني مباني الكلية ضد احلرائة واألزمات والكوارث

7 
 الرتبية
 الرياضية

صالة األلعاب 
 الرياضية

تقديم خدمات اللياقة البدنية لألقراد من داخل وخارج الكلية، توقري أحدث األجهزة 
 الرياضية

خعياااا  اال عمتااااات  الليمماااااا   ةااااميت ا  بناااام  المحااااتا  تا  الطاااات و الخااااتص الحدددد دُعوع
والفقت ماااا  واأصةااااط  االجعمتمماااا  اااااح وحااااتا  بأااااعم  إمااااتال الطاااالب والخاااانيومح اعقااااتعم الةاااانااج 

  تلوتالا العتريةم  المعطمر  لأم؛ امات ياؤ يأم لمماجأا  ب،اتعت  سامق اللما   رو باتريب اللاتايمح 

                                           

( )  .بالرجوع إىل الئحة كل مركز ووحدة 
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الليممااا  ودجااانا  الة،ااامي ووحاااتا  رخااانو اخع ااا  اعقاااتعم االسعةاااترا   لن اااو رفااات ابأم  توخترجأااا
 العطةمقم  لمماجأ  احعمتجت  واعطيةت  العنمم .

أصأت بلعمت ميى ررميبمح   تلنسة  ليوتال  والموعمو الم،ي ؛ر مم   ذك المحتا   وتد ز
   مميأت  اأولى المةترر  الفليم     بقتعم الختات  واالسعةترا  ووضو خةنا  رمضت   مي  

 ا  ختاا  الموعماو الم،يا   والفتصما   الوتالا فم     سةم  ب،قم  اأما  العتريل ودا تصتبأم الة،
    بممي   ل  اةنومتبأت الوتال المةترر     بتامن امارل اتلم  لعةرم  المحتا  واةترر  

 -قةا  قانار الوتالا  -بم إصةت  ا عب االب تل لفان  جتالاا  رساممط  اتلمالي الوتيات كم 
 قنار السمت اأساعتت رم مح انري الخترج  اقن الوتال (  180 )يةلت است  واقنك انري التاخي  

م لعرطاا  رصةااطعت انا ااي  التاخياا  والفنا اان  18/5/2013الااترعمر/ رداامل جتالاا  رسااممط اعااترية 
وبمح الموعمو الم،ي  اح خلل بقتعم ختات  بنبمي   الوتال إعوتل العماص  امح   اأتف وبلط

المسااعتاا   ا  إطاتر اااح الةةاني    بساأم  ا  ب،قماا  العنمما  وبتريةما  واةاتلرا  اوعملما  اعطاامر 
 المسؤولم  المأنم  والةنا   الموعملم  الفتمي  ليموعمو الم،ي . 

عنجماا  جتالاا  الاامالي الوتياات انااذ رم رتصاات  اان  باات و لوتالاا  رسااممط ا عمتاااتم رةماانام ا وتددوا 
اات لمةااتر العنمماا  الموعمااو ااذا  ةناات  إصسااتملورغةعأاات ال ااتلق   ولممأاات ر اتا أت ميااى ررض الماقااو    ب،قمقم

سات   امحاتابأت المعنمما    و ام اات بمفا   ا  شانا ت   تميا  اامح الوتالا الةةني  المسعتاا  وبامح اؤست
وبةااااتلل الخةاااانا   ماااات علاااامل  ااااتلنفو ميااااى الوتالاااا  والموعمااااو  و مماااات ييااااى امااااتم الموعمااااو المخعيفاااا   

 الم،يم     اوتل العنمم  الةةني  المسعتاا     تالبفتقمت  العى راناعأت الوتال  او المؤسست 
 (3جدول )

 االتفاقيات بني جامعة الوادي اجلديد واملؤسسات اجملتمعية باجملتمع احمللي
 جمال االتفاقية اجلهةاسم  م
1 

 مديرية الرتبية والتعليم مبحاقظة الوادي اجلديد
 التدريب امليداني للطالب مبدارس احملاقظة

 منيتدريب املعل 2
 مشروع الطفولة املبكرة 3
 مشاركة الطالب واخلرجيني يف مشروع حمو االمية ادارة تعليم الكبار باحملاقظة 4
 تنمية جمتمعية اجمللس القومي للمرأة( -)مركز النيل لالعالم 5
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رم جتال  المالي الوتيت او حتاث  صة بأت وقي  اا تصتبأت ال،تلم   بعمعاو  ممايا   وُدالح 
ا متيااات  عم اااح رم بوليأااات  ااا  صاااتار  الوتالااات  الم اااني   وبساااتمت ت مياااى ب،قمااا  وخ اااتد

لور اات  فتميماا  واقعااتار  اا  اوااتل العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  لموعمااو الاامالي الوتياات  ميااى الاانغم 
الوتالا  مياى اساعقة  سيةم  ع مم لأت اصل تست   قت الع اح وجمل  ل  الملمقت  والع،تعت   

 حعممااا  عفااانض اماااتبلااامق لور ااات  ااا  ب،قمااا  العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا ؛  ااااتاأتوبااا ثمنا  مياااى 
   واح ر م  ذك الع،تعت   انأت االسعفتل  رو لأت االسعلتال

 تحديات اقتصادية:  -1
 تم ليلملم  وات اربةط اأت اح  يسف  االقع تل ال،ن بتاممت  اقع تلع ؛  ايال  الةطتلا  اامح 

ترابأم ورفاات بأم لمعطيةاات  ساامق اللماا   رماات اص،ساان لور التولاا  خنيواا  الوتالاات  للااتم ال  ااا  قاا
االقع تلي   تلعمجت ص،م الخ خ   رلو إلى رصت رصة،ت التول  بنرن إلاى العليامم صران  اقع اتلع  
اح حم  بنيفعات وب،ما  صفقتبات  وباتر  بلعمات مياى القطات  الخاتص  ا  إصةات  الوتالات  ااو الطياب 

 ا  اقتاا  ا،تولعا  القاتر  االساعملتام  لمؤسساتبت ااو ا،تولعا  العمميا   المعيايت ميا  العليامم الواتال 
لدلاام العياياات  اا  عال (  والااذي 46  2014)انصااتاج االااام المع،اات  االصمااتد    ال، ااما  المخ ااا لاات
 اا   الوتالاا واربفاات  اسااعميت  الواامل  واعطيةتبأاات؛ اأااان الااذي قاات يااؤخن   الااتال  العضااخم والراال 

 .المنةآ  والمةتص  العليممم  واتلاري إقتا  واسعنمتل 
رإطاتر   م2030ضم   ذك الع،اتعت  رطيقات ا ان إساعنابمومعأت ليعنمما  المساعتاا  و، 

الاامالي الوتياات  جتالاا اماات عفاانض ميااى  ؛مااتم واعنتااا  ليعنمماا  االقع ااتلع  واالجعمتمماا  والةميماا 
مياااى بنشااامت روجااات اتصفاااتق  لمااا  بااااو االحعمتجااات  العنمميااا   ورم  تالعطااامين لعاااعل م اخنجتبأااا

ع سامل جأاتز إلاري  تما  اعام من اانااج بتريةما  ل إضات  ماح ا اتلر إضات م  ليعمميا    والة، 
سااأم اااتور  تماا   اا  بلعنمماا  المأااترا  اتلارياا  ليلااتايمح والقمااتلا   وبنساامة المةااتلا والقاامم راا  

 ب،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا .
 تحديات تعليمية: -2

م رمات  وزار  العليامم اللاتل  2030قم  اساعنابموم  العنمما  المساعتاا  ا انإطتر ب، ، 
م(  وقات بضامنت االساعنابموم  خطا  2030-2015) إسعنابمومعأت القمام  لعطمين العليمم اللاتل 

لع،سمح القتر  العنت سم  لمنرما  العليمم الوتال  اع،سمح جمل  اللميم  العليممم   مت يعما ا  ااو 
تلمماا   تمعمااتل جممااو المؤسساات  الوتالماا   وزيااتل   اانص االلع،ااتق  ااتلعليمم الوااتال  الملااتيمن الل
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 تلعمسااو  اا  إصةاات  المؤسساات  الوتالماا   وب،ساامح اخنجاات  العلياامم الوااتال  انبطاات  معطيةاات  
ساامق اللماا   و مماات عخااا الة،اا  الليماا  بضاامنت االسااعنابموم  خطاا  لاانبط بطةمقاات  الملن اا  

  الليمااا   تحعمتجااات  العنممااا  االقع اااتلع  واالجعمتممااا   ودعواااتل اميااا  واخنجااات  االاعناااتر والة،ااا
ا،فااااي  بعلياااا   تلعةاااانيلت   والسمتساااات  االسااااعفمتري  والعممييماااا  والةنماااا  الع،عماااا   ودبتحاااا  اللياااامم 

 (.2015)وزار  العليمم اللتل    والملترف اتصستصم   ة   امسن اح خلل ان  الملن  
 ات لور  لعساعنم  تسان   ا  وضاو إساعنابمومعأبر الوتيات رم المالي  جتال امت عفنض ميى 

اما ااا  العرماانا    و للمعمااتل تساالى لع  ماا  ريمتبأاابالمسااعتاا   ورم  الةةااني   اا  العنمماا  المنةاامل
الساانيل   ااا  اعطيةااات  سااامق اللمااا   ااااح خااالل  ميااا  ضااامتم الوااامل  واالمعماااتل واااات بااام نك ااااح 

 .اةنومت  ليعطمين
 ياسية:تحديات اجتماعية وس  -3

م بااتاممت  اجعمتمماا  ص،اام بنساامة 2011الربفاات  طممحاات  الموعمااو الم ااني  لاات كدد ن
اةاااتلا وافااات مم  اللتالااا  االجعمتممااا   بنااات ؤ الفااانص  زياااتل  ال،اااناك االجعماااتم  المةنااا  مياااى 
القااترا   إصاالح انرمااا  القاامم  رماات رااتم لأاات بااتاممت  سمتساام  ص،اام بنساامة اةااتلا وافاات مم  

اتصساااتصم   التعمقناطمااا   ال،نيااا   حقااامق اتصساااتم  المساااتوا   الااامم  السمتسااا    اللتالااا   الننااااا 
 (.91  2015)صلح السمت وآخنوم   المةترر  السمتسم 

ليمصامل إلاى اات عطماح  تووظتدفأا تالامالي الوتيات بطامين لور ا جتالا عفانض مياى  مم 
لنامالر الةةاني  المؤ يا  إلمت الموعمو    ال، امل مياى خاتات  انتساة  وبوامل  متلما   ودماتال ا
 .   الموعمو الم،ي  والقتلر  ميى النأمض  تلموعمو  ودصلح وبنت  انرما  القمم واأخلق

 تحديات علمية:  -4

لفاامر  المليمااات  واالب ااتل بااتاممت  ميااى بياياات الملن اا   ساانم   تدقاا   وو اان   اا   كدد ن
متل مياى العقنمات  المؤلعا  ليملن ا   واح ث م زال االمع ا تلر المليمات  وسأمل  المصمل إلمأت 

 (.69  2014 )ميى السيم  ورصةح إصعتج واسعختام الملن    م رست  النمم االقع تلي 
عفنض ميى جتال  المالي الوتيت اسعملتب  ذك الملن ا  ورمفما  اساعختااأت ودلاربأات  مم 

 ت  وبطاااامين انااوأاااالوممااااو ر نال اااتوبمظمفأااات واالسااااعفتل  انأااات  وباااام من  اااانص العليااامم المسااااعمن 
اأ تلعمماا  واسااع،تاي بخ  اات  جتياات   وااانح حنياا  ر تلعمماا  ليةااتحفمح  ورم يع،اامل اااح صتقاا  
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ليملن   إلى انعج لأت    اوعمو قتدم ميى اقع تل الملن    ودمتال خنيج قتلر ميى العلتاا  ااو 
 م ن المليماتبم  والملن    معرمنابت المعلحق . 

