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ال�الى    ملخصلا ال���  علىاس�ه
ف  ا  ال�ع�ف  ال�عل��  اواقع  ال�ع�ف ل���� ل�امعى   ��ل�و  ،
، /اإلضافة إلى ال�ع�ف على ال+�وف  م* ح�� مفه'مها وأه
افها وأه���هاال�#اد!ة  ال�امعة  على   ال ال�0�لفة  ال��� �ال����ع�ة  واس�0
م  ال�#اد!ة.  ال�امعة  /��غة   �األخ ض�ورة  إلى  أدت  أن  ى  إلى  ن�ائ�ه  فى  وت'صل  ال�A@لة،  ل
راسة  ال'صفى  ال�Cهج  م��Jً#ا  وتHد�  واالق��ادG،  االج��اعي  لل�غ��� أداة   ال�#اد!ةال�امعة  ال�الى  مف�اح  ال�Cاف�Nة  والق
رة  ال�ع�فة،  على   القائ�  واالق��اد  االق��اد!ة،   وال���Cة  االب�Kار،  ن+ام  في  دوًرا  فهى  ث�  وم*    . ال����ع اح��اجات  م* أجل تل��ة العاملة والق'�   ال�ع�فة  إلن�اج  ، 

îybnÐ½a@pbàÜØÛaZò ال�عاص�. ال�عل�� ال�امعى ال�  -#اد!ةعة ال� ال�ام ���  
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  ٣٠٢  

Entrepreneurial university: a suggested formula for developing 
contemporary Egyptian university education 

 

Abstract 
The current research aimed to get acquainted with the reality of Egyptian university 

education, as well as to identify Entrepreneurial University in terms of its concept, 

goals and importance, in addition to identifying the different societal conditions that 

led to the necessity of adopting the Entrepreneurial University form. The present 

research used the descriptive method to study the problem, and in its results it was 

concluded that the Entrepreneurial University is a tool for social and economic change, 

and plays a central role in the system of innovation, economic development, 

knowledge-based economy, and competitiveness, and hence is a key to producing 

knowledge and manpower in order to meet the needs of the society . 
Key words: Entrepreneurial University - Contemporary Egyptian 
University Education. 

. 
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  :مةمقد
  ت�
ی
ها   ع*  فUالً   لل
ول،  ال�CافNي   ال'ضع  ت�
د   ال�ي   Nة ال�ئ�  ات اآلل�   م*  ال�امعة واح
ة  
 تع

 �'�Nل�  '�Cال  Gاالج��اع�ة  االق��اد   م*   وWائفها  ت'س�ع  على  تع�ل  أنها  ��ا  ،بها  وال���Cة 
إقامة   واالق��اد!ة   االح��اجات االج��اع�ة\�*  و   ال�امع�ة  األنA]ة  ب�*  ق'ة   أك�Y  روا/X  خالل 

  على   ع�ل!  �� ال  ال�#اد!ة   �امعةال  مفه'م  تA@�ل  على  ل �ع  ق
   ���ال�N  فه�ا ال��'ل  ،ال
ولة  في
�،    (جامعة  .ال�]اف  نها!ة  في  ال����ع  !0
م  وه' ما   وت��Aعه،  األع�ال  ر#ادة  ف�K  ت�CيNت'م

٣٧ ،٢٠١٧(  
وال��
ی
    وال���   ونقلها،  وصCعها  ال�ع�فة  �! تق
   على  !ق���  �امعىال   ال�عل��  دور  !ع
   ل�ف     

،^Nات   بل  ف�/   
اإلنNان�ة    ال��0ة  نقل  في  رئ�Nة  ة وأدا   االق��ادG،  لل�C'  جهة�' ال  الق'�   أح
  على   ال�ع�فة  م'ارد   ف�ه  تN'د   عال�  في  ال�عل��  ه�ا  أه��ة  ت اد وز   ، والعل��ة  الYقاف�ة  ال���اك�ة،

  ال�CK'ل'جي   وال�ق
م   ال��
ی
   تأث��  االق��اد   في  و#Jداد   ،ال���Cة  فيمHث�ة    �ع'امل  ال�اد!ة  ال�'ارد 
'�Cا م�  بCعلى  م '�Nفاءات  � مKراسات  ال
    �]ل'\ة.ال وال

  مHهل   خ�#ج  إع
اد   على  الق
رة  فى  ال�امع�ة  ال�HسNات   تق'#�  مق�اس  ی�تJKأص�ح  و ه�ا،        
ال�'اصفات   cعلى  ال�ق�'لة  وف   �'�Nولي  ال�
  مع   وال��اوب   ال�ع�فة،  ات�اهات   م0�لف  وفي  ،ال
ال����ع   'اقع ال  لKل  وارتقاء  �]'#�ل   مًال اع  ذاته  f ال'ق  في  وتK'ن   وال�N�ق�ل�ة،  اآلن�ة   حاجات 

