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ح نتطبيق جامعة منظمة االعمال بمصر كصيغة دذيثة تصىر مقتر
 فً تطىير انتعهيم انعانً وانجامعي 
 دادـإع

 باسم سهيمان صانخ جادهللا /د
 أستـــاذ أصـــول التربٌـــة المساعـــد

 جامعـــة أسٌـــوط –كلٌـــة التربٌـــة 

 مهخـــــص انبذـــــث
ايعػػات يمظيػػات ال يػػاؿ ،ػػ  يوػػر  هػػدؼ احث ػػث احػػص احتصوػػؿ حتوػػصر يقتػػرح حتطث ػػؽ  

ه  أهدا،ػػ،لسػػ ا احتعلػػ ـ اح ػػايعص  ص صتػـػ  ػػرض ا طػػار احي ػػاه يص حلتعلػػ ـ احعػػاحص صاح ػػايعص يػػف   ػػث 
احيعػا  ر احيسػتمديا   ص تطػص ر مظػاـ احتعلػ ـ احعػاح  ،ػ  يوػرت د اته  صثعض احيقتر ػات حأثعاده  ص ص 

ر احي ػػػاه يص ح ايعػػػات يمظيػػػات صيصقػػػل اح ايعػػػات احيوػػػر ا  ص ػػػرض ح طػػػا حتوػػػم ؼ اح ايعػػػات
ال ياؿ يف   ث احمشأة صاحي هـص  صالهي ا  صاحيثادىء  صاألسس  صاحموائص  صاحرؤ ػا  صاحرسػاحا  
صاحق ـ احتمظ ي ا  صالهداؼ صاألمياط ا دار ا  صأدصارها صصظائ هػا  ص ػرض حميػاذج  ايعػات يمظيػات 

  صتـػ احتصوػؿ احػص ثترصماس احتكمصحص  ػا ثياح ز ػا ايعا   ص  ايعا ك ترمج ثاحصل ات احيت دةال ياؿ ك
يكصمػػػات   ص أهػػػداؼ  ص ،لسػػػ اثيوػػػر  صتت ػػػيف   يػػػاؿتوػػػصر يقتػػػرح  مشػػػاء  ايعػػػات يمظيػػػات األ

اح ػيامات احصا ػب تصا،رهػا   ص  ياؿ ،ػص يوػريعصقات تطث ؽ  ايعا يمظيات ا ص احتوصر احيقترح  
تاي ػػػا  صاسػػػتمدـ احثا ػػػث احيػػػمهج   يػػػل  ػػػرض ي يص ػػػا يػػػف احتصوػػػ ات احمحم ػػػاح احتوػػػصر احيقتػػػرح

 احصو ص احت ل لص حيتغ رات احث ث  صتصوؿ احثا ث احص ي يص ا يف احمتائج اهيها: 
إف احتػػػأا رات احترثص ػػػا صاحتعل ي ػػػا احيترتثػػػا  لػػػص احيتغ ػػػرات احعوػػػر ا ،ػػػص شػػػص ي ػػػالت 

صرة ،ػص اح  اة ثو ا  ايا ص لص احتعل ـ ثو ا ماوا أدى إحص  رصرة األمذ ثػمظـ  د اػا صيتطػ
ف احتعلػػػػ ـ ثا تثػػػػار ذحػػػػؾ  ػػػػرصرة يػػػػف  ػػػػرصرات هػػػػذا احعوػػػػر   احتعػػػػاصف اح ػػػػايع  صاحشػػػػراكات صا 

  صاف األكاد ي ػػػا تعػػػد يػػػف احصسػػػائؿ احما  ػػػا حتيكػػػ ف اح ايعػػػات يػػػف ت سػػػ ف ثراي هػػػا احتعل ي ػػػا
 ايعا يمظيات األ ياؿ تعد ا د الت اهػات اح د اػا احتػص تعيػؿ  لػص تػص، ر ،ػرص احػتعلـ احتػ  

 ا ا احعيؿ اح صهر ا حيمظيا األ ياؿ ،  احصقت احيماسب. تد ـ ق 
 واوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: 

ت ص ػػؿ احتوػػصر احيقتػػرح ح ايعػػا يمظيػػات ال يػػاؿ إحػػص اح ػػا  يػػؿ  قػػـص احيسػػئصحصف  ػػف 
 طالم تػػاح  لػػص ت ػػارب احتطػػص ر احعاحي ػػا ص قػػد مطػػص احتعلػػ ـ ثتم  ػػذها ص،قػػاا ل ت ا ػػات احي تيػػل  

حػد ـ هػذه الت اهػات اح د اػا  احتعلػ ـ احعػاحصات اق ات حلتمس ؽ ثػ ف أ هػزة احدصحػا احيمتل ػا صصزارة ص 
  .صتيص لها صال تراؼ ثها

 احتعل ـ احعاحص صاح ايع .. - ايعا يمظيا ال ياؿ: الكلمات المفتاحٌة
 :ةــــــــــــذمـــمق
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ا احالزيػػا حمه ػػا احي تيػػل  ق ػػ ا احتعلػػ ـ ،ػػص يوػػر إ ػػدى احق ػػا ا احي صر ػػا صاألساسػػ 
حكصمه أ د احد ائـ احرئ سا اح رصرىا حلتمي ا احشايلا ثأثعادها احس اسػ ا صالقتوػاد ا صال تيا  ػا 
،ص ظؿ احت د ات صاحيتغ رات احسر عا صاحاصرات احعلي ا احيتال قا كاصرة احيعلصيات صيا  رتثط ثهػا 

اصرة احتكمصحص  ا صيا وا ثها يف تقدـ  ليػ  يف ام  ار يعر،   صاصرة التوالت صا مترمت  صاح
ثشػػكؿ مػػاص. صاح ػػايعص  يػػذهؿ  صاحتػػص امعكسػػت  لػػص احتعلػػ ـ ثشػػكؿ  ػػاـ ص لػػص احتعلػػ ـ احعػػاحص

صيػف مالحػه   احتعل ـ اح ايع  أ د احي ات ح احي ركا حع لا احتقدـ صاحتمي ا ،   ي ل أم ػاء احعػاحـ،
صتقػػل  ل ػػه يسػػؤصح ا   هػػص رسػػاحا مط ػػرة صيهيػػا  ،ر ػػتـ احتوػػدح حت ػػد ات احعػػاحـ احيتقػػدـ احيعاوػػ

 حلق اء  ل  أسثاب احتملؼ  ف ركب اح  ارة. ؛صتصس ل قا دتها  مشر احاقا،ا صاحعلـص احيمتل ا
احعاح  يسئصل  ف تزص د احي تيل ث ا اته يف احك اءات احثشر ا  اح ا احيستصى احتعل ـ  عد ص 

ر ،ػػص رأس احيػػاؿ احثشػػرى    ػػث أف  يل ػػا ،ػػص يمتلػػؼ احي ػػالت  صهػػص يػػف أهػـػ يوػػادر السػػتايا
إ داد صتأه ؿ صتمي ا احعمور احثشرى تعد يف أصحص ات األمياط صاحوػ   اح د ػدة حلتعلػ ـ اح ػايعص ،ػص 

هذا ثا  ا،ا إحص دصره احثارز صاألساس  ،  ت د د يستقثؿ احشعصب. صيف اـ   يعظـ احدصؿ احيتقديا
ا تثػػاره األداة احرئ سػػ ا ،ػػص تزص ػػد احي تيػػل ثاحيتمووػػ ف صتطػػص ره ث  ػػايعصكػػاف الهتيػػاـ ثػػاحتعل ـ اح

صاحعماور احثشر ا احيؤهلػا صاحيصاكثػا أل ػدث احتطػصرات ،ػص شػتص احي ػالت. ،علػص احوػع د احعػاحيص  
ثهػػا  ػػف   ػػايعصأمػػذت احعد ػػد يػػف احػػدصؿ احيتقديػػا  لػػص  اتقهػػا يسػػئصح ا ت سػػ ف يمر ػػات احتعلػػ ـ اح

حييارسػػػات احتعل ي ػػػا احتػػػص ت ػػػرى ،ػػػص يؤسسػػػاته صيػػػدى ك ػػػاءة طر ػػػؽ إ ػػػراء يرا عػػػا  ذر ػػػا حكا،ػػػا ا
 (Stephen Byers,2011,6 )يمر اته صيدى ارتثاطها ثيتطلثات سصؽ احعيؿ. 

ثتمػػػر ج مص  ػػػا يع مػػػا يػػػف احمػػػر   ف ذات يصاوػػػ ات  اصأوػػػثح احتعلػػػ ـ اح ػػػايعص يطاحثػػػ
احعليػػػػػص صشػػػػػرصط ي ػػػػػددة يعتػػػػػرؼ ثهػػػػػا  احي ػػػػػاا ث  ػػػػػث  سػػػػػتط ل احتعايػػػػػؿ يػػػػػل يعط ػػػػػات احتقػػػػػدـ 

صاحتكمصحص ص  صيف هما ،قد أوث ت احمظرة إحص احتعل ـ اح ػايعص أكاػر شػيصح ا صتعق ػداا  ث  ػث حػـ 
تعػػد يهيػػا احتعلػػ ـ اح ػػايعص قاوػػرة  لػػص تمػػر ج يتمووػػ ف  لػػص احيسػػتصى احقػػصيص  ثػػؿ تمػػر ج 
 ػا يتموو ف دصح  ف قادر ف  لص ،هـ صيعر،ا صاست عاب احتطصرات احعلي ا صا م ػازات احتكمصحص 

 صاحتغ رات احهائلا ،ص يمتلؼ ي الت اح  اة.
صيػػف هػػذا احيمطلػػؽ حػػـ  عػػد تطػػص ر احتعلػػ ـ ثوػػ ا  ايػػا صاحتعلػػ ـ اح ػػايعص ثوػػ ا ماوػػا  

ميا أوثح  رصرة ت ر ها يتغ رات اح ا ر صاحيستقثؿ  ،هػص ،ػص  ا ػا يسػتيرة  ي رد امت ار  صا 
احتصا،ػػؽ يعػػه ص ػػؿ احيشػػكالت احتػػص حيرا عػػا ،لسػػ ته صمظيػػه صأسػػاح ثه لستشػػراؼ ا،ػػاؽ احيسػػتقثؿ ص 

تصا هػػه ص تطلػػب ز ػػادة ك ػػاءة صت سػػ ف احتعلػػ ـ اح ػػايعص صيماقشػػا احس اسػػات اح اح ػػا احتػػص تتعلػػؽ 
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  صأمشػػطته  صك ػػاءة احتػػدر س  صاحتػػدر ب  صمديػػا احي تيػػل  ثإوػػال ه صتطػػص ره يػػف   ػػث صظ  تػػه
 (94  3102حيقوصد  ي يد ،صزى  لص ا صيستصى أ  اء ه ئا احتدر س  صاحثرايج صغ رها.)

ص حز ػػػادة احطلػػػب ال تيػػػا ص  لػػػص احتعلػػػ ـ  ايػػػا صاحتعلػػػ ـ اح ػػػايعص ماوػػػا ،ػػػص يوػػػر  
وػػػػار  لػػػػص احتعلػػػػ ـ اح ػػػػايعص يسػػػػئصح ا كثػػػػرى  صهػػػػص أف تعيػػػػؿ اح ايعػػػػا  لػػػػص ت ق ػػػػؽ أهػػػػداؼ 
احي تيل  ،علص قدر"  صدة اح هد احتعل يص ،ص اح ايعا تكصف  صدة يمر اتها ييالا ،ص مر   ها 

دصا ثػػػه يػػػف يعلصيػػػات صمثػػػرات ح سػػػتط عصا ثهػػػا يصا هػػػا اح  ػػػاة احعيل ػػػا  ص  ققػػػصا يطاحػػػب صيػػػا زص 
 ( 032  3101ػ  ) سف ش اته "احي تيل صاحتمي ا احشايلا

صيف هما وار إ داد احقصى احثشر ا صتدر ثها يف أهـ صظائؼ اح ايعػا احتػص تعيػؿ  لػص  
رصة ص لػػص قػػدر إ ػػداده صتمي ػػا ت ق قهػػا ،ػػص  وػػر تأكػػد ، ػػه أف احعموػػر احثشػػرى هػػص يوػػدر احاػػ

متا ه صتت دد يكامته ،ص احي تيل  صكذحؾ  يعار،ه صقدراته صتطص ر يهاراته صمثراته  كصف  طاؤه صا 
 يكاما احي تيل ث ف احدصؿ احيتقديا.

ص لػػص احػػػرغـ يػػػف احتصسػػػل صاحتطػػػصر احػػػذى شػػهده احتعلػػػ ـ اح ػػػايعص احيوػػػرى ،ػػػص احسػػػمصات  
اكثػػه ت سػػف ،ػػص مص  ػػا هػػذا احتعلػػ ـ ص صدتػػه  ،لقػػد ثقػػص احتعلػػ ـ األم ػػرة  إل أف هػػذا احتصسػػل حػػـ  ص 

اح ػػايعص صألسػػثاب ص صايػػؿ يتعػػددة ي ا،ظػػاا  لػػص احػػميط احتقل ػػدى سػػصاء يػػف   ػػث ،لسػػ ته صأهدا،ػػه 
صه اكلػه صثمػاه احتمظ ي ػا  صيػف   ػػث ي تػصاه صطرائقػه صأسػاح ثه صمظػػـ تقص يػه  ،يػف يظػاهر احملػػؿ 

ت احيوػػر ا  ػػدـ ص ػػصد أمظيػػا ،عاحػػا حليتاثعػػا صاحتقػػص ـ  ػػتـ يػػف احتػػص يازاحػػت تعػػامص يمهػػا اح ايعػػا
 مالحها اح كـ  لص يدى ،عاح ا صك اءة هذه احيؤسسات ،ص ت ق ؽ األهداؼ احيص ص ا حها.

كيػػا أدى احتصسػػل احكيػػص ،ػػص احتعلػػ ـ اح ػػايعص إحػػص " ز ػػادة احكاا،ػػا احطالث ػػا ثاح ايعػػات  
سػػػب ثػػػ ف أ  ػػػاء ه ئػػػا احتػػػدر س صاحطػػػالب وػػػا ثها أص ػػػه قوػػػصر  د ػػػدة تتياػػػؿ ،ػػػص  ػػػدـ احتما

صازد ػػػػاـ قا ػػػػات احي ا ػػػػرات صاحيعايػػػػؿ صاحيكتثػػػػات ثػػػػاحطالب  ص ػػػػدـ احقػػػػدرة  لػػػػص إ ػػػػادة تقػػػػص ـ 
 (904  3103احطالب ،ص اليت امات".) يراد واحح ز داف 

صحقد ترتب  لص يا سثؽ أف قايت احعد د يف احدصؿ احيتقديا ثإ داث احتطص ر صا والح 
يػف مػالؿ تثمػص تطث ػؽ وػ   صأميػاط  د ػدة   ػايعصاحتعل ي ا ثيؤسسات احتعل ـ اح،ص احييارسات 

حلتعل ـ اح ايعص تهدؼ إحص ت س ف يمر اته صت ق ؽ احتمي ا القتوػاد ا صاحي ػزة احتما،سػ ا صا  ػداد 
رأس ياؿ ثشرى  لص در ا  اح ا يف احيهارة صاحيعر،ا صاحقدرة  لص ا ثداع. صيػف اػـ  سػعت تلػؾ 

ؿ يمظيػػػات األ يػػػاؿ احتاثعػػػا حهػػػا إحػػػص تعظػػػ ـ ق يػػػا احيػػػصرد احثشػػػرى احػػػذى تيلكػػػه احػػػدصؿ يػػػف مػػػال
ح سػػػا دها  لػػػص احص،ػػػاء ثيتطلثاتهػػػا صت ق ػػػؽ طيص اتهػػػا صاسػػػترات   اتها  ص يكمهػػػا يػػػف ت ق ػػػؽ ي ػػػزة 
تما،س ا ،ص ظؿ احتما،س ا احشد دة احتص  شػهدها القتوػاد احعػاحيص اح ػاحص  ماوػا ثعػديا   ػزت 

ا صاحماوا احتقل د ا  ف يصاكثا احتغ  رات صاحت صلت اح اداا ،ػص سػصؽ احعيػؿ  اح ايعات اح كصي 
 (  Renauld Coulson, Annick., 2008, 7) .صالقتواد احقائـ  لص احيعر،ا
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صثمػػػاء  لػػػص ذحػػػؾ  ظهػػػر  ػػػدد يػػػف احوػػػ   اح د ػػػدة حلتعلػػػ ـ احعػػػاحص ياػػػؿ اح ايعػػػات احيمت ػػػا  
صاح ايعػات احيقاصلت ػا   ايعص  ص ا مات اح ايعػات احث ا ػا  صاح ايعات ال،ترا  ا  صتدص ؿ احتعل ـ اح

  ( ,.Would,2008,10) Walton,J صأكاد ي ات إدارة األ ياؿ  ص ايعات احتعلـ احدائـ
يػػف أثػػرز هػػذه احوػػ    Corporate Universitiesصتعػػد  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ

 دا حلتعل ـ اح ايعص   قؽ احػرثط ثػ ف صأكارها امتشارا صتطصراصتطث قا  صتعد هذه اح ايعات ميطا  د
 ((Akram A. El-tannr, 2002, 76 أهداؼ احتعل ـ صيتطلثات سصؽ احعيؿ احيتال قا.

ص لػػص احػػرغـ يػػف امػػتالؼ يسػػي اتها يػػف دصحػػا ألمػػرى سػػصاء أكاد ي ػػات أص يعاهػػد احػػتعلـ  
مظيػا احتاثعػا حهػا أص  ايعات  إل أمها ت يؿ م ػس اح لسػ ا صهػص ارتثاطهػا ثأهػداؼ صاسػترات  ا احي

صاحتص تت دد ص،قا ل ت ا ات سصؽ احعيػؿ  صقػد امتشػرت تلػؾ اح ايعػات ،ػص رثػصع احعػاحـ كا،ػا يػف 
 أ ػػؿ  عػػؿ  يل ػػا احتعلػػ ـ أكاػػر يصاكثػػا حلت ػػد ات احراهمػػا  صيرتثطػػا ثيصاقػػل احعيػػؿ ثشػػكؿ كلػػص.

Judy C. Nixon &Marilyn M.Helms, 2002, 44)) 
 : ثـــــــبذة انـــــــمشكه

  ػايعص لص احرغـ يف احي اصلت اح ادة احيثذصحا حسػد اح  ػصة احقائيػا ثػ ف مظػاـ احتعلػ ـ اح
صيتطلثػػات سػػصؽ احعيػػؿ  إل أف احصاقػػل كيػػا تؤكػػده احتقػػار ر احرسػػي ا  شػػ ر إحػػص  ػػعؼ اسػػت اثا 

حيتطلثػػات سػػصؽ احعيػػؿ ص  ػػز اح ايعػػات اح كصي ػػا صاحماوػػا احتقل د ػػا   ػػايعصيمظصيػػا احتعلػػ ـ اح
ا احتغ  ػػػػرات صاحت ػػػػصلت اح اداػػػػا ، ػػػػه    ػػػػث  ال ػػػػظ أف يعظػػػػـ احثػػػػرايج األكاد ي ػػػػا  ػػػػف يصاكثػػػػ

صيماه ها تركز  لص احمصا ص احمظر ا ،قػط  صل تهػتـ ثاح صامػب احعيل ػا  صتثعػد  ػف احصاقػل اح ػاحص 
حلقطا ػػات المتا  ػػا صيف اػػـ ،ػػإف احيهػػارات احتػػص  تيتػػل ثهػػا احعد ػػد يػػف مر  ػػص اح ايعػػات غ ػػر 

 ( 4  3109) ي لس احصزراء   طلثات سصؽ احعيؿ  صلتؤهلهـ حالممراط ثه.يالئيا يل يت
،عاح ػا احتعلػ ـ اح ػايعص  ص ػدـ قدرتػه  لػص يصاكثػا  امم ػاضصتش ر ثعض احدراسػات إحػص 

 :  احت د ات احعور ا  ص ر ل ذحؾ إحص ص صد ثعض احيشكالت يف أهيها

  احطالب. يصد مظـ احقثصؿ ثاح ايعات ص دـ يرا اتها حي صؿ صقدرات 
  يػػػصد احمطػػػط احدراسػػػ ا صيقرراتهػػػا صيماه هػػػا ص ػػػعؼ يال قتهػػػا حيعط ػػػات احتطػػػصر احعليػػػص 

 صاحتكمصحص ص احيتسارع
  ػػػػعؼ ا يكامػػػػات احياد ػػػػا حل ايعػػػػات يتيػػػػاالا ،ػػػػص يثام هػػػػا صيعايلهػػػػا صت ه زاتهػػػػا صيكتثاتهػػػػا 

 (344  3100)ي يد غامـ   صيصازمتها احياح ا.
 ص ت ػػح عص كي ػػاا صك   ػػاا يػػل ا ت ا ػػات سػػصؽ احعيػػؿ ػػعؼ يالءيػػا مر  ػػص احتعلػػ ـ اح ػػاي  

ذحػػؾ ،ػػص ارت ػػاع مسػػثا احثطاحػػا ثػػ ف احمػػر   ف  صتػػدمص روػػ دهـ احيهػػارى  صامم ػػاض قػػدراتهـ 
 احتما،س ا  صر،ض سصؽ احعيؿ حلكا ر يمهـ. 
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  صاحتعلػ ـ صاحتػص تظهػر ،ػص اح ا ػا حػثعض احيهػف صاحصظػائؼ احتػص ل  ا متػاجاتساع اح  صة ث ف
حتعلػػ ـ اح ػػاحص أص احعكػػس    ػػث ل   ػػد مر  ػػص ثعػػض احتمووػػات احعلي ػػا ،ػػرص  ص،رهػػا ا

 (23  3102)يعهد احتمط ط احقصيص   .احعيؿ احيماسثا ثعد احتمرج
  ػػػعؼ قػػػدرة يؤسسػػػات احتعلػػػ ـ اح ػػػايعص اح كصي ػػػا  لػػػص احتمػػػا،س يػػػل اح ايعػػػات األ مث ػػػا 

 تطلثات سصؽ احعيؿ.صاحماوا ذات اح ركا األسرع صاحيرصما األقدر  لص احتك ؼ يل ي
  ام وار اح ايعات اح كصي ػا ،ػص اح  ػز احي لػص  ص ػدـ امطالقهػا إحػص احتعايػؿ يػل احيوػادر

 ـيوػػادر احيعر،ػػا احعلي ػػا صاحتقم ػػا أ ـاحعاحي ػػا سػػصاء ،ػػص اسػػتقطاب أ  ػػاء ه ئػػا احتػػدر س أ
 يوادر احتيص ؿ.

 ر صاحتطػصر مظػراا حتعقػد احثطء احشد د ،ص است اثا اح ايعػات صاحيعاهػد اح كصي ػا حيطاحػب احتغ ػ
 ( 4  3100  صزارة احتعل ـ احعاحص) .احث رصقراط ا صا دار ا ا  راءات

احتعلػػ ـ ثاح ايعػات احيوػػر ا أوػث ت  ػػرصرة ل م ػاراا  ،لػػف  تطػص رصيػف اػػـ ،ػإف  يل ػػا 
ص ػل ثاحث ث  ػف وػ    د ػدة  ص تستط ل اح ايعات احيور ا يصا ها هذه احيما،سا احشرسا إل 

مشػػاء احت اح ػػات احتعل ي ػػا صت ع ػػؿ اح ػػراؾ  طػػص رقصي ػػا حت اسػػترات   ا أمشػػطتها احتعل ي ػػا صاحث ا ػػا صا 
مشػػػاء يراكػػػز حلتي ػػػز حر،ػػػل قػػػدرتها  األكػػػاد ي  احػػػدصح   صتصسػػػ ل رقعػػػا تثػػػادؿ األسػػػاتذة صاحثػػػا ا ف صا 
احتما،س ا صت سػ ف أدائهػا صت ص ػد يمر اتهػا حل وػصؿ  لػص يراكػز يتقديػا ،ػ  احتوػم ؼ احعػاحي  

 يعات صاحيؤسسات األكاد ي ا صاحث ا ا.حل ا
الت اهػات اح د اػا ،ػص ،ػص احتسػاؤؿ احرئ سػص احتػاحص " يػا  احث ػثصيف اـ  تت ػدد يشػكلا 
 صتت رع تساؤلت احدراسا اح اح ا إحص يا  لص:تطص ر احتعل ـ احعاحص صاح ايعص 

 يا الطار احي اه ـ حلتعل ـ احعاحص صاح ايعص ،ص يور؟ -0

   ؟ص ح ايعات يمظيات األ ياؿيا ا طار احي اه ي -3

 مياذج ثعض احدصؿ ،ص تطث ؽ  ايعات يمظيات ال ياؿ؟يا  -2
 ،ص يور؟يا احتوصر احيقترح حتطث ؽ  ايعات يمظيات األ ياؿ  -9

 :  ثــــــبذذاف انــــــأه
 الحالي إلى:  البحثهدف 

 . رض ا طار احي اه يص حلتعل ـ احعاحص صاح ايعص ،ص يور -0

 ح ايعات يمظيات األ ياؿ.ا طار احي اه يص  رض  -3

 .مياذج ثعض احدصؿ ،ص تطث ؽ  ايعات يمظيات ال ياؿاحتعرؼ  لص  -2

 احتصوؿ إحص توصر يقترح  يكام ا تطث ؽ ميط  ايعات يمظيات األ ياؿ. -9
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 :ثــــــانبذة ـــــــأهمي
 في النقاط التالية: البحثأهمية  تتمثم 
 ،ػص تطػص ر احتعلػ ـ احعػاحص صاح ػايعص يصاكثا يص صع احث ث حالت اهػات احعاحي ػا اح د اػا -0

صيتطلثػػات احعوػػر    ػػث أوػػث ت  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ ميطػػا تعل ي ػػا يعاوػػرا  
صات اهػػػا  احي ػػػا ل تملػػػص يمػػػه أح س اسػػػا تطػػػص ر حلتعلػػػ ـ احعػػػاحص ،ػػػ  أح دصحػػػا يػػػف دصؿ 

 احعاحـ تثغ  احيما،سا ،   ور احعصحيا صاقتواد احيعر،ا.
ثيتطلثػات سػصؽ احعيػؿ صا  ػداد مػر   ف يػؤهل ف ثشػكؿ  يعص ػاإف يص صع رثط احتعل ـ اح -3

يتي زصتص، ر ،رص  يؿ حهـ  صهذا  ياؿ احهدؼ احرئ س ح ايعات يمظيات األ ياؿ  ل 
 زاؿ ،  ثؤرة احيص ص ات اح  ص ا احت  حـ تمؿ الهتياـ احكا،  يف األ هزة صاحيؤسسػات 

 ذات احعالقا  لص احيستصى احقصيص. 

 يكػػف أف حتطث ػػؽ  ايعػػات يمظيػػات ال يػػاؿ  تهػػا توػػصرا يقتر ػػا تطػػرح احدراسػػا ،ػػ  مها -2
 احيورى.  ايعص سهـ ،ص ت س ف يمر ات احتعل ـ اح

 ة:ــــــــات سابقــــــــدراس

حلدراسات احساثقا أهي ا ،  يسا دة احثا ث  لص إحقاء اح صء  لص يشكلته صاسػتمالص 
حثا ػث ،ػ  دراسػته  لػص تمػاصؿ احدراسػات أهدا،ه احرئ س ا ثدقا ص ما ا  صيف هذا احيمطلؽ  رص ا

 صقسيها إحص دراسات  رث ا  ثتطص ر احتعل ـ احعاحص صاح ايعص ذات ولا

 ة:ــــــــات عربٌــــــــدرس: أوال

 (:7002دراسة سوما عمى سمطين) -

احتعػػرؼ  لػػص ي هػػـص ا دارة السػػترات   ا صدصا ػػص تطث قهػػا ،ػػص احػػص هػػد،ت هػػذه احدراسػػا 
حتعػػػػرؼ  لػػػػص شػػػػكؿ احييارسػػػػا اح عل ػػػػا ألسػػػػلصب ا دارة السػػػػترات   ا ،ػػػػص يمظيػػػػات األ يػػػػاؿ صا

يمظيات األ ياؿ احوما  ا ،ص احسا ؿ احسصرى  ثا  ا،ا إحػص تثػ ف أاػر تطث ػؽ أسػلصب ا دارة 
السػػػػترات   ا  لػػػػص أداء يمظيػػػػات األ يػػػػاؿ احوػػػػما  ا احعايػػػػا ،ػػػػص احسػػػػا ؿ احسػػػػصرى  صص ػػػػل 

أداء تلػػؾ احيمظيػػات ،ػػص سػػصر ا. صاسػػتمديت احثا اػػا ي يص ػػا يػػف احيقتر ػػات حت سػػ ف صتطػػص ر 
قلػػا  ػػدد يػػد رى  أسػػلصب احصوػػ ص احت ل لػػص  صتصوػػلت احدراسػػا إحػػص ي يص ػػا يػػف احمتػػائج يمهػػا؛

احيمظيػػػػات ي ػػػػؿ احث ػػػػث احػػػػذ ف حػػػػد هـ يعلصيػػػػات  ػػػػف ي هػػػػـص ا دارة السػػػػترات   ا صيكصماتهػػػػا  
د ائـ السترات   ا ثها ص،قػا حلي هػـص ثا  ا،ا إحص ثعد احيمظيات ي ؿ احث ث كا را  ف ص ل اح

احعليػػص  صص ػػصد قوػػصر كث ػػر ،ػػص  يل ػػا ت ل ػػؿ احث ئػػا احدامل ػػا صاحمار  ػػا ،ػػص احيمظيػػات ي ػػؿ 



2028  (2ج)ٌناٌر ( 113)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 82 

احث ػػػث  ػػػف  يل ػػػا ت ل ػػػؿ احث ئػػػا احدامل ػػػا صاحمار  ػػػا حيمظيػػػات األ يػػػاؿ ص،قػػػا حلي هػػػـص احعليػػػص  
ارد احياح ػػا احالزيػػا حعيل ػػا توػػي ـ مػػدرة احيػػص  ػػالصة  لػػص  ػػدـ تػػصا،ر مظػػـ يعلصيػػات إدار ػػا ،عاحػػا ص 

 ،ص احيمظيات ي ؿ احث ث.  السترات   ات
   (:7002) دراسة أنيس أحمد وذياب محل وأحمد عمى -

هد،ت هذه احدراسا إحص احتعرؼ  لص أهـ احموائص صاحسيات احتص تي زت ثها يمظيػات   
احي ػػػػا صظهػػػػصر ظػػػػاهرة األ يػػػػاؿ احيعاوػػػػرة ،ػػػػص األح  ػػػػا احااحاػػػػا ،ػػػػص ظػػػػؿ احت ػػػػد ات صاحيما،سػػػػا احع

احعصحيػػا  كيػػا هػػد،ت احدراسػػا احتعػػرؼ  لػػص احموػػائص احتػػص يكمػػت تلػػؾ احيمظيػػات يػػف يصاكثػػا 
احيتغ ػػرات صاحيسػػت دات احتػػص ت ػػدث ،ػػص ث ئػػا د ماي ك ػػا ثاحغػػا احتعق ػػد صاحتغ  ػػر يػػف مػػالؿ إ ػػراء 

تػػزايف يػػل كػػؿ احتغ  ػػرات ،ػػص أمظيتهػػا ا دار ػػا صه اكلهػػا احتمظ ي ػػا صاثتكػػار مظػػـ أ يػػاؿ  د ػػدة ت
ير لػػا. صتصوػػلت احدراسػػا إحػػص ثعػػض احمتػػائج يمهػػا؛تي ز يمظيػػات األ يػػاؿ احوػػما  ا احيعاوػػرة 
،ػػص األح  ػػا احااحاػػا ثموػػائص تسػػيح حهػػا ثػػاحتطصر ،ػػص أمظيتهػػا ا دار ػػا صه اكلهػػا احتمظ ي ػػا صمظػػـ 

ايػؿ يػل أ ياحها حتتزايف يل احتطصر ،ص كػؿ ير لػا ث  ػث تكػصف احيقصيػات يعػدة ثشػكؿ سػل ـ حلتع
أ ػػا يسػػت دات ث ئ ػػا  يكػػف أف تظهػػر. كيػػا تصوػػلت إحػػص أف احيمظيػػات احيعاوػػرة تتيتػػل ثص ػػصد 
صسػائؿ اتوػالت احكترصم ػا يتطػصرة تسػتايرها ،ػػص ت ع ػؿ أمشػطتها صمقػؿ صتثػادؿ احيعلصيػات ثشػػكؿ 
 سر ل  هذا ثا  ا،ا إحص تي ز هذه احيمظيػات ثاحعوػر ا صاح دااػا صقػدرتها  لػص احيما،سػا  احي ػا

  صاحدمصؿ ،ص ، اء احسصؽ احصاسل دصف  دصد أص ق صد.
 (:7022) دراسة أحمد طرطار وسارة حميمى -

هػػد،ت هػػذه احدراسػػا إحػػص احتعػػرؼ  لػػص أاػػر تطث ػػؽ إدارة احيعر،ػػا ،ػػص ت ق ػػؽ ا ثػػداع ،ػػص 
يمظيات األ ياؿ احتص تسعص ح سػت اثا صاحتك ػؼ يػل احتغ ػرات احيسػتيرة صاحسػر عا احتػص  شػهدها 

احعػػاحيص يػػف مػػالؿ رسػػـ اسػػترات   ا صا ػػ ا تسػػيح حهػػا ثاكتشػػاؼ أهػػـ اح ػػرص صت مػػب القتوػػاد 
كػؿ احتهد ػدات  تػص تػػتيكف يػف احثقػاء صالسػػتيرار ،ػص األسػصاؽ. صتصوػػلت احدراسػا إحػص ي يص ػػا 
يف احمتائج أهيها:أف ا تياد استرات   ا احثمػاء احيعر،ػص ،ػص يمظيػات األ يػاؿ  عػد أيػر  ػرصرى 

ع ثها كيػػػا أف  يل ػػػا ا ثػػػداع تيػػػر ثػػػاالث يرا ػػػؿ تثػػػدأ ثتصح ػػػد األ،كػػػارص ص تيػػػص حت ق ػػػؽ ا ثػػػدا
احيعػػارؼ اح د ػػدة  اػػـ ت ص لهػػا إحػػص يشػػرصع. صتقػػـص إدارة احيعر،ػػا يػػف مػػالؿ هػػذه احيرا ػػؿ ثػػدصر 
صا ػػػػػح ،ػػػػػص ت ق ػػػػػؽ ا ثػػػػػداع ثتلػػػػػؾ احيمظيػػػػػات  لػػػػػص أداء  ػػػػػايلص هػػػػػذه احيمظيػػػػػات ص يل اتهػػػػػا 

 يف يصاردها احيعر، ا. المتا  اصيمت اتهاصك   ا الست ادة
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 ثانٌا:الدراسات األجنبٌة:

 (:7000دراسة كريستوفر بوبر) -

احتعػػرؼ  لػػص األ،ػػراد صاحص ػػدات احتػػص تسػػت  د يػػف متػػائج  يل ػػات هػػد،ت هػػذه احدرسػػا احػػص 
احتقص ـ دامػؿ  ايعػات يمظيػات األ يػاؿ  صاحصقػصؼ  لػص األهػداؼ احرئ سػ ا حتقػص ـ ثػرايج تػدر ب 

صاحتعرؼ  لص يكصمات تقار ر احتقص ـ األكار ،ائػدة ص،عاح ػا  صاحصقػصؼ   ايعات يمظيات األ ياؿ 
  لص احعصايؿ احتص تؤار  لص استمداـ متائج احتقص ـ حثرايج تدر ب  ايعات يمظيات األ ياؿ. 

صقد ا تيدت هذه احدراسا  لص أسلصب احث ث احي دامص احك  ص يتعدد احيصاقل  صموصوا 
سػػا اح احػػا  لػػص أرثػػل  ايعػػات يمظيػػات أ يػػاؿ  صت ػػيمت صأف هػػذا احث ػػث اسػػتمدـ يػػدمؿ درا

يقاثالت ي دام ا يل احيسئصصح ف احكثػار ،ػص هػذه اح ايعػات  صيرا عػا احصاػائؽ ثشػكؿ يتعيػؽ حكػؿ 
 يعلصيات احتقص ـ. صتصولت احدراسا يف مالؿ ذحؾ إحص ي يص ا يف احمتائج  يمها:

 عات يمظيات األ ياؿ  هػـ: أف أكار اح ئات احيست  دة يف  يل ات احتقص ـ دامؿ  اي
أ  ػػػاء ،ر ػػػؽ احتقػػػص ـ  صاحقػػػائي ف ثتوػػػي ـ ثػػػرايج احػػػتعلـ صتطص رهػػػا  صأ  ػػػاء ه ئػػػا 

 احتدر س صاحيدرث ف  صقادة اح ايعا  صاحيرشد ف األكاد ي  ف.

  أف تطػػػػػص ر احثػػػػػرايج احتعل ي ػػػػػا صاحتدر ث ػػػػػا صت ػػػػػد اها  صتمي ػػػػػا قػػػػػدرات أ  ػػػػػاء ه ئػػػػػا
د ػػػػدة  صتسػػػػص ؽ احثػػػػرايج ح يهػػػػصر  د ػػػػد تعػػػػد احتػػػػدر س  صتطػػػػص ر أمشػػػػطا تدر ث ػػػػا  

 األهداؼ احرئ س ا لستمداـ متائج احتقص ـ دامؿ  ايعات يمظيات األ ياؿ.

   تعد  صدة التواؿ  صاحتصق ت احيماسب  صالحتزاـ ثتقثػؿ متػائج احتقػص ـ  ص ػصدة احتقػص ـ
 تائج احتقص ـ.صاحيوداق ا صاحعالقا اح ق ق ا ثاح ايعا يف احعصايؿ احيؤارة  لص ،عاح ا م

 (:7007دراسة ألن تشتينجهاجن) -

احتعرؼ  لص مشأة احتعل ـ احعاحص ،ص احصل ات احيت ػدة األير ك ػا  احص هذه احدراسا  هد،ت
صاحصقصؼ  لص احيقدي ف اح ػاح  ف صاح ػدد حلتعلػ ـ احعػاحص ،ػص احسػ اؽ األير كػص ،ػص ظػؿ القتوػاد 

األ يػاؿ صتطصرهػا صأهػدا،ها صأدصارهػا ،ػص  اح د د  صاحصقػصؼ  لػص ظػرصؼ مشػأة  ايعػات يمظيػات
 احي تيل األير كص.

صقػػد ا تيػػدت هػػذه احدراسػػا  لػػص أسػػلصب احدراسػػات احيسػػ  ا  صتصوػػلت يػػف مالحػػه إحػػص 
 ي يص ا يف احمتائج يمها:

  أف كػػػػػػؿ احوػػػػػػ   احيؤسسػػػػػػ ا اح د اػػػػػػا حلتعلػػػػػػ ـ احعػػػػػػاحص ظهػػػػػػرت صتطػػػػػػصرت اسػػػػػػت اثا
يعاوػػػػػػر  صاحتغ ػػػػػػر ،ػػػػػػص احي تيػػػػػػل حال ت ا ػػػػػػات صاحيتطلثػػػػػػات احماوػػػػػػا ثالقتوػػػػػػاد اح

 األير كص.
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  أف احتهد ػػد اح ق قػػص حيؤسسػػات احتعلػػ ـ احعػػاحص صاح ػػايعص احتقل د ػػا   ػػأتص يػػف داملهػػا
صحػػ س يػػف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  ص تياػػؿ هػػذا احتهد ػػد ،ػػص  ػػعؼ السػػت اثا 

 ل ت ا ات احسصؽ صيتطلثاته.

 ظيػػات األ يػػاؿ  صاح ا ػػا إحػػص أف المتعػػاش القتوػػادى صت ق ػػؽ احي ػػزة احتما،سػػ ا حيم
ق ادات  اح ا احمثػرة صقػصى  ايلػا  لػص در ػا  اح ػا يػف احيهػارة يػف احػدصا،ل احرئ سػ ا 

 حمشأة  ايعات يمظيات األ ياؿ صتطصرها ،ص احصل ات احيت دة. 

 (:7007دراسة ستيفن هاندلى ) -

 لػص  احتعػرؼ  لػص ياه ػا  ايعػات يمظيػات األ يػاؿ  صاحصقػصؼاحص هد،ت هذه احدراسا 
اح ػػرصؽ اح صهر ػػا ث مهػػا صثػػ ف أقسػػاـ احتػػدر ب احتقل د ػػا احقائيػػا دامػػؿ يمظيػػات األ يػػاؿ  صاحتعػػرؼ 
 لص يثررات صدصا ص مشأة  ايعات يمظيات األ يػاؿ صتطصرهػا ،ػص احصل ػات احيت ػدة األير ك ػا  

 صاحصقصؼ  لص اح ات احتعاصف ث ف  ايعات يمظيات األ ياؿ صاح ايعات احتقل د ا.
تيدت هذه احدراسا  لص احيمهج احصوػ ص  صتصوػلت يػف مالحػه إحػص ي يص ػا يػف صقد ا 

يػػػف أهيهػػػا:أف  ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ تقػػػـص  لػػػص أسػػػاس ت ق ػػػؽ احي ػػػزة احتما،سػػػ ا  احمتػػػائج 
حيمظيا األ ياؿ  صذحؾ ثاحترك ز  لص احتعل ـ صاحث ث احعليص احػذى  ػرتثط ثاألهػداؼ السػترات   ا 

يمظيػػات األ يػػاؿ ،ػػص احصل ػػات احيت ػػدة األير ك ػػا  ت ظػػص ،ػػص احصقػػت أف  ايعػػات  ص حليمظيػػا.
.  احراهف ثيكاما   ص ا تؤار  لص احتعلـ آللؼ األ،راد كؿ  ـص

أف تعػػاصف احكل ػػات صاح ايعػػات احتقل د ػػا يػػل  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  تػػ ح حهػػا احعد ػػد 
دؿ مثػػرات أ  ػػاء ه ئػػا يػػف اح ػػرص حهػػا  ياػػؿ: يوػػادر تيص ػػؿ  د ػػدة  احشػػراكا صالثتكػػار  تثػػا

 احتدر س ،ص احي الت احيمتل ا.
 (:7007دراسة جودى نيكسون) -

هػػػد،ت هػػػذه احدراسػػػا إحػػػص احتعػػػرؼ  لػػػص األسػػػثاب احكايمػػػا صراء احميػػػص صالمتشػػػار احسػػػر ل 
ح ايعػػػػات يمظيػػػػات األ يػػػػاؿ  صاحصقػػػػصؼ  لػػػػص اآلاػػػػار صاحت ػػػػد ات احيترتثػػػػا  لػػػػص ذحػػػػؾ ثاحمسػػػػثا 

صقػػػػصؼ  لػػػػص إيكام ػػػػا احتعػػػػاصف ثػػػػ ف  ايعػػػػات يمظيػػػػات األ يػػػػاؿ حل ايعػػػػات احتقل د ػػػػا  صكػػػػذؾ اح
صاح ايعػػات احتقل د ػػا صي ػػالت هػػذا احتعػػاصف  إ ػػا،ا إحػػص احتصوػػؿ إحػػص ي يص ػػا يػػف احيقتر ػػات 
احغ ر تقل د ا حل ايعات احتقل د ا ص ايعات يمظيػات األ يػاؿ  حيسػا دتها ،ػص تقػد ـ أ، ػؿ تعلػ ـ 

 صتدر ب حليلت ق ف ثها.
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احيػػػػمهج احصوػػػػ ص  صتصوػػػػلت إحػػػػص ي يص ػػػػا يػػػػف احمتػػػػائج  يمهػػػػا:أف  اسػػػػمديت احدراسػػػػا
اح ايعػات احتقل د ػػا تصا ػػه يما،سػػا شػػد دة يػػف  امػػب  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  مت  ػػا حتقػػد يها 

أف  ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ تػػػدمؿ ،ػػػص  ص ثػػػرايج صدصرات ل تتصاكػػػب يػػػل يتطلثػػػات احعوػػػر.
احعػػػػاحص احتقل د ػػػػا  ثهػػػػدؼ إ ػػػػ اء اح ا ل ػػػػا  ت اح ػػػػات صتعػػػػاصف يػػػػل اح ايعػػػػات صيؤسسػػػػات احتعلػػػػ ـ

صاحيوداق ا  لص احثرايج احتص تقديها  صتلث ا ا ت ا ات احعايل ف  صتص، ر احيعر،ا صاحمثػرة احالزيػا 
 ،ص ي الت احتعل ـ صاحتدر ب احي ددة حلقائي ف  لص احتدر ب  صكذحؾ اح وصؿ  لص ال تياد. 