ل  الامالي الوتيات اات زالات بماجات اللتيات ااح المةا ل  يعضح رم جتاوخالصععم مد ع
وال لمبت  الع  بمف     اوميأت المقت  ب،مل لوم رلا  لور ات العنمامي الما امل وختصا   ا  

 اوتل ب،قم  ر لتل العنمم  الةةني  المسعتاا  ليموعمو الم،ي   ر مأت 
 .اة ي  العممي   ختص  ورصأت بلعمت ميى العممي  ال، ما   قط 
 ل  الللقاات  الموعملماا  ليوتالاا ؛ اماات عوليأاات بلاامر  اا  ميلاا  مااح اةاا ل  الموعمااو ضاا

 وقضتعتك.

 .متم ا عمتم اال نال  تلمؤسست  الموعملم   تالا تصمت  المعتح  لتو الوتال  واالسعفتل  انأت 

   ماتم وجامل آلما  لااتو الوتالا  بضامح االربةااتط اامح بمجأات  اال ،ااتي وااتو بمظمفأات لختااا
 الموعمو.

   ات سة  يةنر ال،تج  المي،  لعرممن النرن  العقيمتع  لوتالا  الامالي الوتيات ررمن ات ااح 
الوتالت   ميى رصأت اؤسس  ميمما  صرنيا  ال بعلاتو رصةاطعأت وبنااوأات ال،ماي الورنا ا  والم اتص  
ليوتالا   بيا  النراان  العا  رصااة،ت ال بعامادم اااو اقعضامت  الل اان  والعا  رصااة،ت  مات الوتالاا  

لتور جتال   وامركم ال عطتلة    م بلرم  تدتبأت لموعملأت وبلمت العلنف ميمت ال عستب ثقعت  مأت. ا
الامالي الوتيات  اى العنمما  الةةاني  المساعتاا  باا بى التراسا  الممتاصما  ليعلانف مياى واقاو  اذا الااتور  

  ى ا،تول  لعقمممت واح ثم وضو ب مر اقعنح عم ح اح خللت بفلم   ذا التور.

بأاااتف التراسااا  الممتاصمااا  إلاااى  المقااامف مياااى واقاااو لور جتالااا  :عاا  امدددععاامم انمدددععيددد ف:عأوال ع
 المالي الوتيت  ى العنمم  الةةني  المسعتاا  ليموعمو الم،ي .

أاتف إلاى المقامف لمات رتصات التراسا  ال،تلما  بواخرمد  عااعمندع:عع:عمدرمدسعاا  امدععاامم انمدعث نم  ع
لاااذا جااات  اخعماااتر اوعماااو   لور جتالااا  الااامالي الوتيااات  اااى العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا مياااى 

والااتوصم م والقمااتلا  االلارياا  الليماات   اا  ريماا  وااللار   التراساا  اااح رمضاات   مياا  العااتريل
 لأذا التور. تمعةتر م ر فن ر نال الوتال  إلرا تم اللتا  

ليتراس  اح رمضات   ميا  العاتريل والاتوصم م والقماتلا  الليمات ويعنمم الموعمو االصي  
تح اااتدمت  اللاااتم الواااتالى ( طةقاااتم 350اال تلعممااا  و االلاريااا    ااا  ريمااا  والاااذي ايااا  ماااتل م )



    /  صقرحممد صقر مبارزد   
 

 148 

 تلطنيقا  اللةامادم  والاذي  تلنساة  لنا  ريما  م  وقم بم اخعماتر ر انال ممنا  التراسا  2017/2018
% اااح الموعمااو االصااي  ليتراساا   والوااتول العااتل  يمضااح 74.3(  اانل انسااة  260اياا  مااتل ت )

بمزيااو ر اانال اللمناا    يماات  الوتالاا  وصسااةعأت إلااى الموعمااو االصااي  وو قااتم لمظااتدفأم ميااى الن،اام 
 العتل   

 ونسبتها إق اجملتمع االصلي (: يوضح توزيع أقراد عينة الدراسة وققًا لوظائفهم4جدول )

 الوظيفة
 االدارة العليا

هيئة  أعضاء
 التدريس

معاونو أعضاء 
 هيئة التدريس

 االمجالي

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 %74.3 260 %50.7 77 %67.4 153 %90.9 30 العدد

عأداةعاا  امععاامم انمع:عث اث  ع
امعمت  التراس  الممتاصم  مياى االساعةتص  را لا  لي، امل مياى الةمتصات  والمليماات  ماح 

مالي الوتياات  اا  العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  اااح وجأاا  صراان ممناا  التراساا   واقااو لور جتالاا  الاا
 وابةو الةتح  الخطما  العتلم     إمتال االسعةتص   

بم انت  االسعةتص     صمربأت اأولم  اح خلل االسعنشتل  تالطتر النرني وبل  التراست   -1
  . ل  ر لتل العنمم  الةةني  المسعتاا ى العلنف ميى الست ق  

  وتلاا  لي، اام ميااى اااتو وضاامح ال اامتغ  (*)باام ماانض االسااعةتص  ميااى مااتل اااح الم، ماامح -2
 اليرمي  ليةنمل  واتو اربةتط ر  انت  تلموتل الذي وضو لت.

بااام إجااانا   لااا  العلاااتعل   ااا  ضااام  آرا  والحرااات  الم، مااامح  وبنمصااات االساااعةتص   ااا   -3
  ى   لتلر (  قن  امزم  ميى رربل 34اح ) (**)صمربأت النأتدم 

 لور جتالاااا  الاااامالي الوتياااات  اااا  ب،قماااا  الةلاااات االقع ااااتلو ليعنمماااا  الةةااااني   :اادعدددد عاألول
 المسعتاا .

  لور جتالاااا  الاااامالي الوتياااات  اااا  ب،قماااا  الةلاااات االجعمااااتمى ليعنمماااا  الةةااااني   :اادعدددد عااثدددد ن
 المسعتاا .

                                           

 قتدم  الم، ممح(  1اي،  ) (*)

 (  االسعةتص     صمربأت النأتدم 2اي،  ) (**)
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  الةةاااااني   لور جتالااااا  الاااامالي الوتيااااات  ااااا  ب،قمااااا  الةلاااات السمتساااااى ليعنممااااا  :اادعددددد عااث اددددد
 المسعتاا .

 لور جتال  المالي الوتيت    ب،قم  الةلت الةميى ليعنمم  الةةني  المسعتاا . :اادع عاا ابس 
عحس بعص قعوثد تعاالمرد نععبل عاانحوعاار ا :ع-4
عحس بعااص ق:عأ(ع

( بم س،ةأت  تلطنيق  اللةمادم   40بطةم  االسعةتص  ميى ممن  اسعطلمم   تجمتل  ) ت 
قااتم الةتحااا  االسااعةتص   حماا   ااذك اللمناا   اا  الع،قاا  اااح صااتق وثةاات   اسااعوت ت ت واسااعختا

 ،سااتب قمماا  التااا  االربةااتط امنساامم مااح طنياا  إعوااتل التااا  االربةااتط ااامح لرجاا  راا  مةااتر  
وراذل  لرجا  را  ا،اامر والترجات النيما  للساعةتصت  ويعضااح  والمومام  النياى ليم،امر الاذي بمفياات

 العتلممح تل  اح خلل الوتولمح 
 (40واحملور املنتمية إليت ) ن =  االستبانةمعامالت االرتباط بني عبارات (: 5جدول )

 البعد الرابع البعد الثالث البعد الثاني البعد األول
 م االرتباط العبارة م االرتباط العبارة م االرتباط العبارة م االرتباط العبارة

1 .719**  1 .807**  1 .792**  1 .686**  
2 .701**  2 .732**  2 .731**  2 .787**  
3 .722**  3 .791**  3 .844**  3 .728**  
4 .831**  4 .778**  4 .754**  4 .684**  
5 .792**  5 .765**  5 .686**  5 .741**  
6 .743**  6 .826**  6 .812**  6 .843**  
7 .772**  7 .844**    7 .761**  
8 .843**  8 .816**    8 .822**  
  9 .711**      
  10 .743**      
  11 .706**      
  12 .741**      

 (0.01(   ** لال منت )0.05*لال منت)
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 (40)ن= والدرجة الكلية لالستبانت معامالت االرتباط بني األبعاد(: 6جدول)
 الرابع الثالث الثاني األول البعد

**791. معامل االرتباط  .821**  .775**  .722**  
 (0.01** لال منت ) (  0.05*لال منت)

اماات يااتل ميااى صااتق  النميااتم  رم جممااو قاامم الااتال  االربةااتط لالاا يعضااح اااح الوااتول 
 االبستق التاخيى للسعةتص .

ساو  الةتحا  ااتي با ثمن را  مةاتر  ميا  قمما  التاا  الفةات  ساما م اربفتماتم رو ثد تعاالمدرد نع:عب(ع
 والذي يمضح الوتول العتلى رلفت رنوصةت  وتل  مح طني  اسعخناج سيسي  اح التال    اصخفتضتم 

 لثبات االستبانةكرونباخ ألفا ارتباط قيم معامل : (7جدول )
 الكلي الرابع الثالث الثاني األول البعد

823. قيمة معامل االرتباط  .811  .795  0.852 .802  

ت لفااارالفةااات   طنيقااا  االربةاااتط الاااتال ميااا  رم جمماااو قااامم الاااتال    واااتولالضاااح ااااح عي  
 االسعةتص . ثةت امت يتل ميى  (0.852   0.795) بعناوح اتامح نوصةت  

 رابعًا: إجراءات تطبية االستبانة:

الع  ات ااح صاتقأت   ماح طنيا  شا يأت النأاتدى ا  االساعةتص   بمص  الةتح  الا رم  بع 
 نساااةعمةن ور عااامب) مياااى ر ااانال ممنااا  التراسااا   وتلااا  خااالل شاااأنو  بااام بطةمااا  االساااعةتص وثةتبأااات  
  وبتسعختام النزم االح تدم  ليليمم (  قتم الةتح   معت ل  ر نال اللمن  وجمو االسعةتصت  2018

( باام ب،يماا  الةمتصاات  وال، اامل ميااى النعااتدج  تسااعختام الملااتلال  SPSSاالجعمتمماا  والعنبمياا  )
التا   –  التا  رلفت نوصةت –االص،نا ت  الملمتري   –االح تدم  العتلم   المعمسطت  ال،ستام  

 اربةتط امنسمم.

اسعختام اقمت  لم تر  الفلثى لع،تيت لور جتال  المالي الوتيت    العنمم  الةةاني   ت 
غمن اما ا  (   –إلى حت ات –المسعتاا  ليموعمو الم،ي   وتل   تخعمتر رحت االجت ت  ) اما   

ماا  المعمسااط الماانجح (  وبنامم قم1   2   3 ،ما  يناااي إلااى  اذك االجت اات   اا  صاامر  روزام ) 
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(  2.33إلااا   1.67( غمااان اما ااا   ) 1.66 -1الملةااان ماااح اساااعوت ت  ر ااانال اللمنااا  رتلعاااتل   )
 ( اما  .3إل   2.34اما   إلى حت ات  ) 

 خامسًا: تفسري ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية:
 تفسييين اتييالب الاعييد ايي وا: دون جامعيية الييوادت الجديييد  ييق تحدييي  الاعييد ا قتصيياد    

 للتامية الاشنية المستدامة:

يدددكاعاامحدددو عحدددولعدو عج معدددععاادددوادلعااد رددد ع،ددد عتحقمددد عمرطلدددد تعاادعددد ععودددد و 
االقرص دىعالرنممدععاادشد دععاامسدر امعهعواادد ولعاارد ا عروضدحعامدرد ب تعأ،د ادعااعمندععحدولع

عيكاعاامحو .
 (:استجابات أقراد العينة حول دور جامعة الوادي اجلديد 8جدول)

 ية البعد االقتصادى للتنمية البشرية املستدامةيف تق

 العبـــــــارة م
 املتوسط
 املرجح

االحنراف 
 املعيارى

 الرتتيب االجتاه

1 
اتفاقات لتفعيل دور القطاع اخلاص يف تدريب الطالب  تعقد

 واحتساب مدة التدريب إحدى متطلبات التخرج.
1.77 .421  7 إق حد ما 

2 
ل مشروع صغري وإدارتت للحد من تنظم دورات حول كيفية عم

 البطالة والفقر.
1.70 .704  8 إق حد ما 

670. 1.86 تقيم معارض تسويقية للطالب لتشجيعهم على العمل لزيادة الدخل 3  6 إق حد ما 

4 
تقدم برامج اثرائية لتحسني مستوى خرجييها ملواكبة تطورات 

 سوق العمل
2.23 .435  2 إق حد ما 

261. 2.12 ظ على احتياجات األجيال القادمة عي بأهمية احلفاتقوم بنشر الو 5  3 إق حد ما 
536. 1.94 تنظم برامج تدريبية حول طرق احلفاظ على املوارد وترشيد استهالكها. 6  5 إق حد ما 
839. 2.03 .مصادر جديدة للثروةتقوم بإجراء دراسات للبحث عن  7  4 إق حد ما 

8 
املدربة مبا املؤهلة ون القوى العاملة دعم اجملتمع حباجاتت مت

 يتناسب وتغري املهن
2.29 .461  1 إق حد ما 

   489. 2.15 جمموع احملور

اااح الوااتول السااتا  رم ابوااتك جممااو اللةااترا  ل ااتلح االسااعوت   اما اا  إلااى حاات ررضددحع
لاام يعضااح  ااات  وللاا   ااى تلاا  إشااتر  إلااى رم الةلاات االقع ااتلو ليعنمماا  الةةااني  المسااعتاا  ااات زال
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 لااا   اااى رت اااتم النفمااانيح ااااح رمضااات   ميااا  العاااتريل والقماااتلا   تلوتالااا   مياااى امعةاااتر رم 
 الوتال  اؤسس  بليممم  بقتم ختاتبأت ليموعمو اتوم اقتا  وال بأتف لينبح.