ما   م*  ؛ال����عي  ال�AC'دة   األه
اف  إلى  ولل'ص'ل  ،ال���Cة  ل�Aاكل   حل'ل  م*  تق
مه  خالل 
 ̂ �!   � اله�@ل   مNارات   في  وت���ك  الفعلي  ال'اقع   م*  تC]لc  شاملة  تعل���ة  /�Nاسة  األخ

̂ ،  األس�اذ   وال���Yل فى  العالي  لل�عل��  ال�HسNي   إس�اع�ل   علي. (واإلدارة  ،ال����ة  ال��Cة،  ال]ال
     )٧  ،٢٠٠٩ ،خ�ون وآ

  مشكلة البحث:

     
  وس�لة   وهى  ال��االت،  �افة  في   ال����ع  وت��Cة  ل�]'#�  األساس�ة  ال���Jة  هي   ال�امعات   تع
إلى ��jعةأفUل  مN�ق�ل  ن�'  ال����ع  �+Cو\ال ل'حk    واقع  ،  ال����  ال�امعى   أنه   ال�عل�� 
 هتأك
   ما  وه�ا  ال�عل���ة؛  ال�C+'مة  عCاص�  ج��ع  في  Uعفوال  'رق� ال  أوجه  م*  الع
ی
   !A'\ه
 
(عفاف   ،)٢١٤، ٢٠١٦م��
 أح�
 ح�N* ناصف،   (دراسة  ومCها  . الNا/قة  ال
راسات   م*  الع
ی

جایل،    
أك
ت    ) ٣٥،  ٢٠١٥م��  
فق  �ذل ع*  العJ#J  دراسة  فUًال   
،  ٢٠١٢،  سCه�ي(ع�
ال�#اد!ة في)  ٤٤٠ الYقافة  ال�'اد  فf وم�فاوت ب�* م0�لف  A@ل خاf تق
م / ال�Cاهج ما زال  أن 
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  ٣٠٤  

  ال��احل ال�عل���ة و\
اخل م0�لف مHسNات ال��\�ة وال�عل�� وال�أه�ل ال�امع�ة   ال
راس�ة وم0�لف
ثقا إرساء  دون  !�'ل  م�ا  ا وال�ه�Cة،  ل�0�لف  م'جهة  ص�#�ة  ر#اد!ة  نفn    ، نA]ةألفة  وفى 

̂ ال�عل��  ) إلى أن أن+�ة  ٧٤،  ٢٠١٢االت�اه أشارت(هال خ]اب،    على �افة ال�N�'#ات   وال�
ر#
االب�Kار   تع'ق  ت�Yل عق�ة رئ�Nة  مهCى،  ت
ر#^   Jوثان'#ة وجامعات وم�اك إب�
ائ�ة  م* م
ارس 

  واإلب
اع ور#ادة األع�ال. 
ت��Yل فى          ال�A@الت وال�ى  الع
ی
 م*  !عانى م*  ال�امعى  فال�عل��   ،�ذل   وج'د فى ض'ء 

ال
اخل�ة  وأ!Uًا ضعف    الع�ل،  س'ق   اجات واح��عى  ال�ام  ال�عل��  م�0جات   ب�*  ف�'ة الKفاءة 
�ل� ضعف ق
رة ال�امعات ال���#ة فى ال
خ'ل إلى قائ�ة أفUل �وال0ارج�ة للC+ام ال�عل��ى، و

ص�غة ج
ی
ة لل�عل�� ال�امعى وهى  ال��� ال�الى    تCاولل�ا  ال�امعات على ال�N�'� العال�ى،  
،  !ة واالج��اع�ة�c ال���Cة االق��اد ة فى ت�ق ال�Nاه�  ص�غة ال�امعة ال�#اد!ة وال�ى م* شأنها

  وال�Nاع
ة على ت�'ء م��J م�ق
م فى ال���Cفات العال��ة لل�امعات. 

  :وفى ض'ء ما س�c !�@* أن ت��ل'ر مA@لة ال��� في الHNال ال�ئ�n ال�الى
� ت�
�� ال�عل�� ال�امعي ال���� ���  ؟ ال�امعة ال��اد�ة فل%فةفي ض
ء   ال�عاص� ك�ف 

  : ال�ال�ة الف�ع�ة ال�Nاؤالت  م* ةم��'ع ال�ئ�n الHNال ه�ا *ع  و#�ف�ع
  ال�#اد!ة؟   لل�امعةالفلNفة ال�اك�ة  ما  - ١
  ؟ ال�عاص� ال���G  ال�امعي ال�عل��واقع  ��jعة ما -٢
  ال�#اد!ة؟  ال�امعة /��غة ألخ� ال�ى ت��� ا   ال����ع�ة ال��
!ات  ما -٣
    ال�امعة فةفلN ض'ء فيال�عاص�  ال���G  يال�امع �ال�عل� ما ال�ؤ#ة ال�ق��حة ل�]'#�  -٤