 (:7002دراسة إيديا بالس) -

ا إحػػص احتعػػرؼ  لػػص مشػػأة  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  صاحعصايػػؿ احتػػص هػػد،ت هػػذه احدراسػػ
سػػػاهيت ،ػػػص تطصرهػػػا صامتشػػػارها  صكػػػذحؾ احصقػػػصؼ  لػػػص اح صائػػػد احتػػػص ت ققهػػػا يمظيػػػات األ يػػػاؿ 
صاحقطا ػػػات القتوػػػاد ا صاحمدي ػػػا يػػػف صراء  ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ  صك ػػػؼ سػػػاهيت هػػػذه 

ـ  ثا  ػػػا،ا إحػػػص استكشػػػاؼ يسػػػتقثؿ  ايعػػػات اح ايعػػػات ،ػػػص ثمػػػاء ي تيػػػل احػػػتعلـ صقطػػػاع احتعلػػػ 
يمظيػػػػات األ يػػػػاؿ ،ػػػػص يقاثلػػػػا اح ايعػػػػات احتقل د ا.صقػػػػد اسػػػػتمديت احدراسػػػػا احيػػػػمهج احصوػػػػ ص  
صتصوػػلت إحػػص ي يص ػػا يػػف احمتػػائج  يمهػػا؛أف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ مشػػأت صتطػػصرت حيػػؿء 

ذه اح ايعػػات  ػف تلث ػػا اح ػراغ احػذى  ػػدث ثػ ف يمظيػػات األ يػاؿ صاح ايعػػات احتقل د ػا  ص  ػػز هػ
ا ت ا ػػات يمظيػػات األ يػػاؿ احثشػػر ا صاحث ا ػػا.كيا تصوػػلت احدراسػػا إحػػص أف  ايعػػات يمظيػػات 
األ ياؿ تشكؿ يما،سا مط را حل ايعات احتقل د ا ،ص احيستقثؿ  صماوا ثعد ق ايهػا ثيػمح در ػات 

  لي ا يعتيدة.

 (7002دراسة جريج وانج وآخرون ) -

رؼ  لػػػػص مشػػػػأة  ايعػػػػات يمظيػػػػات األ يػػػػاؿ صتطصرهػػػػا هػػػػد،ت هػػػػذه احدراسػػػػا إحػػػػص احتعػػػػ
 لػػص مظر ػػا رأس احيػػاؿ ً صي هصيهػػا صأمصا هػػا  صاستكشػػاؼ ظػػاهرة  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ ثمػػاء

احثشػػرى؛ يػػف مػػالؿ يرا عػػا شػػايلا حادث ػػات ،ػػص القتوػػاد ات صتمي ػػا احيػػصارد احثشػػر ا  صاحصقػػصؼ 
صاح ايعػػات احتقل د ػػا يػػف يمظػػصر تػػص، ر  لػػص احعالقػػا األساسػػ ا ثػػ ف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ 

احقصى احعايلا احيدرثا صاحياهرة.ص اسػتمديت احدراسػا أسػلصب يرا عػا األدث ػات  صتصوػلت احدارسػا 
،ػػػػص تمي ػػػػا احيػػػػصارد ً يهيػػػػاً إحػػػػص ثعػػػػض احمتائج يمهػػػػا؛ أف  ايعػػػػات يمظيػػػػات األ يػػػػاؿ تلعػػػػب دصرا

راسػا  لػص أف  ػعؼ قػدرة اح ايعػات احثشر ا ،ص احقطا ػات القتوػاد ا احيمتل ػا  كيػا أكػدت احد
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احتقل د ػػػػا ،ػػػػص ي ػػػػاؿ تأه ػػػػؿ احقػػػػصى احعايلػػػػا احيهار ػػػػا حيصاكثػػػػا ا ت ا ػػػػات سػػػػصؽ احعيػػػػؿ احيتمص ػػػػا 
  ايعات يمظيات األ ياؿ.  صاحيتال قا  عد احعايؿ احرئ س ،ص ميص صازدهار

 (:7020دراسة مارك ألين ) -

 ايعػات يمظيػات األ يػاؿ احصقصؼ  لػص احص ػل اح ػاحص ح ركػا احص هد،ت هذه احدراسا 
 ػػػصؿ احعػػػاحـ  صاحتعػػػرؼ  لػػػص احػػػدصر السػػػترات  ص احػػػذى تلعثػػػه  ايعػػػا يمظيػػػا األ يػػػاؿ ،ػػػص   ػػػاة 
احيمظيا  صاحتصوؿ إحص ي يص ا يف األطر احتػص تشػكؿ يسػتقثؿ  ايعػات يمظيػات األ يػاؿ ،ػص 

هج احصوػػ ص  ظػؿ احعصحيػػا  صاحتطػػصر احتكمصحػػص ص صأسػػاح ب احتقص ـ.صقػد ا تيػػدت احدراسػػا  لػػص احيػػم
صتصوػػلت إحػػص ي يص ػػا يػػف احمتػػائج  يمهػػا أف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ أوػػث ت تياػػؿ  ػػزء 
رئ س يف مر طا احتعل ـ احعاحص اح ايعص ،ػص احعد ػد يػف دصؿ احعػاحـ  ثا  ػا،ا إحػص أف  ايعػات 
يمظيػػػات األ يػػػاؿ ا تيػػػدت  لػػػص األسػػػاح ب احتكمصحص  ػػػا احيتطػػػصرة ،ػػػص تقػػػد ـ مػػػدياتها صثراي هػػػا 

عل ي ػػػا صاحتدر ث ػػػا؛حت ق ؽ أقوػػػص اسػػػت ادة ييكمػػػا  صأف أسػػػاح ب احق ػػػاس صاحتقػػػص ـ احيتثعػػػا ثهػػػذه احت
 اح ايعات تعكس احعائد اح ردى صاحتمظ يص يمها.

 (7022دراسة بيتر ماكتيرومايك باينو) -

 لص اح احا احعيل ا حتطث ػؽ  ايعػا يمظيػا أ يػاؿ صاحتػص  ؼهد،ت هذه احدراسا إحص احصقص 
اس ثػػأف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ هػػص أ، ػػؿ احييارسػػات اح اح ػػا حثمػػاء رأس تسػػتمد  لػػص األسػػ

احياؿ احثشرى صاحذى  عد احقدرة احيماسثا حليمظيات احتص تعتيد  لص احيعر،ا صا ثداع صاحتك ؼ يػل 
احيسػػت دات. صاسػػتمديت احدراسػػا احيػػمهج احصوػػ ص. صتصوػػلت احدراسػػا إحػػص ي يص ػػا يػػف احمتػػائج  

 ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ  سػػػاهـ ،ػػػص تػػػص، ر صتقػػػد ـ احيمػػػاهج احيصاكثػػػا يػػػف أهيهػػػا؛ أف تطث ػػػؽ 
حليتغ ػػػرات احرئ سػػػ ا احيتال قػػػا  كيػػػا أمهػػػا ت عػػػؿ تمي ػػػا   ػػػص ه ئػػػا احتػػػدر س  ػػػيف أصحص اتهػػػا  
ثا  ػػػا،ا إحػػػص قػػػدرة هػػػذا احػػػميط يػػػف اح ايعػػػات ،ػػػص ملػػػؽ احظػػػرصؼ احتػػػص تسػػػا د  لػػػص ا ثػػػداع 

 السترات  ص ،ص  ور اقتواد احيعر،ا.
 (:7022راسة أنتونيو بالدرون وبترايز كوريرو)د -

احتعػرؼ  لػص ظػاهرة  ايعػات يمظيػات األ يػاؿ احسػر عا احميػص  احصهذه احدراسا هد،ت  
صالمتشػػػار ،ػػػص احي تيػػػل السػػػثامص ،ػػػص احصقػػػت احػػػراهف ص احصقػػػصؼ  لػػػص دصر  ايعػػػات يمظيػػػات 

ح صامػػػب األساسػػػ ا حهػػػذه األ يػػػاؿ ،ػػػص سػػػد اح  ػػػصات احمات ػػػا  ػػػف اح ايعػػػات احتقل د ػػػا  صت د ػػػد ا
اح ايعػػػات حلتطػػػصر احيسػػػتقثلص صدصرهػػػا ،ػػػص إ ػػػداث احتغ  ػػػرات احتمظ ي ػػػا ،ػػػص احي تيػػػل السػػػثامص  
ثا  ا،ا إحص ص ل ت ل ؿ صصوؼ حعالقات  ايعات يمظيات األ ياؿ ثاح ايعات احتقل د ػا يػف 
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دراسػػا أسػػلصب   ػػث يقارمػػا مقػػاط احقػػصة صاح ػػعؼ صصسػػائؿ احت ػػاحؼ احيسػػتقثلص ث مهيا.اسػػتمديت اح
دح ص.تصوػػلت احدراسػػا إحػػص ي يص ػػا يػػف احمتػػائج  يػػف أهيهػػا أف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ حهػػا 
دارة احيعر،ػػا ،ػػص سػػ اؽ  يػػؿ احتعلػػ ـ احعػػاحص السػػثامص  كيػػا أمهػػا ت عػػؿ  دصرا ثػػارزا ،ػػص احتػػدر ب صا 

تػػػدر ب احيؤسسػػػات احتعل ي ػػػا يصاكثػػػا أل ػػػدث احتطػػػصرات ،ػػػص ي ػػػاؿ احتػػػدر ب صاحتعلـ صتزصدهػػػا ثاح
احيالئػػػـ احػػػذى  لثػػػص ا ت ا اتهػػػا صأهػػػدا،ها صأسػػػترات   اتها. كيػػػا أكػػػد احيتمووػػػ ف احيشػػػارك ف ،ػػػص 

 احدراسا  لص أف دصر هذه اح ايعات س كصف تكي ل ا  ف كصمه تما،س ا يل اح ايعات احتقل د ا.
   (7026دراسة جوناثان ماسنت) -

يا حق ػاس ك ػاءة  ايعػات هد،ت هذه احدراسا إحص احتعرؼ  لص أ، ؿ احيدامؿ احيسػتمد 
يمظيػػات األ يػػاؿ. صأكػػدت احدراسػػا  لػػص أهي ػػا هػػذا احػػميط يػػف اح ايعػػات ألمهػػا  ػػزء رئػػ س ،ػػص 
احعد د يف يمظيات احتعلـ. ،يمظيات األ يػاؿ احتػص تيتلػؾ أ ػمـ السػتايارات ،ػص أ،رادهػا ت ػصؽ 

ءة هػذه % ،ػص  ػصء يعػا  ر ق ػاس ك ػا23%إحػص 04أداءها  لص يمظيات األ يػاؿ األمػرى يػف 
% يػف 0% يػف يمظيػات األ يػاؿ تم ػؽ أقػؿ يػف 24اح ايعات. صحقد أص  ت متػائج احدراسػا أف

%.صقػػديت 3% يػػف يمظيػػات األ يػػاؿ تم ػػؽ أقػػؿ يػػف 49.2ي زام ػػا تػػدر ثهـ  لػػص احق ػػاس  صأف 
احدراسا أ، ؿ احيدامؿ احيسػتمديا) ميػصذج ك ػرؾ ثػاترؾ(ص)ميصذج أحػ ف(؛ حق ػاس ك ػاءة  ايعػات 

 اؿ.يمظيات األ ي
 ة:ــــــات انسابقــــــً انذراســــــب عهــــــتعقي

 ت ػػػح ييػػػا سػػػثؽ أف احدراسػػػات احسػػػاثقا أكػػػدت  لػػػ  ص ػػػصد يمظيػػػات ال يػػػاؿ كوػػػ غا 
دراسا أم س أ يد صذ ػاب ي ػؿ   ص (3114دراسا سصيا  لص سلط ف) د دة حتطص ر احتعل ـ صيمها 

 (3111دراسػا كر سػتص،ر ثػصثر)ص  (3100دراسا أ يد طرطار صسارة  ل يص)  ص (3113صأ يد )
صقػػدرتها  لػػص احيما،سػػا  احي ػػا صاحػػدمصؿ ،ػػص  هػػاتي ز ص  اهي ػػا يمظيػػات ال يػػاؿ  لػػصاحػػذ ف اكػػدصا 

 داء  ايلص هذه احيمظيات. ألت ق ؽ ا ثداع ص ، اء احسصؽ احصاسل  

دراسػػػا   ص (3113دراسػػػا سػػػت  ف هامػػػدحص )  ص (3113أحػػػف تشػػػت م ها ف) صتماصحػػػت دراسػػػا
 ص (3113دراسػا  ػر ج صامػج صامػرصف )  ص (3113دراسا إ ػد ا ثػالس)  ص (3113 صدى م كسصف)

دراسػا أمتصم ػص ثػالدرصف   ص (3100دراسػا ث تػر ياكت رصيا ػؾ ثػا مص) ص (3101دراسا يػارؾ أحػ ف )
ياه ػػػا  ايعػػػا يمظيػػػات ال يػػػاؿ ( 3106دراسػػػا  صمااػػػاف ياسػػػمت)  ص (3102صثترا ػػػز كػػػصر رص)

 ايعات يمظيػات األ يػاؿ تقػـص  لػص أسػاس صاكدت  لص اف  صمشأتها صاهي تها ص صايؿ ظهصرها 
ت ق ؽ احي زة احتما،س ا حيمظيا األ ياؿ  صذحؾ ثاحترك ز  لص احتعلػ ـ صاحث ػث احعليػص احػذى  ػرتثط 
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 ايعات يمظيات األ ياؿ تشػكؿ يما،سػا مط ػرا حل ايعػات   صأف ثاألهداؼ السترات   ا حليمظيا
 ق ايها ثيمح در ات  لي ا يعتيدة. احتقل د ا ،ص احيستقثؿ  صماوا ثعد

 :ثــــــانبذج ــــــمنه

احصو ص احت ل لص حصاقل احتعل ـ احعاحص صاح ايعص ثيور ص ػرض حالطػار ستمدـ احثا ث ا
تصوػػػػؿ إحػػػػص توػػػػصر يقتػػػػرح  يكام ػػػػا تطث ػػػػؽ ميػػػػط احي ػػػػاه يص ح ايعػػػػات يمظيػػػػات ال يػػػػاؿ صاح

  ايعات يمظيات األ ياؿ ،ص يور.

 :ثـــــــأدوات انبذ

  :ــــــةاالستبان

صكل ػات احت ػارة   ثكل ػات احترث ػا يف ا  اء ه ئػا احتػدر س  ما تـ تطث ؽ استث اف  لص 
 صاحهمدسا  حلتعرؼ  لص احتوصر احيقترح حتطث ؽ  ايعات يمظيات ال ياؿ ،ص يور. 

 سبعة محاور: تكونت االستبانه من 
  :ايعا يمظيات ال ياؿرص ا احي صر الصؿ  

 ايعا يمظيات ال ياؿرساحا امص: احي صر احا   

  :ايعا يمظيات ال ياؿاهداؼ احي صر احااحث  

  :ايعا يمظيات ال ياؿإدارة احي صر احراثل  

  احي صر احمايس: احثرايج احدراس ا ح ايعا يمظيات ال ياؿ 
 احي صر احسادس: تيص ؿ  ايعا يمظيات ال ياؿ 

  احي صر احساثل: احتقص ـ 
  قات تطث ؽ  ايعا يمظيات ال ياؿاحي صر احاايف: يعص 

 :ثـــــــانبذذود ـــــــد

 في اآلتي: البحثتمثل حدود ي
صاحهمدسػا  صاحت ػارة ث ايعػا دراسػا احي دام ػا دامػؿ كل ػات احترث ػا  اح: تػـ إ ػراء الحدود المكانية-أ

 لرتثاط تلؾ احكل ات ثيمظصيا ر ادة ال ياؿ .  اس صط
كل ػػػات يػػػف ا  ػػػاء ه ئػػػا احتػػػدر س ث اح اح ػػػا  لػػػص   مػػػا اقتوػػػرت احدراسػػػا: حددددود بشدددرية -ب

 صاحهمدسا  صاحت ارةاحترث ا  
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ياه ػػػا  ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ  صثعػػػض  احث ػػػثقتوػػػر  : سػػػصؼ الحددددود المويدددوعية -ج
 احمياذج احعاحي ا احيطثقا ح ايعا يمظيات ال ياؿ. 

 :ةـــــات انذراســـــمصطهذ

 :ةـــــة الحدٌثـــــالصٌغ

لسػػػترات   ات صاحيػػػدامؿ صالح ػػػات احيعاوػػػرة احتػػػص  سػػػتمديها احتعلػػػ ـ احعػػػاحص تلػػػؾ اهػػػص 
صاح ايعص ثهدؼ ت ق ؽ احثعد احدصحص صاحعاحيص ،ص احصظائؼ صالمشطا صثيا  يكمها يػل السػت اثا 

 .حليتغ رات احيعاورة

 :ىــــــم الجامعــــــالتعلٌ

د احتعلػػػ ـ احاػػػامصح   ص  ػػػب أف احيسػػػتصى احتعل يػػػ   احػػػذح  ػػػأت  يثاشػػػرةا ثعػػػ عػػػرؼ ثامػػػه هػػػص 
ُ  ق ػػػػػؽ احطاحػػػػػب يعػػػػػدلا دراسػػػػػ  اا ،ػػػػػ  احير لػػػػػا احاامص ػػػػػا ُ ؤهلػػػػػُه حلدراسػػػػػا  اح ايع ػػػػػا  أص حالحت ػػػػػاؽ  
ـُ ثدراسته  صثعد احتمرج يف احتعل ـ اح ايع    وُؿ احطاحػب  لػص  ثاحتموص  اح ايع  احذح  هت

حتعل ي ػا  أص تسػا دُه ،ػ  السػتيرار  شهادٍة تؤهله يف اح وصؿ   لص  يٍؿ يع ٍف  يف يؤهالتػه  ا
 .ثدراسا  يرا ٍؿ يتقديٍا يف احدراسات احُعل ا ،  اح ايعا

 :ىــــــم العالــــــالتعلٌ

  لػص اح وػصؿ ثعػد  ايع ػا يعاهػد أص كل ػات دامػؿ  ػتـ احػذح احتعلػ ـ احعاح ؛ ثاحتعل ـ  قود

 امػر سػمصات  صهػص أرثػل إحػص مت فسػ يػف احيؤسسػات هػذه ،  احدراسا يدة صتمتلؼ احاامص ا  احشهادة

 (220  3114 احترثص ا  احيعارؼ يصسص ا) احمظاي  احتعل ـ يرا ؿ يف ير لا

 :جامعات منظمات االعمال

يؤسسػػا تعل ي ػػا تمشػػأ ثصاسػػطا يمظيػػا  " عػػرؼ ي سػػتر  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ ثأمهػػا 
طلثػػػات احتعل ي ػػػا حػػػدى أ يػػػاؿ  صتعػػػد  ايعػػػا يمظيػػػات األ يػػػاؿ احيظلػػػا ا سػػػترات   ا ح ي ػػػل احيت

احعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػايل ف ص ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل احعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالء ثهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؼ رثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط يمر اتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ثيتطلثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصؽ 
 ("(Meister.J.C,2008,15احعيؿ
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 :ثـــــــري نهبذـــــــار اننظــــــــــــــاالط

 :  يتناول الباحث متغيرات البحث كاالتى
 لسػػػ ا ،:  ػػػرض ا طػػػار احي ػػػاه يص حلتعلػػػ ـ احعػػػاحص صاح ػػػايعص يػػػف   ػػػث المحدددور االول

تطػػص ر مظػػاـ احتعلػػ ـ ت د اتػػه  صثعػػض احيقتر ػػات حأثعػػاده  ص ه  ص أهدا،ػػ  ص احتعلػػ ـ اح ػػايع 
 .صيصقل اح ايعات احيور ا احيعا  ر احيستمديا حتوم ؼ اح ايعات  ص احعاح  ،  يور

 ػػػػػػرض ح طػػػػػػار احي ػػػػػػاه يص ح ايعػػػػػػات يمظيػػػػػػات ال يػػػػػػاؿ يػػػػػػف : المحددددددور الثددددددانى 
يثػػػػػػػػادىء صاألسػػػػػػػػس صاحموػػػػػػػػائص  صاحرؤ ػػػػػػػػا    ػػػػػػػػث احمشػػػػػػػػأة  صاحي هػػػػػػػػـص  صاألهي ػػػػػػػػا صاح

صاحرسػػػػػاحا  صاحقػػػػػ ـ احتمظ ي ػػػػػا  أهػػػػػدا،ها صاألميػػػػػاط ا دار ػػػػػا صأدصارهػػػػػا صصظائ هػػػػػا ص ػػػػػرض 
 ايعػػػػػا   ص  ايعػػػػػا ك تػػػػػرمج ثاحصل ػػػػػات احيت ػػػػػدةميػػػػػاذج ح ايعػػػػػات يمظيػػػػػات ال يػػػػػاؿ ك

 .ثترصماس احتكمصحص  ا ثياح ز ا

 وسيتم العرض بشىء من التفصيل عمى النحو التالى:  

 اإلطار انمفاهيم نهتعهيم انعانً وانجامعً: انمذىر االول

تشػػػكؿ اح لسػػػ ا صاألهػػػداؼ احيمطلقػػػات األساسػػػ ا صاحيص هػػػات اح اكيػػػا ألح مظػػػاـ ترثػػػصح 
 .صتعل ي   صيف اـ ح ي ل يؤسساته ص يل اته صأمشطته

 :فلسفة التعلٌم الجامعى

اس احصاقػػػػل  ػػػػتـ ت د ػػػػد ،لسػػػػ ا احيؤسسػػػػا اح ايع ػػػػا ،ػػػػ  كػػػػؿ  وػػػػر صي تيػػػػل  لػػػػص أسػػػػ
 كاحتاح :  صاحتوصرات احيتولا ثأرثل صسائؿ صه

 طث عا احيعر،ا صطرؽ اكتساثها. -0
 طث عا احي تيل. -3

 طث عا اح رد. -2

 (02  3101) ساف ثف  ير ثو ر  طث عا احق ـ. -9

ذا كامػت ،لسػ ا احي تيػل تعمػ  ي يص ػا  ذا كامت ،لس ا اح ايعا ترتثط ث لسػ ا احي تيػل  صا  صا 
صاحياػػؿ احتػػ  ت كػـػ سػػ ر احي تيػػل  ،ػػإف قػػ ـ احي تيػػل صترااػػه احاقػػا،  تػػؤار ،ػػ   احقصا ػػد صاحيثػػادئ صاحقػػ ـ

سػػترات   ا  يلهػػا لثػػد يػػف يرا ػػاة سػػترات   تها  ،عمػػد ص ػػل س اسػػا اح ايعػػا صا  أف  أهػػداؼ اح ايعػػا صا 
أف تم ػػػتح اح ايعػػػا م ػػػص احتغ ػػػرات صت يػػػ    ص احي تيػػػل يعػػػرض حلتغ ػػػرات صأف حل ايعػػػا دصراا ،ػػػ  ذحػػػؾ

 .تمي ا ا مساف احي كرص ا ا ص يل ا يصاكثا احتطصر احعلي  صاحتقم  مظر ا   ص اطرهااحي تيل يف يم
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 وبالتالي تكمن فمسفة التعميم الجامعي في النقاط التالية:  
 .تص، ر اح رص احتعل ي ا حكؿ احطالب ثطر قا يتساص ا 
 .ي ام ا احتعل ـ 

  س.ال تراؼ ثيثدأ اح رصؽ اح رد ا ث ف احطالب  صأ  اء ه ئا احتدر  

 .تقد ـ احيماهج حز ادة احيعر،ا  صتمي ا احيهارات اح م ا صا دار ا 

 .رثط احتعل ـ اح ايع  ثا ت ا ات احي تيل  صيراكز احث صث 

 صثا  ا،ا إحص ذحؾ ،إف ،لس ا اح ايعا ترتكز  لص االث يثادئ أساس ا  ه  كاحتاح :  
 . استقالح ا اح ايعا صقدرتها  لص احث ث احعلي 
 الؽ ث ف أ  ائها: األساتذة صاحطالب صاحثا ا ف.احت ا ؿ احم 

   احت ا ػػػؿ احمػػػالؽ ثػػػ ف اح ايعػػػا  صاحي تيػػػل احػػػذح معػػػ ش ، ه.) سػػػاف ثػػػف  يػػػر ثوػػػ ر
3101  09) 

 :التعلٌم الجامعىأهداف 

،احيهيػػا احتػػ  تقػػل  لػػص إحػػص تمي ػػا احقػػ ـ حػػدح طالثهػػا   احتعلػػ ـ اح ػػايعص اهػػداؼ تشػػ ر
وال ه اتؽ احتعل ـ اح ايع  ه  تغ  ر اح صثمػاء اقا،ػا اح ػرد ص،ػؽ   شمو ا حل رد ،  احي تيل صا 

،ػػ  احي تيػػل صاحعػػاحـ  صيػػف احتػػ  ت عػػؿ اح ػػرد   ػػصاا إ  اث اػػا  ؛صاحقػػ ـ اح  ػػار ا اح د اػػا األسػػس
 أهداؼ اح ايعا:

 .يسا دة احطاحب  لص ثماء مسؽ ق ي  ماص ثه ،   صء احتغ رات احتكمصحص  ا اح د اا 
  صاحقػدرة   صيسا دته  لػص اكتسػاب يهػارات  ػؿ احيشػكالت   اتمي ا يهارات احطاحب اح كر

  لص اتماذ احقرارات ،    اته.

 ايه ،   ؿ يشكالت ي تيعه.هسا  ص   تمي ا يسئصح ا احطاحب احي تيع ا 

 سػػي رة أ يػػد ييػػا  سػػا د  لػػص احتصاوػػؿ ال تيا  . ؛تمي ػػا قػػدرة احطاحػػب  لػػص ،هػػـ ذاتػػه(
 (334  3119احس د  

 صاقا،ػػػات  وػػػر احيعلصيػػػات حيسػػػا رة يتطلثػػػات سػػػصؽ   صقػػػدرات تزص ػػػد احطػػػالب ثيهػػػارات
 (323  3112) سف ش اتا  احعيؿ صطث عا احعور. 

  .تمي ا احكصادر احق اد ا ،  شتص احي الت 

   صاحق ػػػػاـ ثيمتلػػػػؼ أمػػػػصاع احث ػػػػصث ثهػػػػدؼ احص،ػػػػاء ث ا ػػػػات احي تيػػػػل  احث ػػػػث احعليػػػػ  
 صيتطلثاته.
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  ،حل ػػػػػػػػرد ييػػػػػػػػا  ػػػػػػػػؤدح إحػػػػػػػػص تكايػػػػػػػػؿ  احسػػػػػػػػع  حت ق ػػػػػػػػؽ احتطث ػػػػػػػػل ال تيػػػػػػػػا   صاحاقػػػػػػػػا
)ص،ػػػػاء ي يػػػػد  صيػػػػل يػػػػف   ػػػػ ط ثػػػػه.  شموػػػػ ته ص  علػػػػه قػػػػادراا  لػػػػص احتصا،ػػػػؽ يػػػػل ذاتػػػػه

 (210  3113احثر    

 حيسػػػػػا دتهـ  لػػػػػص  ؛إتا ػػػػػا اح ػػػػػرص احتعل ي ػػػػػا حلطػػػػػالب صتػػػػػص، ر ث ئػػػػػا تعل ي ػػػػػا يماسػػػػػثا 
 احميص صاحتك ؼ.

  مد احطالب.تقص ـ احي تيل ثهدؼ ت د ده يف مالؿ تمي ا احت ك ر احماقد  

  هاد ـ  يل ات ا ثداع احعقل  صتعز ز. 

 .ثػػػػػد احعز ػػػػػز احغر ػػػػػب ) تػػػػػص، ر احعداحػػػػػا ،ػػػػػ  ،ػػػػػرص احتعلػػػػػ ـ اح ػػػػػايع  ح ي ػػػػػل احطػػػػػالب 
 (34  3113  وقر

 (04  3114)  لص راشد   صاحقصي ا.  اح  اظ  لص احاقا،ا احصطم ا 

 صالسػػت ادة   رثهـصالم تػػاح  لػػص ت ػػا  الم تػػاح احعليػػ  احمػػالؽ  لػػص اح ايعػػات األ مث ػػا
 (302  3116)يم ر ي يصد ثدصح يف مثراتهـ احعاحي ا.

 صهماؾ يف قدـ إطاراا شايالا ألهداؼ اح ايعا كيا  ل :
 أهداف إنتاجٌة: -أ

صهػػ  األهػػداؼ احيتوػػلا ثأهػػداؼ احي تيػػل أح ا ت ا اتػػه يػػف يمر ػػات اح ايعػػا  صتوػػمؼ 
 كاحتاح :

احيتمووػػا يعر، اػػا  صيهار ػػا  ص،كر اػػا  صاقا، اػػا؛ : صتتوػػؿ ثإ ػػداد احك ػػاءات أهددداف تعميميددة -0
 ح سهاـ ،  احثماء صاحتمي ا  صتد  ـ احق ـ احد م ا  صأساح ب اح  اة احد قراط ا.

: صتتوػػػؿ ثمشػػػر احث ػػػث احعليػػػ   صا سػػػهاـ ،ػػػ  تقػػػد ـ احيعر،ػػػا ا مسػػػام ا أهدددداف أكاديميدددة -3 
 حص عها ،  مديا ا مساف.

 -حمػػػػديات  صالستشػػػػارات اح م ػػػػا  صاحعلي ػػػػا حلي تيػػػػل )أ،ػػػػراد: تتوػػػػؿ ثتقػػػػد ـ اأهددددداف فنيددددة -2
 يؤسسات( ثهدؼ يعاح ا احيشكالت  صكذحؾ تطص ر احصاقل صتمي ته.

 أهداف تدعٌمٌة: -ب

صه  األهداؼ احيتولا ثكل ات اح ايعا صثقائها  صه  أهداؼ ذات ػا دامل ػا تسػا د اح ايعػا 
 تا  ا  صتومؼ كاآلت : لص د ـ ص صدها  صقدرتها  لص ت ق ؽ األهداؼ ا م

: أح ت ق ػػؽ احػػد ـ احػػدامل  ح ػػياف احيمػػاخ احتمظ يػػ  ا   ػػاث  حعيلهػػا أهددداف إداريددة -0
  ف طر ؽ ك اءة أمشطتها.
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أح ت ق ؽ احد ـ احمار    ف طر ؽ كسب اقػا احػرأح احعػاـ  ص ػياف  أهداف تكيفية: -3
  اث ا احدا يا يشاركا  صتعاصف أ،راد احي تيل  صيؤسساته يعاا ح ياف تص، ر احث ئا ا 

 حلعيؿ اح يا  .

أح د ـ احيكاما ،  احي تيل    ػث ت تػاج اح ايعػا إحػص يصقػل يتي ػز  أهداف تميزية: -2
 ت ؽ يل طث عا دصرها احر ادح  صاحق ػادح ،ػ  احث ئػا احيص ػصدة ثها.)طػارؽ  ثػد احػرؤصؼ 

 (32-33  3103 اير  
  تمي ػػا احقػػ ـ حػػدح احصا ػػح ،ػػ ا سػػهاـ ت ػػح ييػػا سػػثؽ أف  ي ػػل األهػػداؼ تشػػ ر إحػػص 

صاحث ػث احعليػ  احػذح تقػـص ثػه   احطالب  صأف اح ايعات تمتص ثكؿ يا  تعلػؽ ثػاحتعل ـ اح ػايع 
،ػ   ا سػهاـصالرتقاء ثه   ػار اا  يتصم ػا ،ػ  ذحػؾ   كل اتها صيعاهدها ،  سث ؿ مديا احي تيل

صاحمثػراء   ووػ ف صاح م ػ فصتمي ػا احقػ ـ ا مسػام ا  صتزص ػد احػثالد ثاحيتم  صتقدـ احعلـ  رق  اح كر
صاحقػ ـ   صطرائػؽ احث ػث احيتقديػا  صا  داد ا مساف احيزصد ثأوصؿ احيعر،ػا  ،  يمتلؼ احي الت

 صمديا ا مسام ا.    صومل يستقثؿ احصطفهاحر، عا ح سهـ ،  ثماء احي تيل صتد  ي

 أبعاد التعلٌم الجامعً:

 تتياؿ أثعاد احتعل ـ اح ايع  ،  األثعاد احتاح ا:
 البعد االجتماعً: -1

صاحيقوصد ثاحثعد ال تيا   هص ايتػداد رسػاحا اح ايعػا ث  ػث توػثح شػايلا حكػؿ مػصا ص  
اح  ػػػاة القتوػػػاد ا  صاحس اسػػػ ا  صال تيا  ػػػا  صاحعلي ػػػا  صاحتكمصحص  ػػػا؛ ييػػػا  عػػػؿ احت ا ػػػؿ يػػػل 

 احي تيل يف أهـ صا ثات احتعل ـ اح ايع .
 البعد الفكري: -2

 ا احهص ػػا اح  ػػار ا  صاأل د صحص  ػػا اح كر ػػا  موػػر أساسػػ  ،ػػ  صاحيقوػػصد ثػػه أف ق ػػ
ا ثاحمسػػثا  ،لسػػ ا احتعلػػ ـ اح ػػايع   ،الثػػد أف  كػػصف يمتي اػػا ،كر اػػا ص  ػػار اا  صلثػػد أف  كػػصف صا ػػ ا

 حدصره ،  تص  ح يعاحـ احهص ا اح  ار ا حلي تيل.
 البعد الثقافً: -3

ذا حػـػ تكػػف هػػذه اح ئػػا  لػػص إف اح ئػػا احيص هػػا ،ػػ  أح ي تيػػل هػػ  يػػف مر  ػػ  اح   ايعػػات  صا 
قدر يف احاقا،ا  أص اح هـ حيشكالت احي تيل أل دث ذحؾ مص اا يف المػتالؿ ،ػ  احثمػاء ال تيػا    
 صثاحتاح  ت عؼ قدرة اح ايعا  لص تطص ر احي تيل  صتمي ا اقتواد اته  صاستمداـ يصارده ثك اءة.

 :البعد العقلً -4
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اح ايع   كصمصف ،  ا ت اج حيماخ  تيكمصف ، ه يف إطػالؽ   مد احت اؽ احطالب ثاحتعل ـ 
طاقاتهـ احكايمػا  ص  ػرر  قػصحهـ يػف الم را،ػات  صاح يػصد اح كػرح  ص ػدرثهـ  لػص ييارسػا احمقػد 

 احذات  احقائـ  لص اح  ا  صاحدح ؿ احيمطق .
 :البعد اإلنسانً -5

كايػػػػؿ احثمػػػػاء  قل اػػػػا  صاحيقوػػػػصد ثػػػػذحؾ أف احتعلػػػػ ـ اح ػػػػايع   وػػػػمل يػػػػف اح ػػػػرد إمسػػػػاف يت 
 صرص  اا  ص سي اا  صملق اا.

 :البعد العلمً -6
صاحيقوػػػصد ثػػػذحؾ أف احث ػػػث احعليػػػ    ػػػص يهػػػـ ص  ػػػصح ،ػػػ    ػػػاة اح ايعػػػا كيؤسسػػػا  لي ػػػا  

.)طارؽ  ثػػػد احػػػرؤصؼ  ػػػاير  ص،كر ػػػا  كيػػػا أف سػػػيعا اح ايعػػػا يرتثطػػػا ثاألث ػػػاث احتػػػ  تمشػػػرها
3103  03-06) 

 التعلٌم الجامعً: تحدٌات

 احتعل ـ احعاح  صاح ايع  يف أهيها حتطص رص د  دة يثررات ت رض  رصرة ت 
 تحدٌات العولمة: -أ

احعصحيػػػا ظػػػاهرة ح سػػػت صح ػػػدة احل ظػػػا  ثػػػؿ حهػػػا  ػػػذصرها احتار م ػػػا احتػػػ  تيتػػػد إحػػػص الؼ 
احسػػم ف  صقػػد أوػػث ت احعصحيػػا قػػصة يػػف احقػػصى احيػػؤارة ،ػػ    ػػاة احشػػعصب صاحي تيعػػات احيعاوػػرة  

صرهػػا يعػػه ثػػرصز ي يص ػػا يػػف احتطػػصرات احعلي ػػا صاحتكمصحص  ػػا صاحيسػػت دات اح كر ػػا صقػػد تػػزايف ظه
 (006  3112احت  تز د يف تقارب احعاحـ صتعيؿ  لص ز ادة تراثطه. )،اطيا ي يد احس د  لص  

، عر،ها أ يد ي يد غم ـ ثأمها: " تعي ـ األمياط اح كر ا صاحس اس ا صا قتواد ا ح يا ػا 
،ػػ  مطػػاؽ يعػػ ف  أص احماوػػا ثأيػػا يع مػػا  لػػص احعػػاحـ كلػػه  ث  ػػث  وػػثح هػػذا يػػا  أص احتػػ  تػػتـ 

 (00  3113احعاحـ قر ا صا دة  احي ا. )أ يد ي يد غم ـ  
صتعر،هػػا م ػػصى  صسػػؼ ثأمهػػا: " ظػػاهرة تشػػ ر إحػػص ازد ػػاد احعالقػػات احيتثادحػػا ثػػ ف األيػػـ 

يػػصاؿ  أص امتشػػار احيعلصيػػات سػػصاء احيتيالػػا ،ػػ  تثػػادؿ احسػػلل صاحمػػديات  أص ،ػػ  امتقػػاؿ رؤصس األ
 (02  3110صاأل،كار  أص ،  تأار أيا ثغ رها يف األيـ. )م صى  صسؼ  ياؿ احد ف  

يف احي اه ـ احساثقا  ت ح تعدد صامػتالؼ اآلراء  ػصؿ ي هػـص احعصحيػا  ،همػاؾ يػف  ػرى 
ظػػاهرة  أف احعصحيػػا ظػػاهرة اقتوػػاد ا صيػػمهـ يػػف  قػػصؿ أمهػػا اػػصرة تكمصحص  ػػا صيػػمهـ يػػف  قػػصؿ أمهػػا

 اقا، ا  صاحثعض  رى أمها ه يما أير ك ا. 
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كيػػا أدت احعصحيػػا إحػػص تشػػك ؿ سػػصؽ  احي ػػا حلتعلػػ ـ احعػػاح   ػػتـ ، هػػا تػػداصؿ احتعلػػ ـ اح ػػايع  
كمديا يف احمديات ت كيها قصى احعرض صاحطلب  ييا أد ى إحػص تزا ػد  ػدة احيما،سػا ثػ ف يؤسسػات 

لػػ ـ احعػػاح   صتزا ػػد  ػػدد احيؤسسػػات احتعل ي ػػا صاحتدر ث ػػا احتعلػػ ـ احعػػاح   صظهػػصر أميػػاط  د ػػدة يػػف احتع
 األ مث ا احت  شر ت ،  تقد ـ مدياتها ،  يمتلؼ األقطار ألغراض ت ار ا ث تا.

صثػػرز ،ػػ  إطػػار احعصحيػػا تزا ػػد الت ػػاه م ػػص تػػدص ؿ احتعلػػ ـ اح ػػايع   صالهتيػػاـ ثت ػػي ف  
( يف تعػدد طػرؽ تقػد ـ  GATSا اح ات )احثعد احدصح  ،  اح ايعات  ص،  ظؿ ييا أ داته ات اق 

احمػػػديات احتعل ي ػػػا صاحث ا ػػػا  ات هػػػت احعد ػػػد يػػػف اح ايعػػػات إحػػػص تثمػػػ  أشػػػكاؿ تمظ ي ػػػا  د ػػػدة 
 (: 343:   3114كمج  رص ر ): حتدص ؿ أمشطتها صمدياتها يمها

  يمح  ؽ اليت از يػف  امػب ثعػض اح ايعػات احيتقديػا ح ايعػات ،ػ  دصؿ أمػرى حتقػد ـ
 ج دراس ا يف إ دادها. دصرات صثراي

   إمشػػػاء ،ػػػرصع حل ايعػػػات األـ ،ػػػ  احػػػدصؿ األمػػػرى حتقػػػد ـ ثراي هػػػا احدراسػػػ ا صيػػػمح در اتهػػػا
 اح ايع ا احماوا ثها. 

    ثػػرايج احتصأيػػا ثػػ ف احيؤسسػػات اح ايع ػػا حتص  ػػد يتطلثػػات احثػػرايج احدراسػػ ا صي تصاهػػا ،ػػ
 إطار ترت ثات ال تياد احيتثادؿ.

  احي تصح تقدـ  ف طر ؽ شثكا ا مترمت ياؿ اح ايعات ال،ترا  ا. إمشاء ثرايج حلتعل ـ 
  .إ داث تعل ـ  اثر حل دصد ،  شكؿ درصس ي تص ا  لص شثكا ا مترمت 

صيف ما  ا أمػرى ،قػد أدت احعصحيػا إحػص ز ػادة  ػدة احتمػا،س ثػ ف اح ايعػات احيريصقػا إيػا   
 احثا ا ف أص حتود ر احمثراتحتقاسـ سصؽ احتعل ـ احعاح  أص لستقطاب أك أ احطالب ص 

  صز ػادة حتطص ر احتعل ـ اح ػايعصصيف هما ،اف احعصحيا أدت إحص ظهصر ات اه قصح صيتماـ   
اح راؾ األكاد ي   صذحؾ يف مالؿ احتصسل ،ػ  أسػصاؽ احمػديات احتعل ي ػا صاحث ا ػا  ثػر اح ػدصد  

مشاء يراكػز احت ي ػز صاحتعػاصف األكػاد ي  احػدصح  صتصس ل مطاؽ احتثادؿ احدصح  حلطالب صاحثا ا ف صا 
 ث ف يؤسسات احتعل ـ اح ايع   ثر اح دصد.