يعضاح اااح الواتول الساتا  رعضااتم رم المعمساط المانجح السااعوت ت  ر انال اللمنا  اااح  كمد 
و ام عقاو  اى المساعمو اما ا  إلاى حات اات  (2.15)ذا الم،مر قت اي  رمضت   مي  العتريل مح  

طةقتم لمفعتح الع ،مح  امت ياتل مياى رم مةاترا   اذا الم،امر قات حرمات مياى اما قا  اعمساط  
 ذا الم،مر  مةترا  ر نال اللمن  مح السعوت ت  المما ق  المعمسط  بفسمن ويم حاح ر نال اللمن   

  صات  ماتو مياى رت اتم  لا  القماتلا  الوتالما  والمعمفا   اى قناتمعأمإلى سمطن  الفنن العقي    
   ييوتالاا  اأماا  رستساام   اا  العلياامم اقع ااتلع ميااى رصأاات اؤسساا   ال عم ااح النراان ليوتالاا 

ا مااح المفأاامم   االقع ااتلووالة،اا  الليماا  وختااا  الموعمااو و اا  اأماا  عوااب رم ب ااتم  لمااتم
ج متلمما  افا  صمامتج الوتالا  المنعوا  الاذو عقامم و ذا الفنان قات برمان  رأامر صماتت العقيمتي.
بعنتا   مأات بيا  المظاتد   ،م    وظتد  العليمم  والة،  الليم  والختا  اللتا  مب،قميى 

 .   بلطمأت المنوص  النت م  لعطمين  ل  صةتطتبأت وختاتبأت العليممم 

حاااات ااااامح يعضااااح رعضااااتم رم المعمسااااطت  ال،سااااتام  للةااااترا   ااااذا الةلاااات قاااات بناو  كمدددد 
( والعاى ص اأت 8( امح رلصى ورمياى اعمساط حساتاى  وقات ح ايت اللةاتر  رقام )2.29  1.70)
ل مياى المتربا   مات يعنتساب وبرمان المأاحالمؤ يا  و تمم الموعمو  ،تجتبات ااح القامو اللتايا  ل ب

رميااااى اعمسااااط حسااااتاى   ويم ااااح بفساااامن تلاااا   ااااى ضاااام  حاااانص ر اااانال اللمناااا  ميااااى اما ةاااا  
  الليمم  والعننملمجما  ودلاتجأات  ا  المنات ج والمقانرا  والخطاط الوتالما   العرمنا  والعطمرا

( والعاا  رشااتر  إلااى ر مماا  إمااتال اال اانال 2017وبعفاا   ااذك النعمواا  اااو لراساا  )ساايمو ا،ماات 
لي،مت  اللميم  ماح طنيا  إماتال م مقيماتم وجساتعتص وروحماتم وبيويات م  تلمأاترا  والمليماات  

نفاااات   العااا  عسااااعطملمم ااااح خللأاااات شااار  المأااااح العااا  ع،عتجأاااات الفنمااا  المعخ  ااا  تا  ال
( والعاااى رشاااتر  إلاااى ضااانور  2012  وجاااتي شااافم  الموعماااو  وراااذل  لراسااا  )رعماااح رصسااا  و

برممن سمتس  العليمم الوتال  وبطمين ت و قتم ليمعرمنا  اللتلمم   مت يعما ا  ااو بنمما  الموعماو 
 واحعمتجت  سمق اللم .

( والعاااااى ص اااااأت ل بااااانرم لورا  بتريةمااااا  حااااامل رمفمااااا  2رقااااام )ح ااااايت اللةاااااتر   بمنمددددد 
مماااااا  اةاااااانو  صاااااارمن ودلارباااااات لي،اااااات اااااااح الةطتلاااااا  والفقاااااانل ميااااااى رلصااااااى اعمسااااااط حسااااااتاى  
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ويم ااااااح بفساااااامن تلاااااا   ااااااى ضاااااام  رم  ااااااذا اأااااااان العلاااااات اااااااح وظااااااتد  الوتالاااااا   وختصاااااا  رم 
 الرم ريمت  الوتال  ريمت  صرني .

اليوادت الجديييد  يق تحدييي  الاعيد ا جتميياعر     تفسيين اتيالب الاعييد ال:ياار: دون جامعيية    
 للتامية الاشنية المستدامة:

 اااااذا الم،ااااامر حااااامل لور جتالااااا  الااااامالي الوتيااااات  اااااى ب،قمااااا  اعطيةااااات  الةلااااات  ودددددد و 
االجعمااااتمى ليعنمماااا  الةةااااني  المسااااعتاا   والوااااتول العااااتلى يمضااااح اسااااعوت ت  اللمناااا  حاااامل  ااااذا 

 الم،مر.
 حول دور جامعة الوادي اجلديد (: استجابات أقراد العينة 9جدول )

 يف تقية البعد االجتماعى للتنمية البشرية املستدامة

 العبـــــــارة م
 املتوسط
 املرجح

االحنراف 
 املعيارى

 الرتتيب االجتاه

 4 إق حد ما 512. 2.18 تنمى وعى اجملتمع بأهمية التعليم والتدريب الفين واملهين. 1

2 
ية مبفهومها الواسع )األجبدية، دعم برامج حمو األمت

 الوظيفية،الثقاقية، التقنية(.
 10 إق حد ما 460. 1.85

 5 إق حد ما 733. 2.14 اجلنسني .املساواة بني  تنظم األنشطة اليت تسهم يف تقية مبدأ 3
 6 إق حد ما 697. 2.13 تطبة نتائج األحباث العلمية يف حل املشكالت التعليمية واجملتمعية 4
 7 إق حد ما 444. 2.11 تصمم برامج للمحاقظة على املوروث الثقايف للمجتمع احمللي 5
 2 إق حد ما 265. 2.27 تسهم برباجمها وأنشطتها يف تدعيم قيم وعادات اجملتمع احمللى. 6
 1 مواقة 563. 2.65 توقر برامج تعليمية وتدريبية جلميع أقراد اجملتمع 7
 3 إق حد ما 859. 2.20 العدالة االجتماعية داخل احلرم اجلامعي.تقوم بنشر مبادئ وقيم  8

9 
اجملتمع  تهتم بالتثقيف الصحي ألقراددورات ندوات وتنظم 

 واملعيشية لتحسني حالتهم الصحية
1.77 .429  11 إق حد ما 

677. 2.10 .اجملتمعيةمع املؤسسات تكوين قنوات اتصال  تتيح 10  8 إق حد ما 
698. 1.76 امج الالزمة لتهيئة املسنني ملتغريات احلياة االجتماعية.تدعم الرب 11  12 إق حد ما 
450. 1.96 اجملتمع. استقراريف حل املشكالت االجتماعية اليت تهدد  تسهم 12  9 إق حد ما 

621. 2.08 جمموع احملور    

  ويليو اتاح الوتول رم ابوتك جممو اللةترا  ل تلح االسعوت   اما   إلى حت  ررضح
الةتح  تل  إلى رم جتال  المالي الوتيت ااح اامح الوتالات  النتشاي  حاتيفتم والعاى بسالى جت ات  
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 ى طني  ب سمل انمعأت الع،عم   اأان الذو قت عوليأت بنةر  قيملم مح انااج الةلت االجعمتمى 
 المنبةط   تلعنمم  الةةني  المسعتاا .  

الساعوت ت  ر انال اللمنا  ماح  اذا الم،امر قات ايا    مت يعضاح رعضاتم رم المعمساط المانجح
( و اام عقااو  ااى المسااعمو اما اا  إلااى حاات ااات طةقااتم لمفعااتح الع اا،مح  اماات يااتل ميااى رم 2.08)

تلا   ويم اح بفسامنمةترا   ذا الم،مر قت حرمت ميى اما ق  اعمساط  ااح جتصاب ر انال اللمنا   
 لأاااتوالعااانويج  الوتالااا  ااااوعفتمااا  اأمعأااات الالعاااى  الموعملمااا  االب اااتلقناااما   اااى ضااام  غماااتب 

وأصةاطعأت  وللاا  السااةب  ااى  ااذا لاامل الموعمااو  ،سااب ااا   نااتك رسااةتب بلاامل ليوتالاا  صفسااأت  
 ماات عم ااح بفساامن تلاا  رعضاااتم  ااى ضاام  رم ب،قماا  اعطيةااات  الةلاات االجعمااتمى ليعنمماا  الةةاااني  

رت اااا  المؤسساااات   المسااااعتاا  عسااااعييم قمااااتم اةااااترر  اوعملماااا  ااااامح جتالاااا  الاااامالي الوتياااات وباااامح
الموعملمااا  اأخااانو راااى ال بع،مااا  الوتالااا  وحااات ت ماااب   اااذا الاااتور  وبتساااعقنا  واقاااو الةااانا   
الموعملم   ى الوتالت  النتشاي  والعاى انأات جتالا  الامالي الوتيات  يعضاح رم  ناتك ق امرا  اى 

 بمجت  ذك الوتالت    صةطعأت لعيةم  احعمتجت  اأ نال الفليم .
(  2.65   1.76م المعمسااطت  للةاترا   اذا الةلاات قات بناوحات ااامح ) مات يعضاح رعضاتم ر
( والعاااااى ص اااااأت ل بااااام ن اااااانااج بليمممااااا  وبتريةمااااا  لومماااااو ر ااااانال 7وقااااات ح ااااايت اللةاااااتر  رقااااام )

الموعماااولميى رمياااى اعمساااط  حمااا  ح ااايت مياااى اساااعمو ) اما ااا  ( طةقاااتم لمفعاااتح الع ااا،مح  
امعةتر اات المظمفاا  االولااى ليوتالاا  و ااى ويم ااح بفساامن تلاا   ااى ضاام  حاانص ر اانال اللمناا  ميااى 

المظمفاا  العليممماا  والعااى باا بى  ااى صااتر رولمياات  جتالاا  الاامالي  تالضاات   لماات بقتااات اااح ااانااج 
 بليممم  رخنو رتلتراست  الليمت والعليمم المفعمح.

( والعاااى ص اااأت ل باااتمم الةااانااج اللزاااا  لعأميااا  المسااانمح 11امنمااات ح ااايت اللةاااتر  رقااام )
ل،مت  االجعمتمم لميى رلصى اعمسط  حم  حرمت ميى اما ق  اعمسط  اح قة  ر انال لمعرمنا  ا

اللمن   ويم ح بفسمن تل   ى ضم  رم اأم  مضم  مي  العتريل  م الطتلب ور  ات ينبةط  ت 
ااااح رصةاااط   امااات رم  ناااتك اؤسسااات  اوعملمااا  رخااانو بقااامم اعنفماااذ اأصةاااط  والةااانااج الختصااا  

م بنفمااذ  ااذا اأااان قاات يااعم اااح خاالل اةااترر  اوعملماا  ااامح الوتالاا   تلمساانمح  وياانو الةتحاا  ر
 والوملمت  الختص  انمتع  المسنمح.