  ؟ ال�#اد!ة      
  :لبحثأهداف ا

  : یلى ف��ا��� لل ال�ئ�Nة األه
اف�Yلf ت  
 . ال�#اد!ة لل�امعةال�ع�ف على الفلNفة ال�اك�ة  - ١
 .ال�عاص� ال���G  ال�امعي ال�عل��واقع  ب�ان ��jعة - ٢
   .ال�#اد!ة معة�اال /��غة ألخ� ال�ى ت��� ا ال����ع�ةالAKف ع* ال��
!ات   - ٣
م - ٤ رؤ#ة  ل�]'#�  وضع    فلNفة   ض'ء  فيال�عاص�    ال���G   ال�امعي  ال�عل��ق��حة 

 .ال�#اد!ة ال�امعة
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  :لبحثأهمية ا

  ف��ا یلى: ل��� ات�Yلf أه��ة 
١ -  fة وم�]ل�ات الع��، ح�� أص��Yی
م'اك�ة م'ض'ع ال
راسة لالت�اهات العال��ة ال�

�� العالى فى دول  س�اسة ل�]'#� ال�عل  ' مCه أ�ا ال ت0لال�امعة ال�#اد!ة ات�اًها عال��ً 
 العال� ال��ق
م. 

وهى ص�غة   ال��� ق
م  ! - ٢ فى م��،  ال�امعى  ال�عل��  /�C+'مة  لالرتقاء  ج
ی
ة  ص�غة 
 ال�امعة ال�#اد!ة وال�ى تNه� فى ت�ق�c ال���Cة االق��اد!ة واالج��اع�ة. 

٣ - Wو وتKامل  تفع�ل  فى  فعالة  وس�لة  ال�#اد!ة  ال�اال�امعة  ال�
 ائف  وال��� معة   n#ر
و  ال���Cة  العل�ى   cت�ق�  ��ل�و ال�ع�فة،  على  القائ�  االق��اد   J#Jوتع ال����ع،  خ
مة 

 االق��اد!ة واالج��اع�ة. 

  منهج البحث:

      fU�عةاق��j   ام���  ال
̂   فه'  ال'صفي؛  ال�Cهج   اس�0 Nاهج   أنCال�الىال   ل]��عة  ال� ��� ، 

   !قف  ال  ألنهCبل  ال'صف،  م��د   ع  !� 
 ذات   دالالت   ص واس�0ال  وتف��Nها  ال��انات   �لل��ل   �

 �Jمغ   
 ال�امعة   ثقافة  ض'ء  في  ال���G   ال�امعي  ال�عل��  ت]'#�  ��ف�ة  على  ال�ع�ف  في  تف�
  .ال�#اد!ة

  :البحثمصطلحات  

  :��� م�]ل�ات اله� وف��ا یلى ع�ض أل
  Entrepreneurial University الريادية: جامعةال

      
ال�#/  !ق� تلال�امعة  الاد!ة:   �و  ب�امج  تق
م  ال�ى  م�االت   اب�Kار#ةخ
مات  �امعة  فى 
ال�
ر#n وال��� العل�ى وخ
مة ال����ع، وت��ل م@اًنا م��Jًا ب�* ال�امعات، ول
یها الق
رة على 
اس��عاب أو ال�H�C /ال�0ا�j واس��Yارها �ف�ص إ!�اب�ة، ولها الc�N دائً�ا فى �ل تق
م وت]'ر  

  ) ٣٢٦، ��٢٠١٨ار،  ع �@ل.(رائ
 ح�N* الوال���� �N�ف�
ون !Aع� /ه العامل'ن وال
ال�امعــة ال�#اد!ــة /أنهــا: تلــ� ال�امعــة ال�ــى تNــعى إلــى ال��ــ'ل مــ* ن�ــX ال�امعــة  وتعــ�ف       

ا  ال�قل�
!ــة ال�ــى ت��ــJ علــى ال�هــام ال�قل�
!ــة ال��علقــة /ــال�عل�� وال��ــ� إلــى ن�ــX آخــ� یــ'لى اه��امــً
ا و\�� عل�ى وخ
مـة م��* تعل�� �امع�ة مغ�� تقل�
ً!ا ب
مج ال'Wائف ال �ـع ل�ـHد� دوًرا مل�'Wـً

فــــــى دعــــــ� مC+'مــــــة االب�Kــــــار ال'�Cjــــــة ور#ــــــادة األع�ــــــال، واإلســــــهام فــــــى ال���Cــــــة االق��ــــــاد!ة 
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.(إ!�ـان واالج��اع�ة، وت'ف�� م�]ل�ات اق��اد ال�ع�فة مـ* خـالل االسـ��Yار فـى ال�ع�فـة ال����Kة
  )٧٥٢، ٢٠١٨ج�عة م��
 ع�
ال'هاب، 

ها: تل� ال�HسNة ال�ى ت��ع فى تفاعلها مع ب�}�ها ال���]ة  ة ال�#اد!ة أ!Uًا /أنال�امع  وتع�ف    
ن�اذج وأش@ال األع�ال وال�Aار#ع ال��ة أو ال0اصة، وهى تل� ال�HسNة ال�ى ی��'ل أعUاؤها  