 التكنولوجٌة الحدٌثة:الثورة المعلوماتٌة و -ب

تعػػػد احاػػػصرة احيعلصيات ػػػا صاحتكمصحص  ػػػا يػػػف أهػػػـ احيتغ ػػػرات احتػػػ  تي ػػػز  وػػػرما اح ػػػد ث  
 صامػػب اح  ػػاة صماوػػا  صتر ػػل أهي تهػػا احثاحغػػا إحػػص احتػػأا ر احعي ػػؽ احشػػايؿ احتػػ  ت داػػه ،ػػ  كا،ػػا

األسػػرة  ،ث  ػػؿ هػػذه احاػػصرة احعلي ػػا أيكػػف حلثشػػر ا أف تمتقػػؿ إحػػص احعػػ ش ،ػػ   وػػر  د ػػد  طلػػؽ 
   . ل ه  ور احعلـ صأوث ت   ارات احشعصب تقاس ثيا تيتلكه يف أسثاب احعلـ صاحتكمصحص  ا
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يعاح ػا تعرؼ احيعلصيات ا ثأمها احي اؿ احذح  درس أساساا ظاهرة احيعلصيات صمظيها ص و
صمقػػػؿ اسػػػتمداـ احيعلصيػػػات صحكمػػػه حػػػ س ثاح ػػػرصرة أف  ػػػتـ اسػػػتمداـ مظػػػـ احكيث ػػػصتر صالتوػػػالت 

  (400  3114)ي دح  ز ز إثراه ـ  كأدصات يسا دة ،  هذا احي هـص
صيػػف أهػػـ يظػػاهر صت ل ػػات احاػػصرة احيعلصيات ػػا تزا ػػد كي ػػا احيعلصيػػات احتػػ  أت  ػػت ،ػػ  احاالاػػ ف  

ا ؼ احكي ػػػا احكل ػػػا حليطثص ػػػات ثأمصا هػػػا احيمتل ػػػا  صظهػػػصر احاقا،ػػػا سػػػما األم ػػػرة  صكػػػذحؾ ت ػػػ
متاج صتصز ل احيعلصيات   ا حكترصم ا يف كيث صتر صامترمت  صص صد ،رص صاسعا حز ادة صا 

 عرض احثا ث ااار احاصرة احيعلصيات ا صاحتكمصحص  ا ا   اث ا صاحسلث ا  ص، يا  ل  
 والتكنولوجٌة:اآلثار اإلٌجابٌة للثورة المعلوماتٌة 

يكامػات ياد ػا تسػا د أ ،ػ  احتغلػب احطػالب تا ت احاػصرة احيعلصيات ػا صاحتكمصحص  ػا أدصات صا 
 .   ي ل ي التهـ احتعل ي ا صال تيا  ا صاحاقا، ا صالقتواد ا  لص احصقت صاح هد ،  

  ا. ت ر ر  قصؿ احشثاب يف احق صد اح ايدة حلتعايؿ يل يصاقؼ اح  اة احيمتل ا صاحيستقثل 

   إدراؾ اح صامب األمالق ا حلتعايؿ يل احيعلصيات صالحتزاـ ثاحق ـ احملق ا احصا ثػا سػصاء ،ػ
 (313  3113)رشدح أ يد طع يه  اح وصؿ  ل ها أص ت س رها. 

 اآلثار السلبٌة للثورة المعلوماتٌة والتكنولوجٌة:
 أدت احاصرة احيعلصيات ا صاحتكمصحص  ا إحص تغ ر احق ـ. 

  حاصرة أوػثح األثمػاء أكاػر تعر ػاا حلسػ طرة يػف قثػؿ هػذه احشػثكات اح د ػدة ،  ظؿ هذه ا
احتػ  تقػدـ حهػػـ ثػرايج يتعػػددة يل ئػا ثأ ػػداث احعمػؼ صاحتػػ  ت تقػر إحػػص أح سػ اؽ ا تيػػا   

 .األير احذح  ؤدح إحص يز د يف  زحتهـ ال تيا  ا

  ر احػذح أدى إحػص سهلت احاصرة احيعلصيات ا مشر صمقؿ احاقا،ػات  لػص يسػتصى احعػاحـ  األيػ
ه يما اقا، ا يعلصيات ا ،  اح  اء احيعر،  تهدؼ إحص مشر ثعػض األميػاط السػتهالك ا 

)أ يػد صهذا ثاح  اح رر ثاحمسثا حاسر اح ق رة احت  ل تستط ل احل اؽ ثركب هذه احاصرة. 
 (32  3110 س ف  ثد احيعط   

صاحتكمصحص  ػا  حاصرة احيعلصيات ػارى احثا ث أف احتغ رات ال تيا  ا احت  مت ت  ف ا هذا ص 
احتمطػػ ط حيسػػتقثؿ األثمػػاء  صيسػػا دتهـ  لػػص ،ػػص تغز ػػز دصر اح ايعػػا ،ػػص أدت إحػػص تغ ػػر  ػػذرح 

ت ق ؽ احميص احشايؿ ،   ي ػل اح صامػب  أوػثح دصرهػا اآلف يتيػاال ،ػ  تػص، ر احث ئػا ال تيا  ػا 
قػػا ثيسػػػتقثلهـ صأف ترا ػػ  تطلعػػػات صاحم سػػ ا حاثمػػاء  صيشػػػاركا األثمػػاء ،ػػ  اتمػػػاذ احقػػرارات احيتعل

،ػ  أدائهػا ألهػـ صظائ هػا  ح ايعػااألثماء صتش ل ، هـ الستقالح ا صال تياد  لص احم س  صم ػاح ا
  قاس ثيدى إ داد األثماء حلق اـ ثأدصارهـ ال تيا  ا يستقثالا صم ا هـ ،  اح  اة. 
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 ػػب أف  ت ػػرر يػػف  زحتػػه ،ػػاحتعل ـ اح ػػايع  ،ػػ   وػػر احاػػصرة احيعلصيات ػػا صاحتكمصحص  ػػا  
ح مطلؽ إحص ا،اؽ  د دة حرثط احيتعلـ ثي تيعه صيشكالته  صاحػدصر ا ميػائ  حل ايعػا  تطلػب يمهػا 
إ ػػداد احطاحػػب ا تيا  ػػا صأكاد ي ػػاا صيهم ػػاا حميػػصه احشموػػ  صتمي ػػا يهاراتػػه اح كر ػػا صز ػػادة قدرتػػه 

 تما صتقاح دما. لص احتعايؿ يل احتقم ات اح د اا ثيا  تالءـ يل ق يما ص ادا
أدت احتطػػػػػصرات احتكمصحص  ػػػػػا اح د اػػػػػا إحػػػػػص  ػػػػػدصث اػػػػػصرة كث ػػػػػرة ،ػػػػػ   ػػػػػاحـ ا مترمػػػػػت  ص 

صاحثري  ػػػات احيتطػػػصرة  صاألقيػػػار احوػػػما  ا  صاحطر ػػػؽ احسػػػر ل حليعلصيػػػات؟ صاحتػػػ  أسػػػهيت ثػػػدصر 
،عػػاؿ ،ػػ  إمتػػاج احػػمظـ احتعل ي ػػا احيصاز ػػا صاحثد لػػا  صت سػػ ر احتعلػػ ـ  ػػف ثعػػد  صظهػػصر يػػا  عػػرؼ 
ثاح ايعات احعاحي ػا  صاحتػ  سػاهيت ،ػ  رثػط احيتعليػ ف صاحيعليػ ف صت ر ػرهـ يػف  ػرصرة احتصا ػد 

(  ،ػػػاحتعل ـ   203:   3112،ػػػ  م ػػػس احزيػػػاف صاحيكػػػاف )سػػػع د طػػػه ي يػػػصد  احسػػػ د ي يػػػد مػػػاس  
 أوثح يتا اا أياـ احراغث ف ، ه ثكؿ سهصحا ص سر  ثر صسائؿ التواؿ احيتعددة.

احتكمصحص  ػػػػا اح د اػػػػا ثيمتلػػػػؼ أشػػػػكاحها إحػػػػص تشػػػػ  ل احتػػػػد،ؽ اح ػػػػر كيػػػػا أدت احتطػػػػصرات   
حليعر،ػػا صاأل،كػػار  ثػػر اح ػػدصد احقصي ػػا صت   ػػز احتثػػادؿ  صمقػػؿ احمثػػرة صاحيعر،ػػا األكاد ي ػػا  صز ػػادة 
الم تػػاح صاحتعػػاصف احػػدصح   ييػػا أسػػهـ ،ػػ  تمػػاي   ركػػا تػػدص ؿ احتعلػػ ـ اح ػػايع   صز ػػادة اح ػػراؾ 

  تقاء ثاحقدرات احعلي ا صاحتكمصحص  ا حلطالب صاحثا ا ف صأساتذة اح ايعات.األكاد ي  احدصح  حالر 
 االتجاه نحو اقتصاد المعرفة: -ج

 ت ػػه القتوػػاد احعػػاحي  يػػل ثدا ػػا احقػػرف اح ػػادح صاحعشػػر ف م ػػص اقتوػػاد احيعر،ػػا احػػذح  
ا ي ػػػالت  عتيػػػد ا تيػػػادا كل ػػػاا  لػػػص اثتكػػػار احيعلصيػػػات صمشػػػرها صاسػػػتايارها صاسػػػتمدايها ،ػػػ  كا،ػػػ

اح  اة  صأوثح احترك ز  لص احيعلصيات صاحتكمصحص  ا يف احعصايؿ األساسػ ا ،ػ  القتوػاد  ،م ػاح 
متاج احيعارؼ صاستعياحها حز ادة ا متا  ػا صتصح ػد  احيؤسسات  عتيد  لص يدى قدرتها  لص  يل صا 

سػترات   ا ،ػ  سلل صمديات  د دة. ص قـص اقتواد احيعر،ا  لص إ داث ي يص ا يػف احتغ ػرات ال
طث عػػػػا احثمػػػػاء القتوػػػػادح صتمظ يػػػػه ح وػػػػثح أكاػػػػر امسػػػػ ايا يػػػػل ت ػػػػد ات احعصحيػػػػا صتكمصحص  ػػػػا 
متا هػػػا صتعي قهػػػا  احيعلصيػػػات ص احي ػػػا احيعر،ػػػا  ،ػػػاحي تيل احقػػػادر  لػػػص ايػػػتالؾ زيػػػاـ احيعر،ػػػا صا 
صتطص رهػػػا   كػػػصف يػػػؤهال أكاػػػر يػػػف غ ػػػره حلسػػػ ر ،ػػػ  ركػػػب احتقػػػدـ صاحتي ػػػز ،ػػػ  كا،ػػػا احي ػػػالت 

 القتواد ا صاحعلي ا صاحاقا، ا صال تيا  ا.
صتعتيػد احقػدرة احتما،سػ ا ألح دصحػػا ثدر ػا كث ػرة  لػص احاػػرصة احيعر، ػا احقصي ػا احتػ  تسػػتيد   

يف احيتعلي ف احيتي ز ف صاحعلياء احثػارز ف  صاحمثػرات صاحقػدرات احعلي ػا صاحتكمصحص  ػا احتػ   يتلكهػا 
  األح  ػػا احااحاػػا  يػػف همػػا ظهػػرت ،كػػرة "صظ   ػػا احيعر،ػػا احي تيػػل  صاحتػػ  تياػػؿ يوػػدر احاػػرصة ،ػػ

"صتطث قاتهػػػا ،ػػػ  احي ػػػالت احيمتل ػػػا صاحقائيػػػا  لػػػص احتػػػدق ؽ احاليتمػػػاه  صاحالي ػػػدصد حليعلصيػػػات 
 (0:  3114ثصثطامه   ثداهلل صاأل،كار )
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صيػػػػف اػػػػـ ،قػػػػد أوػػػػثح احتمػػػػا،س اح ق قػػػػ  ،ػػػػ  احعػػػػاحـ اح ػػػػـص تما،سػػػػاا ،ػػػػ  ايػػػػتالؾ احيعر،ػػػػا  
حها صاسػػتمدايها  صأوػػث ت األيػػا احقص ػػا هػػ  األكاػػر يعر،ػػا  صاألغمػػص ثي كر هػػا صيثػػد  ها صاسػتغال

 احذ ف     صف إحص احيعر،ا كؿ يا هص  د د.
ص تطلػػب المػػدياج ،ػػ  اقتوػػاد احيعر،ػػا  ػػرصرة إسػػهاـ يؤسسػػات احتعلػػ ـ احعػػاح  صاحث ػػث   

صمشػرها صاسػتايارها ،ػ  ثمػاء  احعلي  ،  روػ د احيعر،ػا احعاحي ػا  صذحػؾ  ػف طر ػؽ إمتػاج احيعر،ػا
ي تيػػل احيعر،ػػا  صثيػػا أف احيعر،ػػا  احي ػػا؛ ،ػػإف يتاثعتهػػا صتقػػديها صمشػػرها صيتاثعتهػػا  يكػػف إم ػػازه 
يػػػف مػػػالؿ اح هػػػصد اح يا  ػػػا حلي تيػػػل األكػػػاد ي  احػػػدصح   صهػػػذا  تطلػػػب  ػػػرصرة تػػػدص ؿ احتعلػػػ ـ 

مشػػػاء يراكػػػز ح لتي ػػػز ثيػػػا  سػػػهـ ،ػػػ  تمي ػػػا اح ػػػايع  صتصسػػػ ل أ،ػػػاؽ احتعػػػاصف األكػػػاد ي  احػػػدصح  صا 
 احرو د احيعر،  حلي تيل.

 التعلٌم: فً تزاٌد حدة التنافسٌة العالمٌة -د

أدت احتغ ػرات احعلي ػػا صاحتكمصحص  ػا صالقتوػػاد ا إحػص ثػػزصغ ث ئػا تما،سػػ ا  احي ػا  د ػػدة   
 ات احتػػ  صالمتقػػاؿ يػػف احيما،سػػا احصطم ػػا صاحدصح ػػا إحػػص احيما،سػػا احعاحي ػػا  احتػػ  تشػػكؿ أ ػػد احت ػػد

تصا هها يؤسسات احتعل ـ اح ايع   احت  تتياؿ ،  ك   ا احثقاء ،  األسصاؽ احصطم ا صاحدصح ا يػف 
 ها  صك   ا اح  اظ  لص يكامتها احعلي ا صسيعتها األكاد ي ا صاحث ا ا يف  ها أمرى. ص،ر ت 

 رهػػػا يػػػف هػػػذه احث ئػػػا احتما،سػػػ ا اح د ػػػدة  لػػػص اح ايعػػػات  ػػػرصرة كسػػػب ي ػػػزات تما،سػػػ ا  لػػػص غ
اح ايعات األمرى  صذحؾ ثإ ا،ا ق يا  د دة حليست  د ف  صتود ر مدياتها صأمشػطتها احتعل ي ػا  
صت ق ػػػؽ احتي ػػػز  ػػػف طر ػػػؽ اسػػػتايار احطاقػػػا اح كر ػػػا حا،ػػػراد. كيػػػا ،ر ػػػت هػػػذه احث ئػػػا احتما،سػػػ ا 

ز  ػػػف اح د ػػػدة  لػػػص يؤسسػػػات احتعلػػػ ـ اح ػػػايع   ػػػرصرة ثمػػػاء قػػػدراتها احتما،سػػػ ا حلت ػػػصؽ صاحتي ػػػ
احيؤسسات األمرى  صهذا  تطلب  رصرة تدص ؿ يؤسسات احتعل ـ احعػاح  صاح ػايع   صاحث ػث  ػف 
أ، ػػؿ احييارسػػات ،ػػ  األداء حليؤسسػػات األكاد ي ػػا صاحث ا ػػا احدصح ػػا  صالسترشػػاد ثهػػا ،ػػ  ص ػػل 

 (3   3114يسعداصح  صسؼ  )يؤشرات األداء دامؿ احيؤسسا األكاد ي ا صق اسها
التحددديات ابربعددة التاليددة التددي تواجدده يطدداع التعمدديم  ارة التعمدديم العددالىتقريددر وز وأبددرز 
 العالي حاليا: 

   وعصثا الحت اؽ ثاحتعل ـ احعاح  صاح رص احي دصدة أياـ احطلثا 
   عؼ  صدة احيدمالت صاحعيل ات احتعل ي ا  
   أص ه احقوصر ص دـ احتصازف ،  احمر   ف ثاحمسثا إحص يتطلثات سصؽ احعيؿ 
 درات احث ا ػػا اح ايع ػػا غ ػػر احيتطػػصرة ص ػػعؼ ارتثاطهػػا ثمظػػاـ الثتكػػار  لػػص يسػػتصى احقػػ

  )3103  احعاح  احتعل ـ )صزارة .احدصحا
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اكد تقر ر صزارة احتعل ـ احعاحص  لص اف احتعل ـ احعاحص ،ص يوػر  صا ػه ثعػض احوػعصثات 
 تؤار  لص سصؽ احعيؿ يمها: 

 اح ايعات مر     دد ،  صيزيما ي رطا ز ادة ياا   
 ػ    يػؿ  لػص اح وػصؿ  ػف )(احيائػا ،ػ  31 ) اح ايعػات مر  ػ  يػف احعد ػد  ع ػز،

 .درسصها احي الت احت 

 أ  ػا ص تيتعػصف  اح م ػا احيص ػص  ا احيعر،ػا يػف أكاػر حػد هـ مػر   ف احعيؿ أرثاب  طلب 

 صاحيصاصق ػا  احيشػكالت  ص ػؿ اح ر ػؽ  حثػرص  صاحعيػؿ التوػالت  ،ػ  "األصح ػا ثاحيهػارات

 .احتك ؼ  لص صاحقدرة

 حشػغلها   تقػديصف احتػ  حلصظائؼ يالئيا غ ر ثيهارات اح ايعات مر    يف احعد د  تيتل 

 ثػأمهيـ اح ايعػات مر  ػ  اح ػايع  اد ػاءات حلتعلػ ـ احتاح ػا القتوػاد ا احسػصؽ صت ػمـ

  .ذات ا ي هزة س ر  لص ثماء حلتصظؼ قاثل ف
 احعيل ػا  احيهػارات تمي ػا  لػص تسػا دهـ ل يسػاقاتهـ ألف را  ف غ ر اح ايع صف الباحط 

 صسػ لاا   زئ ػاا  ذحػؾ ثا تثػار مػر   ف  ثوػ تهـ احمػارج ،ػ  احعيػؿ إحػص يػمهـ احعد ػد ص سػعص

 .احعيل ا احمثرة لكتساب

 لػ ـاحتع )صزارة .اح ػايع  دصف احيسػتصى  لػص احيؤهلػا احيػاهرة احعياحا ،  مط ر مقص صايا 

  )3103  احعاح 

 :تطوٌر نظام التعلٌم العالً فً مصرمقترحات ل

 : هناك مجموعة من المقترحات الموجهة لتطوير التعميم العالى والجامعى منها
 :توضٌح القدرات المتوقعة للخرٌجٌن - أ

  تػػاج احطػػالب صاحيؤسسػػات احتعل ي ػػا صأرثػػاب احعيػػؿ  ي عػػا إحػػص يؤشػػرات أكاػػر ص ػػص ا 
لػ ـ احعػاح   صيعمػص احيػؤهالت احعلي ػا  صيعػا  ر إم ػاز احمػر ج. ص لػـز اتثػاع  ف احغرض يػف احتع

مهُػػج  د ػػدة إزاء احتعلػػ ـ صاحػػتعلـ يػػف أ ػػؿ تطػػص ر يهػػارات احقػػدرة  لػػص احتصظػػؼ. صيػػف اح ػػرصرح 
 .ص ل ي ددات حليؤهالت صيسارات حا،راد يف أ ؿ ثماء يستص ات ت و لهـ احدراس  تدر   ا

(Academy for Educational Development 2014) 
 :تحسٌن التوازن بٌن مخرجات التعلٌم العالً واحتٌاجات سوق العمل - ب

  تػػػاح احتعلػػػ ـ احعػػػاح  إحػػػص أف  وػػػثح أكاػػػر اتوػػػال ثػػػاحظرصؼ احيعاوػػػرة ،ػػػ  يوػػػر. 
ص تطلػػب هػػذا يػػا  لػػ : احيز ػػد يػػف احتػػصازف ،ػػ  احيعػػرصض يػػف مر  ػػ  اح ايعػػات صاحتعلػػ ـ اح مػػ  
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ا احمػػػر   ف احيتيتعػػػ ف ثاحيهػػػارات احعيل ػػػا احيتوػػػلا ثا ت ا ػػػات سػػػصؽ صاحيهمػػػ   ثغ ػػػا ز ػػػادة مسػػػث
 صاحيز ػػد يػػف اح ػػرص احيتا ػػا حلطػػالب   ػػراء دراسػػات  يكمهػػا أف تػػؤدح إحػػص احتصظػػؼ ص احعيػػؿ  

احيز ػػػد يػػػف احسػػػلطات احتقد ر ػػػا حليؤسسػػػات حتقػػػد ـ دصرات تسػػػت  ب حرغثػػػا احطاحػػػب ، يػػػا  توػػػؿ 
احعيؿ صاحه ئات احيهم ػا ،ػ  توػي ـ احػدصرات صتق  يهػا   يشاركا أرثابص ثاح رص ،  سصؽ احعيؿ  

احيشػػصرة احي تر،ػػا ص يعلصيػػات تػػرد ،ػػ  احصقػػت احيماسػػب  ػػف احعػػرض صاحطلػػب ،ػػ  سػػصؽ احعيػػؿ  صاح
 .ثشأف احصظائؼ حيسا دة احطالب صاثائهـ ،  إ راء امت ارات تعل ي ا يستم رة

(Academy for Educational Development 2014) 

 :ة الوطنٌة على التوجٌهتعزٌز القدر - ج
ايػػا  ا ػػا إحػػص احيز ػػد يػػف احص ػػصح ،ػػ  دصر كػػؿ يػػف يؤسسػػات احتعلػػ ـ احعػػاح  احيمتل ػػا 
حص احقدرة  لص تص  ه تطص ر مظاـ يمسؽ. صل ثد يف اتمػاذ مطػصات   ػالؿ احيز ػد يػف احتػصازف  صا 

دة صتكل ػػا مظػػاـ اح علػػ  ثػػ ف احتمظػػ ـ احػػذات  احيؤسسػػ  صاحرقاثػػا احعايػػا احشػػايلا حمطػػاؽ صه كػػؿ ص ػػص 
احتعل ـ احعاح  ،ػ  يوػر. ص يكػف احمظػر ،ػ  إمشػاء ي لػس أ لػص صا ػد حلتعلػ ـ احعػاح   شػترؾ ،ػ  
رئاسته صز ر احتعل ـ احعاح  صصز ر احدصحا حلث ث احعليػ . ص يكػف أف  كػصف هػذا احي لػس هػص ه ئػا 

علصيػات يػف أ ػؿ احتعل ـ احعاح  وػا ثا احسػلطا احعل ػا ،ػ  احتمطػ ط صاحتمسػ ؽ صتقػد ـ مػديات احي
 .احتعلػػػػػػ ـ احعػػػػػػاح  ،ػػػػػػ  يوػػػػػػر  احتػػػػػػ  تغطػػػػػػ  كا،ػػػػػػا احيؤسسػػػػػػات صيقػػػػػػدي  احمػػػػػػديات احتعل ي ػػػػػػا

احي داف القتوادح: يرا عات حس اسات احتعل ـ احثمؾ احدصح  صيمظيا احتعاصف صاحتمي ا ،  )تقر ر 
 (3101ػ احعاح  ،ص يور

 :الطالبتنوٌع المعروض من فرص التعلٌم العالً لتلبٌة احتٌاجات احتٌاجات  - د

لثد ح والح احه كل  يػف أف  صسػل قا ػدة يشػاركا ي يص ػات  د ػدة يػف احطػالب  صل   
صسػػػل ،ػػػ  احمػػػديات احتعل ي ػػػا احتػػػ   قػػػديها سػػػ يا يػػػف مػػػالؿ ت ػػػد ث احتعلػػػ ـ اح مػػػ  صاحيهمػػػ   صاحت

احقطاع احماص  صز ػادة اسػتمداـ احػتعلـ ا حكترصمػ  صاحيمػتلط األسػاح ب. صمظػاـ احتعلػ ـ صاحتػدر ب 
اح م  ف صاحيهم  ف احقائـ  اح ػا  ػع ؼ  ػدا  ص لقػص تقػد را  ػع  ا ،ػ  احي تيػل احيوػرح  ص شػكؿ 

صحص ػات ،ػ  ت ػد ث مظػاـ احتعلػ ـ صاحتػدر ب ثد ال غ ر  ذاب ،  شكله اح ػاح . صتتياػؿ إ ػدى األ
اح م ػػ ف صاحيهم ػػ ف  ثيػػا ،ػػ  ذحػػؾ ت سػػ ف يكامػػا يؤهالتػػه  صت ػػد ث يرا،قػػه  صتسػػص ؽ احق يػػا احتػػ  

 (Gacel-Avila, J. 2015, 32 ). تتيتل ثها احيهارات اح م ا ،  احي تيل
 زٌادة المرونة المؤسسٌة والقدرة على اإلدارة الذاتٌة -هـ 

أف تت ػػه تػػدر   ا م ػػص مظػػاـ حلتعلػػ ـ احعػػاح  أكاػػر تمص ػػا صمػػاثل يػػف احطػػالب   يكػػف حيوػػر 
 ستط ل ، ه احطالب أف  يارسصا المت ار حيكاف دراستهـ صحيا  درسصمه  صتستط ل ، ػه احيؤسسػات 

http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
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أف تيػػارس السػػتقالؿ ،ػػ  قثػػصؿ احطػػالب ثيػػا  عثػػر  ػػف رسػػالتها صقػػدراتها. صحيصاءيػػا اح ايعػػات 
ا احدصح ػػػا   يكػػػف أف  تػػػصحص إدارةت اح ايعػػػات اح كصي ػػػا احتػػػ  تتيػػػل ثص ػػػل احيوػػػر ا يػػػل مظ راتهػػػ

احشػػػركات اح كصي ػػػا ي لػػػُس أيمػػػاء حػػػه سػػػلطا ا شػػػراؼ  لػػػص شػػػؤصمها األكاد ي ػػػا صاحتم  ذ ػػػا ص،قػػػاا 
احثمػػؾ احػػدصح  صيمظيػػا احتعػػاصف )تقر ػػر  .حرسػػالتها احيت ػػؽ  ل هػػا صرهمػػاا ثأسػػاح ب احيسػػاءحا احيماسػػثا

 (3101ػ صاحتمي ا ،  احي داف القتوادح: يرا عات حس اسات احتعل ـ احعاح  ،ص يور
 :تقاسم التكالٌف بمزٌد من العدالة - و

 ػػػد كث ػػػػر  لػػػػص  ػػػاتؽ اح كصيػػػػا صدا،عػػػػ   قػػػل  ػػػػبء تكل ػػػا تػػػػص، ر احتعلػػػػ ـ احعػػػاح  إحػػػػص 
اح رائب ثص ه  ػاـ  ،ػ   ػ ف أف أكاػر احيسػت  د ف يمػه ل  ػد،عصف  وػتهـ احعادحػا يػف احتكل ػا. 
صقػػد تيكػػف  ػػدد قل ػػؿ يػػف احثلػػداف يػػف تصسػػ ل مطػػاؽ مظػػاـ احتعلػػ ـ احعػػاح  ثػػه يػػل ز ػػادة  صدتػػه ،ػػ  

صحكػ  تػتيكف اح كصيػا احيوػر ا احصقت م سه دصف احيطاحثا ثيسػاهيا كث ػرة يػف احطػالب صأسػرهـ. 
يف د ـ أهدا،ها ا ميائ ا  ،ه  ،   ا ػا إحػص اسػترات   ا تيص ػؿ يسػتدايا حلتعلػ ـ احعػاح . صحهػذه 
السػػترات   ا ميسػػا  ماوػػر: ز ػػادة السػػتايارات احعايػػا  تمص ػػل إ ػػرادات احيؤسسػػات  ػػف طر ػػؽ 

ع احتعلػػػ ـ صاحتػػػدر ب اح م ػػػ ف ز ػػػادة تقاسػػػـ احتكػػػاح ؼ  تصسػػػل احقطػػػاع احمػػػاص  ميػػػص الحت ػػػاؽ ثقطػػػا
 .صاحيهم  ف  احتصسل ،  استمداـ تكمصحص  ات األداء اح د دة

 :قدرة البحث الجامعً وروابطه مع االبتكار - ز
حت د د احي الت احيماسثا حالستايار صاحتعاصف ث ف احيؤسسات ،  احيستقثؿ  رثيا كػاف يػف 

ػػه احػػد صة إحػػص احي  ػػد رسػػـ مر طػػا تص ػػح يػػصاطف احقػػصة احث ا ػػا ،ػػ  اح ايعػػ ات اح كصي ػػا. اػػـ تص ل
 دد يمتار يف اح ايعات أص كل اتها أص يراكزها حلتقدـ يف مالؿ ثرمايج تما،سػ  ثطلثػات  مشػاء 
يػػدارس حلدراسػػات احعل ػػا أص ي يعػػات ث ا ػػا ،ػػ  احي ػػالت احي ػػددة احتػػ  تسػػعص يوػػر إحػػص ثمػػاء 

احثمػػؾ احػػدصح  صيمظيػػا احتعػػاصف صاحتمي ػػا ،ػػ  احي ػػداف القتوػػادح: يرا عػػات )تقر ػػر  .قػػدراتها ، هػػا
 (3101ػ حس اسات احتعل ـ احعاح  ،ص يور

 :بناء عدد من النماذج الرائدة - ح
قد يا إحص األساح ب اح د دة ق ادة صمثرة. صقد ص ػدت تتطلب إدارة احت صؿ يف األساح ب اح

ثلداف أمرى أف يف احي  د ت رثا الثتكػارات ،ػ  وػصرة يشػرص ات تص ػ   ا قثػؿ ا تيادهػا  لػص 
مطػػاؽ صاسػػل. ص يكػػف أف تت ػػيف هػػذه احت ػػارب ،ػػ  يوػػر: إ ػػداد يعػػا  ر قثػػصؿ يتمص ػػا؛ صتيص ػػؿ 

سسػات ثاحيرصمػا حالسػت اثا حرغثػات احطػالب؛  الت الحت اؽ ص،قا حي اؿ احدراسا يل ت لػ  احيؤ 

http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTEGYPTINARABIC/Resources/REPORT-ARABIC-HigherEducationEgypt_FINAL.pdf
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صا  ػػػداد ات اقػػػات ثشػػػأف ت ػػػص الت احطػػػالب؛ صت ػػػد ث احيمػػػاهج ثيشػػػاركا أرثػػػاب احعيػػػؿ صاحه ئػػػات 
 .احيهم ا؛ صا  راء  يل ا تما،س ا  مشاء  دد يمتار يف يدارس احدراسات احعل ا

 ايعػػات صثعػػد  ػػرض ثعػػض احيقتر ػػات حتطػػص ر احتعلػػ ـ اح ػػايعص  متعػػرؼ  لػػص يصقػػل اح
 :  احيور ا ص،ؽ ثعض احتوم  ات احعاحي ا كالتص

 :وموقع الجامعات المصرٌةالمعاٌٌر المستخدمة لتصنٌف الجامعات 

 :  تص د احعد د يف احتوم قات احماوا ثترت ب اح ايعات يمها
 Shanghai Jiao Tong University تصنٌف جامعة جاٌو تونج شانغهاياوال: 

 ايعػا ،ػ  شػهر سػثتيثر يػف كػؿ  ػاـ.  عتثػر  311أ، ػؿ اح ايعػا قائيػا ث صتمشػر هػذه
 صم  شػمقهاح احوػ م ا أكاػر  لي ػا يػف توػم ؼ ي يص ػا "احص ثػصيتر كس"  توم ؼ  ايعا   اص
طر قا احتوم ؼ أرثعا يعا  ر رئ سا  يكف تلم وها صاألصزاف حكػؿ يمهػا كيػا  األسثام ا. صتت يف

 : احتاح  ،  اح دصؿ

 (2جدول رقم )
 تصنٌف جامعة جاٌو تونج شانغهايالجامعات وفق معاٌٌر تصنٌف 

 النسبة فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصـــــــال المعٌار

 %20 الخرٌجٌن الفائزٌن بجائزة نوبل أو جوائز فٌلد للرٌاضٌات جودة التعلٌم

 نوعٌة أعضاء هٌئة التدرٌس

ائز فٌلاااد أعضااااء هٌئاااة التااادرٌس الفاااائزٌن بجاااائزة نوبااال أو جاااو
 للرٌاضٌات

20% 

 %20 كثرة الرجوع أو االستشهاد بأبحاثهم

 مخرجات البحث العلمً

 %20 األبحاث المنشورة فً أفضل مجالت الطبٌعة والعلوم

األبحاااااث المااااذكورة فااااً كشاااااف العلااااوم االجتماعٌااااة والكشاااااف 
 المرجعً للعلوم الموسع

20% 

 %20 أداء الجامعة بالنسبة لحجمها حجم الجامعة

Academic ranking of world universities 2016 shanghai UNIVERSITY 

http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html  

صييػػا  ػػدؿ  لػػص   اد ػػا هػػذا احتوػػم ؼ ص ػػدـ ت  ػػزه أف  ايعػػات تػػا صاف احصطم ػػا ا تلػػت 
  ـ ،ػ  احثدا ػاأ، ػؿ ثكا ػر يػف  ايعػات احوػ ف احشػعث ا. صقػد كػاف احهػدؼ يػف هػذا احتق ػ يراكػز

 يعر،ػػا يسػػتصى اح ايعػػات احوػػ م ا ثػػ ف أحػػؼ  ايعػػا  احي ػػا  صحكػػف احيشػػرصع أ ػػدث ردت ،عػػؿ

،قػط  صاسعا ،  األصساط األكاد ي ا احعاحي ا ييػا د ػا  ايعػا شػمقهاح إحػص مشػر ميسػيائا  ايعػا
 .يف األحؼ  لص المترمت
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 THES_QS World Universityللجامعات العالمٌة THES-QS ثانٌا: تصنٌف

Rankings 

  :يمهايعا  ر احتوم ؼ احيتثل صصزف كؿ  ص ص ح اح دصؿ احتاح  ت او ؿ
https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/world-

university-rankings/qs-world-university-rankings-201617-out-now 
 (2جدول رقم )

 العالمٌة تللجامعا THES-QSتصنٌف الجامعات وفق 

 النسبة فــــــــــــــــــــــــــــوصــــال رــــــــــــمؤشـال ارــــــــــــمعٌــال

 تقوٌم النظٌر جودة البحث
 %90 تعتمد الدرجة المعطاة لهذا المعٌار على حكم المثٌل

 %20 معدل النشر لكل عضو هٌئة تدرٌس

 تقوٌم جهات التوظٌف توظٌف الخرٌجٌن
درجة على استطالع آراء جهات التوظٌف تتعمد ال

 من خالل االستبانات
20% 

النظرة العالمٌة 
 للجامعة

أعضاء هٌئة التدرٌس 
 األجانب

 %8 نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس األجانب للعدد الكلً

 %8 نسبة الطلبة األجانب لمجموع الطلبة الطلبة األجانب

 %20 لى معدل أستاذ طالبٌعتمد مجموع النقاط ع معدل أستاذ جودة التعلٌم

  Webometrics ثالثا: تصنٌف وٌبومتركس

اح هػػات األكاد ي ػػا ،ػػ  احعػػاحـ حتقػػد ـ   هػػدؼ هػػذا احتوػػم ؼ ثاحدر ػػا األصحػػص إحػػص  ػػث 
احيتي ػز  لػص المترمػت. صاحتوػم ؼ  ثػارة  ػف  ياحد ها يف أمشػطا  لي ػا تعكػس يسػتصاها احعليػ 

اح ايعػػات  سػػب اح ػػصدة أص احيكامػػا احعلي ػػا حكػػؿ  ـمسػػما ت ر ث ػػا أصح ػػا حػػ س احهػػدؼ يمهػػا تق ػػ 
ميا هص ثيااثا احيؤشر لحتزاـ اح ايعات ثالست ادة يف المترمت حعرض ياحد ها حكػ  تػتـ   ايعا صا 

ذا يػاأرادت أح  ايعػا إ ػراز تقػدـ ،ػ  هػذا احترت ػب ،ػإف  ل هػا  الست ادة يمه يف قثؿ اآلمػر ف. صا 
مترمػت حتتماسػب يػل يكامتهػا احعلي ػا صسػت د أف يركزهػا ،ػ  ،  ي تص اتهػا  لػص ا  أف تع د احمظر

 قد تغ ػر إحػص األ، ػؿ ،ػ  احتوػم  ات احتاح ػا. ص ػتـ  يػؿ هػذا احتوػم ؼ ،ػ  احشػهر األصؿ احتق  ـ

الحكترصم ػػا  ػػيف  صاحسػػاثل يػػف كػػؿ سػػما ص عتيػػد  لػػص ق ػػاس أداء اح ايعػػات يػػف مػػالؿ يصاقعهػػا
 .ص،ؽ اح دصؿ احتاحصاحيعا  ر احتاح ا: 
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 (9جدول رقم )
 Webometrics لتصنٌف الجامعات تصنٌف وٌبومتركس

 النسبة الوصف المعٌار

 %20 حجم الموقع الحجم

 مخرجات البحث
 %28 الملفات الثرٌة

 %28 علماء جوجل

 %80 الرؤٌة للرابط األثر

http://www.webometrics.info/en/Methodology 

 ترتٌب الجامعات المصرٌة فى التصنٌفات العالمٌة

 ايعػػا ،ػػص  311ص،قػػاا حلتوػػم ؼ شػػمغهاى  ثػػ ف أ، ػػؿ ،قػػط قػػد امت ػػرت  ايعػػا احقػػاهرة 
 .901صا تلت احيرتثا  3106احعاحـ  اـ 

 ايا ثاحمسثا حتوم ؼ اح ثصيتر كس ص دت  دد يف اح ايعات احيور ا طثؽ حل دصؿ احتاحص
 (9ول رقم )جد

 الجامعات المصرٌة وفق تصنٌف الٌبومترٌكس

 اسم الجامعة
موقعها على مستوى 

 العالم
 موقعها بالنسبة للجامعات

 2 988 جامعة القاهرة
 8 822 المنصورة
 8 2229 اسكندرٌة

 29 2989 بنها
 28 2828 الزقازٌق
 29 2288 اسٌوط
 99 2888 المنٌا
 99 2888 طنطا

 99 9080 قناة السوٌس
 98 9280 حلوان

 89 9282 المنوفٌة
 88 9988 الفٌوم

 88 9899 عٌن شمس
 82 9828 كفر الشٌخ

 http://www.webometrics.info/2016 
صثػاحمظر إحػػص يعػػا  ر احتوػػم ؼ أ ػػاله   يكػػف احقػصؿ ثشػػكؿ قػػاطل أمػػه ل يكػػاف حل ايعػػات غ ػػر 

 يكف أف تكصف هذه احتوم  ات ذات تػأا ر  حكف لص  احث ا ا ،  قائيا أ، ؿ ميسيائا  ايعا  احي ا
كث ر ألف كػؿ توػم ؼ ص ػل  لػص أسػاس  ػدة يعػا  ر  كيػا مػرى غ ػاب اغلػب اح ايعػات احيوػر ا 

http://www.webometrics.info/en/Methodology


سلٌمان صالح جاد  د/ باسم
 تصور مقترح لتطبٌق جامعة منظمة االعمال بمصر  هللا

 

 229 

صاحعرث ا  ف احتوم ؼ يل اف اح ايعات احعرث ا حهػا تػار ع  ظػ ـ ص ر ػؽ ،ػ  احيسػ رة احعلي ػا ص ر ػل 
 حقلا يصارد احث ث احعلي  ذحؾ حعدة أسثاب يمها يا هص س اس  صيمها يا هص اقتوادح

ص ػػرى احثا ػػث اف يػػف السػػثاب احيتعلقػػا ثاح ايعػػات احيوػػر ا: قلػػا الم ػػاؽ  لػػص احث ػػث 
احعليػػػص  ص ػػػعؼ احمشػػػر الحكترصمػػػص ،ػػػص اح ايعػػػات احيوػػػر ا  صز ػػػادة ا ػػػداد احطػػػالب احيقثػػػصح ف 

 ػا احت ت ػا ثاح ايعات احيور ا  ص عؼ استقالح ا اح ايعات احيوػر ا ياد ػا صادار ا ص ػعؼ احثم
ييػػا  تطلػػب احث ػػث  .صاحتكمصحص  ػػا  صيعظػػـ احتوػػم  ات تامػػذ الث ػػاث احيمشػػصرة ثاحلغػػا الم ل ز ػػا

 ايعػات يمظيػات ال يػاؿ كوػ غا حتطػص ر  ف و    د اا حتطػص ر احتعلػ ـ احعػاحص صاح ػايعص ك
 .احتعل ـ احعاحص صاح ايعص

 :الانمذىر انثانً: االطار انمفاهيميً نجامعات منظمات االعم

 نشأة جامعات منظمات األعمال وتطورها:

تر ػػػل  ػػػذصر  ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ إحػػػص  ركػػػا احي تيػػػل احوػػػما ص ،ػػػص احصل ػػػات 
احيت ػدة األير ك ػػا    ػػث أثػػدى يػػد رى يمظيػػات األ يػػاؿ األير ك ػػا احكثػػرى قلقهػػـ يػػف قػػدرة مظػػاـ 

تا ػا احمص  ػا اح  ػد ة يػف احمػر   ف احػذ ف  يتلكػصف احتعل ـ اح ايعص ثاحصل ات امذاؾ  لص إ ػداد صا 
 احيهػػػػػػػػػارات صالت اهػػػػػػػػػات حلعيػػػػػػػػػؿ ،ػػػػػػػػػص يمظيػػػػػػػػػات األ يػػػػػػػػػاؿ احتػػػػػػػػػص تتصسػػػػػػػػػل ثشػػػػػػػػػكؿ سػػػػػػػػػر ل.