تفسييين اتييالب الاعييد ال:الييج : دون جامعيية الييوادت الجديييد  ييق تحدييي  الاعييد السياسيير  
 للتامية الاشنية المستدامة

لةلات السمتساى  ذا الم،مر حمل لور جتال  المالي الوتيات  اى ب،قما  اعطيةات  ا ود و 
 ليعنمم  الةةني  المسعتاا   والوتول العتلى يمضح اسعوت ت  اللمن  حمل  ذا الم،مر.
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 استجابات أقراد العينة حول دور جامعة الوادي اجلديد : (10جدول )
 يف تقية البعد السياسى للتنمية البشرية املستدامة

املتوسط  العبـــــــارة م
 املرجح

االحنراف 
 الرتتيب جتاهاال املعيارى

 3 إق حد ما 382. 2.26 يف املناسبات الوطنية احمللي تشارك اجملتمع  1

تقوم بتوعية أولياء األمور مبتطلبات ومفاهيم الرتبية  2
 5 غري مواقة 392. 1.55 السياسية لألبناء.

 1 مواقة 650. 2.54 تدعم أسلوب احلوار الدميقراطي يف املناقشات املختلفة. 3
 4 إق حد ما 686. 1.81 تزيد من املساحة املخصصة ملناقشة القضايا السياسية املطروحة 4

توقر برامج تثقيف سياسي للفئات اليت ال تظى  5
 6 غري مواقة 448. 1.56 باهتمام كاف داخل اجملتمع

 2 إق حد ما 558. 2.30 توقر برامج وأنشطة تنمى الوالء واالنتماء لدى أقراد اجملتمع. 6
   440. 2.05 جمموع احملور 

اح الوتول ام ابوتك جممو اللةترا  ل تلح االسعوت   اما   إلى حت ات  ويليو  ررضح
الةتح  تل  إلى رم الطلب سام مصمم رول ااح يعا ثن  إلخاتل السمتسا  رو را  اات يعليا  اأات ااح 

ميأم واسااعملتاأم قنياب رو  لمات لاخاا  رسامار الوتالا   اأااان الاذو ساامنل ل  ال شا  ميااى ب، ا
وبتلعااتلى جاات   اسااعوت ت  اللمناا  رصااتام لماقااو الةلاات السمتسااى ليوتالاا   والعااى بضااو اااتور ت  ااذا 

 اأان  ى ال،سةتم منت بنفمذ الةنااج المعليق  اأذا الةلت.
( 2.05يعضح رعضتم رم المعمسط الساعوت ت  ر انال اللمنا  ماح  اذا الم،امر قات ايا  ) كم 

ا ا  إلاى حات اات طةقاتم لمفعاتح الع ا،مح  امات ياتل مياى رم مةاترا   اذا و م عقو  ى المسعمو ام 
تلا   اى ضام   بفسامن   ويم احالم،امر قات حرمات مياى اما قا  اعمساط  ااح جتصاب ر انال اللمنا 

ثقت اا  ال،اانم الوااتالى والااذو عقاامم ميااى الف اا  ااامح السمتساا  رعمجاات وباامح العلياامم رختااا  بقااتم 
إصنتر ت و ى رم الموعمو والوتال   ى امي  واحات   و اذك  ليطلب  غمن رم  نتك حقمق  ال عم ح

الةمياا  إم لاام عسااتصت ت اللياام  فنوماات المخعيفاا  بضاات ن  ميمأاات المةاات   ولانبأاات  رماات رم صاانتم  
المسااعقة  صاانتم  ميمماا   واالسااعفتل  اااح الخةاانا  الفننياا  بخياا  بماصاال ااامح اأجمااتل   ع  ماات 

الةاةتب ااح االصاتاتج  ا  بماترا   ننيا  غمان آانات مياى قضاتعت الذابم  الفقت م  ع،ما  اال انال ااح 
 ( 2017العنمم  و م ات يعف  او لراس  )سيمو ا،مت  

( 2.54  1.68يعضااح رعضااتم رم المعمسااط الماانجح للةااترا   ااذا الةلاات قاات بناوحاات ااامح ) كمدد 
ر الاتعمقناطى ( والعى ص أت ل بتمم رسيمب ال،اما3امح رلصى ورميى اعمسط  وقت ح يت اللةتر  رقم )
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 اا  المنتقةاات  المخعيفاا  لميااى رميااى اعمسااط  وللاا   ااى تلاا  لماام  اااح ر اانال اللمناا  إلااى ضاانور  قمااتم 
اتلار  الوتالماا  اعفلماا  سااة  ال،اامار اااو الطاالب لاخاا  ال،اانم الوااتالى  وبعفاا   ااذك النعمواا  اااو ااات 

بةاتوري  بع،اتور الأام  ( اح حتج  طلب الوتال  إلاى إلار 134  2005رشتر إلمت )إانا مم التيب  
 وبمن،أم حقمقأم وال ب،ناأم ح  المةترر   ى ب،تيت حتضن م واسعقةيأم.

( والعاااى ص اااأت لبااام ن اااانااج بفقمااا  سمتسااا  ليفيااات  العااا  ال 5ح ااايت اللةاااتر  رقااام ) بمنمددد 
ب،رى  ت عمتم رتف لاخ  الموعمولميى رلصى اعمسط  حما  حرمات مياى اما قا  اعمساط  ااح قةا  

ويم ااح بفساامن تلاا   ااى ضاام  حاانص ر اانال اللمناا  ميااى رم ع اامم لوتالاا  الاامالي الوتياات  ر اانال اللمناا  
لور  ااى بقااتعم ااانااج بفقمفماا  ليفياات  المأمةاا  والةلماات  مااح الخااتات  الفقت ماا  المخعيفاا   وتلاا   تمعةااتر 
 رم  ااذك الفيااات   ااى ر فااان الفيااات  الموعملماا  إحعمتجاااتم لعنتااا  رت ااا  المؤسسااات   ااى بيةمااا  احعمتجتبأااات

 وختص  االحعمتجت  االقع تلع  واالجعمتمم  العى بفمق ر ممعأت االحعمتجت  السمتسم .

تفسين اتالب الاعد النااع: دون جامعة الوادت الجديد  ق تحدي  الاعد الايلر للتامية 
 الاشنية المستدامة:

 ااذا الم،اامر حاامل لور جتالاا  الاامالي الوتياات  ااى ب،قماا  اعطيةاات  الةلاات الةميااى  وددد و 
 عنمم  الةةني  المسعتاا   والوتول العتلى يمضح اسعوت ت  ر نال اللمن  حمل  ذا الم،مر.لي

 (: استجابات أقراد العينة حول دور جامعة الوادي اجلديد 11جدول )
 يف تقية البعد البيئى للتنمية البشرية املستدامة

 املتوسط العبـــــــارة م
 املرجح

االحنراف 
 يبالرتت االجتاه املعيارى

 7 إق حد ما 442. 1.76 تصمم برامج لتشجيع الزراعات العضوية الصديقة للبيئة. 1
 3 إق حد ما 426. 2.04 تستغل املعسكرات الطالبية يف تنظيم محالت التشجري باألحياء 2

رقع كفاءة القدرات احمللية إلدارة البيئة )التدريب ت 3
 6  حد ماإق 482. 1.78 واالستشارات والدراسات(

تقوم بإجراء دراسات تستهدف االعتماد على الطاقة  4
 8 إق حد ما 380. 1.75 املتجددة كالطاقة الشمسية

 5 إق حد ما 491. 1.80 البيئيالتلوث  بأضرار توعيةتنظم محالت  5
 1 إق حد ما 494. 2.29 ترص على أن تكون بيئتها اجلامعية بيئة نظيفة. 6

ارة األزمات اجلامعية وتستفيد منها يف ُتنشئ وحدة إلد 7
 4 إق حد ما 502. 2.02 مواجهة الكوارث البيئية

 2 إق حد ما 545. 2.20 تدمج الرتبية البيئية ضمن املناهج واملقررات اجلامعية 8
   484. 2.03 جمموع احملور 
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 ودعزىع  اح الوتول رم ابوتك جممو اللةترا  ل تلح االسعوت   اما   إلى حت اتررضحع
حمتعااا  الةميااا  ولر    رمااات رم الةميااا  ليعليااامم الواااتال الةتحااا  تلااا  إلاااى غماااتب انرماااا  المن،اااى 

والتلوا  اات إمعنا ات اااح  اأخطاتر منأات روتصاب وقاتد  والع ااتي لمات رصاتب الةميا  ااح رخطااتر 
 .الندمس  الفليالوتال   مةن وظتد ات زال اال عمتم  ت ضلمفتم رتو روتصب ملج  

رعضاتم رم المعمساط المانجح الساعوت ت  ر انال اللمنا  ماح  اذا الم،امر قات ايا   يعضاح كم 
( و اام عقااو  ااى المسااعمو اما اا  إلااى حاات ااات طةقااتم لمفعااتح الع اا،مح  اماات يااتل ميااى رم 2.03)

تلا   بفسامن مةترا   ذا الم،مر قت حرمت ميى اما قا  اعمساط  ااح جتصاب ر انال اللمنا   ويم اح
الةمياا  العااى بمجاات اأاات ااات زال رااانا اخعمتريااتم  ميااى الاانغم اااح رم   ااى ضاام  رم لور الوتالاا  بوااتك

اب تل الوتالت  اةميعأت وبقتعم اوممم  اح األوار واأصةط  والختات  لأذك الةمي  رصةح ران 
 ضنوري  نضعت المعرمنا  والع،تعت  الملتصن . 

  1.75مح )يعضاح رعضاتم رم المعمسااطت  المنج،ا  للةاترا   اذا الةلاات قات بناوحات ااا كمد 
( والعااى ص ااأت ل ب،اانص ميااى رم 6( ااامح رلصااى ورميااى اعمسااط  وقاات ح اايت اللةااتر  رقاام )2.29

بنمم اميعأت الوتالم  امي  صرمف ل ميى رميى اعمسط  ويم ح بفسمن تلا   اى ضام  إلراك اللمنا  
نااى ودحستسااأم  تلااتور الااذو بقاامم  اات الوتالاا  بوااتك صرت اا  المتيناا  الوتالماا  وحاانم النيماات  والمة

االلاري واسااعناحت  رمضاات   مياا  العااتريل  وبعفاا   ااذك النعمواا  اااو الممترساات  العااى بضاامنعأت 
العنفمذ النا   والفلاتل التيمن الأمي  القمام  ليعقميم واالمعمتل اأ تلعمى والعى بةمن إلى ضنور  

عقااااميم الأمياااا  المطنماااا  لي)والةمياااا  وال اااامتص  الةساااامط  والساااالا  النرت اااا الخااااتات  افاااا   أممااااتل
 (.58  2008  واالمعمتل اأ تلعم 

( والعى ص أت لبقمم  إجنا  لراست  بسعأتف االمعمتل مياى 4ح يت اللةتر  رقم ) بمنم 
الطتق  المعوتل  رتلطتق  الةمسم ل  ميى رلصى اعمسط  ويم اح بفسامن تلا   اى ضام  رم جتالا  

ل الةنا  الع،عم إضات   الربفات  المالي اح الوتالت  النتشاي  والعا  بمجات الرام رصةاطعأت الساعنمت
 بنيف   ذك التراست  امت علمق بنفمذ ت    ظ  الرنوف االقع تلع  وا،تولع  العممي .