عة  س'اء �ان'ا أعUاء ه�}ة ال�
ر#n أو ال]ل�ة أو ال�'Wف�* إلى رواد أع�ال؛ /��� ت
ار ال�ام
ة الح��اجات الN'ق، وأك�Y اغ�Cاًما للف�ص ال��احة فى ال��}ة  ت�علها أك�Y اس��ا/  #قة ال�ى/ال]� 

  ) ١٩٩، ٢٠١٤(ب�'مى م��
 ض�او�، م��
 إب�اه�� خا�j، ال0ارج�ة. 
  أك�Y  ص�غة ج
ی
ة لل�عل�� ال�امعى/أنها:  إج�ائً�ا ال�امعة ال��اد�ةوعلى ذل� !�@* تع�#|     

  ب�}ة   ال����ع�ة، ودع� اإلن�اج به
ف خلc  ���، واالب�Kار، وال�Aار�ة�Nال  ل���عال  على  انف�اًحا
على  لل���Cة  م'ات�ة تق'م  واالج��اع�ة   العل�   ونقل  واالب�Kار   األع�ال  ر#ادة  ر�ائJ  االق��اد!ة 

لل�HسNة م* ال��Kف    ال
اخل�ة  الق
رة  !�@*  ��اسً@ام  س�اًقا  ت'ف�  /اإلضافة إلى أنها  ،وال�CK'ل'ج�ا
  .��ل�ةال أص�اب  واح��اجات  ال0ارج�ة ل��}ةا مع

  : خطوات البحث
  ت�� معال�ة ال�'ض'ع وفًقا لل��اور ال�ال�ة: 

  الفلNفة ال�اك�ة لل�امعة ال�#اد!ة. :أوالً 
  . ال�عاص� ال�عل�� ال�امعي ال���G واقع  ��jعة ثانً�ا:
   .ال�#اد!ة ال�امعة /��غة ألخ� ال�ى ت��� ا ال����ع�ةال��
!ات : ثالً.ا
ل�]'#�    :را/ًعا مق��حة  رؤ#ة          فلNفة  ض'ء  فيال�عاص�    ال���G   ال�امعي  عل��ال�وضع 

  .ال�#اد!ة ال�امعة       
̂   وف��ا یلى تCاول ال��اور الNا/قة    : ب�ف��ل مCاس

  الفلسفة الحاكمة للجامعة الريادية أولًا:

لل�غ���  
 تع       أداة  ال�#اد!ة    ن+ام   في   م��J#اً   راً دو   وتHد�  واالق��ادG،  االج��اعي   ال�امعة 
، وم* ث� فهى    ال�Cاف�Nة   والق
رة  ال�ع�فة،  على   القائ�  واالق��اد   االق��اد!ة،  وال���Cة  ر،االب�Kا
  ال����ع.   اح��اجات  م* أجل تل��ة العاملة والق'�  ال�ع�فة إلن�اج  مف�اح
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 مفهوم الجامعة الريادية: -١

/أنها:     ال�#اد!ة  ال�امعة  ال�امعة  تع�ف   �تN  تل نفNهاعى  ال�ى  تلقاء  في  االب�إلى    م*  Kار 
تغ���  ك�ف�ة   إح
اث  إلى  وته
ف  أنA]�ها،  فى  اإلب
اع  ع*  /فعال�ة  وت���  األع�ال،  ت�ق�قها 

ت��ح    ج'ه�� فى ش��0اتها ال�C+���ة م* أجل ال'ص'ل إلى ال�الة ال�N�ق�ل�ة ال��غ'\ة ح�ى
  Clark)  (4 ,1998, .قائ�ة ب�اتها ةجامع

ال�قل�
!ة   ا:/أنه  )(Burykhina, 2009, 31  ب��ه�1ا  وع�فها        خ�ائ�ها   
تفق ،  مHسNة 
م'اك�ة أجل  م*  ر#اد!ة  /]�#قة  وWائفها  العال�ي  وتHد�  ال�ع�فة  االب�Kار و   ،اق��اد    س�اسات 

  . ال'�Cjة
ع�فها     وآخ�ون   أ!Uًا  ��ا  مHسNة  ),Guerrero ,et al   (5 ,2006  ج��و  ل
یها   /أنها: 

 K�االب على  ف�ق   ،الف�ص   ��ت'فو   ،ارالق
رة  في  م*    ل��
!ات ل  واالس��ا/ة  ،ل�0ا�jةوا  ،والع�ل 
نفNها، إح
اث Nعى  وت  تلقاء  ال�C+��ي تغ���    إلى  ال]ا/ع  في   Gال�'صل    ج'ه� أجل  إلى  م* 

        .ال�الة ال�N�ق�ل�ة ال��غ'\ة
  ألع�ال ر#ادة اأنA]ة  /ال�ي ت�
أ    ةال�HسN/أنها: تل�  (Artuso, 2015, 38) أرس�
   وع�فها    

ال�ل ال�@'ن   J#Jتع  nال�ئ� ال'Cjي ه
ف  أو  اإلقل��ي   Gاالق��اد األداء  على  ت'ف��   فا~  مع   ،
في ال�امعة �'�Wفة أكاد!��ة  !ة  االق��اد ال���Cة  ال�امعة ال�#اد!ة ت
مج  ف ت�'#ل أفUل لل�امعة.