(Rob Paton, 2005, 4)  
صيف اـ قايت يمظيػات األ يػاؿ األير ك ػا ثاسػتمداـ هػذا احيوػطلح ح شػارة إحػص  يل ػا 

هػػدؼ إحػػص احتػػدر ب اح عػػاؿ احتعلػ ـ احتػػص تػػتـ ثػػداملها    ػث كامػػت ثيااثػػا يؤسسػػات تدر ث ػػا كث ػرة ت
حليلت ق ف ثهػا. صقػد امتشػرت تلػؾ اح ايعػات ثسػب  احػا  ػدـ احر ػا  ػف احيمر ػات احتػص  قػديها 
احمظاـ احتعل يص امػذاؾ  ثا  ػا،ا إحػص أف األهتيػاـ ثػاحتعلـ صاحيعر،ػا احػذى تزا ػد يػل ثػرصز ي تيػل 

 حقرف احعشر ف.احيعر،ا د ـ الهتياـ ثهذا احميط يف احتعل ـ اح ايعص ،ص أصائؿ ا
 (Leonard J.Waks, 2002, 278)    

صحقد ارتثطت مشأة هذه اح ايعات يل احتطصرات األرثعا احتص  دات ،ص احوما ا صاحتعلػ ـ  
صاحي تيل  صاحتػص تيالػت ،ػص؛ ثػرصز اقتوػاد احيعر،ػا صاحيمظيػا احيتعليػا كيص هػات إدار ػا رئ سػا  

ر ف  ركػزصا  لػص احييارسػات صاحيثػادىء احعايػا صسر ا إ ادة ثماء يمظيػات األ يػاؿ ح  عػؿ احيػد 
حيمظيات األ ياؿ ح علها أكار تي زا  ثا  ا،ا إحص امتشار تكمصحص  ا التوالت صتطث قاتها ،ػص 
احتدر ب صاحتمي ػا  صاحتمػصع احيتزا ػد حلػمظـ احتعل ي ػا يػف   ػث احت ػصؿ إحػص احترك ز لػص احيػتعلـ ثػدل 

اح ـر اح ػايعص احتقل ػدى إحػص احػتعلـ احيػصزع  صيػف ير لػا يػا يف احترك ز  لص احيماهج ،قط  صيف 



2028  (2ج)ٌناٌر ( 113)العدد   مجلة كلٌة التربٌة ببنها  

 

 228 

قثػػؿ احيهم ػػا إحػػص احتمي ػػا احيسػػتيرة  صيػػف احطر قػػا احيع ار ػػا اح رد ػػا إحػػص تعدد ػػا طػػرؽ صأسػػاح ب 
 احتعلـ.

2005 138)
  .

Rob Paton) 
، ص يمتوؼ احقرف احتاسل  شر    ث حـ  كػف يوػطلح  ايعػات يص ػصدا امػذاؾ  مشػأ  

صكل ػػػػا  Edison Collegeات احتاثعػػػا حيمظيػػػات أ يػػػػاؿ  يمهػػػا كل ػػػا إد سػػػػصف ػػػدد يػػػف احكل ػػػػ
؛ صاحتص حـ تهدؼ ثعد إحص يمح در ات  لي ا أص دثلصيات  ثػؿ كامػت كي اصحػا  Dupontدصثصمت

  0440صيػل  ػاـ  صقتها حسد اح  صة احقائيػا ثػ ف  ا ػات احي تيػل احوػما ص صمظػاـ احتعلػ ـ احقػائـ
حي ػػػا أكاػػػر سػػػهصحا  صثػػػدأت  صحيػػػا القتوػػػاد  صامتشػػػرت  ايعػػػات أوػػػث ت احق ػػػصد احت ار ػػػا احعا

 يمظيات األ ياؿ كات اه أير ك  حتوثح ات اها  احي ا. 
(Brian Doelger, 2015,4) 

ص،ص أصائؿ احقرف احعشر ف  تـ إمشاء أصؿ تدر ب صتعل ـ رسيص حيمظيات األ ياؿ  مػديا  
ثعػا حهػا  صق ػاـ  مػراؿ يصتػصرز ثتأسػ س ـ ثإمشػاء يدرسػا تا0409قايت  مػراؿ اح كتر ػؾ ،ػص  ػاـ 

ـ؛صذحػػػؾ حتػػػدر ب احعػػػايل ف ثهػػػا  0434،ػػػص  ػػػاـ  (GMI)يعهػػػد  مػػػراؿ يصتػػػصرز حػػػ دارة صاحهمدسػػػا
كسػػػػاثهـ احيهػػػػارات اح ػػػػرصر ا احتػػػػص  سػػػػتلزيها  يلهػػػػـ. صحػػػػـ  ػػػػتـ ا تثارهيػػػػا  ايعػػػػات يمظيػػػػات  صا 

 األ ياؿ   ث حـ  كف يوطح  ايعا يمظيات األ ياؿ يص صدا امذاؾ.
(Eurch, N,2000,4) 

صاستيرت هذه األمظيا احتدر ث ا حتػدر ب احعػايل ف ثيمظيػات األ يػاؿ  تػص تػـ احثػدء ،ػص  
ا تيػػاد تلػػؾ األمظيػػا احتدر ث ػػا ،ػػص ثدا ػػا احعقػػد احاػػايف يػػف احقػػرف احعشػػر ف  صتػػـ تػػدر ب احعػػايل ف 

حيتسػػار ا احتػػص صا تيػػاد ثػػرايج تػػدر ثهـ صاحيهػػارات احتػػص اكتسػػثصها؛ حكػػص تتصاكػػب يػػل احتكمصحص  ػػا ا
أ  ت  لػص القتوػاد احوػثغا احعاحي ػا    ػث امتقػؿ القتوػاد يػف القتوػاد احقػائـ  لػص احيمػتج 
إحص اقتواد قائـ ثشكؿ أكثػر  لػص احيعر،ػا  صيػف اػـ حػـز  لػص مظػـ احتػدر ب يصاكثػا صيسػا رة هػذا 

 ((Corporate University Enterprise, 2014,4القتواد احيتغ ر.
يمظيات األ ياؿ ،ص احصل ات احيت دة األير ك ا   ػث ثػدأ هػذا احػميط صتطصرت  ايعات 

،ص ثدا ا احعقد احاايف يف احقرف احعشر ف ،ػص احت ػصؿ يػف كل ػات صأقسػاـ احتػدر ب إحػص ك ػاف تعلػ ـ 
قػػائـ ثذاتػػه ؛ صذحػػؾ ثػػرثط احتػػدر ب صاحتعلػػ ـ ،ػػص  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ ثرؤ ػػا صرسػػاحا صغا ػػات 

عػا حهػػا  صاحتػص تمثاػؽ يػػف  ا ػات احي تيػل صيتطلثػػات سػصؽ احعيػؿ    ػػث يمظيػات األ يػاؿ احتاث
أدركػػػت احصل ػػػات احيت ػػػدة أهي ػػػا إ ػػػداد صتمي ػػػا يصاردهػػػا احثشػػػر ا صتػػػأهل هـ حلعيػػػؿ ،ػػػص ث ئػػػا اح ػػػـص 
احتما،سػػ ا احتػػص  شػػهدها سػػصؽ احعيػػؿ احعػػاحيص.صيل اـ أوػػثح احغػػرض احرئ سػػص حيمظيػػات األ يػػاؿ 

 (Corporate University Enterprise, 2014, 5) هص أف توثح يمظيات تعلـ.
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ثا  ا،ا إحص ذحؾ  أف ظهػصر القتوػاد احقػائـ  لػص احيعر،ػا صاحتطػصر اح ػائؽ حتكمصحص  ػا  
احيعلصيػػػات صالتوػػػالت احتػػػص أتا ػػػت إيكامػػػات  د ػػػدة حتقػػػد ـ احتعلػػػ ـ صاحتػػػدر ب  صتزا ػػػد الهتيػػػاـ 

ا يمر اتػػػه صمػػػدرة وػػػلا ثراي ػػػه ثػػػاحيتغ رات ثاحق ػػػا ا ا دار ػػػا ثػػػاحتعل ـ اح ػػػايعص صامم ػػػاض مص  ػػػ
احيتال قػػا احتػػص  شػػهدها سػػصؽ احعيػػؿ احعػػاحيص  الصة  لػػص  ػػعؼ احيػػؤهالت صي ػػيصف تعلػػ ـ يػػا 
ثعػػػد احاػػػامصى  ص،شػػػؿ اح ايعػػػات احتقل د ػػػا ،ػػػص إ ػػػداث احتغ ػػػر احوػػػ  ح  كػػػؿ ذحػػػؾ  عػػػؿ  كصيػػػا 

،ص يعظـ دصؿ احعاحـ  ث ػتح احصل ات احيت دة ثص ه ماص  صتثعها ثعد ذحؾ ات اه  كصيات احدصؿ 
احثػػاب أيػػاـ يقػػدي ف  ػػدد حلتعلػػ ـ احعػػاحص صاح ػػايعص؛ حلق ػػاـ ثهػػذا احعيػػؿ  لػػص م ػػص أ، ػػؿ  صص،ػػؽ 
ح ػػػػػصاثط يع مػػػػػا  صيػػػػػف ث ػػػػػمهـ  ايعػػػػػات يمظيػػػػػات األ يػػػػػاؿ احتػػػػػص اسػػػػػتطا ت أف تقػػػػػدـ أ، ػػػػػؿ 

ات احيمر ػػػات يػػػف مػػػر   ـ صثػػػرايج ذات وػػػلا صا قػػػا ثيتطلثػػػات أسػػػصاؽ احعيػػػؿ احعاحي ػػػا صث ا ػػػ
 (Eddie Blass, 2005, 71)احي تيل.

صثمػػاء  لػػص ذحػػؾ  ميػػا هػػذا احػػميط يػػف احتعلػػ ـ اح ػػايعص ثسػػر ا ،ػػص أصرثػػا  صأمػػذ يسػػي ات 
 .يتعددة أ  اما ل ت يؿ يوطلح  ايعا ياؿ أكاد ي ات أص يعاهد أص يراكز

(Mark Allen, 2010,26) 

حعد د يف احدصؿ  يػف مػالؿ صكمت  ا حيا سثؽ  قايت احصل ات احيت دة  صتثعها ثعد ذحؾ ا
يمظيػػات األ يػػاؿ احتاثعػػا حهػػا ثإمشػػاء  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ يػػف أ ػػؿ سػػد   ػػز اح ايعػػات 
احتقل د ػػا ،ػػص إ ػػداد أ،ػػراد يػػؤهل ف  يتلكػػصف احيعػػارؼ صاحيهػػارات ،ػػص  وػػر القتوػػاد احقػػائـ  لػػص 

ؿ احيمر ات يف يػصارد احيعر،ا  صاحق اـ ثاحتدر ب صاحتعل ـ صاحث ث ثأقؿ تكل ا صاح وصؿ  لص أ، 
ثشػػػر ا يؤهلػػػا صثػػػرايج تػػػتالئـ يػػػل  ا ػػػا احي تيػػػل ص تطلثهػػػا سػػػصؽ احعيػػػؿ. صقػػػد ثػػػدأت يمظيػػػات 
األ ياؿ األير ك ا احتكمصحص  ا صالستشار ا ،ص تثمص هذا احميط احتعل يص  اـ تطػصر األيػر ح شػيؿ 

 ((Walton.J.2000,412كا،ا قطا ات األ ياؿ.
ف  ثذحت احصل ات احيت دة احعد د يف اح هػصد حلمهػصض  لصؿ يمتوؼ احقرف احعشر  صيل 

ثميط  ايعات يمظيات األ ياؿ يف مالؿ ص صد رؤ ا صرساحا صأهداؼ حتلؾ اح ايعات تعيؿ ،ص 
يػػػل   ػػػصئها  صتأسػػػ س احثمػػػاء احتمظ يػػػ  صا دارى حهػػػا صاحػػػذى   ػػػدد األدصار صاحيهػػػاـ أل  ػػػاءها 

طلثػػػات سػػػصؽ احعيػػػؿ  صيػػػف اػػػـ  زدات اقػػػا احتأك ػػػد  لػػػص رثػػػط يمر اتهػػػا ث ا ػػػات احي تيػػػل صيت
احي تيػػل ، هػػا  ماوػػا ثعػػد قػػدرتها صسػػلطتها ،ػػص يػػمح احػػدر ات احعلي ػػا  لػػص يسػػتصى احثكػػاحصر س 
 صاحدراسػػػػػػػػػػػػػػػات احعل ػػػػػػػػػػػػػػػا  ثا  ػػػػػػػػػػػػػػػا،ا إحػػػػػػػػػػػػػػػص ا تيػػػػػػػػػػػػػػػاد ثػػػػػػػػػػػػػػػرايج احتعلػػػػػػػػػػػػػػػ ـ صاحتمي ػػػػػػػػػػػػػػػا احتػػػػػػػػػػػػػػػص 

 تقديها
Karen L. Barleym2010, 4) ) 

وػػصرة كث ػػرة ثاحصل ػػات احيت ػػدة مظػػرا ح لسػػ تها األيػػر احػػذى ترتػػب  ل ػػه ميػػص هػػذه اح ايعػػات ث
احرأسياح ا ،ص احعقد احتاسل يف احقرف احعشر ف صكاف همػاؾ يػا  قػارب يػف يػائتص  ايعػا ثاحصل ػات 
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احيت ػػػػػػػػدة يػػػػػػػػف إ يػػػػػػػػاحص أرثعيائػػػػػػػػا  ايعػػػػػػػػا  ػػػػػػػػصؿ احعػػػػػػػػاحـ يتػػػػػػػػؿ  ايعػػػػػػػػا ك تػػػػػػػػرمج ص ايعػػػػػػػػا 
 (Lipin D.(2001,7,،صرد.

 ػددا يػف احعصايػؿ أدت  Jeanne Meister))ر)صتأس سػا  لػص يػا سػثؽ  ،قػد  ػدد يا سػت 
إحص هػذا المتشػار احيتزا ػد صاحميػص احسػر ل حهػذه اح ايعػات ،ػص أصامػر احقػرف احعشػر ف يف أهيهػا؛أصل: 
إف رأس احياؿ احثشرى احيؤهػؿ صاحكػؼء هػص ي تػاح ت ق ػؽ احتما،سػ ا ،ػص أسػصاؽ احعيػؿ صاحتػص تتطلػب 

،ػػػص مظػػػـ احتػػػدر ب صاحتعلػػػ ـ حلق ػػػاـ ثػػػأدصراهـ احيتغ ػػػرة ،ػػػص يػػػف األ،ػػػراد ايػػػتالكهـ احيهػػػارات احيسػػػت داا 
اام ػػا:أف ت ػػصؿ القتوػػاد يػػف احعيػػؿ اح ػػدصى إحػػص احعيػػؿ احقػػائـ  لػػص احيعر،ػػا  أسػػصاؽ احعيػػؿ احعاحي ػػا 

أدى إحػػػػص ارت ػػػػاع احيكػػػػصف اح كػػػػرى حلصظػػػػائؼ صاحػػػػذى  تطلػػػػب ي ػػػػاه ـ صيهػػػػارات صيعػػػػارؼ تتػػػػؤاـ يػػػػل 
ة  ااحاا: احت صؿ احرئ سػص ،ػص احتعلػ ـ احقػائـ  لػص يكػاف احعيػؿ ا ت ا ات سصؽ احعيؿ احعاحيص احيتغ ر 

  احي ا   ث أوث ت يمظيات األ ياؿ هاد،ا حلتعل ـ.
(Jeanne C.Meister, 2010, 5) 

 مفهوم جامعات منظمات األعمال:

ييػػا لشػػؾ ، ػػه أف همػػاؾ تعػػدد صتمػػصع كث ػػر ،ػػ  األح ػػاظ صاحيسػػي ات احيسػػتمديا ،ػػ  هػػذا 
ت  ػػػا المتشػػار احصاسػػل حػػػه  ػػصؿ احعػػاحـ  صكػػػذحؾ المػػتالؼ احاقػػا،  صاح كػػػرح احػػميط يػػف احتعلػػ ـ  م

ف كاف يوطلح " اح ايعا " األكاػر شػ ص اا ،ػ  السػتمداـ. ،علػص احػرغـ  صاألكاد ي  ث ف احدصؿ. صا 
يف ص صد هػذه اح ايعػات اح علػص  ر ػل إحػص يػا  قػارب يػف االاػ ف  ػاـ  ،ػإف ص ػصد تعر ػؼ ي ػدد 

إ ػا،ا ا  –األ ياؿ  عد أيػراا غا ػا ،ػ  احوػعصثا  مظػراا ألمهػا أمػذت حيوطلح  ايعات يمظيات 
احعد ػد يػف األشػكاؿ صاحوػ   احيمتل ػا يمػذ مشػأتها  صحهػا أهػداؼ يتعػددة  –إحص احتمصع ،  األح ػاظ 

 (,Op., Cit, 7) Peter Macteerتمتلؼ ثامتالؼ يمظيات األ ياؿ احت  تقـص ثإمشائها. 
يمظيػػات األ يػػاؿ ثأمهػػا "احيظلػػا ا سػػترات   ا احتػػ   ايعػػات  Meister مايسددتر،عػػرؼ  

تعيؿ  لص تمي ا صتعل ـ احعايل ف ثيمظيػا األ يػاؿ صاحعيػالء صاحيػصرد ف  يػف أ ػؿ احص،ػاء ثأهػداؼ 
احعيؿ ا سػترات   ا. صثػاحمظر إحػص هػذا احتعر ػؼ مظػرة ت ل ل ػا دق قػا  ت ػح تأك ػده  لػص ي يص ػا 

 ((Meister J.C., Corporate Universities, Op.Cit,2يف األيصر  يمها: 
  تعػػدد احيهػػاـ صاألمشػػطا احتػػ  تقػػـص ثهػػا  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  يػػا ثػػ ف احتعلػػ ـ صاحتمي ػػا

حكػؿ يػف حػه  القػا ثإسػترات   ا  يػؿ  –أ  ػاا  –حلعػايل ف ثهػا  صحكػف  –،قػط  –احيهم ا ح س 
 يمظيا األ ياؿ ص ساهـ ،  ت ق قها.

 عػػا يمظيػػا األ يػػاؿ صرسػػاحتها صا سػػترات   ا احعايػػا حيمظيػػا احتػػراثط احصا ػػؽ صاحصا ػػح ثػػ ف  اي
األ يػػاؿ  صاحتأك ػػد  لػػص أف احسػػيا احثػػارزة ،ػػ   ايعػػا يمظيػػا األ يػػاؿ هػػ  احص،ػػاء ثاألهػػداؼ 

   صاألصحص ات احتمظ ي ا حيمظيا األ ياؿ.
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ثأمهػػػػػػػا " احيؤسسػػػػػػػا احيمشػػػػػػػأة ثوػػػػػػػ ا أساسػػػػػػػ ا يػػػػػػػف قثػػػػػػػؿ  Eurich إيدددددددريتش صُ عر،هػػػػػػػا
حتػػػػ  تقػػػػدـ در ػػػػا  لي ػػػػا ثعػػػػد احتعلػػػػ ـ احاػػػػامصح  صقػػػػد تكػػػػصف هاد،ػػػػا حلػػػػرثح أص يمظيػػػػا األ يػػػػاؿ  صا

غ ػػػػػػر هاد،ػػػػػػا حػػػػػػه  صتتياػػػػػػؿ رسػػػػػػاحتها ،ػػػػػػ  ت ق ػػػػػػؽ األهػػػػػػداؼ ا سػػػػػػترات   ا حيمظيػػػػػػا األ يػػػػػػاؿ 
احيرتثطػػػػػػا ث ا ػػػػػػات احي تيػػػػػػل  صيػػػػػػمح احػػػػػػدر ات احعلي ػػػػػػا اح ايع ػػػػػػا. " ص شػػػػػػ ر هػػػػػػذا احي هػػػػػػـص 

  (Eurich N, 2005,96 ):)إحص احمقاط احتاح ا
 .أف  ايعات يمظيات األ ياؿ تتثل يمظيات األ ياؿ احتص تمشأها 
  أف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ اح اح ػػا ل تقػػدـ ثػػرايج احتػػدر ب صاحتاق ػػؼ حلعػػايل ف ثيمظيػػا

األ يػػػاؿ ،قػػػط  ثػػػؿ تتعػػػدى ذحػػػؾ إحػػػص تقػػػد ـ ثػػػرايج أكاد ي ػػػا  صسػػػلطتها ،ػػػص يػػػمح احػػػدر ات 
 عل ا.احعلي ا  لص يستصى احثكاحصر صس صاحدراسات اح

  إف م ػػػاح يمظيػػػات األ يػػػاؿ ،ػػػ  ت ق ػػػؽ رسػػػاحتها صأهػػػدا،ها  تصقػػػؼ ،ػػػ  احيقػػػاـ األصؿ  لػػػص
قدرتها  لص ت ق ػؽ األهػداؼ ا سػترات   ا حػؿ يمظيػا األ يػاؿ األـ  ثوػر احمظػر  ػف أح 

 مشاط امر تقـص ثه.

  لػػػػػص أمها:"صظ  ػػػػػا أص قسػػػػػـ  هػػػػػدؼ صثػػػػػذحؾ  يكػػػػػف تعر ػػػػػؼ  ايعػػػػػا يمظيػػػػػات األ يػػػػػاؿ
 ػتـ تمي ػا   ق ؽ تكايؿ تمي ا األ،راد  صتمي ا أدائهـ ،ػ   ػصء  يلهػـ ك ػرؽ  صثاحتػاح استرات   اا حت

أصسػػل  صت سػػ ر تقػػد ـ  احيؤسسػػا ككػػؿ يف مػػالؿ الرتثػػاط يػػل احيػػصرد ف  صتم  ػػذ ث ػػصث  لػػص يػػدى
 احي تصى صق ادة اح هد حثماء ،ر ؽ ق ادة أ، ؿ. 

احيعر، ػا حػدى  احقا ػدة تمي ػااحػص هدؼ ت صمملص يف ذحؾ اف  ايعات يمظيات ال ياؿ
حلشػػركا  أح ح ي ػػل احيػػصظ  ف  يصظ  هػػا؛   ػػث تعيػػؿ كيظلػػا اسػػترات   ا حيتطلثػػات احتعلػػ ـ احكل ػػا

احيسػتهلك ف صاحيػصرد ف صاحيػصز  ف؛ صتعيػؿ  لػص  صاحعايل ف  صسلسلا احق يا احي ا،ا احتػ  تت ػيف
  صثاحتػػاح  ،ػػإف يمظيػػاء احاحتػػ   يكػػف اسػػتمدايها ،ػػ  ر،ػػل أدا ثمػػاء احك ػػاءات اح رد ػػا صاحيؤسسػػ ا 
 ػرتثط ثك ػاف يػادح إميػا  ػرتثط ثا شػارة إحػص احػتعلـ احيػمظـ  ل يوطلح  ايعا يمظيػات األ يػاؿ

  يف أ ؿ واحح احيؤسسا.
 :اهمٌة جامعات منظمات االعمال

 أص احيؤسسات ا متا  ا احعد د يف اح صائد احتػ   ػادت  ل هػا أص  ت يمظيات األ ياؿ
 ( أف  ايعػػاTaylor and Phillips, 2002 يػػاؿ ؛ صقػػد أص ػػ ا )يػػف  ايعػػا يمظيػػات األ

 ا متا  ا:  يكف أف تقدـ يا  لص حليؤسسات أص يمظيات األ ياؿ يمظيات األ ياؿ
  احقػػدرة  لػػص ز ػػادة يعػػدؿ احػػتعلـ دامػػؿ احيؤسسػػا أص احيمظيػػا  حتػػتالءـ يػػل ز ػػادة يعػػدلت

 احتغ ر ،  احث ئا.

  صحيا احت  تت يف استمداـ احتقم ا.احقدرة  لص الست اثا حت د ات احع 
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  .احقدرة  لص إ داث احتصا،ؽ ث ف أهداؼ احعيؿ صاسترات   ات احتعلـ 

 ص رى يصرى اف يف ،صائدها ا  ا  : 
  .احترك ز احيثاشر  لص احمشاط اح ردح صاحي لص 
 .احيسا دة ،  احي ا،ظا  لص اقا،ا احيمظيا  تص   ميا تظهر اقا،ات يتمص ا امرى 
  ص احػػػػدصر احرئ سػػػػص حلػػػػتعلـ صاحيعر،ػػػػا حثمػػػػاء ي ػػػػزة تما،سػػػػ ا صاحي ا،ظػػػػا  ل هػػػػا احترك ػػػػز  لػػػػ

 (Moore T (2007,78,صتص   ه حكؿ أ،راد احيؤسسا. 

 :مبادىء جامعات منظمات االعمال

 تقوم جامعات منظمات االعمال عمى مجموعة من المبادىء اهمها:
  حليؤسسا.تقد ـ ،رص احتعلـ احت  تد ـ يسائؿ احعيؿ احت ارح اح صهر ا 
   توػػػي ـ يػػػمهج دراسػػػ  حت ػػػي ف احموػػػائص احتاح ػػػا: يصاطمػػػا احيمظيػػػات  صا طػػػار احسػػػ اق

 صاحك اءات األساس ا صاحرئ سا.

  .المتقاؿ يف احتدر ب احذح  قصده احيعلـ إحص أشكاؿ  د دة أمرى حعرض ي تصى احتعلـ 

 .تش  ل ص ث احقادة  لص الممراط صتسه ؿ صت س ر احتعلـ 

 يػػصذج تموػػ ص احيمظيػػات حلتيص ػػؿ  إحػػص ميػػصذج احتيص ػػؿ احػػذات   ػػف طر ػػؽ المتقػػاؿ يػػف م
 ص دات احعيؿ احت ارح.

 .ال طالع ثيهيا  احي ا حتوي ـ  لصؿ تعلـ  د دة 

 .توي ـ مظـ ق اس حتق  ـ احيدمالت صاحيمر ات 

 .استمداـ  ايعا يمظيات األ ياؿ ،  يزا ا تما،س ا صحلدمصؿ إحص اسصاؽ  د دة  

2008, 54) Paton R) 

 أسس وخصائص جامعات منظمات األعمال:

ترتكػػز  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  لػػص ي يص ػػا يػػف األسػػس احعايػػا احتػػ  ُتيكمهػػا يػػف 
ت ق ػػؽ أهػػدا،ها صصظائ هػػا احيمصطػػا ثهػػا  صتتياػػؿ تلػػؾ األسػػس احتػػ  ُتشػػكؿ يركػػز قػػصة اح ايعػػا ، يػػا 

 ((Jansnk F., Kwakman K. et al, 2005, 40 أت : 
 ػػث تعيػػؿ  ايعػػا يمظيػػات األ يػػاؿ  لػػص تػػص، ر ،ػػرص احػػتعلـ احتػػ  تػػد ـ  :الددتعمم لمعمددل  

 ق ا ا احعيؿ اح صهر ا حيمظيا األ ياؿ ،  احصقت احيماسب.

 ػث تؤكػد أدث ػات  ايعػات يمظيػات األ يػاؿ  لػص  ػرصرة احمظػر الجامعة مكان وعممية   :
 لتعلـ.إحص ميط  ايعا يمظيا األ ياؿ  لص أمه  يل ا  ، ال ا ف كصمه يكاماا ح
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 ػث  ػػتـ توػي ـ احيمػػاهج المنداهج مشددتقة مدن متطمبددات السدوة وثقافددة منظمدة ابعمددال   :
احدراسػػػ ا ،ػػػ  هػػػذه اح ايعػػػات  ػػػصؿ األيػػػصر احاالاػػػا اآلت ػػػا: احيصاطمػػػا ات ػػػاه يمظيػػػا األ يػػػاؿ 

(Corporate Citizenship)  صا طػػػػػػػػػػػػػػار احسػػػػػػػػػػػػػػ اق  (Contextual Framework)  
 .(Core Competencies)صاحك اءات األساس ا 

 ػػث تعيػػؿ  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  لػػص المتقػػاؿ يػػف التدددريب ذو الصدديم المتعددددة   :
احتػػػدر ب احقػػػائـ  لػػػص احيػػػدرب إحػػػص احتػػػدر ب ذص احوػػػ   احيتعػػػددة  حت ق ػػػؽ احػػػتعلـ احيرغػػػصب 

 صت س مه ثيا  ؤدح إحص  صدة احيمر ات.

 احقػادة صاحتم  ػذ  ف  لػص أف :   ث تش ل  ايعات يمظيات األ يػاؿ التعمم لمجميع وبالجميع
  كصمصا يشارك ف ،   يل ا احتعلـ صي سر ف حها.

 :رؤٌة جامعات منظمات االعمال

   ُتعد احرؤ ا أ د يكصمات احمطػا ا سػترات   ا احتػ  تعتثػر ثيااثػا مارطػا طر ػؽ حل ايعػا
صتعيػػػػػؿ احرؤ ػػػػػا  لػػػػػص إ ػػػػػداد احطر ػػػػػؽ حليسػػػػػتقثؿ احػػػػػذح تسػػػػػعص اح ايعػػػػػا إحػػػػػص ت ق قػػػػػه 

,2006,30) Danie Wijnbeek) 

  ص، هػػػػا  قػػػػـص أ  ػػػػاء ي لػػػػس إدارة اح ايعػػػػا  مػػػػد ص ػػػػل رؤ ػػػػا حل ايعػػػػا ثتطػػػػص ر وػػػػصرة
حليسػػتقثؿ   كػػصف يػػف احسػػهؿ تصوػػ لها ص علهػػا يطثص ػػا ،ػػ  ص ػػداف أوػػ اب احيوػػل ا 
احرئ سػػ  ف كا،ػػا. صتياػػؿ هػػذه احرؤ ػػا ،ػػ  احصاقػػل ي يص ػػا يػػف وػػصر احم ػػاح احتػػ  تسػػا د 

ف  لػػص  ايعػػا يمظيػػا األ يػػاؿ احت ػػرؾ ، ػػه صاحصوػػصؿ  لػػص تص ػػ ح الت ػػاه احػػذح  تعػػ 
إح ه. صيف اـ ُتعد احرؤ ا ثيااثػا احػدح ؿ احػذح  م ػر كا،ػا درصب اح ايعػا يػف احػدامؿ  كيػا 
تسػػػلط اح ػػػصء  لػػػص يسػػػاحؾ احطر ػػػؽ يػػػف احمػػػارج. صُتعػػػد احرؤ ػػػا يمظػػػصراا يسػػػتقثل اا حػػػ دارة 

احيشػػػػترؾ حل ايعػػػػا ثكا،ػػػػا صاحعػػػػايل ف ،ػػػػ  اح ايعػػػػا  صيوػػػػدر شػػػػعصر ثػػػػاحصلء صالمتيػػػػاء 
مشػػػاطاتها  ،هػػػص رؤ ػػػا إمسػػػام ا  صيسػػػتقثل ا ص يا  ػػػا تثلصر صتػػػمظـ  يػػػؿ اح ي ػػػل ثإت ػػػاه 

 احهدؼ احذى تتيركز كؿ اح هصد  صحه.

, 65) Op Cit Jeanne C.Meister) 
   ص قػػـص ي لػػس أيمػػاء اح ايعػػا ثيماقشػػا يسػػصدة احرؤ ػػا احتػػص تعػػد ثصاسػػطا قائػػد اح ر ػػؽ احيكلػػؼ

احرؤ ا  صثعد يماقشا احرؤ ا صتطص رها ثشكؿ  يا ص تظهر احرؤ ػا ثشػكؿ أ، ػؿ ثو اغا تلؾ 
مت  ػػا اح يػػل ثػػ ف احت ك ػػر احت ل لػػص صاحرؤ ػػا احشموػػ ا.،ايا تأك ػػد  لػػص أف احيسػػئصح ا احرئ سػػ ا 
،ص تقر ر  دصد احرؤ ا صاحو اغا احمهائ ا حها تقل  لص  اتؽ ي لس أيماء اح ايعا صثا  ػا،ا 
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حو غا احمهائ ا حلرؤ ا   ػتـ يماقشػا اسػترات  ا ت ق ػؽ هػذه احرؤ ػا يػف مػالؿ إحص احتصوؿ إحص ا
صيف اـػ ،ػإف ص ػل  (Op Cit Jeanne C.Meister  (66 احتعاصف صاحعيؿ ثشكؿ  يا ص. 

 احرؤ ا هص  هد تعاصمص  يا ص صح س ،ردى.

 :  رسالة جامعات منظمات األعمال

اح ر ػػدة ،ػػ  اح ايعػػا  صاحتػػ  ُتي زهػػا ُتعػػد رسػػاحا  ايعػػا يمظيػػا األ يػػاؿ ثيااثػػا احموػػائص 
 ف غ رها يف اح ايعات احيياالا حها. صيف اـ ،إف رساحا  ايعا يمظيا األ ياؿ أشثه يا تكػصف 

 ثهص تها احماوا احت  تي زها  ف اآلمر ف.
صاح د ر ثاحذكر هما هص أف أهي ا تلؾ احرساحا تر ل حكصمها تر يا حلرؤ ا احت  تسعص اح ايعا 

صتُعطػػػ  تعر  ػػػاا يػػػص زا صصا ػػػ ا حلغػػػرض يػػػف ص ػػػصد اح ايعػػػا  صصظائ هػػػا  صأدصارهػػػا   إحػػػص ت ق قهػػػا 
صاحي تيل احذح تسعص إحص مديته  صت دد احي الت احت  سصؼ تتما،س ، ها اح ايعػا يػف اح ايعػات 
سػػػترات   ات تطث قهػػػا  صت ػػػدد ك   ػػػا تموػػػ ص احيػػػصارد احيمتل ػػػا  صياه ػػػا أميػػػاط احميػػػص   األمػػػرى صا 

تػػ  تسػػعص اح ايعػػا إحػػص ت ق قهػػا ،ػػ  احيسػػتقثؿ. صقػػد أكػػدت احعد ػػد يػػف األدث ػػات  لػػص صالت اهػػات اح
 رصرة أف تكصف احرسػاحا صا ػ ا صي هصيػا  صي ػددة صيمتوػرة  صصاقع ػا  صتعكػس احوػ ات احيي ػزة 

 (Christopher P . (2010,99 .حل ايعا  صاحق ـ صاحيعتقدات صاح لس ا احت  تعتمقها

 منظمات األعمال:القٌم التنظٌمٌة لجامعات 

تياؿ احق ـ احتمظ ي ا احرك زة احرئ سا ،  أح اقا،ا تمظ ي ا  ،ه  تعكػس  ػصهر ،لسػ ا أح 
يمظيا تسعص إحص ت ق ؽ أهدا،ها ثك اءة ص،عاح ا صتعكس ،كر ا دارة صاحعايل ف صات اهػاتهـ احعايػا 

د أف م ػػػاح م ػػػص احيمظيػػػا  كيػػػا ت ػػػدد احمطػػػصط احعر  ػػػا ألمشػػػطتهـ صييارسػػػاتهـ. صيػػػف اػػػـ  تأكػػػ
احيمظيػػػات  لػػػص امتال،هػػػا  تصقػػػؼ  لػػػص يػػػدى إدراؾ كػػػؿ يػػػف  متيػػػ  إح هػػػا حتلػػػؾ احقػػػ ـ احتمظ ي ػػػا 

 صاحعيؿ ثيص ثها.
صيف اـ ُتعد احق ـ احتمظ ي ا ثيااثا قلب احاقا،ا ص صهرها    ػث تػؤار قػ ـ صيعتقػدات األ،ػراد 

ياؿ ا طار اح لس    احذح  لص ات اهاتهـ صسلصكهـ صتصقعاتهـ صمص  ا اح  اة ،  احيمظيا  ،ه  ت
  ػػدد  القػػا احيمظيػػا ثأ  ػػاء احث ئػػا احي  طػػا ثهػػا  كيػػا أمهػػا تعثػػر  ػػف احطر قػػا احتػػ  تػػؤدى ثهػػا 

 األ ياؿ  صاحمطصط احيرشدة حلسلصؾ احيقثصؿ ؼ اح  اة اح صي ا حليمظيا.
صتشػػػػ ر احقػػػػ ـ احتمظ ي ػػػػا إحػػػػص ي يص ػػػػا احقػػػػ ـ احتػػػػ  أ تػػػػاد احعػػػػايلصف  لػػػػص تطث قهػػػػا ،ػػػػ   

يػػػا  كيػػػا تقػػػدـ شػػػعصراا ثالت ػػػاه ا   ػػػاث  حػػػدى أ  ػػػائها م ػػػص احيمظيػػػا. كيػػػا أمهػػػا ت كػػػـ احيمظ
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ت ػػا الت أ،ػػراد احيمظيػػا ، يػػت ث ػػمهـ صيػػل األطػػراؼ احمار  ػػا  صثػػذحؾ  يكػػف أف تكػػصف مقطػػا قػػصة 
  ,Allen ).(2011,211صي زة تما،س ا  أـ مقطا اح عؼ  ص،ؽ تأا رها  لص سلصؾ أ،راد احيمظيا

حت  تعتمقها  ايعات يمظيات األ ياؿ ه  احي تػاح ح ثػداع صاحتطػص ر    ػث صتعد احق ـ ا
تعكس تلؾ احقػ ـ احسػائدة تكػر س اح هػصد احتمظ ي ػا  صاحيشػاركا احيتصقعػا ، يػا  مػتص ثػاح صدة أص 
اح عاح ػػػا صاحك ػػػاءة ،ػػػ  اسػػػتمداـ احيػػػصارد. ، ػػػ  اح ايعػػػات احرائػػػدة ت ظػػػص احقػػػ ـ احتمظ ي ػػػا صاحرؤ ػػػا 

صؿ صاح هػػػـ صاح مػػػر ثالمتسػػػاب حهػػػذه احقػػػ ـ  صتظهػػػر تلػػػؾ احقػػػ ـ احتػػػ  تسػػػصد اح ايعػػػا صاحرسػػػاحا ثػػػاحقث
ثص ػػػصح ،ػػػ  س اسػػػتها  صا  راءاتهػػػا  صُمظيهػػػا  صثراي هػػػا ا دار ػػػا احيطثقػػػا. صيػػػف اػػػـ  تأكػػػد  لػػػص 
 ػػػرصرة أف  كػػػصف همػػػاؾ مػػػصع يػػػف التسػػػاؽ صاحتمػػػاغـ ثػػػ ف قػػػ ـ  ايعػػػا يمظيػػػا األ يػػػاؿ صرؤ تهػػػا 

يكصمػات احمطػا السػترات   ا  األيػر احػذح  ػؤدح ،ػ  احمها ػا إحػص ،عاح ػا  صرساحتها  ث  ث تتكايؿ
 ((Christoher Prince and Graham Beaver, 2001,10 اح ايعا ،  ت ق قها.

صتعيؿ  ايعات يمظيات األ ياؿ  لص تثم  احق ـ احت  تعكس ،لس تها صاسترات   تها ،ػ  
احعػػػاـ احػػػذح تعيػػػؿ ، ػػػه    ػػػث أشػػػارت سػػػ اؽ يمظيػػػا األ يػػػاؿ  صكػػػذحؾ ،ػػػ  احسػػػ اؽ احي تيعػػػ  

األدث ات احيرتثطا ث ايعات يمظيات األ ياؿ إحص  ػرصرة تثمػ  هػذه اح ايعػات حلقػ ـ احتػ  تؤكػد 
 لص إ داد احعايؿ ،  س اؽ احعيؿ احعاحي     ث  كصف يؤهالا تأه ال ا يعر، اا صيهار اا صص ػدام اا  

ظيػػا األ يػػاؿ األـ  صتقػػديها صر،عػػا اح ايعػػا ح كػػصف  ػػايالا يثػػد اا صيسػػاهياا ،عػػالا ،ػػ  تطػػص ر يم
احت   متي  إح ها. صكذحؾ تؤكد احقػ ـ  لػص إ ػداد احيػصاطف احعػاحي   احػذح  سػتط ل أف  تعايػؿ يػل 
ث ئػػات اقا، ػػا يتثا مػػا ثيػػا حػػد هـ احيرصمػػا  صاحقػػدرة  لػػص احتعػػاصف  صاحعيػػؿ اح ر قػػ   صا تػػراـ احتمػػصع 

 .صالمتالؼ ،  احرؤى صاأل،كار صاحاقا،ات

 :  أهداف جامعات منظمات األعمال

تسػػعص  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ إحػػص ت ق ػػؽ ي يص ػػا يػػف األهػػداؼ احتػػص أمشػػئت ص،قػػا 
حهػػػا  يتيالػػػػا ،ػػػػص ت ق ػػػػؽ يمر ػػػػات تعل ي ػػػػا  اح ػػػػا اح ػػػػصدة صا  ػػػػداد يػػػػؤهل  ف  يتلكػػػػصف احيهػػػػارات 

،تهػدؼ  ايعػات  احتطث ق ا احتص تيمكهـ يف يصاكثا احتطصرات احيتال قا ،ص سصؽ احعيؿ احعػاحيص.
يمظيات إحص  يل كؿ  يل ات احتعلـ دامؿ يمظيا األ ياؿ ،  إدارة صا دة  ،هػص تيتلػؾ أهػداؼ 
صا  ا صمطا إسػترات   ا طص لػا احيػدى  إ ػا،ا ا إحػص كصمهػا اسػتثاق ا استشػرا، ا  صاألكاػر أهي ػا 

صا قػػا ثإسػػترات   ا صأهػػداؼ احعيؿ.صمت  ػػا  حكػػصف  ايعػػات ،ػػ  ذحػػؾ أف أمشػػطتها يرتثطػػا ارتثاطػػا ا
يمظيػػات األ يػػاؿ ك ػػاف إسػػترات    يػػرتثط يثاشػػرة ا ثرسػػاحا يمظيػػا األ يػػاؿ  صاحسػػثب ،ػػ  كصمهػػا 
إسػػػترات   ا هػػػص تطػػػص ر احعػػػايل ف ثػػػاحطرؽ احتػػػ  تػػػؤار ثشػػػكؿ صا ػػػح ،ػػػ  األداء احيؤسسػػػ   ،ػػػإف 
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تص ل ،ص  صء رؤ تها صرساحتها. صت در ا شارة همػا إحػص أف ’أهداؼ  ايعات يمظيات األ ياؿ
 ايعات يمظيات األ ياؿ تهدؼ إحص تقد ـ احتػدر ب اح عػاؿ كػأداة حتطػص ر احعػايل ف   ػالصة  لػص 
اسػتمداـ احعد ػػد يػف احطػػرؽ األمػرى حتطػػص ر احطػالب صاحعػػايل ف  صتطػص ر احقػػدرات احتمظ ي ػا احتػػ  

   ُ يكػف أف تػص،ر إسػترات   ا قص ػا ص،عاحػا صتقػدـ يمر ػات يتي ػزة.
Mark Allen, Corporate 

Universities, 2010, 48)  ) 
  :النحو التالي منظمات ابعمال حيث يمكن توييحها عمىجامعات تتنوع أهداف و 

تقػد ـ  ص كصف ذحؾ  ف طر ػؽ : ُ عد احهدؼ احرئ س ح ايعا يمظيات األ ياؿ تدعيم السموك -2
 ثرايج تدر ث ا صمثرات تعكس احاقا،ا صاحق ـ احت  تد ـ تص هات احيمظيا.