صعااتدج التراساا  الممتاصماا  إلااى ضاال  لور جتالاا  الاامالي الوتياات  اا  ب،قماا  ر لااتل  تشددم 
 -االجعمااااتم  -عمااااو الم،ياااا  والمعمفياااا   اااا  الةلاااات )االقع ااااتليالعنمماااا  الةةااااني  المسااااعتاا  ليمو

 الةمي ( اح وجأ  صرن ممن  التراس  ميى الن،م العتل   -السمتس 
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حمل لور الوتال     ب،قم  الةلت االقع تلي ليعنمم  الةةني  ليموعماو الم،يا  جات  بنرماي  -1
المؤ ياا  قاامو اللتاياا  الالوتالاا  ميااى  لاا  األوار والوماصااب االقع ااتلع  بمفياات  اا  باام من 

 تمعةتر ااات المظمفااا  اأستسااام   بمااات يعنتساااب وبرمااان المأاااحالعااا  ع،عتجأااات الموعماااو و المتربااا  و 
ليوتال  والع  اح رجيأت رصةيت  رعضتم ا عمت الوتال  اعقتعم انااج اثنادما  لع،سامح اساعمو 

الا  ااةل  خنيومأت لمما ة  بطمرا  سمق اللم . رمت رشتر  النعاتدج إلاى ماتم ا عماتم الوت
الوماصاااب االقع اااتلع  بمفيااات  ااا  ضااال  بنرااامم لورا  حااامل رمفمااا  ممااا  اةااانو  صااارمن 
ودلارباات لي،اات اااح الةطتلاا  والفقاان وماايو الةتحاا  تلاا  إلااى رم الوتالاا  اؤسساا  بليممماا  اااح 

 المقتم اأول ولمست اؤسس  اقع تلع   ،عت.

موعماو الم،يا  جات  بنراي حمل لور الوتال     ب،قم  الةلات االجعماتم  ليعنمما  الةةاني  لي -2
الوتال  ميى  ل  األوار والوماصاب االجعمتمما  بمفيات  ا  بام من اانااج بليممما  وبتريةما  
لومماو ر انال الموعماو و اتساأتم ااةل  الةانااج واأصةاط  العا  باتمم قامم وماتلا  الموعمااو 

مسانمح لمعرمانا  الم،يى  رمت رشتر  النعتدج إلى متم العنرمي ميى الةنااج اللزا  لعأميا  ال
لع،ساامح الموعمااو  بأااعم  ااتلعفقم  ال اا،  أ ااناللورا  صااتوا  و م مبنراا ال،ماات  االجعمتمماا  و
 والملمةم . حتلعأم ال ،م 

حاامل لور الوتالاا   اا  ب،قماا  الةلاات السمتساا  ليعنمماا  الةةااني  المسااعتاا  ليموعمااو الم،ياا   -3
يات  ا  لمام رسايمب ال،امار جت  بنرمي الوتال  ميى  ل  األوار والمظتد  السمتسام  بمف

الااتعمقناط   اا  المنتقةاات  المخعيفاا   وضاال  لور الوتالاا   اا  بقااتعم وباام من ااانااج بفقماا  
سمتساا  ليفياات  العاا  ال ب،رااى  ت عمااتم رااتف لاخاا  الموعمااو  ويلاايو الةتحاا  تلاا  إلااى رم 

 الوتال  اؤسس  بليممم  اح المقتم اأول ولمست حيبتم سمتسمتم.

ب،قما  الةلات الةميا  ليعنمما  الةةاني  المساعتاا  ليموعماو الم،يا  جات  حمل لور الوتال      -4
بنرمااي الوتالاا  ميااى  لاا  األوار والوماصااب الةميماا  بمفياات  اا  حاانص الوتالاا  رم بناامم 
اميعأااات صرمفااا  وصااا،م   ويؤرااات تلااا  لااااج اقااانر العنبمااا  الةميمااا  ضااامح المنااات ج والمقااانرا  

الوتالا   اا  ب،قما   لاا  المؤشانا  الةميماا  الوتالما   ورظأان  صعااتدج التراسا  ضاال  لور 
 اف  إجنا  لراست  بسعأتف االمعمتل ميى الطتق  المعوتل  رتلطتق  الةمسم .

الع اامر المقعاانح  ااإم الةتحاا  اجعأاات  اا  تلاا   تالمعمااتل بياا  النعااتدج رمنبنااي  واصددم  ع
 رستس   تالضت   لنعتدج التراس  الع،يميم  النرني .
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 .لتفعيل دور جامعة الوادي اجلديد قى تقية التنمية البشرية املستدامة للمجتمع احمللى
 :المدتنح التصون منتكزات: أوً 

 لات  الم مصا  والوماصاب المقعانح الع امر ميمأات ارنا  العا  المنبنايا  العتل  الة   يمضح
  اقعناحت إلى ال،تلم  التراس  بأتف والذي
 

ع
ع
ع
ع
ع

 التصور املقرتح(: مرتكزات 1شكل)

 :اايًا: أهداف و لسفة التصون المدتنح: 
الع ااامر إلاااى بفلمااا  لور جتالااا  الااامالي الوتيااات  ااا  اواااتال  العنممااا  الةةاااني   ر ددد ف

المسعتاا   ااح خالل إصةات  انراي )بنمامي( خاتص  تلعنمما  الةةاني  المساعتاا  يعةاو إلارياتم صتداب 
   وبعضااح  يسااف  الع امر المقعاانح اااح خاالل ردامل الوتالاا  لةاايمم ختاا  الموعمااو وبنمماا  الةميا

 منض الاح وا،تور مم  انري العنمم  الةةني  المسعتاا  ميى الن،م العتل  
 الوتالاا   ا عمااتم انطياا  العنمماا  الةةااني  المسااعتاا  اااح انرااي يااعم ب سااملتأمددماعاام كددز:ع

 اا  العطااامين   ختااا  الموعمااو الم،ياا  وبيةمااا  احعمتجتباات والة،اا  الليماا  وبطةمقتبااات ور ممعاات
والعرممااان  مياااى رسااال ميممااا  ياااتين ت ا،عااان مح  ااا  إجااانا  وبنفماااذ اااانااج واةااانومت  بنمميااا  
عبسعأتف االسعفمتر الةةني   مت ع،ق  العنمم  الةةني  المسعتاا   موعمو المالي الوتيت.

 ييعيم المنري   م ع مم اعمميام  ا  اواتال  العاتريب والع  ما  الةةاني ودشالتمتم :عاام كزع ؤدع 
 التقمق  والليمم  ا،يمتم واقيمممتم. واتح ت ا  ليمليمات  حضتريتم وا ترام 

 مت يي   عقمم المنري م اععاام كز:ع  

 بقتعم انااج بتريةم  بنممي  اعنمم . (ر 

 املقرتح التصور

 الدراسة نتائج
 النظرية التحليلية

 الدراسة  نتائج
 ةنيامليدا 
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 المعخ   . والتراست  الموعمو الم،ي   تلمليمات  بيويت (ب 

 العمظم  اأاف  ليممارل المتلع  والةةني  المعتح . (ج 

 صخة  اح ر ض  اللنتصن الةةني     اللم . االمعمتل مي  (ل 

 امعةتر الوتال  انةنام بنمينام لقمتل  الموعمو ص،م العقتم والعطمين. (ه 

 اللم  و قتم ليملتيمن اللتلمم  وب،ت اري  القمم الم،يم . (و 
 عبعمف  ر تاف المنري  ممت يي  أي افعاام كز:ع

 ال  العنممي  المخعيف .بقتعم االسعةترا     الموت 
 ت احعمتجت  الموعمو الم،ي .ب،تي 

 العنمم اوتال  القترا  الةةني      اسعفمتر. 
 بنمم  القتر  ميى ابختت القنار المنتسب 

 .ب،تيت الخمترا  ووضو اتسعنابمومت  السمتست  العنممي  انؤي  اسعقةيم  ر فن بمازصتم ومتالم 

  .  بيويت الفنل  تلقتر  ميى االب تل اةتشن  او ا تلر الملن 

 واةترر  المسعفمتيح    العطمين. الموعملم  المةترر  اةتر م وبفلم لم 
 :إنش  عاام كزأيممععع-5

  المنري احعمتجت  الموعمو الم،ي  اح خلل لراس  قضتعتك واللم  ميى حيأت. يية 
   ماتم وجامل انصااتاج رو وحات  إلارياا  اعخ  ا  ب،ات ارياا  الوتالا  بلماا   ةا   ميماا

الملتصاان  ويلقاات النااتوا  وينفااذ يةااتلر اتراساا  القضااتعت   أااتجممل الموااتال  العنممياا  اا  
 المةنومت  تا  اال عمتم.

 مم  انري العنمم  الةةني   تلوتال  ميى اوممم  اح المنبنيا  بعمف      ود تكز
  عوااب رم بعضاامح اال عمااتم  تلم،ت راا  ميااى الةمياا  ور لااتل ااسم مدد تعوااقدد ا اتعاارعلمممددع -1

 عتاا   رمت عوب رم بستين بي  السمتست  العرمنا  الموعملم .العنمم  الةةني  المس
  ينةراااا  رم يعضاااامح العخطاااامط رت اااا  جماصااااب اللميماااا  العنبمياااا   لةياااامر  اارخطددددمشعااشدددد م  -2

ر اااااتاف العنممااااا  الةةاااااني  المساااااعتاا    ااااامر  واضااااا،   ااااا  ضااااام  اعطيةتبأااااات  ااااا  اخعيااااا  
 جماصب ال،مت  المخعيف .

م    بقنيب الطلب اح اميعأم الم،مط  اح خلل السيمرمت    حم  بسأاألنشطععااطالبمعع-3
 الع  ينةر  رم عقماما اأت رعنشمت االسعألك ليم،ت ر  ميى الممارل الطةملم .
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  حمااااا  ياااااؤلي لور  ااااا  بمممااااا  الطااااالب  ضااااانور  اال عماااااتم االبدددددال عاار بدددددولعاا ددددد دفع-4
،قمقااااااتم أ ااااااتاف  تلةمياااااا  والم،ت راااااا  ميااااااى ا عسااااااةت  الاااااامطح ورمتعاااااا  حقاااااامق االخاااااانيح ب

 العنمم  الةةني  المسعتاا .
ضانور  بنرماي اال ،اتي والمةاتريو الة،فما  مياى الممضاممت  العا  بلاال  اادح عااعلمد :ع-5

 الةمي  والموعمو ليمست م     ح  اة لب  اماقلم .
ينةرا  االلعايام  مةاتلا الوامل   ا  را  جماصاب النراتم العليمما  ااح رجا  اادودةعواالبرمد د:عع-6

مصمل إلى النفت   اللتلم     بقتعم الختات  العليممم   وااح ثام ب  ما  اخنجات  بليممما  ال
 قتلر  ميى المةترر   إعوتام     سمق اللم     ظ  المسعوتا  المعلحق .

ال ات رم ع مم  نتك اب تل وبماص  اسعمن امح الوتال  واؤسست  الموعمو ااش اكععاامدرمعمع:عع-7
 توم المعةتلل لع،قم  ر تاف التول     اوتل العنمم  الةةني  المسعتاا .اأخنو  اح رج  العل

 :ال:ًا: محاون التصون المدتنح: 
ياااعم ب،تيااات ا،اااتور الع ااامر المقعااانح ور لاااتل ممااا  انراااي العنممااا  الةةاااني  المساااعتاا   اااى 

 ضم  ات رسفن  منت التراس  الممتاصم  وتل  ميى الن،م العتلى 
 تقصااى::المحور األول: الجانب اال

  ارض بسميقم  ليطلب لعةوملأم ميى اللم  لييتل  التخ 
 المحور الثانى: الجانب االجصماعى:

 بم من انااج بليممم  وبتريةم  لوممو ر نال الموعمو. 
 . بتممم قمم ومتلا  الموعمو الم،ي 
  . صةن اةتلا وقمم اللتال  االجعمتمم  لاخ  ال،نم الوتال 
 العليممومى الموعمو    مم   م بنم. 
 المستوا   بنرمم اأصةط  الع  بسأم    ب،قم  اةتر . 
 . بطةم  صعتدج اأ ،تي    ح  المة ل 

 المحور الثالث: الجانب السياسى:

  . بتممم رسيمب ال،مار التعمقناط     المنتقةت  المخعيف 
 . بم من رصةط  بنمى االصعمت  والمال 

  المنتسةت  المطنم الم،ي  الموعمو  اةترر   . 
 . انتقة  القضتعت السمتسم 

 . بممم  المالتيح  معطيةت  وافت مم العنبم  السمتسم  لاانت 
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 المحور الرابع: الجانب البيئى:

   ال،نص ميى رم بنمم الةمي  الوتالم  امي  صرمف 
  لاج العنبم  الةميم  ضمح المقنرا  الوتالم 
 اقتا  الملس نا  الطلام  لعنرمم حمل  العةومن  تأحمت  
  إصةت  وحت  تلار  اأزات  الوتالم  بسعفمت انأت    اماجأ  النماري الةميم 
 الةمي العيمي    ضنار بممم م حمل  مبنر 

 اح خلل  اللم ومل     ر  اناح  الالتيمن  المنري العنممي عطة    اادودة 
   ليمنري وبطمين ت  تسعمناروضو رؤي  ورستل. 
 . ،وضو ر تاف واض 
  و يسف  وانأتجم . وضو سمتست  مم 
  ولميت  لأذك الختات .روضو 

 .وضو خط  مم  زانم  انبةط   مؤشنا  ب،قم  ر تا أت 
 اج ا اتعضدشعاادودة: 

  وضو إطتر ليلم  وخطط بنفمذع  واعت لعأت 
 .ب ممم الةنااج العتريةم   مةترر  الموعمو الم،مط 

  اناجل  الةنااج الع  بم ب مممأت مي  ريتي خةنا 
  ا  مي  اللمنت  اأستسم .بطةم  األو 
 . اناجل  امتاصم  للميمت  العطةم  
    العقترين النأتدم  عت. 