 ً�Cوال��ج n#ر
  .� ا إلى جC^ مع ال�
!ة  مHسNة ذات ه�اكل اق��اد   :نها/أ   )١٣٩ ،٢٠١٧،ال��\ي  علي  ب*  (م�وان  أ!Uًا  وع�فها     

واج��اع�ة وتق�Cة قائ�ة على أدوات االب�Kار، أك�Y م* �'نها مHسNة تعل���ة تقل�
!ة ت��J على  
 تع
و �'نها ش@ًال م* أش@ال م�' األم�ة ال�ع�
ة ع* ف�ص ال���Cة، وال�ى ال  م�0جات ص�اء ال

االه��ام    ل�ا أص�ح  ؛اإلنNان�ة����عات  ��اعى للت�ت�X /ال�]'ر وال�فاه االق��اد� وال�قCى واالج 
ال�]'رات   تف�ضها  العالى ض�ورة  ال�عل��  مHسNات  فى  األع�ال  ورواد  وال�0��ع�*   *#�K�ال��/
وال�CK'ل'ج�ة   وال�Cاع�ة  وال�ع�ف�ة  واالق��اد!ة  االج��اع�ة  ال��االت  م0�لف  فى  
ات ��Nوال�

  .وال��\'#ة
على  (وع�فها          إلى   تNعى  ىال�   ال�امعة  تل�  /أنها:   )٨٨٧  ، ٢٠١٧ن،وآخ�و   أوس'خ��� 
 أنA]�ها،   فى   ال�]ل'\ة  ال�غ���ات   و�ح
اث   وال��ازفة  واالب�Kار  ال��ادرة  روح  مN�'#ات   ز#ادة

واإلب
اع   على ال���J  تNاع
ها  م���Kة  س��ات���ات ا  خالل  م*   أفUل  حالة   إلى  حالة   م*  واالن�قال
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 ال�#اد!ة   الق
رات   �وت]'#  ال
خل،  م�ادر  وتC'ع  ،ىال�ات  اءواالك�ف  العل�ى  ال�Yاء  وت�ق�c  وال�#ادة،
وص'الً ال�
یYة  ال�ق�Cات   واس�0
ام  وال�'Wف�*،  ب لل]ال   دور   لها  تK'ن   ر#اد!ة  م�0جات   إلى  ، 
0
م  ال����ع،  فىي  إ!�اب �Nاهج  وتCدة  م
  لقUا!ا   ال����Kة  ال�ل'ل  وت�
   ،ال���0ات   م�ع

  . واالج��اع�ة ��اد!ةقاال ��ة�Cال وت�ق�c ،العل��ة ال��'ث  خالل م* ال����ع
� الق
ل إن ه1اك ت@اخًال فى مفه
م ال�امعة ال��اد�ة  فى >ل م�    ض
ء ما س:9،  فى   ���

الع��ى واألج1:ى  �Eة    و\ال�الى !�@* تع�#|  الف�ال��اد ال�ى ت'ف�   /أنها:ال�امعة  ال�امعة   �تل
��ا أنها مHسNة  ع�ال#ادة األ و�ش�اك ال]الب في أنA]ة ر   الف�ص وال��ارسات والYقافة ل���Aع ،

م* أجل    االس��ا/ة لالح��اجات ال�ق�ق�ة للN'ق، مع األخ� فى االع��ار ع��C االب�Kارت�اول  
ت�ق�c    ال�Nاه�ة خالل  فى  م*  واالق��اد!ة  االج��اع�ة  ال�0�لفة ال���Cة   ال�
ر#n، (  ال'Wائف 

  ر#ادة األع�ال). وأنA]ة � العل�ى، ال��

  

 ية: أهداف الجامعة الرياد -٢

ال�امعات         االج��اع�ة   وال���Cة  اإلقل��ي   لالق��اد   /ال�NCة  هامة  فJات م�   ال�#اد!ة  تع��� 
تNعى  وال�ق�Cات   لألفKار  ��jع�ة  حاضCات   ألنها  ال�ى   ال�
ی
ة،   األع�ال  تعJ#J  إلى  ال�
ی
ة 

�!