صتمي ػػػا  ص كػػصف ذحػػػؾ ثتقػػد ـ : ُتعػػد احيهيػػػا احرئ سػػا ح ايعػػا يمظيػػػات األ يػػاؿ غييددرإدارة الت -7
احثماء صاحتم  ػػػذ  يثػػػادرات احتغ  ػػػر احتمظ يػػػ     ػػػث  ػػػتـ توػػػي ـ احثػػػرايج صاألمشػػػطا حت سػػػ ر

 احما ح حلتغ ر السترات   .
احقػصة  صهػص أف تكػصف  يمظيػا األ يػاؿ: ص عػد احػدصر احااحػث ح ايعػا ييادة وتشكيل المؤسسدة -2

ثاحيمظيػػػا تهػػػتـ    ،ثػػػرايج صيثػػػادرات احتغ  ػػػريمظيػػػااحرئ سػػػا حتشػػػك ؿ تص هػػػات صيسػػػتقثؿ اح
احيػػػد ر ف صاحعػػػايل ف  ثكشػػػؼ سػػػ اقات  د ػػػدة  صثػػػدائؿ حيسػػػتقثؿ احيمظيػػػا  كيػػػا أمهػػػا تشػػػ ل

احغاي ػػػػػا صغ ػػػػػر  يػػػػػؿ يػػػػػل األيػػػػػصرعاثاحيمظيػػػػػا  لػػػػػص اكتشػػػػػاؼ كػػػػػؿ يػػػػػا هػػػػػص  د ػػػػػد  صاحت
 (Eddie Blass 2005, 211)احيعرص،ا

 إلى:  كما تهدف جامعة منظمات ابعمال
احيسػتقثؿ ث ػرص  احيسا دة ،  تمطػ  أهػداؼ األداء احتمظ يػ    ثػر تزص ػد احيػصظ  ف صقػادة -0

 احتطص ر احيماسثا.
احيمووػػػا حليشػػػرصع  تقػػد ـ ثػػػرايج  اح ػػػا اح ػػصدة ثتكل ػػػا قل لػػػا  يػػف مػػػالؿ إدارة يػػػصارد احػػتعل ـ-3

احث ػػػػل  صاحيعا مػػػػا   ات يمػػػػاس ثػػػػا ،ػػػػ   يل ػػػػاتصتطص عهػػػػا ثشػػػػكؿ يماسػػػػب  صتطث ػػػػؽ  يل ػػػػ
 صالمت ار  صا دارة.

 ترك ػػػػػػز ثػػػػػػرايج احػػػػػػتعلـ  لػػػػػػص  ا ػػػػػػات احعيػػػػػػؿ  يػػػػػػف مػػػػػػالؿ ميػػػػػػصذج ترثػػػػػػصح  إحػػػػػػص  امػػػػػػب-2
ا شػػػػػػراؼ احيركػػػػػػزح حتمػػػػػػاصؿ  ا ػػػػػػات ص ػػػػػػدات احعيػػػػػػؿ يػػػػػػف مػػػػػػالؿ أسػػػػػػلصب تعل ػػػػػػـ ،ر ػػػػػػد  

 ال ت ا ات احتميص ا. صتلث ا
احعايلػا إحػص  تد،ل احه ئا احعايل ف  ، ايعا يمظيات األ ياؿتقد ـ ميصذج   د  ماسب األ،راد  -9

 هادؼ. ت د د هذا الحتزاـ ثاحتعل ـ  صالستيرار ،  ت ق ؽ ميصهـ اح ردح ثشكؿ
   ػػلصف ثشػػكؿ  تقل ػػؿ مسػػثا دصراف احعيػػاؿ )امتقػػاحهـ يػػف احيمظيػػا إحػػص أمػػرى (. ،ػػاحيصظ صف -3

األصحص ػػات. ،احمػػاس  مػ  ُ ص ػػل ،ػػ  وػػدركث ػر أف  ثقػػصا يػػل رب احعيػػؿ  إذا كػػاف ميػػصهـ احيه
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يعػػػار،هـ صيهػػػاراتهـ؛    ثػػػصف أف ت ػػػاثههـ احت ػػػد ات  ص قتموػػػصف يػػػف ذحػػػؾ اح روػػػا حتمي ػػػا
طػػار  ايعػػا يمظيػػات األ يػػاؿ  .احػػتعلـ احيسػػتير غاحثاػػا يػػا  قػػدـ احه كػػؿ احيطلػػصب ح ػػياف صا 

(Tsinghua Corporate University Town,2008) 
عات يمظيات األ يػاؿ لمػتالؼ أمصا هػا صأشػكاحها إحػص ت ق ػؽ صثماءاا  لص ذحؾ  تسعص  اي

ي يص ػػا يتمص ػػا يػػف األهػػداؼ  ثيػػا ُ يكمهػػا يػػف ت ق ػػؽ احعد ػػد يػػف اح صائػػد حيمظيػػا األ يػػاؿ األـ يػػف 
ما  ػػا  صتقػػد ـ يمر ػػات تعل ي ػػا يتي ػػزة تلثػػص ا ت ا ػػات سػػصؽ احعيػػؿ يػػف قػػصى  ايلػػا يدرثػػا صيؤهلػػا 

يػل احقائيػا ثػه يػف ما  ػا أمػرى . ص يكػف ثلػصرة أهػداؼ  ايعػات ثشكؿ يتي ػز صتعكػس  ا ػات احي ت
 يمظيات األ ياؿ ،ص ي يص ا يف األهداؼ احرئ س ا صاح ر  ا احتص تمثاؽ يمها كاآلت : 

إدارة  يل ػػػات احػػػتعلـ صاألوػػػصؿ احيعر، ػػػا حيمظيػػػا األ يػػػاؿ صاحت ػػػصؿ م ػػػص احيمظيػػػا احيتعليػػػا  -0
احي ل ا ،ص سصؽ احعيؿ ثيا  مدـ ي اؿ  يػؿ يمظيػا صيصاكثا احتطصرات احعاحي ا صا قل ي ا ص 

 ( (Andrew Mayo and Elizabeth Lank, 2010,85األ ياؿ األـ 
تعيػػؿ  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  لػػص ت ق ػػؽ هػػذا احهػػدؼ احػػرئ س يػػف مػػالؿ ت ق قهػػا 

 :  حاهداؼ اح ر  ا اآلت ا
 اؿ احوما    ثيػا ،ػ  ذحػؾ الست اثا حت د ات احعصحيا  صاحتطصرات احيمتل ا اح اداا ،  احي (أ 

اسػػتمداـ احتكمصحص  ػػات اح د اػػا  حيصاكثػػا ا ت ا ػػات احسػػصؽ احيتغ ػػرة. صيػػف اػػـ ،ػػإف  ايعػػات 
يمظيػػات األ يػػاؿ ُتيكػػػف يمظيػػات األ يػػػاؿ يػػف احصقػػػصؼ  لػػص احتغ ػػػرات احي ل ػػا صا قل ي ػػػا 

ثاحتػاح  احقػدرة صاحعاحي ا اح اداا ،  سصؽ احعيؿ ثيا  ػرتثط ثي احهػا صاحتمطػ ط حهػا صيصاكثتهػا ص 
 . لص احيما،سا ،  اقتواد اح ـص صاحتصا د  لص مر طا القتواد احعاحي 

السػػػت اثا حت ػػػد ات احتطػػػصر صك ػػػاءة احعيػػػؿ احيتغ ػػػرة  ماوػػػا صأف يمظيػػػات األ يػػػاؿ تصا ػػػه  (ب 
ت د اا كث راا ثشأف إ ادة ه كلتها  صاحتغ ر احيستير ألمشطتها صأ ياحها حلتك ؼ يػل ث ئػا احعيػؿ 

صيتطلثات سصؽ احعيؿ احيتال قا  صهذا حػـ تػتيكف اح ايعػات احتقل د ػا يػف السػت اثا اح د دة 
حػػه  ص لػػص احعكػػس يػػف ذحػػؾ  ، ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ احتػػ  تيتلػػؾ رؤ ػػا صرسػػاحا يتي ػػزة 
احو اغا صارتثاطهيػا ث ا ػات احي تيػل صيتطلثػات سػصؽ احعيػؿ قػادرة  لػص يصاكثػا كػؿ أمػصاع 

  ر احيتال قا.احتطص ر صاسترات   ات احتغ

،  ي اؿ  يػؿ يمظيػا األ يػاؿ ثػاحثرايج احدراسػ ا  Best Practiceمشر أ، ؿ احييارسات  (ج 
حل ايعا  ثيا  يكف مر  ص  ايعات يمظيات األ ياؿ يف ايتالؾ كا،ا احيهارات احتطث ق ػا  
ص وث صا  ايل ف ثيمظيات األ ياؿ  لص در ا يتي زة يف احك ػاءة صاحقػدرة احتطث قػا مظػرا حيػا 

 اكتسثصه أاماء دراستهـ ثاح ايعا.
Eddie Blass,Op Cit, 40)) 
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  :  الحصول عمى مخرجات تعميمية متميزة -7
تعيؿ  ايعات يمظيػات األ يػاؿ  لػص ت ق ػؽ هػذا احهػدؼ يػف مػالؿ احتصا،ػؽ صاحيصائيػا  

سػػترات   ات احػػتعلـ صاحتمي ػػا احيهم ػػا  األيػػر احػػذح  ػػؤدح إحػػص ت سػػ ف األداء  ثػػ ف أهػػداؼ احعيػػؿ صا 
 (Christopher S and James OP.Cit, 19)  لص احيستصى اح ردح صاحيؤسس .

 األنماط اإلدارٌة لجامعات منظمات األعمال:
تركػػز  ايعػػات يمظيػػات ال يػػاؿ  لػػص احػػدصر احرئ سػػ  حلػػتعلـ صاحيعر،ػػا ،ػػ  إ  ػػاد احي ػػزة 

مظ يػػػػص صاح  ػػػػاظ  ل هػػػػا ص تمػػػػصع احػػػػميط ا دارح صاحت Competitive Advantageاحتما،سػػػػ ا 
ح ايعات يمظيات األ ياؿ يػا ثػ ف احيركز ػا  صاحاليركز ػا  صاح  دراح ػا صاحشػثك ا. ص تصقػؼ امت ػار 
احػػميط ا دارح األ، ػػؿ  لػػص  ػػدة  صايػػؿ  يمهػػا:   ػػـ احيمظيػػا ) وػػغ رة ذات اقا،ػػا صا ػػدة  أـ 

يمظيػا كث رة صيتمص ا ذات ،رصع صيراكز ،  يماطؽ  غرا، ا يتمص ػا (   ػدد احطػالب صاحعػايل ف ث
 األ ياؿ األـ) قل ؿ ،  يكاف صا د أـ كث ر ،  يصاقل  غرا، ا يمتل ا ( 

 (Christopher, OP.Cit, 20) 

ص تي ز كؿ ميط يف ثي يص ػا يػف احيزا ػا  كيػا  شػصثه ثعػض احسػلث ات  ص يكػف تص ػ ح 
 ذحؾ ، يا  أت .

 :  ( Centralization Model )النمط اإلداري المركزي  .0
احس طرة احقص ا  لص  ي ل  صامب احتعل ـ صاحتدر ب صاحتمي ا  ص ياف   تي ز هذا احميط ثػ:

التساؽ ص دـ المتالؼ ،  س اؽ يمظيا األ ياؿ  ص،  احصقت ذاته  عام  هذا احػميط يػف:  ػدـ 
ماوػا ا  –احتيك ف حليسص ات األدمص  كيا أف احثرايج احيقديا قد ل تعكس احصاقػل اح ق قػ  حلعيػؿ 

 .،  اح رصع احثع دة –
 : ( Decentralization Model )النمط اإلداري الالمركزي  .3

 تي ػػز هػػذا احػػميط ثػػػػ: احتيكػػ ف حل ػػرصع صاحص ػػدات احثع ػػػدة  صاحثػػرايج احيقديػػا يعثػػرة صأكاػػػر 
ارتثاطا ا ثصاقػل احعيػؿ صيتطلثاتػه  ص تػ ح اح روػا حت ق ػؽ األهػداؼ احيطلصثػا ،ػ  احصقػت احيماسػب. 

وعصثا  ياف التساؽ ث ف احثرايج احيقديا  صدع تشت ت : يف ص،  احصقت ذاته ُ عام  هذا احميط
ميػا  ركػز ،قػط  لػص  –،  احغاحػب  –اح هصد صالزدصا  ا ، ها  صل  ركز  لص احثعد ا سترات     صا 

 احصقت احراهف.
 : ( Federal Model )النمط اإلداري الفٌدرالً  .2

ا صاح ر ػػػا  صاحسػػػياح ثت ق ػػػؽ  تي ػػػز هػػػذا احػػػميط ثػػػػػ: ت ق ػػػؽ احتػػػصازف ثػػػ ف احسػػػ طرة احي كيػػػ 
احتصا،ؽ ،  اآلراء  ص د ـ ا سترات  ا طص لا احيػدى. ص،ػ  احصقػت ذاتػه  عػام  هػذا احػميط يػف أمػه: 
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 سػػتغرؽ احكا ػػر يػػف احصقػػت حعيػػؿ احشػػ ء ثطر قػػا   ػػدة  ص تطلػػػب أ  ػػاء  لػػص در ػػا  اح ػػا يػػف 
 احيهارة صاحقدرة  لص ثماء ،رؽ احعيؿ.

 :( Network Model ). النمط الشبكً 4

 تي ػػػز هػػػذا احػػػميط ثػػػػ: احيرصمػػػا صاح  ػػػا ،ػػػ  المت ػػػار  صص ػػػصد ترت ثػػػات غ ػػػر رسػػػي ا ثػػػ ف 
ص دات احعيؿ  كيا أف ثعض احص دات يػف احييكػف أف تعيػؿ يعػاا ،ػ  ق ػ ا يع مػا دصف احثػاق . 
ص،ػػ  احصقػػت ذاتػػه  عػػام  هػػذا احػػميط يػػف: احتغ  ػػر احيسػػتير حلت اح ػػات صيمظيػػات األ يػػاؿ  ص ػػدـ 

 ار ا.الستير 
 لػػص  (Cisco Networking Academy)صتعتيػػد أكاد ي ػػا يمظيػػا األ يػػاؿ كاسػػ ص 

  احميط ا دارح احاليركزح ،  إدارة  يل ات احتعل ـ صاحتدر ب صتأمذ احثم ا احتمظ ي ا حها احشكؿ اآلت :
 
 
 
 

 
 
 

 
 ( البٌئة التنظٌمٌة ألكادٌمٌات شبكات عمل كاسٌو:2شكل )

كاسػػثص ت ػػل احمطػػصط احعر  ػػا حلتعلػػ ـ صاحتػػدر ب  أـ  ااحشػػكؿ احسػػاثؽ أف أكاد ي ػػ ص ثػػ ف
   احتم  ذ ، قل  لص  اتؽ احص دات اح ر  ا  سب يتطلثاتها صا قل ـ احذح تمديه.

 :أدوار ووظائف جامعات منظمات االعمال

 وسيتيح ذلك من خالل ما يمي:
 :واألهداف العمل تدعٌم -١

احتػػ  تقػػـص ثهػػا  ايعػػا يمظيػػات األ يػػاؿ صهػػ  تت ػػيف: إدارة  ص ػػد  ػػدداا يػػف احصظػػائؼ 
تصقعػػات احعػػايل ف ، يػػا  تعلػػؽ ثأهي ػػا احػػتعل ـ صاحتػػدر ب دامػػؿ احعيػػؿ  صت سػػ ر يشػػاركا احيعلصيػػات 
دامػػؿ احيؤسسػػا؛ صتكػػص ف ه اكػػؿ يتيكمػػا  صتقػػد ـ احموػػح  دارة احيػػصارد احثشػػر ا صتمي ػػا س اسػػات 

صاحس اسػػػات يت قػػػا يػػػل أهػػػداؼ احػػػتعلـ احماوػػػا ثاحيؤسسػػػا   احيػػػصارد احثشػػػر ا ح ػػػياف أف احه اكػػػؿ
صتػػػد  ـ إمشػػػاء يمظيػػػات األ يػػػاؿ يػػػل أ،ػػػراد صيؤسسػػػات مار  ػػػا لسػػػتاارة احيماقشػػػات  صاحت د ػػػد 

 اكاديمية محمية

 

 مركز تدريب اكاديميت كاسيو

 

 ايميمية اكاديمية 

 

 

 محميةاكاديمية 

 

 

 ةاكاديمية محمي

 

 اكاديمية محمية

 

 ايميمية اكاديمية 
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حلت ك ر اح ػاح  صاحيعػا  ر احتمظ ي ػا  صتطػص ر صتمسػ ؽ احيقػا  س احيتر ػا حتص ػ ح األهي ػا صاحق يػا 
 (Prince and Beaver,2001,pp.27-70صتاي ف احتعؿ ـ دامؿ احيؤسسا. )

 :اإللكترونٌة الشبكات -٢

صه  تعتثػر يػف  ػيف األيػصر احتػ  تسػا د احيؤسسػات  لػص احشػراكا  ثاسػتمداـ احتقم ػا  
ميػػا حلعيل ػػات احتػػ  تػػت كـ ،ػػ  ك   ػػا  صهػػذا ل  عػػصد ،قػػط حلي تيعػػات احدامل ػػا صاحمار  ػػا ،قػػط  صا 
ػا  ت ا ؿ األ،راد  صكيا  يكف أف  كصف يف مالؿ احصسائؿ الحكترصم ا  صكذحؾ  يكف أف  كػصف أ  ا

احشثكات احيرتثطا حعالقات األ،ػراد صاحعيػؿ  صدامػؿ  ايعػا احشػركات  صثاحتػاح  سػ كصف يف مالؿ 
يػػف اح ػػرصرح ت سػػ ر تطػػص ر احشػػراكات يػػل احيؤسسػػات حتقػػد ـ تػػدامالت احػػتعلـ دامػػؿ احيؤسسػػا. 
صسػػصؼ تز ػػد يػػف أهي ػػا احشػػثكات ص يل ػػات احشػػراكا حتكػػصف احيؤسسػػا قػػادرة  لػػص تقػػد ـ احتػػدر ب 

 (Prince and Beaver, 2001, pp.27)  تص ثأسلصب  ف ُثعد.صاحتمي ا ثاستيرار 

 :والعملٌات المعلومات نظم -٣

هماؾ اػصرة هائلػا ،ػ  يكصمػات اح اسػب اآلحػ  يػف ثػرايج تطث ق ػا صيكصمػات  صاحتػ  تعيػؿ 
 لػػػص ز ػػػادة قػػػدرة احيؤسسػػػا حتقػػػـص ثثمػػػاء قصا ػػػد ث امػػػات  صتمشػػػ  مظػػػـ حلمثػػػرات  صتصظ ػػػؼ ثػػػرايج 

رار  صحكف يف اح ػرصرح يرا ػاة أف اسػتمداـ األ هػزة احتقم ػا  عتيػد ،ػ  احمها ػا تطث ق ا لتماذ احق
ػػػا ،ػػػ    لػػػص األ،ػػػراد احػػػذ ف  قصيػػػصف ثاسػػػتمدايها  ييػػػا   عػػػؿ ح ايعػػػا يمظيػػػات األ يػػػاؿ دصرا هايا

متػاج  Nurmiتطص ر مظـ احيعلصيات دامؿ احيؤسسات صاحشركات    ث  ػرى  أف إدارة احيعر،ػا صا 
ا يف أهـ  يل ات احعيؿ احت  ستعتيد  ل ها يمظيات األ ياؿ ،ػ  احيسػتقثؿ احيعر،ا  تـ ا تثارهي
 حك  ت قؽ احم اح

 عملٌات األفراد: -٤

 عػػػػػػصد هػػػػػػذا إحػػػػػػص احعيل ػػػػػػات احتػػػػػػ  تثمػػػػػػ  صتػػػػػػد ـ احيعمػػػػػػص احيشػػػػػػترؾ  صت سػػػػػػر صتػػػػػػد ـ 
احػػػػتعل ـ دامػػػػؿ احيؤسسػػػػا  صهػػػػذا ل  ػػػػرتثط ثيسػػػػتص ات احيهػػػػارة صقػػػػدرات احعػػػػايل ف  لػػػػص اسػػػػتمداـ 

ػػػػػػا احطػػػػػػرؽ احتػػػػػػ  تػػػػػػتيكف احيؤسسػػػػػػا ثصاسػػػػػػطتها ثمػػػػػػاء اح ػػػػػػات ص يل ػػػػػػات  احتقم ػػػػػػا ميػػػػػػا أ  ا ،قط صا 
  مشاء اقا،ا يشتركا صي هصيا.

صتتعلػػؽ  يل ػػات األ،ػػراد ثييارسػػات قسػػـ احيػػصارد احثشػػر ا  ،هػػذا  يتػػد إحػػص يػػا ثعػػد تقػػد ـ 
يت قػػا  احتػػدر ب صاحتعلػػ ـ   سػػب يتطلثػػات األ،ػػراد ح ػػياف أف س اسػػات احيػػصارد احثشػػر ا ثاحيؤسسػػا

 .Leopold et al., 1999 )حتد  ـ احتعلـ صيشاركا احيعر،ا..)
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 :التعلم عملٌات -٥

تياػػػػػػػؿ ي ػػػػػػػاصلت احيؤسسػػػػػػػا  مشػػػػػػػاء يمظيػػػػػػػا حلػػػػػػػتعلـ ،ػػػػػػػ  أمهػػػػػػػا قائيػػػػػػػا  لػػػػػػػص تكػػػػػػػص ف 
اقا،ػػػا"احتعل ـ"احت   ػػػد يها احتعلػػػ ـ صاحتػػػدر ب. صتػػػؤار  ايعػػػا يمظيػػػات األ يػػػاؿ ،ػػػ  تعلػػػ ـ األ،ػػػراد 

يػػل احص ػػل ،ػػ  ال تثػػار احتغ ػػر ،ػػ   -قػػدراتهـ  لػػص اتمػػاذ احقػػرارات   احعػػايل ف ثاحيمظيػػا  ص،ػػ 
 س اسات احيؤسسا حلق اـ ثعيل ات تعل ـ األ،راد صاحتعل ـ احتمظ ي . 

 :البرامج الدراسٌة واالنشطة التدرٌبٌة لجامعات منظمات االعمال

اح يهػػصر يػػا  ي ػػز احثػػرايج صاألمشػػطا احتدر ث ػػا ح ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ اتسػػاع دائػػرة 
 –احػػذح تعيػػؿ اح ايعػػا  لػػص مديتػػه    ػػث تشػػيؿ سلسػػلا احق يػػا احيػػصرد ف صاحعيػػالء صل تقتوػػر

 لػػص احطػػالب صاحعػػايل ف. ،لقػػد ات هػػت احعد ػػد يػػف  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ إحػػص تصسػػ ل  –،قػػط
دائرة احيست  د ف يمها  صذحؾ  ف طر ػؽ قثػصؿ طلثػات احيمظيػات األمػرى ث ػتح أثصاثهػا أل  ػائها 

عػػايل ف ، هػػا  ح  ػػصر احثػػرايج احتػػ  تقػػديها  صقػػد ثػػدأ ذحػػؾ يػػل احيمظيػػات ذات احوػػلا ثيمظيػػا صاح
األ يػػاؿ  ياػػؿ احيػػصرد ف صاحعيػػالء صغ ػػرهـ يػػف احشػػركاء السػػترات    ف  صحػػـ  قتوػػر األيػػر  لػػص 
تلؾ احيمظيات ثؿ  يلت ثعض  ايعات يمظيات األ ياؿ  لص ،تح أثصاثها أيػاـ اح يهػصر  لػص 

ه  حالحت ػاؽ ثػاحثرايج احتػ  تقػديها. صتعػد  ايعػا د زمػ  أشػهر تلػؾ اح ايعػات    ػث امتالؼ ،ئات
 يػػدت إحػػص ،ػػتح أثصاثهػػا أيػػاـ أح ،ػػرد  رغػػب ،ػػ    ػػصر احثػػرايج احتػػ  تقػػديها يقاثػػؿ د،ػػل احرسػػـص 
احالزيا. كيػا قايػت ثعػض اح ايعػات األمػرى ثتسػص ؽ ثراي هػا إحػص احي تيػل ياػؿ  ايعػا سػترـص 

Satrum University  صهػػذا احتص ػػه ل  عمػػ  اثتعػػاد  ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  ػػف هػػد،ها .
احػػرئ س احتػػػ  أمشػػػئت يػػػف أ لػػػه صهػػػص تعلػػػ ـ احعػػػايل ف اح ػػػاح  ف صاحي تيلػػػ ف)احطالب( صا  ػػػداد قػػػصى 

 ((Derek Bok, 2008, 40صاحيهارات احتص  تطلثها سصؽ احعيؿ.   ايلا تيتلؾ احك اءات
احتدر ث ػػػا صاحعل ي ػػػا ث ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ صاح ػػػد ر ثاحػػػذكر أف احثػػػرايج صاألمشػػػطا 

تم ػػػل حعيل ػػػا ت ر ػػػب صامتثػػػار قثػػػؿ احثػػػدء ،ػػػص تم  ػػػذها ثعػػػاـ  لػػػص األقػػػؿ   تػػػص ت ػػػيف هػػػذه 
اح ايعػػات أكثػػر اح صائػػد احتػػص تعػػصد يػػف تلػػؾ احثػػرايج صاألمشػػطا  لػػص احطػػالب صاحعػػايل ف اح ػػاح  ف 

يمظيػػات األ يػػاؿ ثشػػكؿ كلػػص ثي ػػاؿ  ثيمظيػػا األ يػػاؿ األـ.صتػػرتثط احثػػرايج صاألمشػػطا ث ايعػػات
 يؿ يمظيات األ ياؿ احتاثعا حهػا.صتتمصع احثػرايج صاألمشػطا احتدر ث ػا يػف ثػرايج تيه د ػا صثػرايج 
صأمشطا يتمووا صثرايج احتعل ـ احيستير صاحتص تهتـ ثتقد ـ احتعل ـ صاحتدر ب حلعايل ف ثيمظيػات 

 ايعػات يمظيػات األ يػاؿ ثػرايج احيا سػت ر األ ياؿ طػصاؿ   ػاتهـ احيهم ػا صاحصظ   ػا.كيا تقػدـ 
صاحػػػػدكتصراه ،ػػػػص ي ػػػػاؿ احتموػػػػص حطػػػػالب احدراسػػػػات احعل ػػػػا صهػػػػـ احعػػػػايل  ف اح ػػػػاح  ف ثيمظيػػػػات 
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األ ياؿ.صتستمدـ  ايعػات يمظيػات األ يػاؿ احصسػائط احتكمصحص  ػا اح د اػا احيتيالػا ،ػص احصيػاقل 
قمػػاة اح ايعػػا احتل  ز صم ػػا صاحتل ز ػػصف ا حكترصم ػػا صاح وػػصؿ يػػف ثعػػد صثػػرايج احيلتقػػص ا ،ترا ػػص ص 

 (Derek Bok Op.Cit, 42 )احرقيص صذحؾ حعرض صتقد ـ احثرايج صاألمشطا احتدر ث ا.
صتتسػػل احثػػػرايج صاألمشػػػطا احتدر ث ػػػا ث ايعػػػات يمظيػػات األ يػػػاؿ حتشػػػيؿ ثػػػرايج صأمشػػػطا 

احيػػػدرث ف ثهػػػا  تدر ث ػػػا تهػػػدؼ إحػػػص ت ق ػػػؽ احتمي ػػػا احيهم ػػػا احيسػػػتيرة أل  ػػػاء ه ئػػػا احتػػػدر س ص 
صاحطالب صاحعايل ف  صذحؾ  ف طر ؽ  يؿ صتوي ـ قا دة ث امات ت تػصى  لػص أ ػدث يػا تصوػؿ 
إح ػػه احعلػػـ اح ػػد ث ،ػػص ي ػػاؿ تموػػص اح ايعػػا ص يػػؿ يمظيػػا األ يػػاؿ احتاثعػػا حها.كيػػا تعيػػؿ 
 ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ ،ػػػص تقػػػد ـ احثػػػرايج صاألمشػػػطا احتدر ث ػػػا صاحتعل ي ػػػا ثال تيػػػاد  لػػػص 

حمثراء صاحيتموو ف ح س يف دامؿ اح ايعات ،قط  ثػؿ تشػيؿ احمثػراء صأ  ػاء ه ئػا احتػدر س ا
   يف اح ايعات احتقل د ا ،ص ي اؿ تمووها ص يؿ يمظيات األ ياؿ احتاثعا حها.

(Mark Allen Op.Cit, 87) 

 :ل ــــــــــــالتموٌ

احدمؿ احماص ثهػا    دتيص ال ذات ا   تص تقـص ثتصحاأل ياؿ  تـ تيص ؿ  ايعات يمظيات 
صاح وػػػصؿ  لػػػص يػػػصارد يقاثػػػؿ  يػػػف مػػػالؿ احق ػػػاـ ثإ ػػػداد ثػػػرايج تدر ث ػػػا ياػػػؿ اح ايعػػػات احتقل د ػػػا

إسترات   ا"ت وػػػ ؿ يػػػصارد يقاثػػػؿ احمديػػػا "ص مػػػديا  احتػػػدر س حعيػػػالء احعيػػػؿ احػػػدامل  ف ثاسػػػتمداـ
احيمظيػا   اؿ ألهػداؼاأل يػتقػد يها يػف مػالؿ  ايعػا يمظيػات  تُ ق ؽ  احثرايج احتدر ث ػا احتػ   ػتـ
يكاسػب يػف مػالؿ األرثػاح احيتزا ػدة صامتيػاء احيػصظ  ف صر ػاءهـ   ،إمه سصؼ  تـ اح وصؿ  لص

  صمظػراا يمظيػات% يػف تيص لهػا ييػا تمووػه اح 63 صاأل يػاؿ  لػيمظيػات  صت وؿ  ايعات
يػػا ثهػػا يػػف ق يػػا  ،ػػإف ص ػػدات احعيػػؿ تػػد،ل احكا ػػر ،ػػ   األ يػػاؿ تظهػػرألف  ايعػػات يمظيػػات 

% يػػف تيص ػػؿ 3 لػػص ثلػػصغ أهػػدا،ها. صل تغطػػ  رسػػـص احتعلػػ ـ سػػصى  اثػػؿ احػػتعلـ احػػذح  سػػا دهايق
حلثم ػػا األساسػػ ا احتػػ    ػػب أف تكػػصف يتػػص،رة حثمػػاء ث ئػػا تعل ػػـ  األ يػػاؿ ثاحمسػػثا ايعػػات يمظيػػات 

: Prince andاحثم ػػػا األساسػػػ ا تمقسػػػـ إحػػػص ي يص ػػػات اػػػالث رئ سػػػا؛ كاحتػػػاح   ما  ػػػا  ،ػػػإف
(Beaver,2001,pp.27-70) 

 مشػػاطات أمػػرى(   يػػل احثم ػػا األساسػػ ا احياد ػػا حتػػص، ر )احوػػ صؼ احيمووػػا /احيشػػتركا
(  صيمػػػػػػػاطؽ أمػػػػػػػرى صسػػػػػػػا ا  قػػػػػػػد احيػػػػػػػؤتيرات )يمووػػػػػػػا /يشػػػػػػػتركا يػػػػػػػل مشػػػػػػػاطات

ماوػػػػا ثاحتػػػػدر ب أص  حليع شػػػػا حلتػػػػدر ب/احمثرة احيثاشػػػػرة/احعرصض احتص ػػػػ   ا  صأيػػػػاكف
 /ت ا ؿ اح ر ؽ  صاحت ا ؿ ال تيا  .احياد ا   صاألمشطايمظياتثثرايج المدياج ،  اح
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 احػػػػتعلـ  احثم ػػػػا األساسػػػػ ا اح م ػػػػا حتقػػػػد ـ احػػػػد ـ حيػػػػا  لػػػػ : احػػػػتعلـ ا حكترصمػػػػ  )مظػػػػاـ إدارة 
 أدصات ا مترمػػػػت احػػػػدامل / احتعػػػػاصف ال،ترا ػػػػ   صي تػػػػصى احػػػػتعلـ(  صا مترمػػػػت احػػػػرئ س/

 احتدر ب احقائيا  لص اح اسب اآلح .
 حتقػػد ـ  احػػرصاد ي ػػا حتقػػد ـ احػػد ـ حيػػا  لػػ : احشػػراكات يػػل يقػػدي  احتػػدر باحثم ػػا األساسػػ ا احمد

"  ص"احتدر ب  لص ك   ػا احق ادة ي يص ا يمص ا يف و صؼ احتدر ب ،   صامب؛ ياؿ:"تمي ا
"يهارات احعرض"  ص"ثماء اح ر ؽ"  صيا إحص ص ا شراؼ"  ص"احتدر ب ،  احيث عات صاحتسص ؽ " 

( إحػػص احيشػػارك ف احزائػػر ف  صتلث ػػا ا ت ا ػػاتهـ مقلهػـػ احيػػصارد )مقػػؿ ذحػػؾ  صا دارة صاحلص سػػت ات
 .ي ل اا  صتقد ـ احغذاء/احد ـ احعال   ثاحيستش  ات صد يهـ صيع شتهـ

 قٌاس وتقوٌم االداء بجامعات منظمات االعمال 

 ايعات يمظيات األ ياؿ أدصات صصسائؿ حق ػاس األداء صاحتقػص ـ  ثا  ػا،ا إحػص  تستمدـ
ل وػػػصؿ  لػػػص ال تياد؛صذحػػػؾ ح ػػػياف يؤشػػػرات  اح ػػػا احتػػػأا ر ،ػػػص  ػػػصدة أداء احطػػػالب سػػػع ها ح

صاحعػػػايل ف ثػػػداملها صتقػػػد ـ أ، ػػػؿ احيمر ػػػات احتػػػص  تطلثهػػػا سػػػصؽ احعيػػػؿ احعػػػاحيص.صتتمصع صسػػػائؿ 
ص،قػػػا حمشػػػاطها صتمووػػػها صطث عػػػا  احتقػػػص ـ احيسػػػتمديا حتقػػػص ـ أداء  ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ

،احق ػػاس صاحتقػػص ـ احػػدق ؽ ل   ققػػاف ،قػػط قػػدر أكثػػر يػػف احي اسػػث ا  الثهػػا.احثػػرايج احتػػص تقػػديها حط
ح ايعػػات يمظيػػات األ يػػاؿ  صاحقػػدرة  لػػص إظهػػار احعائػػد يػػف السػػتايار احػػذح تقػػـص ثػػه يمظيػػات 
ػا  مثغػ  أف   ققػا احترك ػز  ميػا أ  ا األ ياؿ ،  ي اؿ إدارة احيصارد احثشر ا صاألوػصؿ احيعر، ػا  صا 

 ( (Mark Allen , Op.Cit, 26 اح عل ا ألداء أ، ؿ.احصا ح صاحق ادة 

 :نماذج لجامعات منظمات االعمال

 سصؼ  تماصؿ احثا ث ميصذ اف ح ايعات يمظيات ال ياؿ صهيا: 

 جامعة كٌترنج بالوالٌات المتحدة:
احيرتثػػا األصحػػ  ،ػػ  ي ػػاؿ احهمدسػػا احوػػما  ا صاحت ي ػػل.  Ketteringت تػػؿ  ايعػػا ك تػػرمج 

ا ك تػػػػرمج  لػػػػ   ػػػػد احيهمػػػػدس صاحيمتػػػػرع صر ػػػػؿ احوػػػػما ا صاح  لسػػػػصؼ ال تيػػػػا   صقػػػػد ثػػػػدأت  ايعػػػػ
( احػػذح كػػاف  عتقػػد أف كػػالا يػػف 0346-0433) Charles Ketteringاألير كػػ  تشػػارحز ك تػػرمج 

احيعر،ا احمظر ا صاحمثرة احعيل ا هيا يف احعماور اح رد ا حلتعل ـ  صقد أم ـ تشارحز ك ترمج صد صرامػت 
 كػػر  يػػف أ ػػؿ إ  ػػاد رؤ ػػا حتػػص، ر قػػصح  ايلػػا يػػاهرة صيؤهلػػا ،ػػ  ي ػػاؿ وػػما ا ػػػ يعػػا ،ػػ  هػػذا اح

احسػػ ارات صاحتػػ  كامػػت امػػذه ،ػػ  احميػػص صالمتشػػار ،ػػ  ثػػدا ات احقػػرف احعشػػر ف  صيػػف اػـػ ثػػدأت  ايعػػا 
ك ترمج  ل  شكؿ ثدراسا ح ل ػا حتعلػ ـ صتػدر ب  ي ػل احعػايل ف ثيمظيػا  مػراؿ يصتػصرز يػف يهمدسػ ف 
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صيػػل يػػرصر احصقػػت  Michiganثصل ػػا ي تشػػ ف  Flintص،مػػ ف ،ػػ  يد مػػا ،لمػػت  صيػػد ر ف صيوػػيي ف
 تطصرت هذه احدراسا  تص أوث ت  ايعا كت رمج احت  ت يؿ اآلف أسـ يؤسسها.

ـ  اػـ ت صحػت ،ػ  0404صيف اـ  ،إف  ايعا ك ترمج تطصرت يػف يدرسػا حلسػ ارات  ػاـ 
طػػصر احيعهػػد صأوػػثح يعهػػد  مػػراؿ ت 0439إحػػص يعهػػد ،ل مػػت حلتكمصحص  ػػا  ص،ػػ   ػػاـ  0432 ػػاـ 

اسػتقلت يمظيػا  مػراؿ يصتػصرز  ػف احيعهػد صتغ ػر يسػي  احيعهػد إحػص  0433يصتصرز ص،ػ   ػاـ 
  صيػػػل تطػػػصر احصقػػػت صأوػػػث ت احسػػػلطا ييمص ػػػا GMIيعهػػػد  مػػػراؿ يصتػػػصرز حلهمدسػػػا صا دارة 

ك تػػرمج  حليعهػد حلتقػػد ـ ثػػرايج دراسػات  لػػص مطػػاؽ أصسػػل  ت ػصؿ صتغ ػػر يسػػي  احعهػد إحػػص  ايعػػا
  (Kettering University, Kettering, 2016, 2 )ـ. 0443صذحؾ يف ثدا ا  اـ 

 :ةـــــــة الجامعـــــــرؤٌ
تعيػػؿ  ايعػػا ك تػػرمج  لػػص إ ػػداد اسػػترات   ا يتكايلػػا تيكمهػػا يػػف ت ق ػػؽ احر ػػادة صاحتي ػػز 

ي  ،ػػ  احتعلػػ ـ ،ػػ  ي احهػػا صتتياػػؿ رؤ ػػا اح ايعػػا ،ػػ  أف تكػػصف " ايعػػا رائػػدة  لػػص احيسػػتصح احعػػاح
احيتكايؿ يل احعيؿ  ص لص احيسػتصح احقػصي  ،ػ  يػزج احمظر ػا ثػاحتطث ؽ ص لػص احيسػتصح ا قل يػ  

 ،  ت ق ؽ احميص صاحتمي ا القتواد ا.
صييػػا سػػثؽ  ت ػػح أف رؤ ػػا  ايعػػا ك تػػرمج تسػػع  إحػػص ت ق ػػؽ ز ػػادة احعاحي ػػا ،ػػ  ي ػػاؿ 

راا ثي ػاؿ احعيػؿ احػذح أكػدت رؤ ػا اح ايعػا يػف تص، ر احتدر ب صاحتعل ـ  احذح  ػرتثط ارتثاطػاا يثاشػ
أهي ػػا الرتثػػاط ثػػ ف  يػػؿ صمشػػاط اح ايعػػا صيمظيػػا  مػػراؿ يصتػػصرز صي ػػاؿ وػػما ا احسػػ ارات  

 صذحؾ  ف طر ؽ رثط احتعل ـ ثي اؿ  يؿ احيمظيا صاسترات   تها.
 ة:ــــة الجامعــــرسال

عػا ك تػرمج قائيػا  لػص يف مػالؿ رؤ ػا اح ايعػا  ػتـ ص ػل احرسػاحا  ص  ػث أف رؤ ػا  اي
أهي ا احتعل ـ احتعاصم   صرثط يزج احمظر ا ثاحتطث ؽ  تقد ـ تر يا هذه احرؤ ا ،ػ  رسػاحا اح ايعػا 
صاحت  موت  لص "إ داد قادة احيستقثؿ حلي تيل احعاحي   صذحؾ يف مػالؿ تػص، ر ثػرايج ميصذ  ػا 

"إ ػػػداد قػػػادة احيسػػػتقثؿ  ،ػػػ  احهمدسػػػا صاحعلػػػـص صا دارة  صتسػػػع  اح ايعػػػا إحػػػص صاحتػػػ  موػػػت  لػػػص
حلي تيػػل احعػػاحي   صذحػػؾ يػػف مػػالؿ تػػص، ر ثػػرايج ميصذ  ػػا ،ػػ  احهمدسػػا صاحعلػػـص صا دارة  صتسػػع  

 اح ايعا إحص ت ق ؽ ذحؾ يف مالؿ احماتج احعد د يف اآلح ات صيمها: 
  تيكػػػػ ف احػػػػتعلـEmpowering Learning:  صذحػػػػؾ يػػػػف مػػػػالؿ ت ق ػػػػؽ احتػػػػصازف ثػػػػ ف

كاد ي ػػػا صاحعيل ػػػا احتطث ق ػػػا  احتػػػ  تعػػػد احطػػػالب صاحتعل ي ػػػا يػػػدح احعيل ػػػات احتعل ي ػػػا األ
 اح  اة  صيف اـ  قديصف اسهايات طث ا صما،عا حي تيعهـ.

 .تصس ل احيعر،ا يف مالؿ احث صث احيمظيا يل احترك ز  لص احث صث احتطث ق ا 
 .احتأكد  لص أهي ا المدياج صاحيشاركا صاحشراكا يل احيؤسسات األمرى 
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(Kettering University, our history, Available on http://www.kettering. 
edu/our. History. Reoriented 21/3/2017.) 

ييػػػػا سػػػػثؽ  ت ػػػػح دصر احرسػػػػاحا صاحرؤ ػػػػا يعػػػػا  صأف احرسػػػػاحا  ػػػػاءت كتر يػػػػا صاقع ػػػػا حرؤ ػػػػا 
لػػا اح ايعػػا  ص يلػػت  لػػ  احتأك ػػد  لػػ  أهي ػػا يػػزج احمظر ػػا ثػػاحتطث ؽ يػػف أ ػػؿ تػػص، ر قػػصح  اي

 يؤهلا صيدرثا   داا ثيا  مدـ يتطلثات صا ت ا ات احي تيل.