 ذا ع مم انري العنمم  الةةني  المسعتاا  انريام ليعنمم  وب  ما  اللنتصان الةةاني   وبل 
و قااتم الحعمتجاات  الموعمااو  اااو الحراا  رم يااعم العطاامين المسااعمن  اا  اأ ااتاف واالسااعنابمومت  

 ت  والخطط والمةنومت   ،سب حتج  الموعمو والمسعفمتيح.واولم
 نااعًا: الجهات الماوط اها تافيذ التصون المدتنح:

بعلتل منتصن المنرما  الوتال  الع  بسأم  ا  بنفماذ  اذا الع امر وبفلما  لور المنراي 
 تل   العنممي لع،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا   ويم ح ب،تيت لور ر  من ن ميى الن،م الع

 ويعمف  لور ت  ممت يي اإلدا ةعااد معمع:ع 

ااعناااااااتر اومممااااااا  ااااااااح السمتسااااااات  الوتالمااااااا  بولااااااا  ااااااااح العنممااااااا  الةةاااااااني  المساااااااعتاا   -1
 انأج مم  وحمت .
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بااااام من انااااات  اوعملاااااى صااااا،ى ليطااااالب ورمضااااات   ميااااا  العاااااتريل واتلاريااااامح وبااااامجمأأم  -2
 ليلم  لي تلح.

 يح ميى اذل ر  ات لتيأم اح طتق .بفممح وا ت    المما ب الةةني  وبةومو اوخن  -3

بليياااااي الاااااعليم ااااااح رجااااا  العنممااااا  الةةاااااني  المساااااعتاا  ماااااح طنيااااا  ال،فاااااتظ مياااااى الةمياااااا   -4
 العليممم  وبوتيت ت. 

 ويعمف  لور م  ممت يي  أبض  عيمئععاار  دا:ع 

 االستسم .تلم تلر  ومتم اال عفت   ليعممي ا تلر جتيت  إجنا  لراست  ميمم  لية،  مح  -1
 مى    مم  ال،فتظ ميى احعمتجت  اأجمتل القتلا .صةن الم  -2
 بممم  الطلب  طنق ال،فتظ ميى الممارل وبنشمت اسعأل أت. -3
 صةن اةتلا و مم اللتال  االجعمتمم  لاخ  ال،نم الوتالى.  -4
 بتممم رسيمب ال،مار التعمقناطى  ى المنتقةت  المخعيف  او الطلب. -5
 يم     الموعمو الم،ي .بلنيم الطلب  تلفنوا  الطةملم  والةم -6
 ب ممم رصةط  بليممم  لي،فتظ ميى العناي الفقت   ليموعمو. -7

 عويعمف  لور م  ممت يي  يالبعااد معع:ع
 ةترر   ى اقتوا  العيمي الةميى. الم -1

 المةترر  لعقمي  العلامذ  ى المناح  العليممم  المخعيف .  -2

 والقضتعت الوتري .المةترر   ى إقتا  النتوا  والم،تضنا  حمل اأحتاي  -3

 المةترر   ى القما   الفقت م  والعمممي   تلموعمو الم،ي . -4

 المةترر   ى مميمت  الختا  اللتا  ليموعمو رعنرم  الةمار  وبةومن ت. -5

 :عدو عاامن يجعواامق  اتعااد معمع
يعطيب ب،قم  ر تاف المنري العنممي اخنجت  ميى اساعمو ماتل ااح الوامل  ساما م  اى 

لمأااترا  رو  ااى رصمااتط الساايمك  واااح  ناات  ااإم ا،عاامو الماانأج ينةرااى ام عقاامم ميااى الملااترف و ا
انت  الفنن وبطمين القترا  اللقيم  والوسمم  والمجتاصم  اح خلل بمجمت المعليممح ص،م ا اتلر 
الملن ااا  المخعيفااا   وامعماااتل االصةاااط  العليمممااا  ر ساااتلمب بليااام  ورم ع ااامم الم،عااامو قاااتلر مياااى 

لنام ااح المليماات  والملاترف  ورم ع امم قاتلر مياى بم امح المعليمامح ااح  أمأات اسعملتب  اذا ا
 وبمظمفأت   مر  بؤلو إلى ب،قم  العنمم  الةةني  المسعتاا .
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 خامسًا: متطلاات تافيذ التصون المدتنح:
وجاامل قماااتل  جتالمااا  بخطااط ليمساااعقة  ااااح رجاا  ب،قمااا  حمااات  رنيماا  لاجماااتل ال،تضااان   -1

 والمسعقةيم . 

االربقاااات   تلعنمماااا  الةةااااني  المسااااعتاا   ااااى اللميماااا  العليممماااا  الوتالماااا ؛ رأااااتف ضاااامتم  -2
 إسعنابموى.

 صةن الممى  ى المسط الوتالى  ضنور  العليمم اح رج  العنمم  الةةني  المسعتاا .  -3

 إلراج العنمم  الةةني  المسعتاا  لاخ  رت   رصةط  الوتال  التاخيم  والخترجم .  -4

 لم  ص،م العنمم  الةةني  المسعتاا .بمجمت المنت ح الوتا -5

إمطااااات  الفنصااااا  ليقماااااتل  الوتالمااااا  لااااانبط السمتسااااات  الوتالمااااا     لاااااتل العنممااااا  الةةاااااني   -6
 المسعتاا .

 النبط امح القمم العنبمي  العى بسلى الوتال  لع،قمقأت وبمح العرمنا  الةميم  واالجعمتمم . -7

 ني  المسعتاا . بمجمت الطلب ليعخ  ت  العى ب،عتجأت العنمم  الةة -8
 رصت امياصم  اسعقي  ختص   منري العنمم  الةةني  المسعتاا . -9

بنرمي الوتال  ميى الوماصاب الليمما    تمعةاتر تلا  ضانورو تحاتاي العنمما  الةةاني    -10
 المسعتاا .

ا عسااتب طاالب الوتالاا  المأااترا  العقنماا  أم تلاا  ضاانورو تحااتاي العنمماا  الةةااني    -11
 المسعتاا .

 ليات تافيذ التصون المدتنح: سادسًا: آ
عبعمف  آلمت  بنفمذ الع مر المقعنح    ات يي  

 قنار اعة م  اليون  الليمت تلار  المنري . -1

 خط  مم  اعنتاي  لمنري العنمم  الةةني  المسعتاا . -2

من ن  ةنو اترب واؤ    ى اوتل العنمم  الةةاني  المساعتاا   ،ما  يعضامح الناتلر  -3
 ر نال اوعمو ا،يى (. –إلاريمح  –طلب  – ) رمضت   مي  العتريل

 امياصم  اسعقي  لمنري العنمم  الةةني  المسعتاا . -4

 سااعًا: ضمااات اجاح التصون المدتنح:
 لمم انرما  الومل  ليمنري وبمت ع،ق  ر ض  اسعمي والتل اح ب،قم  اأ تاف. -1
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  ى الموعمو الم،يى. العخطمط والعنرمم الومت لمنري العنمم  الةةني  المسعتاا  وبنااوت -2

 إبتح  الفنص  ليموعمو الم،يى ليمةترر   ى انااج ور تاف انري العنمم  الةةني  المسعتاا .  -3

 اللم  ميى إ ستب اللتايمح  تلوتال  المأترا  اللزا  لمةتررعأم  ى رممتل المنري. -4

 ال،ت اح ال لمبت  العنرممم  ليمةترر   ى انااج العنمم  الةةني  المسعتاا .  -5

 اللم  ميى بما ن االصةط  المنتسة  لنت   الطلب ليمةترر   ى ب،قم  ر تاف المنري. -6
  عح قنما  اب تل امح الوتال  والمؤسست  الملنم   تلعنمم  الةةني  المسعتاا   تلموعمو. -7
 بما ن القتو  اال تلعمم  واتلاري   تلوتال  ليمةترر   ى انااج انري العنمم  الةةني  المسعتاا . -8
 ما ن القمتل  المامم     مم  انري العنمم  الةةني  المسعتاا .ب -9
 ا عمتم وستد  اتملم  مت ع،في الوتال  ليمةترر  الفلتل   ى ب،قم  ر تاف المنري. -10

ر اااو وماااى اال ااانال لاخااا  الوتالااا  وخترجأااات    ممااا  المةاااترر   اااى اااانااج ورصةاااط  العنممااا   -11
 الةةني  المسعتاا  ليموعمو الم،يى.
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اتسااا نتري      لار الم ااات  ليطةتمااا  والنةاااناارعلدددم عواارنممدددععاادشددد دع  إاااانا مم رحمااات السااامت -1
 م.2007

تطدددود عدو عج معدددععاألزيددد ع،ددد عاارنممدددععاادشددد دعع،ددد عضدددو عاارحددد ي تع  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -2
 م.2005رستل  لرعمراك  ريم  العنبم   جتال  اأز ن    ااع اممععاامع ص ة

  اؤسسا  رم القانو ليعنجما  إمر اتمدم تعاارطدود عاإلدا ىعواإلصداليعااشد م إانا مم الاتيب   -3
 م.2005والنةن والعمزيو  المن مر   

بفلماااا  لور مضاااام  مياااا  العااااتريل   إااااانا مم مةاااات النا ااااو الساااامتلوص . سااااأتم عتساااامح رحماااات -4
. ريماا  العنبماا . جتالاا  مدلددععاار بمددعي   اا  اوااتل ختااا  الموعمااو.  تلوتالاات  الم اان 

 . م2005  1  ج127اأز ن.  
  68   ناان وداااتا   المويااتدو عاارعلددم عااعدد ا ع،دد عاارنممددععاادشدد دعإااانا مم ا،ماات اأشااعن   -5

 م.2012  ا عة  االصويم الم ني   القت ن   2012يمصمم 
  لار المساامن   دةعاإلدا دددععواارنممددععاادشدد دعاالتد يدد تعااح رثددعع،دد عااقمددرحماات اللوماا    -6

 م.2010لينةن والعمزيو والطةتم   ممتم  

عمدلدع  رحتب اتصساتصم  إلى االقع تليالعنمم  الةةني  المسعتاا  ولمم  الفنن   رسلت جمال -7
 .14 - 1ص ص  2006  17    5اج  اللناق  االقرص ديعااعلو ع

مدلدععرعمح رصل اتس نتراص   وجتي شفم  مةتاليطم   العليمم الواتال  والعنمما  الةةاني    -8
 .30م  ص2012  ريم  اولاب  جتال  اليقتزي   60  اللتل كلمععاآلداب

. 2011تق ددددددددددددددد عاارنممددددددددددددددععاادشدددددددددددددد دععانصااااااااااااااتاج اأااااااااااااااام المع،اااااااااااااات  اتصمااااااااااااااتد    -9
http://dhr.undp.org/en 

م 2015  اارنممدددددددددعع،ددددددددد عكددددددددد عبمددددددددد   بقنيااااااااان العنممااااااااا  الةةاااااااااني   اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -10
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr15.pdf 

 .1994  بقنين العنمم  الةةني   صمميمرك  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -11
  لار الرنياان ليطةتماا  ااشددد بعوتددويمنعاامع ،ددع  بقنياان الملن اا  اللنباا   ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -12