امة.  م�Jة  خلc  في  تNه�  ال�ي  والق
رات  ال�'ارد  م*  م�C'عة  م��'عة  وتق�Nم  تCاف�Nة 
)Urbano&Guerrero , 2013, 40(     

ف�]'ر ال�امعة ل���ح ر#اد!ة ق
 ال !@'ن هـ
ًفا فـى حـ
 ذاتـه /قـ
ر مـا !@ـ'ن مNـاًرا ت�0ـ�ه        

ات ال����ع�ة،  ��Nـار و ال�امعة لل��اوب مع ال��غ��ات وال�Nا ال��تNعى ال�امعة م* خـالل هـ

 .ع األصـع
ةعلـى ج��ـ ال����ـع لل��� ع* وت�Cى �ل ما !�@Cه أن !Nاه� فى بCـاء جامعـة ت0ـ
م
   .لI أه@اف ال�امعة ال��اد�ة ف��ا یلى:هFا، وت�

       األع�ال وال���M واالب�Eار: ر�ادة ثقافة ت�س�خ  -أ
إلى  تNعى        ال�#اد!ة  االب�Kارال�امعة   cن   /���   األع�ال  م�ال  في   ت�ق�'Kة  ت
  في   مف�
 سل'ك   ت]'#�  على  وتNاع
   ،ال�غام�ة  تق�ل  م���Kة،  جامعة  وم* ث� فهى  ،ال����ع  مN�ق�ل  تA@�ل

  أن ال�#اد!ة  لل�امعات    !�@*وعل�ه،  (Khademi, Hargoli, 2014, 559) األع�ال.  دةر#ا
ال����ع�ة م*ل  حل'ل  إ!�اد   في  فعاالً   ادورً تHد�   ون�A    ت]'#�  على  ال�Nاع
ة  خالل  ل��
!ات 

القائ�ة  االب�Kارات  في  وال�ع�فة  ال�ق�Cات   على  االج��اع�ة   ال�
ی
   فال
ور  .�امعات لا  ال�'ل
ة 
ذل�   !@'ن   أن  و#�@*  االج��اع�ة  االب�Kارات الCقل، و   وآل�ات   ال���   أنA]ة   Yل فى:ی��   لل�امعات 
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ما  م�@CًاCع 
  مهامها   في  االج��اع�ة   االب�Kارات   ودمج ال����ع،   في   ل
ورها  الC+�  ال�امعات   تع�
االب�Kارات   /اإلضافة �ات   األع�ال  ل�واد   ال�CK'ل'ج�ا   ونقل   ال�CK'ل'ج�ة   إلى �Aاش}ة.  والCال( 

Cetindamar, 2016, 293-294)  
إلــى ت�ق�ــc م�0جــات تعل���ــة عال�ــة ال�ــ'دة، و�عــ
اد أفــ�اد !��لKــ'ن ال�هــارات  ��ــا تهــ
ف      

ال�]��ق�ة ال�ى ت�@Cه� م* م'اك�ة ال�]'رات ال��الحقة فى س'ق الع�ل العال�ى؛ وذلـ� مـ* خـالل 
یـHد� قـ
 األمـ� الـ��  ،ه�Cـةالـ�عل� وال���Cـة ال�ات���ات �ـل واسـ�� ال�'افc وال�'اءمة بـ�* أهـ
اف الع

،  ٢٠١٨.( /اســ� ســل��ان صــالح جــاد هللا، داء علــى ال�Nــ�'� الفــ�د� وال�HسNــىإلــى ت�Nــ�* األ
١٢٥-١٢٢(  

 :ال��Eف ال���S1ى مع ال�غ��ات ال:��Oة  - ب

 /Aـ@ل وال0ارج�ـة 
اخل�ةلا ال��}ة تغ��� في م���ًال  تق
ًما  ت��ز  أن  ال�#اد!ة  ال�امعة  تN�]�ع     
 ال�ـال رأس �#اد!ـة هـ'اللل�امعـة  األساسـي فـال�'رد  ،االق��ـاد!ة /@فاءتهـا  االح�فـا~مـع    دیCام�@ي
 Gـــــ�Aة: ال�� .والق�اد!ـــــة ال�#اد!ـــــة وال]ـــــالب و�فـــــاءاته�، و�ـــــ�ل� ال�هـــــارات  ن والعـــــامل'  األســـــات

Burykhina, (  
علـ�� ال�ـامعى وسـ'ق بـ�* ال� X ال'ث�ـcوتهـ
ف ال�امعـة ال�#اد!ـة إلـى ت�ق�ـc ال�ـ�ا/ (29 ,2009, 

لع�ل م* خالل تCف�� ال�امعات ل��Aوعات اس��Yار#ة تل�ى اح��اجات ال����ع، وت'ف�� م�ادر ا
ــل خارج�ــــة لل�امعــــة؛ م�ــــا یــــCع@n علــــى ت�ق�ــــc ال�'اءمــــة بــــ�* اح��اجــــات ســــ'ق الع�ــــل  ت�'#ــ


او� ال�ه
�، م��
 غ��C س' C٣٠، ٢٠١٤#ل�، وم�0جات ال�عل�� ال�امعى.(!اس� ف��ى اله(  
عة ال�#اد!ة جJًءا مهً�ا م* ن+ام االب�Kار ال'Cjى لل�الد، فهى ت�Yـل ال�Aـه
 ال�ام  تع
   وعل�ه،    