 قٌم الجامعة وأهدافها:

تقػػـص  ايعػػا ك تػػرمج  لػػ  ثػػث احعد ػػد يػػف احقػػ ـ دامػػؿ احتعليػػ ف صاحيلت قػػ ف يعهػػا صيمهػػا  
م ػػاح احطاحػػب صاحق ػػادة صاحتي ػػز صاح ػػصدة  صال تػػراـ احيتثػػادؿ صاحعيػػؿ اح يػػا   صاحيرصمػػا  صالثػػداع 

ار صاألياما صالم تاح  صهذه احق ـ تت ؽ يل رؤ ا صس اسا اح ايعا احلتاف تؤكداف  لص إ داد صالثتك
احيصاطف احقائد صاحيثدع احيؤهؿ تأه الا تطث ق ا صيهار ا صص دام اا  صاحتأك ػد أ  ػاا  لػ  أهي ػا إ ػداد 

 ل ا. احيصاطف احعاحي  احذح  ستط ل الم تاح  ل  احعاحـ أ يل ص تعايؿ يل اقا،ات يمت
 ومن يمن ابهداف التي تسعي الجامعة إلى تحقيقها ما يمي:

   إمشػػػػاء إدارة صيؤسسػػػػا تعل ي ػػػػا  تتػػػػ ح حلطػػػػالب احػػػػتعلـ احعد ػػػػد يػػػػف ،ػػػػرصع احيعر،ػػػػا صاحتػػػػ
.  تسا دهـ ،  اح وصؿ  لص احصظائؼ احيالئيا  صاحت  تتطلب احيعر،ا احتطث ق ا حلعلـص

  صتأه ال تطث ق ا صيعر، اا صيعيار ا صص دام ا  إ داد صتص، ر قصح  ايلا يؤهلا صيدرثا تدر ثاا
 حك  تصاكب احيست دات احت  تطرأ  لص سصؽ احعيؿ احعاحي .

  دارة األ يػػػػاؿ صالقتوػػػػاد مقػػػػؿ احيعر،ػػػػا ،ػػػػ  احيص ػػػػص ات احعلي ػػػػا صاحهمدسػػػػ ا صاحاقا، ػػػػا صا 
 صاحياح ا صاحتسص ؽ صي الت احيعر،ا ا مسام ا.

 الت ذات احولا ثي اؿ احيمظيا األـ.احق اـ ثاحعد د يف احث صث ،  شت  احي  

 .يمح احشهادة احعلي ا  لص  ي ل احيستص ات صاحدر ات احعلي ا 

 .احق اـ ثشراكات صت اح ات تعل ي ا يل احيؤسسات احتعل ي ا األمرى 

 .الستايار ،  رأس احياؿ احثشرح 

(Kettering University, undergraduate catalog 2015-2016, Flint: 
Kettering University, 2016, P.18) 

 ة:ـــــــــــإدارة الجامع

صهػػػص احسػػػلطا  Beard of trusteesتػػػدار  ايعػػػا ك تػػػرمج ثصاسػػػطا ي لػػػس األيمػػػاء 
احيسئصحا  ف ص ل احرؤ ا صاحرساحا احيرتثطػا ثاح ايعػا ثا  ػا،ا إحػ  احس اسػات احياح ػا حل ايعػا 

حتدر س صاحتطث ق ف احرئ سػ ف صالسػتايار صيػمح صاحق اـ ثاحعد د يف احصظائؼ األمرى  حتع  ف ه ئا ا
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  ػػػصاا إحػػػ  ميسػػػ ف   ػػػصاا  صتص ػػػد  21احػػػدر ات احعلي ػػػا  ص تكػػػصف ي لػػػس أامػػػاء اح ايعػػػا يػػػف 
لئ ػػا دامل ػػا حل ايعػػا تص ػػح ك   ػػا امتمػػاب أ  ػػاء ي لػػس األثمػػاء صثػػدء  يلهػػـ تتػػراصح حيػػدة 

حتػ  ق ػاها  ص تثػل ي لػس أيمػاء االث سمصات   ل  أف  ترشح احع ص يرت ف ،قػط صيمهػا ،ترتػه ا
اح ايعا ثي يص ا يف احل اف صاحت  تمتص كؿ ح مػا يعهػا ثاحعد ػد يػف المتواوػات احي ػددة  
صتقػػـص ح مػػا احترشػػ ح صاحعصحيػػا ثاحتص  ػػه ،ػػ  امت ػػار أ  ػػاء صي لػػس األثمػػاء  صيػػف ثػػ ف احل ػػاف 

ح مػا احعالقػات احمار  ػا صح مػا احتاثعا حي لس األثماء احل ما احتم  ذ ا صح ما احشئصف األكاد ي ػا ص 
احترشػػ ح صاحعصحيػػا صح مػػا احػػتعلـ احت ر ثػػ  صح مػػا مػػديات احتشػػغ ؿ  صاح ػػد ر ثاحػػذكر أمػػا كػػؿ ح مػػا 
يػػػف هػػػذه احل ػػػاف تمػػػتص ثامتواوػػػات يع مػػػا أصحهيػػػا احسػػػلطا صاحوػػػال  ات احكايلػػػا ،ػػػ  اتمػػػاذ 

 ػػاف تم ػػل حلتغ ػػر ص،قػػاا احقػػرارات احتػػ  تسػػا دها  لػػ  تسػػ  ر أيصرهػػا صأ ياحهػػا. كيػػا أف هػػذه احل
حاصحص ات صال ت ا ات ،  اح ايعا ػ ص رأس كؿ ح ما يػف هػذه احل ػاف مائػب حػرئ س اح ايعػا ،ػ  
ذات  يؿ احل ما احيمتوا ،هماؾ مائب رئ س اح ايعا حلشػئصف األكاد ي ػا صمائػب رئػ س اح ايعػا 

اح ايعػا  ص قػـص كػػؿ  حمػديات احتسػ  ؿ  صمائػب احشػئصف احطالث ػا. ،همػاؾ احعد ػد يػف مػصاب حػرئ س
 مائب ث  صر احل ما احتاثعا حه ،  ي لس األثماء.

(Kettering University, Vision, P3 Available on http://www.kettering. 
edu/our. History. Reoriented 21/3/2017) 

 البرامج الدراسٌة المستخدمة فً الجامعة:

 ايعػػا ك تػػرمج   ػػب  لػػص احطػػالب  همػػاؾ ي يص ػػا يػػف احثػػرايج صاحيمػػاهج احت  ػػر ا ،ػػ 
احيلت قػػػ ف ثهػػػا أمػػػا  ت اصزهػػػا موصوػػػ اا ،ػػػ  ي ػػػالت احعلػػػـص صاحر ا ػػػات صاحلغػػػا ا م ل ز ػػػا  كيػػػا 
  ػػػػب  لػػػػص احطػػػػالب أف  كصمػػػػصا قػػػػد درسػػػػصا ثعػػػػض احقػػػػرارات حيػػػػدة زيم ػػػػا ي ػػػػددة كدراسػػػػا اح ثػػػػر 

 صاحهمدسا حيدة  اـ صدراسا احلغا ا م ل ز ا حيدة االث أ صاـ.
 ايعا ك ترمج ي يص ا يف احثػرايج األكاد ي ػا احتػ  تصاكػب يتطلثػات سػصؽ احعيػؿ صتقدـ 

احعاحي   صت رز يف ،رص مر  ها أف   وػلصا  لػص يكامػا ص،روػا  يػؿ دامػؿ احيمظيػا األـ أص 
أف  كصمصا حػد هـ قػدرات تما،سػ ا حلعيػؿ ،ػ  تمظ يػات أمػرى  احي ػاا. صتقػدـ اح ايعػا يمػاهج احعلػـص 

مدسػػػػػا صاحر ا ػػػػػ ات  ص ي ػػػػػل هػػػػػذه احثػػػػػرايج األكاد ي ػػػػػا تت ػػػػػيف ي يص ػػػػػا يػػػػػف صاحتكمصحص  ػػػػػا صاحه
احدراسات اح رة  لػص يسػتصح احثكػاحصر صس تقػرر التوػاؿ احيكتػصب احشػ صح صاحيثػادئ القتوػاد ا 
ص دمؿ إح  احعلـص ال تيا  ا  صذحؾ يف أ ؿ إكساب احطالب احقدرة  ل  تعلـ احيز د  ف احػذات 

 عض احيهارات اح رصر ا كالتواؿ صاحت ك ر احماقد صاحاقا،ا صاحي تيل.صا رث احاقا،  صتمي ا ث
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 لػػػ  يسػػػتصح احثكػػػاحصر صس صتيػػػمح احػػػدر ات  ثػػػرايج اكاد ي ػػػا( 3صت ػػػـ  ايعػػػا ك تػػػرمج )
 احعلي ا ،  احتمووات اآلت ا:

 ػ احك ي اء اح  ص ا 2  احهمدسا احي كام ك ا -3 احهمدسا احوما  ا  -0

 ػ  لـص اح اسب اآلح  6  دارة األ ياؿ ػ إ3 ػ احهمدسا احكهرثائ ا 9
 ػ احك ي اء3 ػ همدسا اح اسب اآلح  4

( ثػرايج دراسػ ا تيػمح ثهػا احػدر ات 6أيا  لص يستصح احيا ست ر  ،تقدـ  ايعػا ك تػرمج )
 احعلي ا كاآلت :

 ػ احيا ست ر ،  احهمدسا احكهرثائ ا3  ػ احيا ست ر ،  إدارة األ ياؿ 0
 ػ احيا ست ر ،  احهمدسا احي كام ك ا9  احعيل اتػ احيا ست ر ،  إدارة  2
 ػ احيا ست ر ،  همدسا احتوم ل.6 ػ احيا ست ر ،  همدسا أمظيا احس ارات3

(Kettering University, Vision, P3 Available on http://www.kettering. 
edu/our. History. Reoriented 21/3/2017) 

  :()اجامعة بتروناس التكنولوجٌة بمالٌزٌ
 ة:ــــــأة الجامعـــــنش

 مػديا قايػت يمظيػا  0444 مػا ر  ػاـ  01تـ تأس س  ايعػا ثترصمػاس احتكمصحص  ػا ،ػ  
احم ط احصطم ا ثترصمػاس ثإمشػاء  ايعػا ماوػا ثهػا يػف أ ػؿ إ ػداد صتػص، ر احقػصح احعايلػا احيؤهلػا 

سػػصؽ احعيػػؿ ثػػاحقصح احعايلػػا  صاحيػػاهرة ،ػػ  ذحػػؾ احي ػػاؿ تزايمػػاا يػػل   ػػز اح ايعػػات احتقل د ػػا ،ػػ  إيػػداد
احيؤهلػػا صاحتػػ  تيتلػػؾ يهػػارات صك ػػاءات يكػػاف احعيػػؿ. صحقػػد كػػاف يسػػي  اح ايعػػا قثػػؿ هػػذا احيسػػيص 

   صكػافInstitute of technology Petronas (ITP)اح ػاح  ثاسـػ يعهػد ثترصمػاس حلتكمصحص  ػا 

                                           
(( University Technology PETRONAS (2010a), Annual Report 2010 (1 April 2009 

– 31 March 2010), Bandar Seri Islander, Tronoh, Perak, Malaysia. Available at 
https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx accessed on 1-4-2017 

University Teknologi PETRONAS (2010), the University Platform January-June, 
2010, Vol. 9, No. 1, Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak, Malaysia. . Available 
at https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx accessed on 1-4-2017 

University Teknologi PETRONAS (2011), Annual Report 2011 (1 April 2010 – 31 
December 2011), Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak, Malaysia. . Available at 
https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx accessed on 1-4-2017 

University Teknologi PETRONAS (2012), Annual Report 2012 (1 January 2012 – 
31 December 2012), Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak, Malaysia. . Available 
at https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx accessed on 1-4-2017 

University Teknologi PETRONAS (2013), UTP Quarterly Report (April - June 
2013), Bandar Seri Iskandar, Tronoh, Perak, Malaysia. . Available at 
https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx accessed on 1-4-2017 

https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx
https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx
https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx
https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx
https://www.utp.edu.my/SitePages/Home.aspx
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  صاحت ػػػد ات ت ػػػت يلك ػػػا يمظيػػػا ثترصمػػػاس صيػػػل تطػػػصرات احتػػػ  يتعهػػػدها سػػػصؼ احعيػػػؿ احعػػػاحي
القتواد ا احيشاركا احت  شهدتها ياح ز ا ،  أصامر احقرف احعشر ف  يم ت صزارة احتعل ـ احياح ز ػا 
احرموػػػا حليعهػػػد ثػػػأف  وػػػثح ذات وػػػال  ا ،ػػػ  إ طػػػاء احتػػػدر ثات صاحقػػػرارات احدراسػػػ ا ثيص ػػػب 

ر يقػػر احيمظيػػا ـ  صثػػدأ احيعهػػد احعيػػؿ ث ػػصا0449"احتمظػػ ـ األساسػػ  حليعهػػد احتعلػػ ـ احعػػاح  حعػػاـ 
  يكػاف يقػر احعهػد ،ػ  صل ػا كا ػامثج  سػ الم صر  اػـ تطػصر احيعهػد إحػ  أف 0443األـ ،   اـ 

 ـ.0/4/0446أوثح " ايعا ثترصماس احتكمصحص  ا ،  
مػر ج صت ػػـ اح ايعػػا  0111تمػرج احعد ػػد يػف احطػػالب يػف اح ايعػػا أح يػػا  قػارب يػػف 

طاحثػاا ،ػ  ير لػا احدراسػات  0311صر صس  ص ػصاح  طاحثاا ،  ير لا احثكاح 6111 اح اا أكار يف 
احعل ػػػػا يػػػػف يمتلػػػػؼ ثلػػػػداف احعػػػػاحـ  صثتقػػػػد ـ إحػػػػص يػػػػد احعد ػػػػد يػػػػف احثػػػػرايج احتعل ي ػػػػا ،ػػػػ  احهمدسػػػػا 
صاحتكمصحص  ػػػا. صيػػػل يػػػرصر احصقػػػت صت د ػػػد ،ػػػ  أصائػػػؿ احقػػػرف اح ػػػادح صاحعشػػػر ف   وػػػلت  ايعػػػا 

( ص،قػػػػػػػػػػػػػاا حتوػػػػػػػػػػػػػم ؼ كصاك ػػػػػػػػػػػػػص ار 9ثترصمػػػػػػػػػػػػػاس  لػػػػػػػػػػػػػ  توػػػػػػػػػػػػػم ؼ )  للػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػ يصمدزم ػػػػػػػػػػػػػـص
(Quacquarelli Symonds Qs)   ص عػد هػذا احتوػم ؼ يتي ػزاا حل ايعػا ،ػ  ظػؿ ص ػصد أقوػ

( صتيػػػػمح اح ايعػػػػا هػػػػذا احتوػػػػم ؼ ،ػػػػ  إذا كامػػػػت ي ػػػػالت  يلهػػػػا تموػػػػب ،ػػػػ   3تقػػػػد ر ) م ػػػػـص
احي ػػالت احتاح ػػا  ،ػػرص احعيػػؿ صاحتػػدص ؿ  صالثتكػػار صاحيرا،ػػؽ  صمظػػـ احقثػػصؿ  ص وػػلت اح ايعػػا 

( كأ، ؿ  ايعات احعػاحـ ،ػ  ي ػاؿ احهمدسػا 311 ل  احيرتثا )احػ 3109د د ،   اـ يؤمراا صت 
صت ػػػرح  (QS)( ،ػػػ  ي ػػػاؿ احهمدسػػػا صاحتكمصحص  ػػػا ص،قػػػا حتوػػػم ؼ 223احك ي ائ ػػػا ص،ػػػ  احيرتثػػػا )

 اح ايعا اآلف احعد د يف األث اث احعلي ا صاألمشطا احث ا ا ثاحتعاصف يل احيمظيا األـ.
 رؤٌة الجامعة:

رؤ ػػا  ايعػػا ثترصمػػاس ثصوػػ ها صصاقع تهػػا صقاثل ػػا احتطث ػػؽ ،ػػ   ػػصء ا يكام ػػات تتي ػػز 
احياد ا صاحثشر ا حل ايعا  صتتياػؿ رؤ ػا اح ايعػا ،ػ  "احر ػادة ،ػ  احتعلػ ـ احتكمصحػص    صأف توػثح 

 يركزاا ح ثداع صالثتكار".
 رسالة الجامعة:

 حلتعلػػػ ـ احعػػػاح   صتقػػػد ـ صتتياػػػؿ رسػػػاحا اح ايعػػػا ،ػػػ  "اف توػػػثح  ايعػػػا ثترصمػػػاس يعهػػػداا 
،ػػػرص احسػػػع  صراء احيعر،ػػػا صاحمثػػػرات حلمهػػػصض ثاحهمدسػػػا صاحعلػػػـص صاحتكمصحص  ػػػا يػػػف أ ػػػؿ تعز ػػػز 

 احقدرة احتما،س ا حلثالد.
 :أهداف الجامعة

تسػػع  اح ايعػػا إحػػص ت ق ػػؽ ي يص ػػا يػػف األهػػداؼ صاحتػػ  تػػرتثط ارتثاطػػا يثاشػػراا ثرؤ ػػا 
 رساحتها  صهذه األهداؼ تتياؿ ، :
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 اد قصح  ايلا يؤهلا صيدرثا ثشكؿ يهم  صتطث قها.إ د 

 .تقد ـ   ؿ يف األ،راد حد ا احقدرة  لص الثتكار صاألثداع 

  إ داد مر  ف  يتلكصا يهارات صك اءات سصؽ احعيؿ احعاحي  ثيا  يكػمهـ يػف أف  وػث صا
 قادة حلوما ا يستقثالا صقادة حايا.

  حص  ا صاحتعل ـ ثيا  مدـ احي تيل.تعز ز الثتكار صالثداع صتصس ل  دصد احتكمص 

  ر،ػػل ك ػػاءة اح ايعػػا يػػف مػػالؿ ت سػػ ف ص ػػصدة احثػػرايج احتعل ي ػػا صاألكاد ي ػػا احتػػ  تقػػدـ
 حلطالب.

  تعز ز احقدرات احتما،س ا حدح مر   ها صالرتقاء ثاحيمظيا األـ 

 . تمي ا احيهارات صالستعدادات احق اد ا حيصا ها ت د د سصؽ احعيؿ احعاحي 

 ح وػػػصؿ  لػػػص احيصاهػػػب صاحقػػػدرات احتػػػ  تر،ػػػل يػػػف توػػػم ؼ اح ايعػػػا صتػػػر،ض  ػػػياف ا
 احيمظيا األـ صتد،ل  يله احميص القتوادح حلدصحا.

 القبول بالجامعة:

 شػػػترط  لػػػص  ي ػػػل احطػػػالب احيتقػػػدي ف حالحت ػػػاؽ ث ايعػػػا ثترصمػػػاس أف   تػػػازصا ثرمػػػايج 
ح وػػصؿ  لػػص شػػهادة   كػػذحؾ   ػػب  لػػ هـ اFoundational Programاحدراسػػات احتأس سػػ ا 

أص يػا  عادحهػا يػف احيػؤهالت  صاحص،ػاء  Sijil pelajaran Malaysia (SPM)احاامص ػا احياح ز ػا 
 ثاحيتطلثات اح اولا ثكؿ ثرمايج. 

سػا ات يعتيػػدة  3،ػاحطالب احيتقػديصف حالحت ػاؽ ثثرمػايج احتكمصحص  ػػا    ػب أف   تػازصا 
احثهاسا إم رث س احر ا  ات  ثا  ػا،ا إحػص أح )ثتقد ر( تشتيؿ يقررات حغا احثهاسا يال ص صحغا 

يقرر ف امر ف غ ر يقررات احلغا  ثا  ا،ا إح  ذحؾ صاائقهـ   ب أف   تػازصا احيسػتصح احعػادح 
(0- Level)  سػػا ات يعتيػػدة ثتقػػد رات  3صا ت ػػاز(C)  ػػ  احقػػرارات األت ػػا: احر ا ػػ ات  صأح،

 يقرر ف أمر ف يا دا يقررات احلغا.
در ػػات ،ػػ  ايت ػػاف احلغػػا احػػدصح  6حػػؾ    ػػب أف   وػػؿ احطاحػػب  لػػ  ص ػػالصة  لػػص ذ

TELTS ص تص ػػب  لػػص احطػػالب احيتقػػدي ف حالحت ػػاؽ ثاح ايعػػا ص،ػػ  ذحػػؾ احثرمػػايج أف  قصيػػصا  
ثاست  اء  ي ل احيتطلثات احو  ا ص،قػاا حليثػادئ احتص  ه ػا اح  ػص احطثػ  صاحتػأي ف احوػادرة يػف 

 صزارة احتعل ـ احياح ز ا.
 :الدراسٌة بالجامعة البرامج

 تقدم جامعة بتروناس ثالث برامج أكاديمية وهي:
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 ثرمايج احدراسات احتأس س ا. -0

 ثرايج احثكاحصر صس. -3

 ثرايج احدراسات احعل ا. -2

 برنامج الدراسات التأسٌسٌة:  ـ1

 لت ػػؽ ثهػػذا احثرمػػايج احطػػالب احػػذ ف م  ػػصا ،ػػ  شػػهادة احاامص ػػا احياح ز ػػا أص أح شػػهادة 
 عد هذا احثرمػايج تيه ػداا صا  ػداداا حلطػالب حلقثػصؿ ثػرايج احثكػاحصر صس احيمتل ػا  صهػص يعادحا حها  ص 

ثرمػػايج أكػػاد ي  يتكايػػؿ  ػػزصد احطػػالب ثاحيهػػارات صاحيعػػارؼ احتػػ  تػػرتثط ثي ػػاؿ تمووػػه ،ػػ  
 ثرايج احثكاحصر صس.

،وػػصؿ دراسػػ ا ص مػػديا   تػػاز  2توػػؿ يػػدة هػػذا احثرمػػايج إحػػص سػػما كايلػػا يقسػػيا إحػػص 
هػػػذا احثرمػػػايج ،ػػػإمهـ  يكػػػمهـ السػػػتيرار ،ػػػ  احدراسػػػا حل وػػػصؿ  لػػػص در ػػػا احثكػػػاحصر صس  احطػػػالب

صحكػػػ   كيػػػؿ احطاحػػػب دراسػػػته ثهػػػذا احثرمػػػايج  ،إمػػػه  تص ػػػب  ل ػػػه احم ػػػاح ،ػػػ  احقػػػرارات احيطلصثػػػا 
 .3.11( سا ا يعتيدة ص  وؿ  لص تراكي  ل  قؿ  ف 30 ي عها  صاكياؿ  دد ل  قؿ  ف )

 وس:ـ برامج البكالور2ٌ

 مػػػػػػػديا  مػػػػػػػتج  متهػػػػػػػ  احطاحػػػػػػػب يػػػػػػػف دراسػػػػػػػا ثرمػػػػػػػايج احدراسػػػػػػػات احتأس سػػػػػػػ ا ص سػػػػػػػتص،  
 ي ػػػػل احيتطلثػػػػات ا ت ػػػػازه هػػػػذا احثرمػػػػايج  ،إمػػػػه  ؤهػػػػؿ حالحت ػػػػاؽ ثثػػػػرايج احثكػػػػاحصر صس ص متػػػػار 

 أ د هذه احثرايج:
 ثكاحصر صس احهمدسا احك ي ائ ا 

 ثكاحصر صس احهمدسا احكهرثائ ا 
  اثكاحصر صس احهمدسا احي كام ك 
 ثكاحصر صس احهمدسا احثترصح ا 
 ثكاحصر صس احهمدسا احيدم ا 
 .ثكاحصر صس تكمصحص  ا احيعلصيات التوالت 
 ثكاحصر صس احهمدسا  لـص األرض احثترصح ا 
 .ثكاحصر صس احعلـص ،  احك ي اء احتطث ق ا 
 .ثكاحصر صس احهمدسا ،  اح  ز اء احتطث ق ا 

 :ـ برامج الدراسات العلٌا3
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يعػػػػا ثترصمػػػػاس احعد ػػػػد يػػػػف احثػػػػرايج احدراسػػػػات احعل ػػػػا سػػػػصاء  لػػػػص در ػػػػا تيػػػػمح صتقػػػػدـ  ا
احيا سػػت ر أص در ػػا احػػدكتصراه  ص ص ػػد ثاح ايعػػا مظػػاـ حم ػػؿ در ػػا احيا سػػت ر صاحػػدكتصراه  ،همػػاؾ 

 ثطر قا احث ث حلدكتصراه  صثمظاـ احكصر سات صالطرص ات احث ا ا ،  احيا ست ر. 
إحص ثرمايج إدارة احطاقا ،  احيا ست ر  صثرمػايج  ص،  م س ثرمايج احثكاحصر صس ا  ا،ا

 همدسا احثترصؿ حلدكتصراه.
صتسػػػػ ر  ايعػػػػا ثترصمػػػػاس ص،ػػػػؽ مظػػػػاـ احسػػػػا ات احيعتيػػػػدة  صتقػػػػدـ اح ايعػػػػا احعد ػػػػد يػػػػف 
األسػػػاح ب احتدر سػػػ ا صيمهػػػا احي ا ػػػرات صاحػػػدرصس احتعل ي ػػػا  احعيػػػؿ دامػػػؿ احيمتثػػػرات  صاحػػػتعلـ 

ح ر ػػؽ  صاحتػػدر ب احوػػما    صاحػػتعلـ  ػػف ثعػػد صاسػػتمداـ يوػػادر احيشػػرصع صاحػػتعلـ احقائيػػا  لػػ  ا
 ث امات مار  ا صاألمشطا احيعتيدة حليوا ثا حليمهج احدراس  ثا  ا،ا إحص األمشطا احالوقا.

ص،ػػػ  ذات احسػػػ اؽ   ت ػػػيف احثرمػػػايج األكػػػاد ي  ،ػػػ   ايعػػػا ثترصمػػػاس اح ػػػصاثط اآلت ػػػا 
 صاحت  ت ددها لئ ا اح ايعا.

 ػ  تـ ،  ثدا ا اح وؿ احدراس  صاحتس  ؿ ،  اح وؿ احتاح   تـ ،  مهاح كػؿ  تس  ؿ احقرارات
 ،وؿ دراس .

 . إ ا،ا أص  ذؼ يقرر ػ مالؿ أص أسثص  ف يف اح وؿ احدراس 

 ( سا ات يعتيدة.4المس اب يف احقرارات ث لصؿ األسثصع احاايف يف اح وؿ احدراس  ص  صر ) 

  ي لس اح ايعا ثظرصؼ قهر ا.المس اب يف المتياءات ثماء  لص تص  ه 

 ( حكؿ يقرر. 41  صر احي ا رات.  د أدمص )% 

 .تأ  ؿ احدراسا: حيدة أقواها ،ول ف دراس ف يتتاح ف ،  كؿ يرة 

 إدارة الجامعة:

تتعػػدد اح هػػات احتػػ  تتػػصح  إدارة  ايعػػا ثترصمػػاس صا شػػراؼ  لػػص أمشػػطتها احيمتل ػػا يػػا 
دار ػػػا صأ،ػػػرا د  ت يلػػػصف يسػػػئصحا إدارة األيػػػصر ا دار ػػػا صاحتم  ذ ػػػا  ثػػػ ف ي ػػػاحس صح ػػػاف أكاد ي ػػػا صا 

 صتياؿ ثكؿ اح هات ،  اآلت :
 ػ احل ما األكاد ي ا حل ايعا.3  ػ ي لس احش صخ األكاد ي 0
 ػ ح ما الم ثاط األكاد ي 9  ػ ح ما اليت امات ثاح ايعا2
 ػ يد ر اح ايعا6  ػ ح ما احتظليات حالمتثارات3
 مائب يد ر احيرا عا حلشئصف األكاد ي اػ 3   ػ يس ؿ اح ايعا4
 ػ مائب يد ر اح ايل4
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 :ثـــــً نهبذـــــار انميذانـــــاالط

ص ػػػل توػػػصر يقتػػػرح ح ايعػػػا يمظيػػػات ال يػػػاؿ ثيوػػػر تهػػػدؼ احدراسػػػا احي دام ػػػا إحػػػص 
 ويتيمن اإلطار الميداني ما يمي:

 أدوات الدراسة: -أ

( ،ػ   ػػصء ا طػار احمظػػرح حلدراسػػا 0ـ قػاـ احثا ػػث ثإ ػداد  ثػػارات السػتثاما )يل ػػؽ رقػػ
 سثعا ي اصر كالتص: يف  صتكصمت الستثاما يف  صاحدراسات احساثقا

  :ايعا يمظيات ال ياؿرص ا احي صر الصؿ .   

  :ايعا يمظيات ال ياؿرساحا احي صر احاامص .  

  :ايعا يمظيات ال ياؿاهداؼ احي صر احااحث . 

 ظيات ال ياؿ ايعا يم احي صر احراثل: يتطلثات. 

 احي صر احمايس: احثرايج احدراس ا ح ايعا يمظيات ال ياؿ.   
 احي صر احسادس: تيص ؿ  ايعا يمظيات ال ياؿ. 

 احي صر احساثل: تقص ـ  ايعا يمظيات ال ياؿ..   
 احي صر احاايف: يعصقات تطث ؽ  ايعا يمظيات ال ياؿ 

 :ةـــــة الدراســـــعٌن - ب

% يػػػػػػػػػف 24( ص ثمسػػػػػػػػػثا 261( يػػػػػػػػػف ا يػػػػػػػػػاحص)024  مػػػػػػػػػا احدراسػػػػػػػػػا ككػػػػػػػػػؿ ) ثلغػػػػػػػػػت
 احترث ػػػػػػا  ػػػػػػاثكل يػػػػػػف ا  ػػػػػػاء ه ئػػػػػػا احتػػػػػػدر س  مػػػػػػا ( 34احي تيػػػػػػل الوػػػػػػلىيصز  ف كػػػػػػالتص )

( 90% يػػػػػػػف ا يػػػػػػػاحص احي تيػػػػػػػل الوػػػػػػػلص  )90صثمسػػػػػػػثا  024(024ثمسػػػػػػػثا يػػػػػػػف ا يػػػػػػػاحص )
% يػػػػػف ا يػػػػػاحص 24( صثمسػػػػػثا 001احت ػػػػػارةيف ا يػػػػػاحص )  ػػػػػاثكل يػػػػػف ا  ػػػػػاء ه ئػػػػػا احتػػػػػدر س

( 000احهمدسػػػػػا يػػػػػف ا يػػػػػاحص )  ػػػػػاثكل ( يػػػػػف ا  ػػػػػاء ه ئػػػػػا احتػػػػػدر س24وػػػػػلص  )احي تيػػػػػل ال
   .% يف ا ياحص احي تيل الولص23ثمسثا 

 :حصائٌةالمعالجة اإل -ج

 : صدق االستبانة

ا تيػػػػد احثا ػػػػث ،ػػػػ   سػػػػاب وػػػػدؽ السػػػػتثاما  لػػػػص وػػػػدؽ احي كيػػػػ ف   ػػػػث  ر ػػػػت 
ترث ػػػا ثأسػػػ صط صذحػػػؾ حيعر،ػػػا السػػػتثاما ،ػػػ  وػػػصرتها األصح ػػػا  لػػػص  ػػػدد يػػػف احي كيػػػ ف ثكل ػػػا اح

ص هػػػات مظػػػرهـ صالسػػػت ادة يػػػف يال ظػػػاتهـ ، يػػػا ا تصتػػػه السػػػتثاما يػػػف أثعػػػاد  صيػػػدى يالءيتهػػػا 
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حت ق ػػؽ أهػػداؼ احدراسػػا احي دام ػػا  صثمػػاء  لػػص اآلراء احتػػ  تقػػدـ ثهػػا احسػػادة احي كيػػصف  تػػـ تعػػد ؿ 
لػػت ، هػػا مسػػثا يصا،قػػا ثعػػض احعثػػارات  صا  ػػا،ا  ثػػارات أمػػرى  كيػػا تػػـ  ػػذؼ احعثػػارات احتػػ  ق

 %.31احي كي ف  ف 
 : ثبات االستبانة

  مظراا حيماسثته حطث عا Mode Probabilityاستمدـ احثا ث طر قا ال تياؿ أحيمصاح  
تقػػاف السػػتثاما ، يػػا تزصدمػػا ثػػه يػػف يعلصيػػات   احدراسػػات احترثص ػػا صقدرتػػه ،ػػ  احكشػػؼ  ػػف دقػػا صا 

 ػػس احشػػرصط ص لػػص م ػػس األشػػماص صطثقػػات حهػػذه صذحػػؾ دصف اح ا ػػا إحػػص إ ػػادة احتطث ػػؽ ت ػػت م
 -احطر قا قاـ احثا ث ث ساب اثات الستثاما  صذحؾ كيا  ل :

  ساب اثات كؿ  ثارة يف  ثارات الستثاما ثاستمداـ احيعادحا اآلت ا. - أ
 

 2 -ن ل   معامل الثبات = 
 ف 0-ف 
   ث: )ف(  دد ال تيالت المت ار ا.

 ت المت ار ا.   ث: )ف(  دد ال تيال
)ؿ( ال تيػػاؿ أحيمػػصاح  أح أكثػػر تكػػرار ألح ا تيػػاؿ امت ػػارح يػػف ال تيػػالت احتػػ  

 ت تصى  ل ها احعثارة يقسصيات  لص احعدد احكلص أل،راد احع ما.
 سػػػػاب اثػػػػات كػػػػؿ ي ػػػػصر يػػػػف ي ػػػػاصر السػػػػتثاما يػػػػف مػػػػالؿ احصسػػػػ ط حيعػػػػايالت احعثػػػػارات  - ب

 احيكصما حه.
ؿ يػف مػػالؿ احصسػػ ط حيعػايالت اثػػات احيعػػا  ر احتػ  تتكػػصف يمهػػا  سػػاب اثػات السػػتثاما ككػػ - ػػ

 كؿ استثاما ص، يا  ل  مص ح يعايالت ي اصر كؿ استثامه  لص  دة:
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 (8م )ــــدول رقــــج
 هــــات استبانــــــــالت ثبــــمعام

 المحور
 األول

المحور 
 الثانً

 المحور
 الثالث

 المحور
 الرابع

 المحور
 الخامس

 المحور
 سالساد

 المحور
 السابع

 المحور
 الثامن

 ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع ث ع

2 0888 8 0890 28 0899 28 0899 82 0899 88 0898 88 0880 88 0892 
2 0880 8 0892 28 0889 28 0888 82 0899 88 0888 88 0890 80 0882 
9 0882 20 0889 28 0898 28 0899 89 0892 88 0892 88 0882 82 0899 
9 0889 22 0882 20 0888 28 0892 89 0829 80 0898 88 088 82 0898 
 0888 89 088 ث 0889 82 0889 88 0880 28 0880 22 0889 22 0882 8
8 0882 29 0899 22 0882 90 0882 88 0892 82 0888   89 0898 
 0898 88   0898 89 0899 ث 0880 92 0899 29 0888 29 0882 8
 0888 88   0880 89   0899 92 0888 29 0880 28 0888 ث
 0898 88   0882 ث   0882 99 0882 ث 0899 28  
 0898 88       0892 99   0882 ث  
      98 0899       88 0888 
      98 0889       80 0888 
      98 0898       82 0899 
 0880 ث       0888 98      
      98 0888         
      90 0888         
      92 0899         
      92 0882         
      99 0892         
      99 0889         
      98 0882         
      98 0880         
      98 0892         
      98 0882         
      98 0892         
      80 0888         
         0898 ث      

ص ت ح يػف اح ػدصؿ احسػاثؽ أف يعايػؿ اثػات كػؿ  ثػارة يػف  ثػارات السػتثاما اكثػر يػف 
 024( صهػػص احق يػػا احيمػػاظرة  مػػد  سػػاب يعايػػؿ احاثػػات حلع مػػا احيػػأمصذة صاحيكصمػػا يػػف 1.36)

 (639  0432احس د  ثد اح صاد  ،ردا. )  ثد اهلل
ستثاما  صثعد  ساب يعايؿ اثات كؿ  ثارة يػف صثاحتاح  ل  يكف  ذؼ أح  ثارة يف  ثارات ال

( 0.52 ثػػارات السػػتثاما صكػػؿ ثعػػد يػػف أثعادهػػا تثػػ ف أف يعايػػؿ اثػػات السػػتثاما ككػػؿ )احصسػػ ط  
( 024ق يا يماسثا  مد األمذ ،  ال تثار أف احع ما احيأمصذة  مد  سػاب احاثػات تسػاصى ) صصه

 لص أ،راد احع ما ككؿ،ردا صهذا  دؿ  لص وال  ا الستثاما حتطث قها  
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 استمدـ احثا ث احدر ات احصزم ا اآلت ا االاا در ات صذحؾ ،   ي ل  ثارات الستثاما. 
 :  تـ  ساب األصزاف احمسث ا حعثارات الستثاما ثاستمداـ احيعادحا احتاح ا -3

  2+ ؾ 3ؾ 3+  0ؾ 2 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػػػػػػػػػ
 ف 2   

)كث ػػػرة  يتصسػػػطا   ػػػع  ا ( در ػػػا احت قػػػؽ تكػػػرارات اسػػػت اثات  2  ؾ3  ؾ0  ػػػث: ؾ
 ف    دد أ،راد احع ماب احمسثا حي اصر احدراسا   لص احترت 

 تم تحميل استجابات ابفراد في يوء المعالجة اإلحصائية التالية: 

 ي اصر احرئ س ا تـ استمداـ احيعادحا احتاح ا:صح ساب احصزف احمسث  حل -2
  2+ ؾ 3ؾ 3+  0ؾ 2  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ   ػػػػػػػ

 ف2        
 تـ تقد ر مسثا يتصسط شدة احيصا،قا  لص كؿ ثمد يف ثمصد الستثاما كيا  ل : 

 أقؿ در ا يصا،قا –أكثر در ا يصا،قا  لص احثمد تصسط شدة احيصا،قا   مسثا ي
  دد المت ارات                                          

 1.64   3   0-2مسثا يتصسط شدة احيصا،قا    
ص  ػػث أف  ػػدد أ،ػػراد احع مػػا كث ػػر مسػػث اا  صثاحتػػاح  ،ػػإف يتصسػػطات إ اثػػات األ،ػػراد ، هػػا 

تصسط اح ق ق    يكف تقد ر اح دصد احي تيلا حامطاء ح سػاب يػا  سػيص ثاحمطػأ تت يل  صؿ احي
احيع ػػػارح صذحػػػؾ ثتقػػػد ر احمطػػػأ احيع ػػػارح ثاحمسػػػثا حيتصسػػػط شػػػدة احيصا،قػػػا  لػػػص كػػػؿ ثمػػػد يػػػف ثمػػػصد 

 :الستثاما يف احيعادحا احتاح ا
ا   قػػػػاـ احثا ػػػػث ثترت ػػػػب األصزاف احمسػػػػث يػػػػدى احيصا،قػػػػا  لػػػػص احعثػػػػاراتحلتعػػػػرؼ  لػػػػص  -

   -صتطث ؽ  دصد احاقا كاحتاح :
  دد احثا ث يتصسط شدة الست اثا  حكؿ  ثارة يف  ثارات الستثاما يف احعالقا:-أ

 احدر ا احصزم ا ألقؿ در ا يصا،قا -احدر ا احصزم ا أل لص در ا يصا،قا                 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتصسط شدة الست اثا  

  دد ا تيالت ا  اثا                                 
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     2 – 0 3 
 ) ،   ي ل احي اصر (  1.64ػ    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ   ػ 

      2 2 
( ،رداا  ،إف "احيتصسطات تي ؿ إحص احتصز ل ص،قػاا 21ص  ث أف  دد أ،راد احع ما أكثر يف )

حيم مص احتصز ل ال تداؿ  ثيعمص أف  كػصف تصز ػل يتصسػطات أ،ػراد احع مػا يت يعػاا  ػصؿ احيتصسػط 
 (.  1.64ق ق  )اح 

  دد احثا ث احمطأ احيع ارح حيتصسط در ا الست اثا يف احعالقا: -ب
 ب× أ       

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحمطأ احيع ارح )خ.ـ(    
 ف                                   

 أ  ف  دد أ،راد احع ما – 0ب   1.64  ث أ ه  مسثا يتصسط در ا الست اثا  
تع  ف  دصد احاقا احت  ت ور احيدى احذح   دد ص ػصد يتصسػطات إ اثػات األ،ػراد ، ػه  ػصؿ  - ػ

   -احيتصسط اح ق ق  ) مسثا يتصسط شدة احيصا،قا ( كيا  ل :
  -: تحدٌد حدود الثقة لعٌنة البحث كما ٌلً

 احمطػأ احيع ػارح  1.64حلثمد ث ف ) إذا ام ورت مسثا يتصسطات الست اثات أل،راد احع ما +
( ا تثػػرت اسػػػت اثات أ،ػػراد احع مػػػا  لػػػص  0.46× احمطػػأ احيع ػػػارح  - 1.64(  )  0.46× 

 تلؾ احثمصد يت ققا ح د يا.
  احمطػػػػػأ  1.64أص تسػػػػػاصح )إذا كامػػػػػت مسػػػػػثا يتصسػػػػػطات السػػػػػت اثات حا،ػػػػػراد أكثػػػػػر يػػػػػف +

 ي يصف هذا احثمد. ( ا تثر أف هماؾ ات اهاا احت قؽ  لص0.46× احيع ارح
  (0.46× احمطػأ احيع ػارح  - 1.64إذا كامت مسثا يتصسط السػت اثا حا،ػراد أقػؿ يػف أص تسػاصى 

 .ا تثر أف هماؾ ات اهاا  دـ ت قؽ  لص ي يصف هذا احثمد (
 024 تـ  ساب  دصد احاقا ص،قاا حلعالقا احساثقا حع ما احدراسا  صذحؾ  مد ف 

 1.191   1.22×  1.64   خ. ـ                     
                                024  

×  1.191+ ) 1.64صثاحتػػػػاح   ػػػػدصد احاقػػػػا حمسػػػػثا يتصسػػػػط السػػػػت اثا تتػػػػراصح يػػػػا ثػػػػ ف 
ك ػػػد أدمػػػص  1.34(    0.46×  1.191) - 1.64ك ػػػد أقوػػػص  صيػػػا ثػػػ ف  1.49(   0.46

( ،ػإذا زادت مسػثا  1.34ص 1.49  ) ثهذا تكصف  دصد احاقا ،  اسػت اثات أ،ػراد احع مػا احكل ػا هػ
( ، كػصف همػاؾ ات ػاه يص ػب أص قػصح  1.49يتصسط السػت اثا  لػص احعثػارة ،ػ  السػتثاما  ػف ) 
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ذا مقوػػػت  ػػػف )يصا،قػػػا ثمسػػػثا كث ػػػرةثػػػاح كـ  لػػػص  ( ، كػػػصف همػػػاؾ ات ػػػاه  ػػػع ؼ م ػػػص 1.34  صا 
 ف احيصا،قا تكصف يتصسطا ع ها  أيا إذا صقل احصزف احمسث  ث ف اح د ف ،ا احيصا،قااح كـ ثعدـ 

 : عرض وتذهيم نتائج انذراسة انميذانية

 استجابة افراد العٌنة حول محور رؤٌة جامعة منظمات االعمال  -

 :   ت ح ،ص اح دصؿ احتاحص يا  لص
 (8جدول رقم )

 استجابة افراد العٌنة حول محور رؤٌة جامعة منظمات االعمال
 ت و العبارات رقم

2- 
ة الى تحقٌق رٌادة العالمٌة فً مجال توفٌر التادرٌب والتعلاٌم  تسعى رؤٌة الجامع

 الذي ٌرتبط ارتباطاً مباشراً بمجال العمل
0882+ 9 

2 
ٌقوم مجلس أمناء الجامعة بمناقشة مساودة الرؤٌاة التاى تعاد بواساطة قائاد الفرٌاق 