 م.2014 لا    والنةن  اؤسس  ا،مت اح راشت ال ا عمم

 (:عمعددد  عادنددد  ع2019-2014)عاد معدددععأمدددمو عاإلمدددر اتمدمعااخطدددععجتالااا  رساااممط   -13
 م.2014  جتال  رسممط  مدرمسعاامع ،ع

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=291201
http://dhr.undp.org/en
http://dhr.undp.org/en
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بأبدددد ادعااد دددد زعاألكدددد ديم عواإلدا لعبدددد اف  عالعدددد  ععإحصدددد  مع جتالاااا  الاااامالي الوتياااات  -14
  الاااامالي الوتيااااات   جتالااااا   اتلار  اللتاااااا  لةاااايمم اللااااتايمح 2018 /ع2017ااددددد مع 
 م.2018

 /ع2016العددددد  عاادددددد مع عب اد معدددددعبأبددددد ادعااخددددد ددمنععإحصددددد  مع  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -15
 م.2017  المالي الوتيتجتال    اتلار  اللتا  لةيمم العليمم والطلب   2017

 /ع2017العددد  عاادددد مع عبكلمددد تعااد معدددعبأبددد ادعااطدددالبععإحصددد  مع  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -16
 م.2018المالي الوتيت  لةيمم العليمم والطلب  جتال     اتلار  اللتا  2018

توصددم تعاامددؤتم عااسددنولعاار مددسعالوملماا  الم ااني  ليعنبماا  المقترصاا  واتلار  العليممماا    -17
 م.2011  القت ن   واارنممععاادش دعع، عدولعق  ةعإ، دقم "عبش عالدمعمععبعنوانع"اارعلم 

  الوأاتز المنرايي 2016ااكرد بعاإلحصد   عااسدنولعالوأتز المنريي ليعلةي  واتح ات    -18
 .19م  ص2016ليعلةي  واتح ت   القت ن   سةعمةن

حسااح رمااتل الطاات ن  لور العلياامم اللااتل   اا  العخطاامط لعنمماا  الماامارل الةةااني   اا  الاامطح  -19
اامؤتم عااعلم عااخ ماعاكلمععاالقرص دعوااعلو عاإلدا دععبعندوانع"واقدسعمنظمد تعاللنب   

  ريماا  االقع ااتل واللياامم اتلارياا   جتالاا  إرباات اأ يماا   األبمدد لعااع بمددعع،دد يعوتحدد ي ت
 م.2008اأرلم  

لور العنبمااااااا  والعليااااااامم المفعااااااامح  ااااااا  ب،قمااااااا  العنممااااااا  الةةاااااااني   ااااااا    ختلااااااات مةاااااااتالويم  -20
مدددددؤتم عنحدددددوعامدددددرثم  عأ،ضددددد عالعلدددددو ع   يساااااطمح جتالااااا  القااااات  المفعمحااااا  رصممتجااااات

  جتالاااااا  لاةاااااا   ريماااااا  العنبماااااا   اار بودددددددععواانفسددددددمعع،دددددد عضددددددو عتحدددددد ي تعااعصدددددد 
 .26 - 1ص ص   2009  1اج  سمريت

  الأمياااا  اللتااااا  للسااااعللات   دمددددرو عجم و دددددععمصدددد عااع بمددددعلومأمرياااا   ا  سااااترد -21
 .م2014القت ن   

رايي رحمت ا طفى  العليمم اللتل     الومت مني  ولورك    بنمم  الممارل الةةني  الماقو  -22
 م.2007  لمةمت  3  اللتل 6  المويت مدلععج معععمد  عالعلو عاإلنس نمعوالمسعقة   

  الأميا  الم اني  اللتاا  39  اللتلاامدلعالعنمم  الةةني  المفعنو ميمأت  ستام  حستصمح   -23
 م.2015لينعتب  القت ن   

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=444001
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=444001
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=444001
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مدلدععكلمدععاار بمدععسيمو ا،مت العت ل   العنمم  الةةني  اأتم جتيت   ا  رساتل  الوتالا    -24
 .496-477م  ص ص 2017  21  اللتلبدو معم 

لعليمم اللتل  واعطيةت  العنمم     سيطن  العما   امح اخنجت  ا  صتل،  مةت   يمس  -25
امددددرد بععاارعلددددم عامرطلددددد تعاارنممددددعع"مق مددددععالو شددددععاإلقلمممددددععععبمدددد و قددددممااااتم  

-17  المنرمااااااااااا  اتسااااااااااالام  ليعنبمااااااااااا  والليااااااااااامم والفقت  )االعسمسااااااااااا م( لاالجرم بمدددددددددددع
 م.2006 ممتم   يم  العنبم  جتال  قتام م 18/12/2006

ينتين وبتاممتبأت العنبميا  مياى الموعماو الم اني   25ثمر  آخنوم   و صلح السمت مةتك -26
  3اااج  الوملماا  الم ااني  أصاامل العنبماا   انأاات  مدلددععاامع ،ددععاار بودددعلراسا  ب،يميماا   

 م.2015  6 

خطدددععإمدددر اتمدمععمقر حدددععافددد  عج معدددععأمدددمو عبددد اوادلعااد رددد عمااتلل عماااتص  اأاااتي   -27
جسااعمن  ريما  العنبماا   ااتلمالي الوتياات  جتالاا    رسااتل  اتب مددرخ ا عبط قددععاألدا عاامرددوازنع

 م.2018رسممط  

  انرااي صةاان وبمزيااو النعااتب الوااتال   د امدد تعمددك نمععوبمئمددعمااتط  ا ااتوو وآخاانوم   -28
 م.2006جتال  حيمام  

مدلدععمةت الوةاتر ا،مامل  العنمما  الةةاني  المساعتاا  اامح طنوحات  اللملما  واالساعقلل   -29
 م.2006    رتال    امت ال، م42  اللتل ااحكمع

ملرقددددددددد عالعنممااااااااا  المساااااااااعتاا  واعطيةااااااااات  ب،قمقأااااااااات  ح  مةااااااااات الااااااااانحمح ا،مااااااااات ال،سااااااااا -30
  إمدددددر اتمدمععااحكومدددددعع،ددددد عااقضددددد  عبلددددد عاادط ادددددععوتحقمددددد عاارنممدددددععاامسدددددر امع

 م.2011 الويادن  جتال  المسمي  

ضاااااااامتم جااااااامل  العلياااااااامم اللاااااااتل  اااااااااتخ     شاااااااانف مةاااااااتالمطيبر   ا،مااااااات النؤوفمةااااااات -31
ااااااج   ا ااااان   مسدددددرقد عاار بمدددددععااع بمدددددع  ليعنممااااا  المساااااعتاا   ااااا  الموعماااااو الم اااااني 

 م.2010  61    17

لةةااني  واعطيةاات  العنمماا  المسااعتاا  لااااح مةااتاللييي اااح صااقن الرتاااتي  بنمماا  الماامارل ا -32
و قدععبمد عمق مدععالملرقد عااع بد عااث اد عاللنب   جتالا  صاتعم ليليامم اأانما  صممتجاتم  

 م.2006إاني   امنو    26-24  الر بمععواارعلم 

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A%20%D8%8C%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A1%D9%88%D9%81%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=au:%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%8C%20%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8
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و قددععبمدد عمةاتاللييي اااح مةات  الساانة   لور المنرماات  اللنبما   اا  العنمماا  المساعتاا    -33
ل  ر تلعمماا  م عاارنممددععواألمددنع،دد عااددوينعااع بدد "عاألمددنعمسددؤوامععاادممددسمق مددععامددؤت

 م.2001سةعمةن   26-24صتعم اللنبم   النيتض  

  النميات  11086    مدلدععاادزدد ةعاالاكر ونمدعمةت  اللقم   العخطمط االساعنابمو    -34
 م.2003

مدلدععاما   اى ظا  اللملما   مةت  امستوو  لور التول   ى العنمم  الةةني   ى التول النت -35
 م.2009  اللتل الستل   اقرص دي تعشم لعأ، دقم 

  لار االقرصددد دعاامع ،ددد عوانعك مددد تهعبلددد عاارنممدددععاادشددد دعماااتصتم لاول   اااتو زويااان   -36
 .2010جنين  ممتم 

 م.2014  سمت لينةن والعمزيو  القت ن   اإلدا ةع، عبص عااعوامععواامع ،عمي  السيم    -37

ةااتعو  الع،ااتعت  العاا  بماجاات الوتالاات  الساالملع  ليع،اامل ص،اام اوعمااو ميااى اااح صااتلح ال -38
جتالاا  اتساا نتري    -  ريماا  العنبماا 2  اللااتل 21  الموياات مدلددععكلمددععاار بمددعالملن اا   
 م.2011

 م.2003  لار المسمن  لينةن والعمزيو  ممتم  اقرص دي تعاارعلم  تروق مةتك  يم    -39

  لار الم اات  ليطةتماا  والنةاان   ع،دد عااعدد ا عاإلمددالم قضدد ي عاارعلددم مااتل الااتيح المنساا    -40
 م.2003اتس نتري   

  بدد ا عاامع ،ددعاليوناا  اللتلمماا  ليةمياا  والعنمماا   اسااعقةينت المةااعنك  بنجماا  ا،ماات مااترف   -41
 م.1989  النميت  المويل المطن  ليفقت   والفنمم واولاب  142اللتل

قدددععإيددد  عاإلمدددر اتمدمععااوينمدددععالرنممدددععوثماليونااا  المطنمااا  ليعنممااا  المساااعتاا   م ااان   -42
م. 2006  اامسدددددددددددددددددددددر امععومن دمدددددددددددددددددددددععإبددددددددددددددددددددد ادعاامؤشددددددددددددددددددددد اتعا ددددددددددددددددددددد 

http://www.eeaa.gov.eg/english/report/NSDSF.pdf 

للقااات  المعةتللااا   لميااات ميااا   الع،ااامال  االجعمتممااا  والعليااامم اللاااتل   ااا  ا ااان طةملااا  ال -43
اامؤتم عااسنولعااث منعبش عالدحوثعااسم م :"عاارعلم عااع ا ع، عمص عخ دطععااواقسع

ل  الموياااات الفااااتص   القاااات ن   انرااااي الة،اااامي والتراساااات  السمتساااام   وامرشدددد افعاامسددددرقد 
 م.2006

http://www.eeaa.gov.eg/english/report/NSDSF.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/english/report/NSDSF.pdf
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مدلدددددددددععاادشددددددددد   علمياااااااااى ااااااااااح وصمسااااااااا   العنممااااااااا  الةةاااااااااني  وجااااااااامل  العليااااااااامم اللاااااااااتل    -44
  ريماااااا  اللياااااامم االقع ااااااتلع   جتالاااااا  طاااااات ني ا،ماااااات 5  اللااااااتل2الموياااااات  االقرصدددددد ديع

 م.2016 ةتر  الويادن  

ا،ماات اااح مياا  اللاام    رؤياا  إسااعنابموم  اقعنحاا  ليعلياامم اااح رجاا  العنمماا  المسااعتاا   اا   -45
 م.2017  اأرلم  22  اللتل مدلعع م يعالدحوثعواا  ام تلول الخيمج اللنب   

  القااااات ن   االصويااااام اارعلدددددم عواارنممدددددعتل  شاااااتتل   ا،مااااات صاااااةني ال،ااااام  و صت ااااات مااااا -46
 م.2007الم ني   

مدلدددععبحدددوثعاقرصددد ديععا،مااات مةتالةااافمو ممساااى  إماااتل  النرااان  ااا  العنممااا  الةةاااني    -47
 م.2015  ا ن  70  اللتل22  المويتوب بمع

  القااات ن   الم عةااا  د امددد تعمسدددرقدلمعع-اارنممدددععاامسدددر امعا،ماات مةاااتالفعتح الق ااتص   -48
 م.2008مم   اأ تلع

لور ب،سمح العنمم  الةةني  ااو العنرماي مياى العليامم  ا  بخفما    ا طفى ا،ممل ا،مت -49
  477/478اللااااتلام  96ااااج   مدلدددععمصددد عاامع صددد ة  الخةااان  المتلمييااا  -حااات  الفقااان
 .537 - 507ص ص   2005ا ن  