ال�HسNــى ل�Aــ@�ل االب�Kــار، وتNــاه� فــى ال�Cــ' االق��ــاد� والقــ
رة ال�CافNــ�ة ال
ول�ــة، م�ــا جعــل 
 نAـ]ة نقـلسـعة مـ* أمع+� ال�امعات فى ج��ع أن�اء العال� ت]'ر مهامها فى ش@ل م��'عـة وا

ــا مــــ* ال� ــل ال�CK'ل'ج�ــ ــ�ة فــــى نقــ ــادة ���ــ ــاك ز#ــ �انــــf هCــ �ــ�ل ــة لــ ــCاعة، ون���ــ ــات إلــــى ال�ــ امعــ
ال�CK'ل'ج�ــا بــ�* ال�امعــات وال�ــCاعة ل�Nــ'#c ن�ــائج /�ــ'ث ال�امعــات، �'ســ�لة مــ* وســائل نقــل 

مC+�ــات  وتعJ#ــJ الــ�وا/X مــع ،واج�هــاد ال�امعــات ل�قــ
!� بــ�اءات االخ�ــ�اع لل����ــع ،ال�CK'ل'ج�ــا
  )٨٥، ٢٠١٨ص وال�Cاعة. (أمانى ع�
الع+�� م�زوق شل�ى، خ�� والق]اع ال0ااألاأل/�اث 

  
  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣١٠  

 ت��1ة الEفا�ات ال��اد�ة لل�
ارد األكاد���ة:  -ج 

تNعى ال�امعة ال�#اد!ة إلى ت��N* م�0جات ال�عل�� ال�امعى، وت�ق�c ال���Cة االق��اد!ة       
ا،  تــأه�ًال  لـــة مHهلــةوال��ــJة ال�CافNــ�ة مــ* خـــالل وجــ'د قــ'� عام ا ومه�Cــً و�عــ
اد رأس مـــال ت]��ق�ـــً

(ثابــf ح�ــ
� ثابــf م��ــ
،  /Aــ�� علــى درجــة عال�ــة مــ* ال�ع�فــة وال�هــارة والقــ
رة علــى اإلبــ
اع.
ت�ف�J عقل�ة ر#ادة األع�ال ب�* ال]الب ته
ف ال�امعة ال�#اد!ة إلى و   )٢٣٩، ٢٠١٨وآخ�ون، 

د!ـة القـادر#* #ع ذوG ال�هـارات ال�#اال�Aـار * أصـ�اب  �ن�اج خـ�#��* مـ، و األكاد!���*و وال�'Wف�*  
صـغ��ة وم�'سـ]ة بـ
ًال مـ* ال��ـ� عـ* وWـائف  شـ��ات على خلc ف�ص ع�ل م* خالل إنAـاء 

 ؛ة م* خالل بCاء أنAـ]ة تعـاون ق'#ـةس
 الف�'ة ب�* ن�ائج ال�امعات وق]اع ال�Cاع، و م�U'نة
�ــــة لل��
یــــ
 الــــ
اخلي داع أكاد!��ــــةت]ــــ'#� ثقافــــة و ، عــــJز ال�ــــCاعة القائ�ــــة علــــى ال�ع�فــــةم�ــــا !
Nدة.ال�
  )Harthy , 2014, 28)  Al ��� مع أه
اف وغا!ات م�
م* خالل   ؛الKفاءات والعق'ل ال�#اد!ة  ت]'#�  �امعة ال�#اد!ة ه'لله
ف ال�ئ�n  فالوم* ث�،     

األع�ال لال�عل��  ب�امج   إلى  �#ادة  ته
ف  ثقافة  ال�ى   �Aاألع�ال  ن (ال��ف  ر#ادة  ال]الب  �J  ب�* 
األع�ال ال��ار#ة و�دارة ت]'#�ها،    ال�هارات الالزمة ل�
ءال]الب على    وت
ر#^  ال'عي) ،ورفع  

الف�ص  واس�0
ام   
ل��
ی األع�ال  ر#ادة  ق
رات   *�Nوت�  ., et al , 2015, 1)   

(Hassanzadeh    
  دع� ال��Mة ال�1اف%�ة ال�%�@امة:   -د


 ال�امعةC�Nع�    ال�#اد!ة  ت
  : �Yل فى ال�ى ت�ة لل�امعات و ال�Cاف�Nال�Jا!ا  إلى الع
ی
 م* ال��ائJ ل
  ) ٤٩ -٤٨، ٢٠١٧(صالح ال
ی* م��
 ت'ف�c، ش��#* ع�
 م�سى،  

اس��ات���اتها    م�ا/عة -  ت]'#�  وتع�ل على  ال����ع،  وت����ة  الع�ل  فى س'ق  ال�]'رات 
 وخ]]ها و\�ام�ها و�افة فعال��ها /�ا ی'اك^ تل� ال�]'رات.