 المكلف بصٌاغة تلك الرؤٌة
0880+ 8 

 2 +0882 من خالل التعاون والعمل بشكل جماعى ٌتم مناقشة استراتجٌة تحقٌق هذه الرؤٌة 9

9 
ان تكاااون بوصااافها وواقعٌتهاااا وقابلٌاااة التطبٌاااق فاااً ضاااوء اإلمكانٌاااات المادٌاااة 

 والبشرٌة للجامعة وربطها مع متطلبات سوق العمل ورؤٌة منظمة االعمال
0888+ 9 

8 
تهااادف الرؤٌاااة الاااى إعاااداد الطاااالب بمواصااافات ٌتطلبهاااا ساااوق العمااال الاااداخلى 

 خارجى وال
0880+ 8 

8 
تساعد على إكساب الطالب القدرة على التكٌف مع المستجدات الحدٌثة التى تطرأ 

 على سوق العمل بتوفٌر مناهج مرتبطة باحتٌاجات السوق 
+0888 2 

 2 +0888 نشر الرؤٌة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة 8

 +0889 الوزن النسبى للمجال

 .احمسثص   ت: احترت ب  + يصا،قا ثدر ا كث رةص عمص احصزف  
رؤ ػا  ايعػات يمظيػات ال يػاؿ  ت ح يف احعرض احسػاثؽ اف ا،ػراد احع مػا ات قػصا  لػص 

( صهػػص ق يػػػا اكثػػػر يػػػف اح ػػد القوػػػص ييػػػا  ؤكػػػد  لػػػص 0.93  ػػث  ػػػاءت يتصسػػػط اسػػػت اثاتهـ )
علػ ـ احعػػاحص صاح ػػايعص اهي ػا احػػدصر احػذى تلعثػػه  ايعػا يمظيػػات ال يػاؿ ،ػػص تطػص ر يمظصيػػا احت

  ث تعيؿ احرؤ ا  لص إ ػداد احطر ػؽ حليسػتقثؿ احػذح تسػعص اح ػه  ايعػا يمظيػات ال يػاؿ يػف 
مالؿ اح ات ا تسا د  لص تص  ح الت اه احذح  تع ف  لص  ايعػا يمظيػا األ يػاؿ احت ػرؾ ، ػه 

يعا يف احػدامؿ  كيػا صاحصوصؿ إح ه. صيف اـ ُتعد احرؤ ا ثيااثا احدح ؿ احذح  م ر كا،ا درصب اح ا
ت ق ػػػؽ ر ػػػادة  تسػػػلط اح ػػػصء  لػػػص يسػػػاحؾ احطر ػػػؽ يػػػف احمػػػارج ،أكػػػدصا ا،ػػػراد احع مػػػا  لػػػص اهي ػػػا

ماقشػػا   صياحعاحي ػػا ،ػػ  ي ػػاؿ تػػص، ر احتػػدر ب صاحتعلػػ ـ  احػػذح  ػػرتثط ارتثاطػػاا يثاشػػراا ثي ػػاؿ احعيػػؿ
 مػالؿ يػف احرؤ ػا مشػر  ص ت ق ؽ هذه احرؤ ا يف مالؿ احتعاصف صاحعيػؿ ثشػكؿ  يػا صحاسترات  ا 

اف تكػصف ثصوػ ها صصاقع تهػا صقاثل ػا احتطث ػؽ ،ػ    صاهي ػا احيؤسسا صمارج دامؿ احيمتل ا احصسائؿ
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 ػػػصء ا يكام ػػػات احياد ػػػا صاحثشػػػر ا حل ايعػػػا صرثطهػػػا يػػػل يتطلثػػػات سػػػصؽ احعيػػػؿ صرؤ ػػػا يمظيػػػا 
سػصؽ  أ  لػصإكساب احطالب احقدرة  لػص احتك ػؼ يػل احيسػت دات اح د اػا احتػص تطػر   يل ال ياؿ

دراسػػػػا صات قت متػػػػائج تلػػػػؾ احدراسػػػػا يػػػػل دراسػػػػا احعيػػػػؿ ثتػػػػص، ر يمػػػػاهج يرتثطػػػػا ثا ت ا ػػػػات احسػػػػصق
دراسػا   ص (3113دراسا إ د ا ثػالس)  ص (3113دراسا ست  ف هامدحص )(  ص 3111كر ستص،ر ثصثر)

 (:   3103) دراسا ثاحير صتشص ص (3101دراسا يارؾ أح ف ) ص (3113 ر ج صامج صامرصف )

 جابة افراد العٌنة حول محور رسالة جامعة منظمات االعمال است -

 :   ت ح ،ص اح دصؿ احتاحص يا  لص
 (8جدول رقم )

 استجابة افراد العٌنة حول محور رسالة جامعة منظمات االعمال 
 ت و اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب رقم

 9 +0888 عاونً  وربط مزج النظرٌة بالتطبٌقأهمٌة التعلٌم التتوكد الرسالة على  8
 8 +0889 إعداد قادة المستقبل للمجتمع العالمً 8

 8 +0889 التوازن بٌن العملٌات التعلٌمٌة األكادٌمٌة والعملٌة التطبٌقٌة  20
 9 +0888 توسٌع المعرفة من خالل البحوث المنظمة مع التركٌز على البحوث التطبٌقٌة8 22
 2 +0888 لى أهمٌة االندماج والمشاركة والشراكة مع المؤسسات األخرىالتأكد ع 22

م والتااادرٌب المساااتمر فاااى أى مكاااان وأى وقااات لمواكباااة التطاااورات  29 تاااوفٌر فااارص للتعلااٌا
 2 +0888 المتسارعة فى مجال المعرفة8 

لمٌاة اإلسهام الفعال فى رسم سٌاسٌات التعلٌم فى مصر وتنفٌاذها علاى كافاه المساتوٌات العا 29
 8 +0889 والمحلٌة8 

 8 +0882 االستجابة للضغوط االجتماعٌة والسٌاسٌة للتوسع فى التعلٌم العال8ً 28
 2 +0888 تقدٌم برامج دراسٌة تلبى احتٌاجات التنمٌة الشاملة للمجتمع8  28

 0888 الوزن النسبى للمجال

ات يمظيػات ال يػاؿ رسػاحا  ايعػ  ت ح يف احعرض احساثؽ اف ا،راد احع ما ات قػصا  لػص
( صهػػػص ق يػػػا اكثػػر يػػػف اح ػػػد القوػػص  ييا ؤكػػػد  لػػػص 0.95  ػػث  ػػػاءت يتصسػػػط اسػػت اثاتهـ )

اهي ا رساحا  ايعات يمظيات ال ياؿ ،ص تر يا حلرؤ ا احت  تسعص اح ايعا إحص ت ق قها ،هػص 
سػترات   ات تطث  قهػا  ت دد احي الت احت  سصؼ تتمػا،س ، هػا اح ايعػا يػف اح ايعػات األمػرى صا 

صت دد ك   ا تمو ص احيصارد احيمتل ا  صياه ا أميػاط احميػص  صالت اهػات احتػ  تسػعص اح ايعػا 
إحص ت ق قها ،  احيسػتقثؿ ،أكػدصا ا،ػراد احع مػا  لػص  ػصهر رسػاحا  ايعػات يمظيػات ال يػاؿ ،ػص 

ـ   صتػػص، ر ،ػػرص حلتعلػػ احتأكػػد  لػػص أهي ػػا المػػدياج صاحيشػػاركا صاحشػػراكا يػػل احيؤسسػػات األمػػرى
صاحتػػػدر ب احيسػػػتير ،ػػػص أى يكػػػاف صأى صقػػػت حيصاكثػػػا احتطػػػصرات احيتسػػػار ا ،ػػػص ي ػػػاؿ احيعر،ػػػا  

تصسػػػ ل احيعر،ػػػا يػػػف مػػػالؿ صتقػػػد ـ ثػػػرايج دراسػػػ ا تلثػػػص ا ت ا ػػػات احتمي ػػػا احشػػػايلا حلي تيػػػل  ص 
احتصازف ث ف احعيل ػات احتعل ي ػا األكاد ي ػا   ص احث صث احيمظيا يل احترك ز  لص احث صث احتطث ق ا

صالسػػت اثا حل ػػغصط ال تيا  ػػا صاحس اسػػ ا حلتصسػػل ،ػػص احتعلػػ ـ احعاح .صات قػػت احعيل ػػا احتطث ق ا ص 
دراسػا   ص (3113دراسا  صدى م كسػصف) ص (3113دراسا ست  ف هامدحص )هذه احمتائج يل دراسا 



سلٌمان صالح جاد  د/ باسم
 تصور مقترح لتطبٌق جامعة منظمة االعمال بمصر  هللا

 

 298 

 ص (3101دراسػػػا يػػػارؾ أحػػػ ف ) ص (3113دراسػػػا  ػػػر ج صامػػػج صامػػػرصف ) ص (3113إ ػػػد ا ثػػػالس)
 (3100ياكت رصيا ؾ ثا مص)دراسا ث تر 

 استجابة افراد العٌنة حول محور اهداف جامعة منظمات االعمال  -

 : يتيح فى الجدول التالى ما يمى
 (8جدول رقم )

 استجابة افراد العٌنة حول محور اهداف جامعة منظمات االعمال 
 ت و اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب رقم

28 
األفراد لدٌة القدرة على االبتكار واألبداع ومواكباة التغٌارات التاى  اعداد جٌل من

 تطرأ على سوق العمل8
0888+ 2 

 9 +0888 عقد االتفاقٌات أو البروتوكوالت التً تنظم عمل الفضاء الجامعً العربً  28
 2 +0888 تنمٌة المهارات واالستعدادات القٌادٌة لمواجهة تحدٌد سوق العمل العالم8ً 28

20 
إنشاء إدارة ومؤسسة تعلٌمٌة  تتٌح للطالب التعلم العدٌد من فروع المعرفة والتً 

 تساعدهم فً الحصول على الوظائف المالئمة
0889+ 8 

22 
نقااال المعرفاااة فاااً الموضاااوعات العلمٌاااة والهندساااٌة والثقافٌاااة وإدارة األعماااال 

 واالقتصاد والمالٌة والتسوٌق ومجاالت المعرفة اإلنسانٌة8
0888+ 8 

 8 +0888 القٌام بالعدٌد من البحوث فً شتً المجاالت ذات الصلة بمجال المنظمة األم8 22
 9 0888+ منح الشهادة العلمٌة على جمٌع المستوٌات والدرجات العلمٌة8 29
 8 +0888 القٌام بشراكات وتحالفات تعلٌمٌة مع المؤسسات التعلٌمٌة األخرى8 29

 +0888 الوزن النسبى للمجال

اهداؼ  ايعات يمظيات ال يػاؿ   ت ح يف احعرض احساثؽ اف ا،راد احع ما ات قصا  لص
صهػػػص ق يػػػا اكثػػػر يػػػف اح ػػػد القوػػػص  ييا ؤكػػػد  لػػػص  (0.96  ػػػث  ػػػاءت يتصسػػػط اسػػػت اثاتهـ )

تمي ػػا القتمػػاع احتػػاـ حػػدى ا،ػػراد احع مػػا  لػػص اهػػداؼ  ايعػػات يمظيػػات ال يػػاؿ صيػػا ت ققػػه يػػف 
ا ػػداد   ػػؿ يػػف األ،ػػراد   ص ات احق اد ػػا حيصا هػػا ت د ػػد سػػصؽ احعيػػؿ احعػػاحي احيهػػارات صالسػػتعداد

  صالهتيػػػاـ حد ػػػا احقػػػدرة  لػػػص الثتكػػػار صاألثػػػداع صيصاكثػػػا احتغ ػػػرات احتػػػص تطػػػرأ  لػػػص سػػػصؽ احعيػػػؿ
غػرار اح  ػاء اح ػايع   الت اق ات أص احثرصتصكصلت احت  تمظـ  يؿ اح  اء اح ايع  احعرثػ ثعقد

  صالهتيػػاـ هػػدؼ إحػػ  د ػػـ  ػػراؾ احطلثػػا صاحثػػا ا ف صاألكػػاد ي  ف إقل ي ػػا صدصح ػػااألصرصثػػ  صاحتػػ  ت
دارة األ يػػػاؿ صالقتوػػػاد صاحياح ػػػا ث مقػػػؿ احيعر،ػػػا ،ػػػ  احيص ػػػص ات احعلي ػػػا صاحهمدسػػػ ا صاحاقا، ػػػا صا 

احق ػػػػػاـ ثشػػػػػراكات صت اح ػػػػػات تعل ي ػػػػػا يػػػػػل   صالهتيػػػػػاـ ثصاحتسػػػػػص ؽ صي ػػػػػالت احيعر،ػػػػػا ا مسػػػػػام ا
يػػػػمح احشػػػػهادة احعلي ػػػػا  لػػػػص  ي ػػػػل احيسػػػػتص ات   صاحتاك ػػػػد  لػػػػص ل ي ػػػػا األمػػػػرىاحيؤسسػػػػات احتع

دراسػػػا سػػػت  ف    ص (3113شػػػت م ها ف)ص أحػػػف صات قت تلػػػؾ احمتػػػائج يػػػل دراسػػػا صاحػػػدر ات احعلي ػػػا.
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  صدراسػا (3113 ػر ج صامػج صامػرصف ) صدراسػا (3113إ ػد ا ثػالس)   صصدراسػا(3113هامدحص )
دراسػا أمتصم ػص ثػالدرصف صثترا ػز ص  (3100ياكت رصيا ػؾ ثػا مص)ث تػر صدراسػا   (3101يارؾ أحػ ف )

 .(3106) اسا  صماااف ياسمت  صدر (3102كصر رص)
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 استجابة افراد العٌنة حول محور اهداف جامعة منظمات االعمال  -

 : يتيح فى الجدول التالى ما يمى
 (8جدول رقم )

 مال استجابة افراد العٌنة حول محور أهداف جامعة منظمات االع
 ت و اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب رقم

إعادة النظر فً قانون تنظٌم الجامعات  مع وجود قوانٌن مان الدولاة تسااعد فاً تبناً  28
 صٌغة جامعات منظمات االعمال وتطبٌقها8

0888
+ 2 

االعماال مان وجود خطة عمل لتوضٌح الطرق التً سٌتم بها تنفٌذ جامعاات منظماات  28
 حٌث االهداف والجوانب االدارٌة والمادٌة والبحثٌة والتعلٌمٌة والتسوٌقٌة 

0888
+ 2 

مان خاالل معرفاة وتقادٌم رؤٌاة  رأن تكون قٌادات قادرة على إحداث التغٌٌار والتطاوٌ 28
 استراتٌجٌة خاصة بهم لكٌفٌة إدارة الجامعة8 

0888
+ 8 

0888 ة فى االدارة8 ان تدرب القٌادات على النظم الحدٌث 28
+ 29 

نقل المعرفة فً الموضوعات العلمٌاة والهندساٌة والثقافٌاة وإدارة األعماال واالقتصااد  28
 والمالٌة والتسوٌق ومجاالت المعرفة اإلنسانٌة8

0889
+ 22 

0888 التنمٌة المهنٌة واالكادٌمٌة المتمٌزة لعضو هٌئة التدرٌس8  90
+ 9 

0888 ٌٌر موضوعٌة وعلمٌة واخالقٌة ومهنٌة8 ان ٌتم االختٌار وفق معا 92
+ 8 

0888 اهتمام اعضاء هٌة التدرٌس بفلسفة جامعة منظمات االعمال وفق لتخصصه8 92
+ 9 

المانح والزٌاارات المتبادلاة والمشااركات فاى الماؤتمرات والنادوات العلمٌاة فاى مجاال  99
 التخصص

0888
+ 9 

ن التخصصااات والتخصااص الاادقٌق الااذي تقاادٌم معااارف وتطبٌقااات تاارتبط بمجموعااة ماا 99
 اختاره الطالب8

0889
+ 22 

0888 أن تنمً مهارات التفكٌر العلمً واإلبداعً واالبتكاري والنقد البناء لدى الطالب8  98
+ 29 

المتمٌاازة والمتقدمااة منظمااات االعمااال أن تقاادم باارامج تعلٌمٌااة مشااتركة مااع جامعااات  98
 بالخارج8

0889
+ 22 

0888 المؤسسات الخدمة واإلنتاجٌة واألهلٌة لتقدٌم منح دراسٌة أن ٌتم دعوة 98
+ 8 

+ أن تكثف الزٌادات والتدرٌبات المٌدانٌة لمواقع العمل واإلنتاج 98
0888 29 

0888 توفٌر هٌكل تنظٌمى وإدارى بالجامعة ٌسهم فى تحقٌق أهداف الجامعة ووظائفها8 98
+ 29 

0888 ع وزارة التعلٌم العالى8 توفٌر إدارة مركزٌة بالجامعة تتب 90
+ 8 

لتطبٌق الجامعة 92 ْْ 0888 توفٌر الضمانات القانونٌة والتشرٌعٌة الالزمة ْ
+ 9 

0888 التزام الهٌكل اإلدارى برسالة ورؤٌة الجامعة8 92
+ 8 

تحرص إدارة الجامعاة علاى اإلشاراف المساتمر علاى العااملٌن للتأكاد مان حسان ساٌر  99
 العملٌة التعلٌمٌة8 

0888
+ 29 

0889 اختٌار قٌادات إدارٌة فعالة عن طرٌق االختٌار المناسب8  99
+ 22 

االسااتعانة باا راء أعضاااء هٌئااة التاادرٌس والمااوظفٌن ذوى الصاالة فااى اتخاااذ القاارارات  98
 اإلدارٌة المناسبة 

0888
+ 29 

0888 مراجعة جودة المخرجات والخدمات التعلٌمٌة المقدمة للطالب8 98
+ 8 

 088829اء صندوق الكتروناى لتلقاى استفساارات الطاالب حاول مشاكالتهم التعلٌمٌاة والارد إنش 98
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 ت و اراتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب رقم

 + علٌها8

 + طلب مشارٌع داعمة من الطالب من فترة إلى أخرى لتنمٌة مهاراتهم البحثٌة8 98
0888 8 

0888 عقد اجتماعات دورٌة بٌن هٌئة التدرٌس والطالب8 98
+ 9 

0888 ات الجامعة واإلدارٌٌن للتعرف على المشاكل وحلها8عقد اجتماعات دورٌة بٌن قٌاد 80
+ 29 

 +0888 الــــــــــــــــى للمجــــــــــــــــوزن النسبــــــــــــــــال

يتطلثػػػات  ايعػػػات يمظيػػػات   ت ػػػح يػػػف احعػػػرض احسػػػاثؽ اف ا،ػػػراد احع مػػػا ات قػػػصا  لػػػص
ر يػف اح ػد القوػص  ييا ؤكػد ( صهػص ق يػا أكثػ0.95ال ياؿ   ػث  ػاءت يتصسػط اسػت اثاتهـ )

 لص القتماع احتاـ حدى ا،راد احع ما ثيتطلثات امشػاء  ايعػا يمظيػات ال يػاؿ صتػـ توػم  ها احػص 
إ ادة احمظر ،  قامصف تمظ ـ اح ايعات  يل ص ػصد قػصام ف صتت يف  تشريعية وتنظيمية متطمبات

ص ػػػصد مطػػػا  يػػػؿ   ص ايػػف احدصحػػػا تسػػػا د ،ػػػ  تثمػػػ  وػػػ غا  ايعػػػات يمظيػػػات ال يػػػاؿ صتطث قهػػػ
حتص ػػ ح احطػػرؽ احتػػ  سػػ تـ ثهػػا تم  ػػذ  ايعػػات يمظيػػات ال يػػاؿ يػػف   ػػث الهػػداؼ صاح صامػػب 

أف ص، هػػػا  القيدددادة واالدارةومتطمبدددات خاصدددة ب  الدار ػػػا صاحياد ػػػا صاحث ا ػػػا صاحتعل ي ػػػا صاحتسػػػص ق ا
ؤ ػػا اسػػترات   ا يػػف مػػالؿ يعر،ػػا صتقػػد ـ ر  رق ػػادات قػػادرة  لػػص إ ػػداث احتغ  ػػر صاحتطػػص احتكػػصف 

  تػػػػدرب احق ػػػػادات  لػػػػص احػػػػمظـ اح د اػػػػا ،ػػػػص الدارة  صاف  ػػػػتـ ماوػػػػا ثهػػػػـ حك   ػػػػا إدارة اح ايعػػػػا
احتمي ػػػا احيهم ػػػا صالكاد ي ػػػا احيتي ػػػزة حع ػػػص ه ئػػػا ك عيدددو هيئدددة التددددريسخاصدددة  ومتطمبدددات
 ػػارات احيػػمح صاحز   صتػػص، ر المت ػػار ص،ػػؽ يعػػا  ر يص ػػص  ا ص لي ػػا صامالق ػػا صيهم ػػا  ص احتػػدر س

خاصددة ومتطمبددات   احيتثادحػػا صاحيشػػاركات ،ػػص احيػػؤتيرات صاحمػػدصات احعلي ػػا ،ػػص ي ػػاؿ احتموػػص
تقد ـ يعارؼ صتطث قات ترتثط ثي يص ا يػف احتمووػات صاحتموػص احػدق ؽ ص، ها  تـ  بالطالب

ثمػاء يهػارات احت ك ػر احعليػ  صا ثػدا   صالثتكػارح صاحمقػد اح اتمي   صالهتياـ ثاحذح امتاره احطاحب
احيتي ػػزة صاحيتقديػػا يمظيػػات ال يػػاؿ تقػػدـ ثػػرايج تعل ي ػػا يشػػتركا يػػل  ايعػػات   ص حػػدى احطػػالب

دارة   تكاػػؼ احز ػػادات صاحتػػدر ثات احي دام ػػا حيصاقػػل احعيػػؿ صا متػػاج  ص ثاحمػػارج ومتطمبددات بتنظدديم واة
دارى ثاح ايعػػػا  سػػػهـ ،ػػػص ت ق ػػػؽ أهػػػداؼك الجامعدددة منظمدددات االعمدددال  تػػػص، ر ه كػػػؿ تمظ يػػػص صا 

اح ايعػػا صصظائ هػػا  صتػػص، ر إدارة يركز ػػا ثاح ايعػػا تتثػػل صزارة احتعلػػ ـ احعػػاحص  صتػػص، ر اح ػػيامات 
حتطث ػػؽ اح ايعػػا  ص  يب احتػػزاـ احه كػػؿ ا دارى ثرسػػاحا صرؤ ػػا اح ايعػػا  احقامصم ػػا صاحتشػػر ع ا احالزيػػا ب
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مشػػاء وػػمدصؽ احكترصمػػص حت لقػػص است سػػارات صالهتيػػاـ ثامت ػػار ق ػػادات إدار ػػا ،عاحػػا. صالهتيػػاـ صا 
دراسػػا سػػصيا احطػػالب  ػػصؿ يشػػكالتهـ احتعل ي ػػا صاحػػرد  ل هػػا. صات قػػت ثعػػض ممتػػائج تلػػؾ احدراسػػا 

دراسػػا سػػت  ف  ص (:3113دراسػػا أمػػ س أ يػػد صذ ػػاب ي ػػؿ صأ يػػد  لػػص) ص (3114 لػػص سػػلط ف)
 .(3113دراسا  ر ج صامج صامرصف ) ص (3113دراسا إ د ا ثالس) ص (3113هامدحص )

 :راد العٌنة حول محور تموٌل جامعة منظمات االعمالاستجابة اف -

 : يتيح فى الجدول التالى ما يمى
 (20دول )ــــــج

 استجابة افراد العٌنة حول محور تموٌل جامعة منظمات االعمال

 ت و اراتــــــــــــــــــــــــــــــــالعب رقم

 2 +0888 تموٌال ذاتٌا8 األعمال ٌكون تموٌل جامعات منظمات  82

82 
والحصاول علاى ماوارد مقابال  القٌام بإعداد بارامج تدرٌبٌاة مثال الجامعاات التقلٌدٌاة

 التدرٌس لعمالء العمل الداخلٌٌن 
0888+ 9 

89 
 تخصصااه ممااا تموٌلهااا ماان%  ٥٦ ىاألعمااال علاامنظمااات  تحصاال جامعاااتان 

 8المنظمات
0888+ 2 

89 
 األعماال بالنسابة نظمااتم جامعاات تموٌال مان% ٦تغطً رسوم التعلٌم سوى ان  

 للبنٌة األساسٌة 
0889+ 8 

 9 +0888 االهتمام بتوسٌع دائرة المستفٌدٌن منها8  88

 8 +0888 االهتمام بتسوٌق البرامج إلى المجتمع  88

  0888+ ىـــــــــــوزن النسبـــــــــــال

يػات ال يػاؿ تيص ػؿ  ايعػات يمظ  ت ح يف احعرض احساثؽ اف ا،راد احع ما ات قصا  لص
( صهػػػص ق يػػػا أكثػػر يػػػف اح ػػػد القوػػص  ييا ؤكػػػد  لػػػص 0.98  ػػث  ػػػاءت يتصسػػػط اسػػت اثاتهـ )

القتماع احتاـ حدى ا،راد احع ما  لص يقتر ات تيص ؿ  ايعات يمظيات ال ياؿ صاحتص اكػدصا ، هػا 
ح وػصؿ  لػص صا احق اـ ثإ داد ثرايج تدر ث ا ياؿ اح ايعات احتقل د ا  ص تيص ال ذات ا لص اف  كصف 

  إسترات   ا"ت و ؿ يصارد يقاثػؿ احمديػا يصارد يقاثؿ احتدر س حعيالء احعيؿ احدامل  ف ثاستمداـ
حلثم ػػػػا  األ يػػػػاؿ ثاحمسػػػػثا% يػػػػف تيص ػػػػؿ  ايعػػػػات يمظيػػػػات 3تغطػػػػ  رسػػػػـص احتعلػػػػ ـ سػػػػصى صاف 

د ػػا  احثم ػػا األساسػػ ا احياصتغطػػص  األساسػػ ا احتػػ    ػػب أف تكػػصف يتػػص،رة حثمػػاء ث ئػػا تعل ػػـ ما  ػػا
 صالهتيػاـ ثتصسػ ل دائػرة احيسػت  د ف يمهػا  صذحػؾ .احثم ا األساس ا اح م ا  احثم ا األساسػ ا احمدي ػا

 ػػػف طر ػػػؽ قثػػػصؿ طلثػػػات احيمظيػػػات األمػػػرى ث ػػػتح أثصاثهػػػا أل  ػػػائها صاحعػػػايل ف ، هػػػا  ح  ػػػصر 
ها يقاثػؿ احثرايج احت  تقػديها إحػص ،ػتح أثصاثهػا أيػاـ أح ،ػرد  رغػب ،ػ    ػصر احثػرايج احتػ  تقػدي

د،ل احرسـص احالزيا  صالهتياـ ثتسص ؽ احثرايج إحػص احي تيػل صا  ػداد قػصى  ايلػا تيتلػؾ احك ػاءات 
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دراسػػػػا إ ػػػػد ا صات قػػػػت ثعػػػػض متػػػػائج احدراسػػػػا يػػػػل دراسػػػػا  .صاحيهػػػػارات احتػػػػص  تطلثهػػػػا سػػػػصؽ احعيػػػػؿ
دراسػػػػػػػػا ث تػػػػػػػػر ياكت رصيا ػػػػػػػػؾ ص   (3113دراسػػػػػػػػا  ػػػػػػػػر ج صامػػػػػػػػج صامػػػػػػػػرصف )ص   (3113ثػػػػػػػػالس)
 .(3102دراسا أمتصم ص ثالدرصف صثترا ز كصر رص)ص   (3100ثا مص)

 :استجابة افراد العٌنة حول محور البرامج الدراسٌة لجامعة منظمات االعمال  -

 : يتيح فى الجدول التالى ما يمى
 (22دول )ـــــــــــــــج

 استجابة افراد العٌنة حول محور البرامج الدراسٌة لجامعة منظمات االعمال 

 ت و اراتــــــــــــــــــــــــــــــــالعب رقم

88 
خضوع البارامج واألنشاطة التدرٌبٌاة والعلٌمٌاة بجامعاات منظماات األعماال لعملٌاة 

 تجرٌب واختبار قبل البدء فى تنفٌذها بعام على األقل 
0888 2 

 2 0888 االهتمام بتنوع البرامج واألنشطة التدرٌبٌة   88

88 
وى علااى أحاادث مااا توصاال إلٌااه العلاام الحاادٌث فااى مجااال تصاامٌم قاعاادة بٌانااات تحتاا

 تخصص الجامعة وعمل منظمة األعمال التابعة لها
0888 2 

 9 0888 االعتماد على الخبراء والمختصٌن لٌس من داخل الجامعات فقط  80

 9 0888 متطلبات سوق العمل العالم8ً االنشطة والبرامج التدرٌبٌة ن تواكبأ 82

 8 0888 ٌق البرامج إلى المجتمع االهتمام بتسو 82

89 
أن ٌااتم تطااوٌر المناااهج التعلٌمٌااة وإدخااال باارامج دراسااٌة جدٌاادة تتطلبهااا مجاااالت 

 منظمات االعمال
0888 8 

 9 0888 ان ترتبط البرامج واألنشطة بشكل كلى بمجال عمل منظمات األعمال التابعة لها 89

  0888 ىــــــــــــــــوزن النسبــــــــــــــــال

احثػػػرايج احدراسػػػ ا ح ايعػػػا يمظيػػػات  ت ػػػح يػػػف احعػػػرض احسػػػاثؽ اف ا،ػػػراد احع مػػػا ات قػػػصا 
هػػص ق يػػا أكثػػر يػػف اح ػػد القوػػص  ييا ؤكػػد  0.96)  ػػث  ػػاءت يتصسػػط اسػػت اثاتهـ )ال يػػاؿ 

 لص القتماع احتاـ حػدى ا،ػراد احع مػا ثيقتر ػات احثػرايج احدراسػ ا ح ايعػا يمظيػات ال يػاؿ ص، هػا 
ا  لػػػص م ػػػصع احثػػػرايج صاألمشػػػطا احتدر ث ػػػا صاحعل ي ػػػا ث ايعػػػات يمظيػػػات األ يػػػاؿ حعيل ػػػا اكػػػدص 

ت ر ػػػب صامتثػػػار قثػػػؿ احثػػػدء ،ػػػص تم  ػػػذها ثعػػػاـ  لػػػص األقػػػؿ  صالهتيػػػاـ ثتمػػػصع احثػػػرايج صاألمشػػػطا 
احتدر ث ا يف ثرايج تيه د ا صثرايج صأمشطا يتمووا صثرايج احتعل ـ احيسػتير ثػرايج احيا سػت ر 

راه ،ػػػص ي ػػاؿ احتموػػػص حطػػػالب احدراسػػات احعل ػػػا  صال تيػػػاد  لػػص احمثػػػراء صاحيمتوػػػ ف صاحػػدكتص 
ح س يف دامؿ اح ايعات ،قط  ثؿ تشيؿ احمثراء صأ  اء ه ئا احتػدر س يػف اح ايعػات احتقل د ػا 
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،ػػص ي ػػاؿ تمووػػها ص يػػؿ يمظيػػات األ يػػاؿ احتاثعػػا حهػػا ،ػػص تقػػد ـ احثػػرايج صاألمشػػطا احتدر ث ػػا 
  صالهتيػاـ ثتسػص ؽ يتطلثات سػصؽ احعيػؿ احعػاحي  اكثا المشطا صاحثرايج احتدر ث اصاحتعل ي ا  صيص 

 سػت  ف دراسػا ص (3111دراسػا كر سػتص،رثصثر)احثرايج إحص احي تيل صات قت تلػؾ احمتػائج يػل دراسػا 
 .(3101دراسا يارؾ أح ف ) ص (3113صدى م كسصف) دراسا ص (3113هامدحص )

 :تقوٌم برامج جامعة منظمات االعمال استجابة افراد العٌنة حول محور 

 : يتيح فى الجدول التالى ما يمى
 (22دول )ـــــــــــج

 استجابة افراد العٌنة حول محور البرامج الدراسٌة لجامعة منظمات االعمال 

 ت و اراتـــــــــــــــــــــــــالعب رقم

88 
0888 التحول من سٌاسة االختبارات إلى سٌاسة التقوٌم المتعدد

+ 
2 

88 
0888 التحول من اختبار القدرات المعرفٌة إلى تقوٌم قدرات متعددة

+ 
2 

88 
0888 التحول من تقوٌم منفصل إلى تقوٌم متكامل

+ 
9 

88 
التحول من التقوٌم الذي ٌستهدف تحقٌق الكفاٌة إلى التقوٌم الاذي ٌساتهدف تحقٌاق الجاودة 

 واالمتٌاز 

0888

+ 
9 

 ًـــــــــــــــــــــــــوزن النسبـــــــــــــــــــــــــال
0888

+ 
 

احثػػػرايج احدراسػػػ ا ح ايعػػػا يمظيػػػات  ت ػػػح يػػػف احعػػػرض احسػػػاثؽ اف ا،ػػػراد احع مػػػا ات قػػػصا 
ق يػا أكثػر يػف اح ػد القوػص  ييا ؤكػد  لػص  0.97)ال ياؿ   ػث  ػاءت يتصسػط اسػت اثاتهـ )

ايعػػا يمظيػػات ال يػػاؿ صتاك ػػدهـ  لػػص القتمػػاع احتػػاـ حػػدى ا،ػػراد احع مػػا ثيقتر ػػات تقػػص ـ ثػػرايج  
يػػف امتثػػار احقػػدرات احيعر، ػػا إحػػص   ص احت ػػصؿ يػػف س اسػػا المتثػػارات إحػػص س اسػػا احتقػػص ـ احيتعػػدد

يػف احتقػص ـ احػذح  سػتهدؼ ت ق ػؽ   ص يػف تقػص ـ يم وػؿ إحػص تقػص ـ يتكايػؿ  ص تقص ـ قدرات يتعددة
دراسػا صات قػت تلػؾ احمتػائج يػل دراسػا  زاحك ا ا إحػص احتقػص ـ احػذح  سػتهدؼ ت ق ػؽ اح ػصدة صاليت ػا

 .(3101دراسا يارؾ أح ف )ص (  3106)  صماااف ياسمت
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 :استجابة افراد العٌنة حول محور معوقات تطبٌق جامعة منظمات االعمال

 : يتيح فى الجدول التالى ما يمى
 (29دول )ــــــــج

 عمالاستجابة افراد العٌنة حول محور معوقات تطبٌق جامعة منظمات اال

 ت و اراتــــــــــــــــــــالعب رقم

88 
0888 غٌاب السٌاسات واالستراتٌجٌات العلمٌة الواضحة

+ 
9 

80 
ٌغلب على فلسفة وأهاداف التعلاٌم الجاامعً فاً مصار الطاابع التدرٌساً اماا الاربط ماع 

 سوق العمل ٌأخذ طابع ثانوى 
0888

+ 
9 

82 
0888 لمًقلة المخصصات المالٌة المرصودة للبحث الع

+ 
2 

82 
0889 ندرة توفر المناخ العلمً المشجع للبحث العلمً  وكان السبب األكبر فً هجرة العقول

+ 
8 

89 
0889 ندرة فرص التدرٌس العملً والمٌدانً الجٌد وخاصة فً مواقع العمل واإلنتاج8

+ 
2
0 

89 
رفااً والعلااوم ضااعف الباارامج والمناااهج والمقااررات الدراسااٌة  وعاادم مساااٌرتها للتقاادم المع

 الحدٌثة والمستقبلٌة
0889

+ 
2
0 

88 
ضاعف الصاالة بااٌن مناااهج ومقااررات التعلااٌم الجااامعً ومتطلبااات سااوق العماال المحلااى 

 والدولى
0889

+ 
2
0 

88 
ضاااعف قناااوات االتصاااال باااٌن الجامعاااات ومراكزهاااا المتخصصاااة مااان جهاااة وباااٌن 

 8المؤسسات والهٌئات اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع من جهة أخرى
0882

+ 
2
9 

88 
0889 ضعف الثقة بٌن مؤسسات اإلنتاج والجامعة

+ 
8 

88 
اعتماد نظام القبول للجامعات على درجات الطالب فقط فً مرحلة الثانوٌاة العاماة دون 

 األخذ فً االعتبار مٌول الطالب ورغبته واستعداداته وقدراته8 
0889

+ 
8 

88 
0889 مصار البدٌلة للتموٌل8االعتماد على التموٌل الحكومً مع محدودٌة ال

+ 
8 

80 
0888 تضخم أعداد الطالب بصورة ال تتناسب مع الموارد المتاحة8

+ 
2 

82 
+ غٌاب التشرٌع القانونى جامعة منظمات االعمال8 

0888 
9 

 +0889 الوزن النسبى للمجال

 لػص يعصقػات تطث ػؽ  ايعػا يمظيػات  ت ح يػف احعػرض احسػاثؽ اف ا،ػراد احع مػا ات قػصا 
قلػػػػػا ق يػػػػػا أكثػػػػػر يػػػػػف اح ػػػػػد القوػػػػػص ك 0.94)ل يػػػػػاؿ   ػػػػػث  ػػػػػاءت يتصسػػػػػط اسػػػػػت اثاتهـ )ا

ت ػػمـ أ ػػداد احطػػالب ثوػػصرة ل تتماسػػب يػػل   ص احيمووػػات احياح ػػا احيروػػصدة حلث ػػث احعليػػ 
. احتشػػر ل احقػػامصمص  صغ ػػاب غ ػػاب احس اسػػات صالسػػترات   ات احعلي ػػا احصا ػػ ا  ص احيػػصارد احيتا ػػا

احطاثل احتدر س  ايػا احػرثط يػل سػصؽ احعيػؿ  تي ؿ احص ـ اح ايع  ،  يور لس ا صأهداؼ احتعل ،
مػػدرة ،ػػرص احتػػدر س احعيلػػ  صاحي ػػدام  اح  ػػد صماوػػا ،ػػ    هػػذا ثال ػػا،ا احػػص  أمػػذ طػػاثل اػػامصى

 ػػعؼ احوػػلا ثػػ ف يمػػاهج صيقػػررات احتعلػػ ـ اح ػػايع  صيتطلثػػات سػػصؽ   ص يصاقػػل احعيػػؿ صا متػػاج
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مصات التوػاؿ ثػ ف اح ايعػات صيراكزهػا احيتمووػا يػف  هػا  عؼ ق  ص احعيؿ احي لص صاحدصحص
ا تيػاد مظػاـ احقثػصؿ   ص صث ف احيؤسسات صاحه ئات ا متا  ا صاحمدي ا ،  احي تيل يػف  هػا أمػرى

حل ايعػػات  لػػص در ػػات احطاحػػب ،قػػط ،ػػ  ير لػػا احاامص ػػا احعايػػا دصف األمػػذ ،ػػ  ال تثػػار ي ػػصؿ 
 .احطاحب صرغثته صاستعداداته صقدرات

 ػػػرض ت ل ػػػؿ متػػػائج احدراسػػػا سػػػصؼ  ػػػتـ السػػػت ادة يػػػف هػػػذا احت ل ػػػؿ ،ػػػص امشػػػاء  دصثعػػػ
  ايعات يمظيات ال ياؿ ،ص يورص،ؽ حلتوصر احيقترح احتاحص 

 :انمذىر انرابع: انتصىر انمقترح النشاء جامعة منظمات االعمال بمصر
ؿ ص،ػػص هػػذا احي ػػصر سػػصؼ  تمػػاصؿ احثا ػػث احتوػػصر احيقتػػرح ح ايعػػات يمظيػػات ال يػػا

 ص متـ ثي يص ا يف احتصو ات احتص قد تسهـ ،ص تطص ر احتعل ـ احعاحص صاح ايعص. 
 التصور المقترح: 

ص تكصف احتوصر احيقترح يف ،لس ا صأسس صيثادئ  ستمد إح ها  صي ػاصر صا  ػراءات صذحػؾ 
 كيا  ص  ه احرسـ احتمط طص احتاحص: 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 (2رقم ) شكل

 فلسفة التصور المقترح

 مكونات التصور والٌات التنفٌذ

ت رؤي

 الجامعت

رسالت 

 الجامعت

اهداف 

 الجامعت

 التمويل 

 منظمات االعمالتصور مقترح إلنشاء جامعة 
 

 منطلقات التصور المقترح

 اهداف التصور المقترح

ادارة 

 الجامعت

البرامج 

الدراسيت 

واالنشطت 

 التدريبيت 

 التقوٌم
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 رسم تخطٌطى التصور المقترح إلنشاء جامعات منظمات االعمال

 :ىرــــــــــة انتصــــــــــفهسف

إف ،لس ا احتوصر احيقترح تمطلؽ يػف احصاقػل اح ػاحص حلتعلػ ـ اح ػايعص احعػاحص احػذى تقديػه 
احعاحي ػا يػل اح ايعات صيدى قدرتها  لص إ داد احك اءات احعلي ػا صاحيهم ػا ثيػا  صاكػب احيتغ ػرات 

تزص ػػدهـ ثاحيعلصيػػات صاحيهػػارات  اح ػػا احيسػػتصى صرثطهػػـ ثسػػصؽ احعيػػؿ  صتشػػتؽ ياليػػح احتوػػصر 
 :احيقترح يف احمقاط احتاح ا

  إف صاقػػل احتعلػػ ـ اح ػػاحص ،ػػص  ػػصء احيتغ ػػرات احعوػػر ا هػػص يػػدملما إحػػص ت ق ػػؽ مظػػاـ تعل يػػص
ثسػصؽ احعيػؿ ص كػصف ثيااثػا   د ث  عتيد  لػص اسػتمداـ احتكمصحص  ػا اح د اػا صرثػط احمػر   ف

در ػػػػاا صاق ػػػػاا حمػػػػا  ػػػػد احغػػػػزص احاقػػػػا،ص صيػػػػا  ترتػػػػب  ل ػػػػه يػػػػف تثع ػػػػا حلغػػػػرب ص سػػػػا دما  لػػػػص 
الستقالح ا   كسثما احقدرة  لص احت ا ؿ صاحيشاركا صاح صار  ص قػدـ مص ػاا يػف احتعلػ ـ مصا ػه ثػه 

توػػػاد ا  س اسػػػ ا  احكا ػػػر يػػػف احعصائػػػؽ احتػػػص قػػػد تصا همػػػا ،ػػػص مظايمػػػا اح ػػػاحص سػػػصاء أكامػػػت اق
 اقا، ا   غرا، ا  ممطلؽ ثه حمتعدى اح دصد صاح صا ز. 