  العخطمط ليعنمم  الةةني  المسعتاا  تمتل  ب  م  الةةتب لسامق اللما   انى مطم  خيام -50
م  2008  3ج  25    ا ان  اإلنس نمعمدلععد ام تع، عااخ مععاالجرم بمععوااعلو ع

 .1411 – 1361ص ص 
اأااااااااتو صااااااااتلح  العنمماااااااا  الةةااااااااني  المسااااااااعتاا  افاااااااات مم العنااااااااميح ور لااااااااتل العم اااااااامح اللااااااااناق  -51

م   2011  31  الساااااان  العتساااااال   اللااااااتل اامدلددددددععااع اقمددددددععالعلددددددو عاالقرصدددددد ديعرصممتجاااااتم  
 .117-95ص ص 

 م.2003  اأرلم  58    اامدلععااثق ،معامسى يمس  خممل  العنمم  الةةني  المسعتاا    -52

   عاارع ونعاا وا عبل عمفرد قعيد قع2005تق د عاارنممععاادش دععالع  عصتلر  نجاتص    -53
 م.2006  لةنتم  325  اللتل28المسعقة  اللنب   المويت 

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95852
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95852
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=95852
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=202529
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  2014-2010 العنمما  انصاتاج ظا  وآ تقأات  ا  الويادن    الةةني  العنمم   قمرير ص من  -54
 حسامة  جتالا  لوريا  لولما  ا، ما     واإلنسد نمع م بمعاالجر ال  ام ت األك ديممعمدلعع

 م.2011الويادن    اممي  اح

  اإلحصدد  معمرطلددد تعاارنممددععاامسددر امععواامرك ملددععمددنعاامؤشدد اتع  صلامم ساايمتم  ااترول -55
 .2005   يسطمح  الوأتز المنريي لنح ت  الفيسطمن 

ل اأقساااتم اأ تلعممااا   اااتي سااالت و راممااا  حيمااا   االحعمتجااات  العتريةمااا  لنؤسااات  اواااتل -56
 تلوتالت  الم ني   تلعطةم  مي  جتال  طنطت    ضم  خةنا   ل  التول المعقتاا   

 م.2002  يملمم7   مدلععاار بمع

  مدلععد امد تعإقلمممدعع سعتاا  وال، م ال تلحالعنمم  الةةني  الم وآخنوم   لل إلريل -57
ص ص  م 2011  24   8ااااج   اللاااناق  انراااي التراسااات  اتقيمممااا   وتالااا  الممصااا 

266- 285. 
دام عاامدواينعالخطدععاالمدرثم  دععبمح ،ظدععوزار  العخطمط والمعت ل  واتصلح اتلاري   -58

م  ص 2016اري  القااااات ن     وزار  العخطااااامط والمعت لااااا  واتصااااالح اتلاادددددوادلعااد رددددد 
 .16-1ص

ع–ع2015اإلمدددر اتمدمععااقوممدددععارطدددود عاارعلدددم ع)وزار  العلياامم اللااتل  والة،ااا  الليماا    -59
 م.2015(  وزار  العليمم اللتل  والة،  الليم   القت ن    2030

  الأميا  القماما  لضامتم جامل  دامد عاامد اجعمنعاامعرمد رنعامؤمسد تعاارعلدم عااعد ا   ااااااا  -60
 .م2009القت ن   رغسطل   لعليمم واالمعمتلا
إيدد  عااعمدد عاالمر شدد دلعالر بمددععمددنعأجدد عاارنممددععاامسددر امعع،دد عاامنطقددععالممصساا م   -61

 م.2008  ا عب الممصس م اتقيمم  ليعنبم     التول اللنبم   امنو   ااع بمع

62- Hilary Landorf and et. al.: Education for sustainable human 

development: Towards a definition , Theory and Research in 

Education, Vol. 6, No. 2 ,2008, Pp.221-236 

http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1436789
http://uh.opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1436789
http://tre.sagepub.com/search?author1=Hilary+Landorf&sortspec=date&submit=Submit
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63- Jaison A. &Richard D: The role of college and universities in 

building human capital, current Issue in Economics and Finance, 

Vol.7, No.6, 2012. 

64- Ray Bolan,: Models of Leadership Development: learning 

from international experience and research, In, Mark 

Brundrett, et.al, Leadership in Education, London :SAGE 

Publications, 2003, Pp 74-89. 

65- Stephens, J. C. et. al.: Higher education as a change agent for 

sustainability in different cultures and contexts, International 

Journal of Sustainability in Higher Education ,Vol. 9, No. 3, 

2008, Pp. 317-338. 

66- Toh, Swee – Him,: Education for Sustainable Development & The 

Weaving of A Culture of Peace: Complementarities and Synergies, 

2006. 

67- Zutchi, Ambika. & Sohal, Amrik: "Adoption and maintenance of 

environmental management systems Critical success factor", 

management of Environmental Quality: An International 

Journal, Vol. 15, No. 4, 2006, Pp.399-419. 
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 ( 1ة )ــــــــــــــحــمل

 ةـــــــــــــــــــــــــــــــــالوظـــيف مــــــــــــــــــــــــــــــــاالس م

 أستاذ االدارة والرتبية املقارنة  1
 بكلية الرتبية جامعة قناة السويس

 مدرس علم النفس الرتبوى  2
 جامعة الوادى اجلديد -كلية الرتبية

 أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد  3
 .جامعة الوادي اجلديد –كلية الرتبية 

 أستاذ أصول الرتبية املساعد  4
 جامعة الوادي اجلديد-كلية الرتبية 

 مدرس أصول الرتبية  5
 جامعة الوادي اجلديد-كلية الرتبية 

6 
 أستاذ االدارة التعليمية 

 وعميد كلية الرتبية جامعة الوادي اجلديد

 أستاذ أصول الرتبية  7
 وعميد كلية الرتبية االسبة جامعة الوادى اجلديد

ععع

                                           

 . وب عاار تمبعاالبد ىعاألمم  ع)*(



    /  صقرحممد صقر مبارزد   
 

 174 

 (2ة )ــــــــــــملح

 احمللي يف تقية التنمية البشرية املستدامة للمجتمع الوادي اجلديددور جامعة 

 ............  اأسعتت الترعمر/ .................. السمت الفتض /
عااسال عبلمك عو حمعع عوب ك ته

تصددو عمقردد يعل  ومنماصأاات الةتحاا قاامم اأاات عباا بى  ااذك االسااعةتص  ضاامح إجاانا ا  لراساا  
ل  المدرمدسعاامحلد ع،د عتحقمد عاارنممدععاادشد دععاامسدر امععاادوادلعااد رد ج مععععارفعم عدو 

قاو لور جتالا  الامالي الوتيات  ا  وقت بطيةت التراس  ضنور  بلنف وجأ  صرن سمتلبنم حمل وا
الةلات  -) الةلات االقع اتلوب،قم  ر لتل العنمم  الةةني  المسعتاا  ليموعمو الم،ي  والمعمفيا   ا  

    وتل  اح خلل اسعمفت   ذك االسعةتص .الةلت الةميى( -الةلت السمتسى  -االجعمتمى 
  لرنض الة،  الليم .او الليم   م  ذك المليمات     غتع  السني  ولح بسعختم إال

عملف  ع(واك عجزد عااشك عارع ونك ع)ع
عااد ح 

ع:األم ممععاادم ن ت : أوال
ع...............................................ع:عاالم ع)عاخرم  ىع(

ع................................................ع:عععااكلدمدعع
عم  سععععععععم  سعمس ب عععععععععععععمس ب عأمر ذععع        أمر ذعععع:ععع ااعلممع اا  جع
  سنما  10 من اكث عععععععع10ع–ع5 منععععععع منوات5 من :عععأق ع/االدا دعاار  دسمع ااخد ة
 

ع
ع
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ــد األول :  ــة     البع ــد االقتصــادى للتنمي ــة البع ــد يف تقي ــوادي اجلدي ــة ال دور جامع

 البشرية املستدامة
 غري مواقة ماإق حد  مواقة

1 
اتفاقات لتفعيل دور القطاع اخلاص يف تدريب الطالب واحتساب مدة التـدريب إحـدى    تعقد

 متطلبات التخرج.
   

    تنظم دورات حول كيفية عمل مشروع صغري وإدارتت للحد من البطالة والفقر. 2
    تقيم معارض تسويقية للطالب لتشجيعهم على العمل لزيادة الدخل 3
    دم برامج اثرائية لتحسني مستوى خرجييها ملواكبة تطورات سوق العملتق 4
    تقوم بنشر الوعي بأهمية احلفاظ على احتياجات األجيال القادمة . 5
    تنظم برامج تدريبية حول طرق احلفاظ على املوارد وترشيد استهالكها. 6
    .مصادر جديدة للثروةتقوم بإجراء دراسات للبحث عن  7
    املدربة مبا يتناسب وتغري املهناملؤهلة ودعم اجملتمع حباجاتت من القوى العاملة ت 8

 م
البعـد الثــاني :  دور جامعــة الـوادي اجلديــد يف تقيــة البعـد االجتمــاعى للتنميــة    

 البشرية املستدامة
 غري مواقة إق حد ما مواقة

    املهين.تنمى وعى اجملتمع بأهمية التعليم والتدريب الفين و 1
    دعم برامج حمو األمية مبفهومها الواسع )األجبدية، الوظيفية،الثقاقية، التقنية(.ت 2
    اجلنسني .املساواة بني  تنظم األنشطة اليت تسهم يف تقية مبدأ 3
    تطبة نتائج األحباث العلمية يف حل املشكالت التعليمية واجملتمعية 4
    املوروث الثقايف للمجتمع احمللي تصمم برامج للمحاقظة على 5
    تسهم برباجمها وأنشطتها يف تدعيم قيم وعادات اجملتمع احمللى. 6
    توقر برامج تعليمية وتدريبية جلميع أقراد اجملتمع 7
    تقوم بنشر مبادئ وقيم العدالة االجتماعية داخل احلرم اجلامعي. 8
    واملعيشية لتحسني حالتهم الصحيةاجملتمع  لصحي ألقرادتهتم بالتثقيف ادورات ندوات وتنظم  9
    .اجملتمعيةمع املؤسسات تكوين قنوات اتصال  تتيح 10
    تدعم الربامج الالزمة لتهيئة املسنني ملتغريات احلياة االجتماعية. 11
    اجملتمع. استقراريف حل املشكالت االجتماعية اليت تهدد  تسهم 12

 م
ــد الثا ــة     البع ــد السياســى للتنمي ــة البع ــد يف تقي ــوادي اجلدي ــة ال ــث:  دور جامع ل

 البشرية املستدامة
 غري مواقة إق حد ما مواقة

    يف املناسبات الوطنيةاحمللي تشارك اجملتمع  1
    تقوم بتوعية أولياء األمور مبتطلبات ومفاهيم الرتبية السياسية لألبناء. 2
    طي يف املناقشات املختلفة.تدعم أسلوب احلوار الدميقرا 3
    تزيد من املساحة املخصصة ملناقشة القضايا السياسية املطروحة 4
    توقر برامج تثقيف سياسي للفئات اليت ال تظى باهتمام كاف داخل اجملتمع 5
    توقر برامج وأنشطة تنمى الوالء واالنتماء لدى أقراد اجملتمع. 6
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امعة الوادي اجلديد يف تقية البعد البيئى للتنميـة البشـرية   البعد الرابع :  دور ج

 املستدامة
 غري مواقة إق حد ما مواقة

    تصمم برامج لتشجيع الزراعات العضوية الصديقة للبيئة. 1
    تستغل املعسكرات الطالبية يف تنظيم محالت التشجري باألحياء 2
    )التدريب واالستشارات والدراسات( رقع كفاءة القدرات احمللية إلدارة البيئةت 3
    تقوم بإجراء دراسات تستهدف االعتماد على الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية 4
    البيئيالتلوث  بأضرار توعيةتنظم محالت  5
    ترص على أن تكون بيئتها اجلامعية بيئة نظيفة. 6
    ها يف مواجهة الكوارث البيئيةُتنشئ وحدة إلدارة األزمات اجلامعية وتستفيد من 7
    تدمج الرتبية البيئية ضمن املناهج واملقررات اجلامعية 8

 