  إف احتعػػاصف اح ػػايع  صاحشػػراكات األكاد ي ػػا تعػػد يػػف احصسػػائؿ احما  ػػا حتيكػػ ف اح ايعػػات يػػف
ت سػػ ف ثراي هػػا احتعل ي ػػا  صت ػػد ث أسػػػاح ثها احترثص ػػا  صتطػػص ر يشػػار عها احث ا ػػا  صت ع ػػػؿ 

 ستصح شهاداتهاأمظيتها ا دار ا  صر،ل ي
  إف احتػػأا رات احترثص ػػا صاحتعل ي ػػا احيترتثػػا  لػػص احيتغ ػػرات احعوػػر ا ،ػػص شػػص ي ػػالت اح  ػػاة

ثوػػ ا  ايػػا ص لػػص احتعلػػ ـ ثوػػ ا ماوػػا أدى إحػػص  ػػرصرة األمػػذ ثػػمظـ  د اػػا صيتطػػصرة ،ػػص 
احتعل ـ ثا تثار ذحؾ  ػرصرة يػف  ػرصرات هػذا احعوػر    ػث أف اح ػصار اح ق قػص ،ػص احقػرف 

ـ ثػػ ف دصؿ احعػػاحـ سػػ كصف هد،ػػه األساسػػص تعظػػ ـ دصر احتعلػػ ـ يػػف مػػالؿ ا  ػػداد اح  ػػد احقػػاد
 حلمهصض ثاحعيل ا احتعل ي ا. 

  ت ص ؿ أهداؼ اح ايعات يف ترك زها  لص 
  احتػػدر س إحػػص ترك زهػػا  لػػص احتعلػػ ـ صاحث ػػث احعليػػ  صا متػػاج يػػل اح ايعػػا يػػف صظ  ػػا ت ص ػػؿ

 صسصؽ احعيؿ.تص  ه ذحؾ حمديا احي تيل

 : رحــــىر انمقتــــات انتصــــمنطهق

 يقوم التصور المقترح عمى المنطمقات التالية: 
  إف تطػػػػص ر احتعلػػػػ ـ  عػػػػد يطلثػػػػاا أساسػػػػ اا صذحػػػػؾ ألف الرتقػػػػاء ثيسػػػػتصى احتعلػػػػ ـ  عػػػػد يػػػػف أهػػػػـ

 ال ت ا ات األساس ا حالحت اؽ ثاحتقدـ صاحميص احيعر،ص ،ص كا،ا ي الت اح  اة. 
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 ا ص  لػػػص احتعلػػػ ـ اح ػػػايعص ييػػػا  تطلػػػب احث ػػػث  ػػػف ات اهػػػات  د اػػػا تزا ػػػد احطلػػػب ال تيػػػ
 حتطص ر احتعل ـ احعاحص صاح ايعص حيصا ها ذحؾ. 

  .الت اه احيتزا د م ص احتعلـ احذاتص صاحتعلـ احيستير 

  قدرة مر  ػ  اح ايعػات  لػص يصاكثػا ا ت ا ػات احتمي ػا صاحميػص القتوػادح  صذحػؾ يػف مػالؿ
 ص ل س اسات صاسترات   ات حلتعل ـ اح ايع .  يشاركا قطاع األ ياؿ ، 

  .تغ  ر احيهف صاحصظائؼ صظهصر يهف  د دة تتماسب يل يتطلثات سصؽ احعيؿ 
  تطص ر سصؽ احعيؿ ثيا  تص،ر حها يف قدرات ثشر ا  ايع ا يعدة يسثقاا. 

 ا شػراؼ إحػص  امػب ميػصذج تر ػصح مالؿ يف  احعيؿ  ا ات  لص احتعلـ ثرايج ترك ز 
 ،ر ػػػػػد  صتلث ػػػػػا سػػػػػلصب تعلػػػػػـأ مػػػػػالؿ يػػػػػف احعيػػػػػؿ ص ػػػػػدات  ا ػػػػػات حتمػػػػػاصؿ احيركػػػػػزح

 .  احتميص ا ال ت ا ات

  إف احتعايػػؿ يػػل احيتغ ػػرات احيمتل ػػا  تطلػػب إ ػػداد قػػصى ثشػػر ا قػػادرة  لػػص احتك ػػؼ يػػل هػػذه
 احيتغ رات صا  ياف ثق ا ا احتغ  ر. 

 سػترات   ات احػتعلـ صاحتمي ػا احيهم ػا  األيػر احػذح  ػؤدح  احتصا،ؽ صاحيصائيا ث ف أهداؼ احعيػؿ صا 
 .إحص ت س ف األداء  لص احيستصى اح ردح صاحيؤسس 

 رح: ــــــىر انمقتــــــذاف انتصــــــأه

 . هدؼ احتوصر احيقترح احص تطث ؽ  ايعات يمظيات ال ياؿ ثيور

 :مكونات التصور المقترح والٌات التنفٌذ

 ت ا  ت ق ؽ أهداؼ احتوصر احيقترح يف مالؿ يكصماته ال
 : ةــــــة الجامعــــــروٌ -1

اف تكػػػصف ثصوػػػ ها صصاقع تهػػػػا صقاثل ػػػا احتطث ػػػػؽ ،ػػػ   ػػػصء ا يكام ػػػػات احياد ػػػا صاحثشػػػػر ا 
 :  صتت يف.حل ايعا صرثطها يل يتطلثات سصؽ احعيؿ صرؤ ا يمظيا ال ياؿ

  ػػادة احعاحي ػػا ،ػػ  ي ػػاؿ تػػص، ر احتػػدر ب صاحتعلػػ ـ  ر ت ق ػػؽ اف تسػػعص رؤ ػػا اح ايعػػا احػػص 
 ذح  رتثط ارتثاطاا يثاشراا ثي اؿ احعيؿاح

  اف  قػػػـص ي لػػػس أيمػػػاء اح ايعػػػا ثيماقشػػػا يسػػػصدة احرؤ ػػػا احتػػػص تعػػػد ثصاسػػػطا قائػػػد اح ر ػػػؽ
 احيكلؼ ثو اغا تلؾ احرؤ ا

 اف  تـ يماقشا استرات  ا ت ق ؽ هذه احرؤ ا يف مالؿ احتعاصف صاحعيؿ ثشكؿ  يا ص 
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  ؤ ا حل ايعا ثتطص ر وصرة حليستقثؿاف  قـص أ  اء ي لس إدارة اح ايعا  مد ص ل ر 
  تهدؼ احرؤ ا احص إ داد احطالب ثيصاو ات  تطلثها سصؽ احعيؿ احداملص صاحمار ص اف 
  تسا د  لص إكساب احطالب احقدرة  لص احتك ؼ يل احيست دات اح د اػا احتػص تطػرأ  لػص

 سصؽ احعيؿ ثتص، ر يماهج يرتثطا ثا ت ا ات احسصؽ 
 احيؤسسا صمارج دامؿ احيمتل ا ائؿاحصس مالؿ يف احرؤ ا مشر 

 : ةــــــة الجامعــــــرسال -2

توػػػاغ احرسػػػاحا ص ػػػتـ إقرارهػػػا ،ػػػ   ػػػصء رؤ ػػػا اح ايعػػػا احتػػػ  تػػػـ إقرارهػػػا يػػػف قثػػػؿ احك ػػػاف 
اح ػػاكـ ثاح ايعػػا  صهػػذه احرسػػاحا تػػرتثط ارتثاطػػاا صا قػػاا ثرؤ ػػا اح ايعػػا يػػف أ ػػؿ ت ق ػػؽ األهػػداؼ 

غتها ثشػػػكؿ  يػػػا   صتم ػػػل حعػػػدة وػػػ    تػػػص  ػػػتـ إقػػػرار احيص ػػػص  ا. صهػػػ  كاحرؤ ػػػا  ػػػتـ وػػػ ا
 :  صتت يف.احو غا احمهائ ا حها

  أهي ا احتعل ـ احتعاصم   صرثط يزج احمظر ا ثاحتطث ؽتصكد احرساحا  لص 
  إ داد قادة احيستقثؿ حلي تيل احعاحي 
 احتصازف ث ف احعيل ات احتعل ي ا األكاد ي ا صاحعيل ا احتطث ق االهتياـ ث 
 يعر،ا يف مالؿ احث صث احيمظيا يل احترك ز  لص احث صث احتطث ق ا.تصس ل اح 
  تػػػػص، ر ،ػػػػرص حلتعلػػػػ ـ صاحتػػػػدر ب احيسػػػػتير ،ػػػػص أى يكػػػػاف صأى صقػػػػت حيصاكثػػػػا احتطػػػػصرات

 احيتسار ا ،ص ي اؿ احيعر،ا
  ا سػػػهاـ اح عػػػاؿ ،ػػػص رسػػػـ س اسػػػ ات احتعلػػػ ـ ،ػػػص يوػػػر صتم  ػػػذها  لػػػص كا،ػػػه احيسػػػتص ات

 احعاحي ا صاحي ل ا
  اثا حل غصط ال تيا  ا صاحس اس ا حلتصسل ،ص احتعل ـ احعاح .الست 
  .تقد ـ ثرايج دراس ا تلثص ا ت ا ات احتمي ا احشايلا حلي تيل 

 : ةــــــــــداف الجامعــــــــــاه -3

 : تسعى جامعات منظمات االعمال الى تحقية االهداف التالية
 صاألثػػداع صيصاكثػػا احتغ ػػرات احتػػص تطػػرأ  ا ػػداد   ػػؿ يػػف األ،ػػراد حد ػػا احقػػدرة  لػػص الثتكػػار

  لص سصؽ احعيؿ.

  قػػد الت اق ػػات أص احثرصتصكػػصلت احتػػ  تػػمظـ  يػػؿ اح  ػػاء اح ػػايع  احعرثػػ   لػػ  غػػرار 
اح  ػػاء اح ػػايع  األصرصثػػ  صاحتػػ  تهػػدؼ إحػػ  د ػػـ  ػػراؾ احطلثػػا صاحثػػا ا ف صاألكػػاد ي  ف 

 إقل ي ا صدصح ا
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  دة احثػػرايج احتعل ي ػػا صاألكاد ي ػػا احتػػ  تقػػدـ ر،ػػل ك ػػاءة اح ايعػػا يػػف مػػالؿ ت سػػ ف ص ػػص
 حلطالب.

  تمي ا احقدرات احتما،س ا حدح احمر   ف 

 . تمي ا احيهارات صالستعدادات احق اد ا حيصا ها ت د د سصؽ احعيؿ احعاحي 

   إمشػػػػاء إدارة صيؤسسػػػػا تعل ي ػػػػا  تتػػػػ ح حلطػػػػالب احػػػػتعلـ احعد ػػػػد يػػػػف ،ػػػػرصع احيعر،ػػػػا صاحتػػػػ
. تسا دهـ ،  اح وصؿ  لص  احصظائؼ احيالئيا  صاحت  تتطلب احيعر،ا احتطث ق ا حلعلـص

  دارة األ يػػػػاؿ صالقتوػػػػاد مقػػػػؿ احيعر،ػػػػا ،ػػػػ  احيص ػػػػص ات احعلي ػػػػا صاحهمدسػػػػ ا صاحاقا، ػػػػا صا 
 صاحياح ا صاحتسص ؽ صي الت احيعر،ا ا مسام ا.

 .احق اـ ثاحعد د يف احث صث ،  شت  احي الت ذات احولا ثي اؿ احيمظيا األـ 

 حشهادة احعلي ا  لص  ي ل احيستص ات صاحدر ات احعلي ا.يمح ا 

 .احق اـ ثشراكات صت اح ات تعل ي ا يل احيؤسسات احتعل ي ا األمرى 

 :متطلبات جامعة منظمات االعمال -4
لتفعيدددددل ادارة الجامعدددددة لتطبيدددددة جامعدددددات منظمدددددات االعمدددددال يمدددددزم مجموعدددددة مدددددن 

 :المقومات وهى
 :  خاللوذلك من  تشريعية وتنظيمية متطمبات - أ

   إ ػػادة احمظػػر ،ػػ  قػػامصف تمظػػ ـ اح ايعػػات  يػػل ص ػػصد قػػصام ف يػػف احدصحػػا تسػػا د ،ػػ  تثمػػ
 .و غا  ايعات يمظيات ال ياؿ صتطث قها

  ص ػػصد مطػػا  يػػؿ حتص ػػ ح احطػػرؽ احتػػ  سػػ تـ ثهػػا تم  ػػذ  ايعػػات يمظيػػات ال يػػاؿ يػػف
  ق ا.   ث الهداؼ صاح صامب الدار ا صاحياد ا صاحث ا ا صاحتعل ي ا صاحتسص 

 القيادة واالدارة وذلك من خالل: متطمبات - ب
  يػػػف مػػػالؿ يعر،ػػػا صتقػػػد ـ رؤ ػػػا  رأف تكػػػصف ق ػػػادات قػػػادرة  لػػػص إ ػػػداث احتغ  ػػػر صاحتطػػػص

 استرات   ا ماوا ثهـ حك   ا إدارة اح ايعا. 

  .اف تدرب احق ادات  لص احمظـ اح د اا ،ص الدارة 

 اف تش ل احق ادات يثادرات احتطص ر صاحتي ز. 

 عيو هيئة التدريس وذلك من خالل: متطمبات -ج
 احتمي ا احيهم ا صالكاد ي ا احيتي زة حع ص ه ئا احتدر س.   

  .اف  تـ المت ار ص،ؽ يعا  ر يص ص  ا ص لي ا صامالق ا صيهم ا 
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 اهتياـ ا  اء ه ا احتدر س ث لس ا  ايعا يمظيات ال ياؿ ص،ؽ حتمووه. 

 ت ،ػػػػػص احيػػػػؤتيرات صاحمػػػػدصات احعلي ػػػػا ،ػػػػص ي ػػػػػاؿ احيػػػػمح صاحز ػػػػارات احيتثادحػػػػا صاحيشػػػػاركا
 .احتموص

 خاصة بالطالب وذلك من خالل:  متطمبات - د
  تقػػػد ـ يعػػػارؼ صتطث قػػػات تػػػرتثط ثي يص ػػػا يػػػف احتمووػػػات صاحتموػػػص احػػػدق ؽ احػػػذح

 .امتاره احطاحب

  أف تمي  يهارات احت ك ر احعلي  صا ثدا   صالثتكارح صاحمقد احثماء حدى احطالب. 

 احيتي زة صاحيتقديا ثاحمارجيمظيات ال ياؿ ج تعل ي ا يشتركا يل  ايعات أف تقدـ ثراي. 

 أف  تـ د صة احيؤسسات احمديا صا متا  ا صاألهل ا حتقد ـ يمح دراس ا 

 أف تكاؼ احز ادات صاحتدر ثات احي دام ا حيصاقل احعيؿ صا متاج 

دارة جامعة منظمات االعمال -هد   :  وذلك من خالل متطمبات بتنظيم واة
 دارى ثاح ايعا  سهـ ،ص ت ق ؽ أهداؼ اح ايعا صصظائ ها  تص، ر ه كؿ تمظ يص صا 
 تص، ر إدارة يركز ا ثاح ايعا تتثل صزارة احتعل ـ احعاحص 
 حتطث ؽ اح ايعا يب  تص، ر اح يامات احقامصم ا صاحتشر ع ا احالزيا ب
 .احتزاـ احه كؿ ا دارى ثرساحا صرؤ ا اح ايعا 
 شػػػراؼ احيسػػػتير  لػػػص احعػػػايل ف حلتأكػػػد يػػػف  سػػػف سػػػ ر  ػػػرص إدارة اح ايعػػػا  لػػػص ا 

 احعيل ا احتعل ي ا
 امت ار ق ادات إدار ا ،عاحا  ف طر ؽ المت ار احيماسب 
  الستعاما ثآراء أ  اء ه ئا احتدر س صاحيصظ  ف ذصى احولا ،ص اتمػاذ احقػرارات ا دار ػا

 احيماسثا
 لطالب.يرا عا  صدة احيمر ات صاحمديات احتعل ي ا احيقديا ح 
 إمشاء ومدصؽ احكترصمص حتلقص است سارات احطالب  صؿ يشكالتهـ احتعل ي ا صاحرد  ل ها 
 .طلب يشار ل دا يا يف احطالب يف ،ترة إحص أمرى حتمي ا يهاراتهـ احث ا ا 
 قد ا تيا ات دصر ا ث ف ق ادات اح ايعا صا دار  ف حلتعرؼ  لص احيشاكؿ ص لها  

 :ل ــــــــــــالتموٌ -5

 تيص ال ذات ا. األ ياؿ  كصف تيص ؿ  ايعات يمظيات  اف 
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 صاح وصؿ  لص يصارد يقاثؿ احتػدر س  احق اـ ثإ داد ثرايج تدر ث ا ياؿ اح ايعات احتقل د ا
   .إسترات   ا"ت و ؿ يصارد يقاثؿ احمديا حعيالء احعيؿ احدامل  ف ثاستمداـ

 يمظياتوه اح% يف تيص لها ييا تمو 63 صاأل ياؿ  ليمظيات  ت وؿ  ايعات. 

   حلثم ػػا  األ يػػاؿ ثاحمسػػثا% يػػف تيص ػػؿ  ايعػػات يمظيػػات 3تغطػػ  رسػػـص احتعلػػ ـ سػػصى ص
احثم ػػا األساسػػ ا صتغطػػص  األساسػػ ا احتػػ    ػػب أف تكػػصف يتػػص،رة حثمػػاء ث ئػػا تعل ػػـ ما  ػػا

   .احياد ا  احثم ا األساس ا اح م ا  احثم ا األساس ا احمدي ا

  يمهػػػػا  صذحػػػػؾ  ػػػػف طر ػػػػؽ قثػػػػصؿ طلثػػػػات احيمظيػػػػات الهتيػػػػاـ ثتصسػػػػ ل دائػػػػرة احيسػػػػت  د ف
األمػػرى ث ػػتح أثصاثهػػا أل  ػػائها صاحعػػايل ف ، هػػا  ح  ػػصر احثػػرايج احتػػ  تقػػديها إحػػص ،ػػتح 
 أثصاثها أياـ أح ،رد  رغب ،    صر احثرايج احت  تقديها يقاثؿ د،ل احرسـص احالزيا. 

 احك ػػاءات صاحيهػػارات  الهتيػػاـ ثتسػػص ؽ احثػػرايج إحػػص احي تيػػل صا  ػػداد قػػصى  ايلػػا تيتلػػؾ
 احتص  تطلثها سصؽ احعيؿ

 :ةـــــج الدراسٌـــــالبرام -6

  م صع احثرايج صاألمشطا احتدر ث ا صاحعل ي ػا ث ايعػات يمظيػات األ يػاؿ حعيل ػا ت ر ػب
صامتثار قثؿ احثدء ،ص تم  ذها ثعاـ  لص األقؿ  صاف صترتثط احثرايج صاألمشطا ثشكؿ كلػص 

 اؿ احتاثعا حهاثي اؿ  يؿ يمظيات األ ي
  الهتياـ ثتمصع احثرايج صاألمشطا احتدر ث ا يف ثرايج تيه د ػا صثػرايج صأمشػطا يتمووػا

صثػػػػرايج احتعلػػػػ ـ احيسػػػػتير ثػػػػرايج احيا سػػػػت ر صاحػػػػدكتصراه ،ػػػػص ي ػػػػاؿ احتموػػػػص حطػػػػالب 
 احدراسات احعل ا.

  صم ػػػػػا الهتيػػػػػاـ ثاسػػػػػتمداـ احصسػػػػػائط احتكمصحص  ػػػػػا اح د اػػػػػا احيتيالػػػػػا ،ػػػػػص احيصاقػػػػػل ا حكتر
صاح وصؿ يف ثعد صثرايج احيلتقص ا ،ترا ص صقماة اح ايعا احتل  ز صم ا صاحتل ز صف احرقيػص 

 صذحؾ حعرض صتقد ـ احثرايج صاألمشطا احتدر ث ا.
  توػػػي ـ قا ػػػدة ث امػػػات ت تػػػصى  لػػػص أ ػػػدث يػػػا تصوػػػؿ إح ػػػه احعلػػػـ اح ػػػد ث ،ػػػص ي ػػػاؿ

 تموص اح ايعا ص يؿ يمظيا األ ياؿ احتاثعا حها
  لػػص احمثػػراء صاحيمتوػػ ف حػػ س يػػف دامػػؿ اح ايعػػات ،قػػط  ثػػؿ تشػػيؿ احمثػػراء ال تيػػاد 

صأ  ػػاء ه ئػػا احتػػدر س يػػف اح ايعػػات احتقل د ػػا ،ػػص ي ػػاؿ تمووػػها ص يػػؿ يمظيػػات 
 األ ياؿ احتاثعا حها ،ص تقد ـ احثرايج صاألمشطا احتدر ث ا صاحتعل ي ا. 
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 احعاحي يتطلثات سصؽ احعيؿ  المشطا صاحثرايج احتدر ث ا ف تصاكبأ. 

  دمػػػػػاؿ ثػػػػػرايج دراسػػػػػ ا  د ػػػػػدة تتطلثهػػػػػا ي ػػػػػالت أف  ػػػػػتـ تطػػػػػص ر احيمػػػػػاهج احتعل ي ػػػػػا صا 
 .يمظيات ال ياؿ

 

 :مــــــــــــالتقوٌ -7

 :  يراعى فى التقويم ان يعتمد عمى
 احت صؿ يف س اسا المتثارات إحص س اسا احتقص ـ احيتعدد 

 يتعددة احت صؿ يف امتثار احقدرات احيعر، ا إحص تقص ـ قدرات 
 احت صؿ يف تقص ـ يم وؿ إحص تقص ـ يتكايؿ 
  احت ػػػصؿ يػػػف احتقػػػص ـ احػػػذح  سػػػتهدؼ ت ق ػػػؽ احك ا ػػػا إحػػػص احتقػػػص ـ احػػػذح  سػػػتهدؼ ت ق ػػػؽ

 اح صدة صاليت از 

 معوقات تطبٌق جامعة منظمات االعمال فى مصر:  -8

 غ ػػػػاب احس اسػػػػات صالسػػػػترات   ات احعلي ػػػػا احصا ػػػػ ا  صاحتػػػػ  تت ػػػػيف ت د ػػػػد األهػػػػداؼ 
صاألصحص ػػػػات  صتػػػػصا،ر ا يكامػػػػات احياد ػػػػا اح ػػػػرصر ا  صرثػػػػط  ا ػػػػات صيتطلثػػػػات احتمي ػػػػا 

 ثاحث ث احعلي  صسصؽ احعيؿ. 

  غلػػب  لػػص ،لسػػ ا صأهػػداؼ احتعلػػ ـ اح ػػايع  ،ػػ  يوػػر احطػػاثل احتدر سػػ  ايػػا احػػرثط يػػل 
 سصؽ احعيؿ  أمذ طاثل اامصى 

 يرتثػػات حتشػػ ل األسػػاتذة قلػػا احيمووػػات احياح ػػا احيروػػصدة حلث ػػث احعليػػ   صتػػدم  اح
 . لص احمصض ،  ي اؿ احث ث احعلي 

 مدرة تص،ر احيماخ احعلي  احيش ل حلث ث احعلي   صكاف احسثب األكثر ،  ه رة احعقصؿ 

 مدرة ،رص احتدر س احعيل  صاحي دام  اح  د صماوا ،  يصاقل احعيؿ صا متاج. 

 ا حلتقػػػدـ احيعر،ػػػ  صاحعلػػػـص  ػػػعؼ احثػػػرايج صاحيمػػػاهج صاحيقػػػررات احدراسػػػ ا  ص ػػػدـ يسػػػا رته
 اح د اا صاحيستقثل ا

  ػػػعؼ احوػػػلا ثػػػ ف يمػػػاهج صيقػػػررات احتعلػػػ ـ اح ػػػايع  صيتطلثػػػات سػػػصؽ احعيػػػؿ احي لػػػص 
 صاحدصحص

  عؼ قمصات التواؿ ث ف اح ايعات صيراكزهػا احيتمووػا يػف  هػا صثػ ف احيؤسسػات 
 .صاحه ئات ا متا  ا صاحمدي ا ،  احي تيل يف  ها أمرى

 ف يؤسسات ا متاج صاح ايعا عؼ احاقا ث  
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  ا تياد مظاـ احقثصؿ حل ايعات  لص در ػات احطاحػب ،قػط ،ػ  ير لػا احاامص ػا احعايػا دصف
 األمذ ،  ال تثار ي صؿ احطاحب صرغثته صاستعداداته صقدراته. 

 ال تياد  لص احتيص ؿ اح كصي  يل ي دصد ا احيوار احثد لا حلتيص ؿ. 

 تماسب يل احيصارد احيتا ات مـ أ داد احطالب ثوصرة ل ت. 

  ارتثػػاط احعيل ػػات ا دار ػػا ثاحتشػػر عات صاحقػػصام ف اح ايػػدة صال تثػػارات احس اسػػ ا اح اكيػػا
 صاحيؤارة ،  امت ار احقادة صس ر احعيؿ

  .عؼ احثم ا احت ت ا احتكمصحص  ا  
  .غ اب احتشر ل احقامصمص  ايعا يمظيات ال ياؿ 

 تصىر انمقترح: انضمانات انىاجب تىافرها ننجاح ان

 يتطمب نجاح التصور المقترح فى تحقية أهدافه مراعاة ما يمى: 
  تشػػك ؿ ح مػػا يػػف احمثػػراء ،ػػص ي ػػاؿ احتعلػػ ـ حدراسػػا الت اهػػات احترثص ػػا اح د اػػا  مشػػاء

اح ايعػػػا يمظيػػػات ال يػػػاؿ صيماقشػػػا أهػػػدا،ها صيثػػػررات األمػػػذ ثهػػػا صيتطلثػػػات تطث قهػػػا 
 لس ا صطث عا احي تيل. صك   ا تم  ذها ثيا  تماسب يل ،

  تشك ؿ ح مػا يػف ثعػض احمثػراء ،ػص ي ػاؿ احتعلػ ـ حيتاثعػا هػذا الت ػاه صتقص يػه صاحتعػرؼ
  لص احيشكالت احتص تعترض تطث قه. 

  يػػؿ دراسػػا  ػػدصى حت د ػػد ال ت ا ػػات احيطلصثػػا صا يكام ػػات احياد ػػا صاحثشػػر ا احالزيػػا 
 حتطث ؽ هذا الت اه. 

 يج احدراس ا ح ايعا يمظيػات ال يػاؿ احيتمووػا ثاحتعػاصف يػل إمشاء ح ما   داد احثرا
 ثعض اح ايعات احتقل د ا. 

  إ ػػداث تغ ػػرات أساسػػ ا ،ػػص ثػػرايج إ ػػداد أ  ػػاء ه ئػػا احتػػدر س   ػػداد احع ػػص احقػػادر
  لص احت ا ؿ صت ق ؽ األهداؼ احير صة يف هذا الت اه. 

 ل يػػػاؿ ص قػػػد ا تيا ػػػات ثػػػ ف  يػػػؿ دصرات تدر ث ػػػا حمشػػػر احػػػص ص ثأهي ػػػا  ايعػػػا يمظيػػػات ا
 أ  اء ه ئا احتدر س صاحطالب صث ف ق ادات اح ايعا صا دار  ف حلتعرؼ  لص احيشاكؿ ص لها 

    إ ػػػػادة همدسػػػػا يمظصيػػػػا احتعلػػػػ ـ اح ػػػػايع  صتطص رهػػػػا  صاحترك ػػػػز  لػػػػص احث ػػػػث احعليػػػػ
هػػػا صاسػػػتايار رأس احيػػػاؿ احثشػػػرح صاحك ػػػاءات احث ا ػػػا احيص ػػػصدة ثاح ايعػػػا  صتطػػػص ر يراكز 

 احث ا ا حتقـص ثمديا احي تيل  لص أكيؿ ص ه ص،ؽ يتطلثات سصؽ احعيؿ

 إ  اد قمصات احتصوؿ احيماسثا ث ف اح ايعا صكا،ا يؤسسات صقطا ات احي تيل 
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  الهتيػػاـ ثإ ػػداد احطػػالب صمر  ػػ  اح ايعػػات احيوػػر ا حيصا هػػا ا ت ا ػػات احميػػص القتوػػادح
علػػ ـ اح ػػايع   تسػػتهدؼ تطػػص ر ،ػػ  يوػػر يػػف مػػالؿ ص ػػل س اسػػات صمطػػط  وػػالح احت

 .قدرات احمر   ف حيصا ها ت د ات احعيؿ اح د دة ،  احقرف اح ادح صاحعشر ف

   تطػػص ر احيمػػاهج احتعل ي ػػا يػػف مػػالؿ إ طػػاء اح روػػا ألوػػ اب األ يػػاؿ ثالشػػتراؾ ،ػػ
 .ص ل احيماهج احت  تسهـ ،  اكتساب احطالب مثرات احعيؿ سصؽ احعيؿ

 :ةــــــــــعامات ــــــــــتىصي

  ت ص ػػػؿ احتوػػػصر احيقتػػػرح ح ايعػػػا يمظيػػػات ال يػػػاؿ إحػػػص اح ػػػا  يػػػؿ  قػػػـص احيسػػػئصحصف  ػػػف
 احتعل ـ ثتم  ذها ص،قاا ل ت ا ات احي تيل. 

  .تطص ر ثرايج ا  داد ثكل ات اح ايعا ثيا  تماسب يل احيتغ رات اح د دة 

  ات اهػاتهـ صتميػص تش  ل احث ػصث احعلي ػا ،ػص  ي ػل احي ػالت ث  ػث تعكػس اراء احطػالب ص
 حد هـ يهارات  يل احيعلصيات يف يوادر  د دة صتصظ  ها ثشكؿ و  ح. 

  .رثط احتعل ـ ثمطا احتمي ا صا ت ا ات احيتعلي ف صسصؽ احعيؿ 

  ص ل مطا حلتمس ؽ ث ف أ هػزة احدصحػا احيمتل ػا صصزارة احترث ػا صاحتعلػ ـ حػد ـ هػذه الت اهػات
 اح د اا صتيص لها صال تراؼ ثها. 

 مي ا احتصاوؿ حدى احطالب يل احاقا،ات األمػرى دصف أف  ػؤار ذحػؾ  لػص هػص تهـ ص ػاداتهـ ت
 احيور ا. 

  ػػرصرة احتملػػص  ػػف يركز ػػا احقػػرار صيػػمح ت ص  ػػات صوػػال  ات أصسػػل تيكػػف احعػػايل ف ،ػػص 
 احيستص ات ا دار ا احدم ا  م از األ ياؿ ثسر ا صدقا يماسثا. 

 ػا ثػ ف اح ايعػات احيوػر ا صاح ايعػات احعرث ػا صاأل مث ػا  تصط د احعالقات صاحرصاثط األكاد ي 
 حالست ادة يف إيكاماتها صمثراتها ،  ز ادة قدراتها احتما،س ا

   ز ػػادة احيػػمح صاحيهيػػات احعلي ػػا احيقديػػا حاسػػاتذة صاحثػػا ا ف   ػػراء احث ػػصث صاحدراسػػات ،ػػ
 اح ايعات يمظيات ال ياؿ

 ػػ  احيشػػرص ات احدصح ػػا احيرتثطػػا ثاحق ػػا ا  تشػػ  ل أ  ػػاء ه ئػػا احتػػدر س  لػػص احيشػػاركا،
 احي تيع ا صسصؽ احعيؿ

  ت ص ػػػؿ ثعػػػض اح ايعػػػات اح كصي ػػػا إحػػػص  ايعػػػات يمظيػػػات ال يػػػاؿ يتمووػػػا  ث  ػػػث
تتموص كؿ  ايعػا ،ػ  تمووػات يع مػا تيم هػا ي ػزة تما،سػ ا ،ػ   يل اتهػا صيمر اتهػا 

 ،  األسصاؽ احي ل ا صاحعاحي ا.
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 حعيػػؿ احيمتل ػػا ث  ػػث  تلقػػص أكثػػر  ػػدد يػػف احطػػالب احتػػدر ب تمشػػ ط احشػػراكا يػػل يمظيػػات ا
 ،  هذه احيؤسسات. 

  حتدر ب احطالب ،ػ  ي ػالت  صيمظيات ال ياؿ قد ثرصتصكصلت تعاصف ث ف اح ايعات
 . د دة

 عـــــة انمراجـــــقائم

 . ياف  دار احيس رة البحث العممي والتعميم العالي،(: 3112)أ يد احمط ب .0

( " دصر كل ػػػات احترث ػػػا ،ػػػ  تمي ػػػا ص ػػػ  طالثهػػػا ثػػػثعض 3110) احيعطػػػص أ يػػػد  سػػػ ف  ثػػػد .3
 ػ كل ا احترث ا   ايعا اس صط رسالة دكتوراةاحت د ات احترثص ا حلعصحيا "  

  أاػػػػر تطث ػػػػؽ إدارة احيعر،ػػػػا ،ػػػػص ت ق ػػػػؽ ا ثػػػػداع ،ػػػػص (3100)أ يػػػػد طرطػػػػار صسػػػػارة  ل يػػػػص .2
منظمدددات ابعمدددال ممتقدددى دولدددى حدددول رأس المدددال الفكدددرى فدددى يمظيػػػات األ يػػػاؿ  

، كميدددة العمدددوم االيتصدددادية 24/9/7022-22العربيدددة فدددى االيتصددداديات الحديثدددة، 
 .9اح زائر  ص  والتجارية والتسيير، جامعة تبسه

    ياف  دار اح ات  أساسيات اإلدارة في عصر العولمة( 3113أ يد ي يد غم ـ) .9

مظيػػػات األ يػػػاؿ   احموػػػائص األساسػػػ ا حي(3113)أمػػػ س أ يػػػد صذ ػػػاب ي ػػػؿ صأ يػػػد  لػػػص .3
  مجمددة تكريددت لمعمددوم اإلداريددة وااليتصددادية احوػػما  ا احيعاوػػرة ،ػػص األح  ػػا احااحاػػا 

 . 90ص     ايعا تكر ت 00  احعدد 9احي لد 

(  3101 سػػػاف ثػػػف  يػػػر ثوػػػ ر  طػػػارؽ  ثػػػد احػػػرؤصؼ  ػػػاير  رث ػػػل  ثػػػد احػػػرؤصؼ  ػػػاير) .6
قػػاهرة: يؤسسػػا ط ثػػا   احالتنميددة المهنيددة بعيدداء هيئددة التدددريس بددالتعميم الجددامعي

 حلمشر صاحتصز ل  

  نحددو تطددوير التعمدديم فددي الددوطن العربددي بددين الوايددع والمسددتقبل(  3112 سػػف شػػ اتا ) .4
 احقاهرة: احدار احيور ا احلثمام ا

 3 طالتعمدديم الجددامعى والتقددويم الجددامعى بددين النظريددة والتطبيددة(  3101) -------- .3
 احقاهرة: يكتثا احدار احعرث ا حلكتاب
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مجمدددة مسدددتقبل التربيدددة (  " األثعػػػاد األمالق ػػػا حليعلصيات ػػػا "  3113أ يػػػد طع يػػػه ) رشػػػدح .4
 313  ص3113احعدد احتاسل صاحاالاصف  أكتصثر  العربية

"ك ػػػػؼ معلػػػػـ احيعليػػػػ ف: طػػػػرؽ  د ػػػػدة حتمظ ػػػػر احتػػػػدر ب احعيلػػػػص ( 3112)رصث. ج. كػػػػ ف   .01
   ػػػدد 23 لػػػد   يمجمدددة المسدددتقبمياتثييارسػػا احمظر ػػػا " تر يػػػا ي يػػد سػػػاليا ادـ  

 . 923 - 924  ص ص 3113  سثتيثر 032

. )،هػػد ثػػف سػػلطاف احسػػلطاف  يتػػر ـ(. الجامعددة فددي عصددر العولمددة(.  3113رص ػػر كػػمج  ) .00
 احسعصد ا: يكتثا احيلؾ ،هد احصطم ا

ابسدددس االجتماعيدددة لمتربيدددة فدددي يدددوء متطمبدددات التنميدددة (  3119سػػػي رة أ يػػػد احسػػػ د ) .03
 احقاهرة: دار اح كر احعرث   الشاممة والثورة المعموماتية

ا دارة السترات   ا صأارها ،ص ر،ل أداء يظيات األ يػاؿ: دراسػا ( 3114)سصيا  لص سلط ف .02
  رسدالة ماجسدتيري دام ا  لص يمظيات األ ياؿ احوما  ا احعايػا ثاحسػا ؿ احسػصرى  

 .6كل ا القتواد   ايعا تشر ف  ديشؽ  ص

  توجهددات عالميددة معاصددرةصمديػػا احي تيػػل:  (  اح ايعػػا3103طػػارؽ  ثػػد احػػرؤصؼ  ػػاير ) .09
 احقاهرة: يؤسسا ط ثا حلمشر صاحتصز ل

(. احتعػاصف صاحتكايػؿ احعرثػ  ،ػ  احي ػاؿ األكػاد ي : احت ػد ات صا،ػاؽ  3114 ثداهلل ثصثطامػه ) .03
المددؤتمر الثدداني عشددر لمددوزراء المسددؤولين عددن التعمدديم العددالي والبحددث احيسػػتقثؿ. 

مواءمة بدين مخرجدات التعمديم العدالي وحاجدات المجتمدع العممي في الوطن العربي "ال
 .06-0( د سيثر  ث رصت  01-6)في الوطن العربي"، 

   ث رصت دار احشرصؽ الجامعة والتدريس الجامعي(  3114 ل  راشد ) .06

مجمدددة ( " احث ػػػث احترثػػػصح احيقػػػارف صت ػػػد ات احعصحيػػػا "  3112،اطيػػػا ي يػػػد احسػػػ د  لػػػص ) .04
 . 006  ص3112حي لد احتاسل  احعدد احاالاصف   صح ص   امستقبل التربية العربية
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، المددؤتمر العربددي : س اسػػات  يا ػػا احيمشػػآت احوػػغ رة صاحيتصسػػطا(3100)يػػاهر احي ػػرصؽ .03
  03 -02  يركػػز احيلػػؾ ، وػػؿ حليػػؤتيرات  احر ػػاض  الرابددع لتنميددة المددوارد البشددرية

 . 02ص

يػػا  احقػػاهرة: يكتثػػا األم لػػص (  تطػػص ر احتعلػػ ـ ،ػػص  وػػر احعصح3111ي ػػدى  ز ػػز إثػػراه ـ ) .04
 احيور ا

بقيدية    يركز احيعلصيات صد ـ اتماذ احقرار  ت ػارب دصح ػا ماوػا(3109) ي لس احصزراء .31
 .4ـ  ص 3109  احقاهرة  أغسطس  3  طالتعميم

  مجمدة اتحداد الجامعدات العربيدة"احػدصر احتميػصى حل ايعػات احيوػر ا "   (3100)ي يد غػامـ .30
 . 344ا احعايا لت اد اح ايعات احعرث ا   ياف  ص   اليام3(  ط 24احعدد)

  "  ايعػػػػا احيسػػػػتقثؿ ،ػػػػص يوػػػػر: توػػػػصر يقتػػػػرح "  (3102) ي يػػػػد ،ػػػػصزى  لػػػػص احيقوػػػػصد .33
 .94دراسات ترثص ا  احي لد احاايف  اح زء احتاسل صاألرثعصف  ص 

مددؤتمر جامعددة القدداهرة  "يؤشػػرات اح ػػصدة ،ػػص احتعلػػ ـ اح ػػايعص"  (3103) يػػراد وػػاحح ز ػػداف .32
( يػا ص   ايعػا 39-33  ،ص اح ترة )لتطوير التعميم الجامعى: رؤية لجامعة المستقبل

 .904احقاهرة  ص 
  2احتيص ل ػا حتيص ػؿ احتعلػ ـ احعػاحص  ط  ت د ػد ال ت ا ػات(  3102) يعهد احتمط ط احقػصيص .39

 .23ص  سلسلا ق ا ا احتمط ط صاحتمي ا  احقاهرة  يعهد احتمط ط احقصيص 
مجمة دراسات تربوية   " احتكمصحص  ا صيدرسا احيستقثؿ"  (3109) ى  ايافييدصح  ثد احهاد .33

 . 03  ص3119   ما ر0   دد0 ايعا  لصاف  ي لد واجتماعية،

(  "دصر اح ايعػػا ثػػ ف ت ػػد ات احصاقػػل صا،ػػاؽ احيسػػتقثؿ: رؤ ػػا مظر ػػا"  3113ي يػػصد ثػػدصح ) .36
: العدالي فدي مصدر المؤتمر السدنوي الثدامن عشدر البحدوث السياسدية بعندوان التعمديم

  احي لػػػد 3113،ثرا ػػػر  04-09مر طػػػا احصاقػػػل صاستشػػػراؼ احيسػػػتقثؿ  ،ػػػص اح تػػػرة يػػػف 
 . 302ـ  ص3116(  احيركز احقصيص حلث صث صاحتمي ا  0)
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اإلطددددار اإلسددددتراتيجي لتطددددوير المنظومددددة القوميددددة لمتعمدددديم   "(3100)صزارة احتعلػػػػ ـ احعػػػػاحص .34
( 09-02،ػػػػص اح تػػػػرة )تعمدددديم العددددالى، ، المددددؤتمر القددددومى لم7الجددددامعى والعددددالى"، ط

 .4  ص3100،ثرا ر صزارة احتعل ـ احعاحص  

السترات    احقػاهرة   احتمط ط   ص دةمصر في العالي التعميم  )3103 ) ----------- .33
 يطثعا احصزارة 

دار     األسػكمدر ادور الجامعدة فدى مواجهدة التطدرف الفكدري(  3113ص،اء ي يد احثر ػ  ) .34
  ا.احيعر،ا اح ايع

الممتقددي (. إشػػكاح ا احقػػدرات احتما،سػػ ا ،ػػ  ظػػؿ ت ػػد ات احعصحيػػا.  3114 صسػػؼ يسػػعداصح ) .21
العممي الدولي حول المعرفة في ظل االيتصاد الريمي ومسداهمتها فدي تكدوين المزايدا 

( مص،يثر. اح زائر: كل ا احعلـص القتواد ا ص لـص  33-34  )التنافسية لمبمدان العربية
 .39-0احتس  ر ثاحشلؼ  
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Abstract 

The current study aimed at suggested proposal to set up a 

corporation university in Egypt. The researcher identified four areas to 

discuss goals, dimensions, challenges , some suggestions to develop it , 

and the standard which are used to rank the universities and Egyptian 

universities position and ranking. Second, presenting the recent trends in 

developing the university education and, introducing the theoretical 

framework of the corporation universities rom the following, vision 

points: growth and development,concept,importance, principles, 

characteristics,vision,mission,organizational values, administrative 

organization, roles and unction's besides to presenting some models of 

universities such as kettering university in the united states and petronas 

university in Malaysia. Fourth, presenting a suggested proposal to set up 

a corporation university in Egypt. This proposal has a philosophy, aims, 

components, obstacles, success guarantees. 

The researcher used the analytic perspective method. The study 

came down to some results: the educational effects based upon the recent 

variables have led to adopting new models of education. The academic 

partnerships are considered successful ways to enable universities to 

improve its educational programs. The current model of the study is one 

of the modern trends which offers real job opportunities. The researcher 

introduced some recommendations such as applying this proposal and 

transferring it to a working mechanism to stakeholders to carry it out and 

helding agreements among the country institutions and higher education 

ministry to support these modern trends. 

 
Keywords: Corporation University, higher education. 