و  -  /ال�ع�فة  وااالل�Jام  ااألص'ل  والعامللألع�اف  نفNها  وتلJم  /ات�اعها�ه�Cة،  وت��Cة    ،�* 
ال�'ان^ االح��اف�ة ف�ه�، وم* ث� ت'ف�� ال�Aو� وال�ق'مات ال�ى ت�Nح /ال'ص'ل إلى 

 مN�'#ات األداء العال��ة. 

عال�ة    الع�ل -  ق
رات  لها   cق�! /�ا  وع�ل�اتها  ووسائلها  إم@ان�اتها  وت]'#�  ت��Cة  على 
 ����Jة. ��A#ة ال�'ارد ال/ال]ل^ ال��'قع على ال
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 -  Jع�� ال��
ة ال�Cاف�Nة م* خالل ام�الك تCK'ل'ج�ا ال�عل'مات واالت�االت وت]��قها م*  ت
 ق�ل ج��ع األف�اد.

االس��ات���ة /ال�'افc مع مN�'#ات ال�ع�فة العل��ة وال�]'رات ال�ق�Cة فى   هاخ]]  إع
اد  - 

  �A#ة، ومم�االت ال�عل�� وال�
ر#^ وال�أه�ل وت��Cة ال�'ارد ال�C�Nإل�ه م* دراسات ا ت

 ة و\�'ث ت]��ق�ة. عل��

اإلن�اج   -  م�ادر  مع  اإل!�ابى  /ال�'اصل  ال�ع�ف�ة  وم�ادرها  تق�Cات  وت�
ی�  اب�Kار 
 ال�ع�فة العال�ى وت]'#عه ل�ق��Uات ال��}ة ال��ل�ة. 


امة.الاس��Yار ق
راتها اإلب
اع�ة وت'ج�هها فى  - �Nة ال���C�مة ال�#اد!ة وال
0 


ل� عM�Mت   -ه O%اع�ة لل�امعات:ة االج��ال� 

جCى    ته
ف     على   J�ت� ال  ال�ى  االج��اع�ة  األع�ال  ر#ادة   cت�ق� إلى  ال�#اد!ة  ال�امعة 
ال�Yوة  *#'Kاألر\اح وت  XفقCKفه، ول
العامة، و\ه�ا   أ!Uًا  ا ته إلى خ
مة ال����ع وال��ل�ة 

اال األه
اف   J#Jتع هى  ال�#اد!ة  ال�امعة  م*  ال�ئ�Nة  الغا!ة  ب*  .ة وال��}�  ج��اع�ة فإن   
(أح�
وآخ�ون،ع�
ال�ح�  �����Aال  *٦٢  ،٢٠١٤(   ��ل�و  ،   
  أن   شأنها  م*   وال�ي  اإلن�ازات   ت'ل�


امة.  ال�امعة ب��ق�c  ت�Nح�N)   ال�Peterka & Salihovic,  2012, 110(  

امةإلى ت�ق�c ما !ع�ف /ال�#ادة االج��اع�ة وال�#ادة ا  ال�امعة ال�#اد!ة أ!Uًا  تNعىو        �Nل� ،

االج��اع�ة  فال�#ا إلى    ع*  ع�ارة دة  والNعى  الف�ص  الك�Aاف  م'جهة  وع�ل�ات  نAاjات 
  ��ل�و ال0]�،  و�دارة  واالس��اق�ة  اإلب
اع  م* خالل  االج��اع�ة  ال�Yوة   J#Jتع  
/ق� اس��Yارها 
األع�ال  إدراك  ال��}�ة واالج��اع�ة م* خالل  ال�A@الت  تNه� فى حل  ال�ى  
امة �Nال�   ال�#ادة 

  )١١٩ -١١٤ ،٢٠١٧جالب، وآخ�ون، إحNان ده� (. الCاج�ة
واإلسهام فى ال��'ل إلى   ،وم* ث�، ته
ف ال�امعة ال�#اد!ة إلى تعJ#J ال���Cة االق��اد!ة       

وت'ف�� ال�ع�فة،  االب�Kار  م���ع  ثقافة   �Aن ع��  ج
ی
ة  ع�ل  ب�*    ،ف�ص  األع�ال  ور#ادة 
ا ثقافة  وت��Aع  ال�امعة،  وjال�ات  العل��ة  ورعا!ة    ل��ادرة،jالب  العائ
  االب�Kارات  ذات 

 �'�C�االق��اد� واألث� ال . 

  :أهمية الجامعة الريادية  -٣

فهى    ،��ق�c ال���Cة االق��اد!ة واالج��اع�ةلت�K* أه��ة ال�امعة ال�#اد!ة فى دورها الهام       
* ث�  مو   ،�اج�ةف�ص ع�ل، وتع+�� األس'اق، وز#ادة االب�Kار، وت��N* اإلن  ت'ف��  تNاع
 على
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م���لفهى   ����ك  االق��اد�   ت'صف   '�Cال ال��ادرة  ��ا    ،ل
ع�  روح   
ت'ل� على  تع�ل 
أب' الAع�،   (ح�C* ت���N سل��ان .واالب�Kار، وتNه�ل إدماج ال
ول الCام�ة فى االق��اد العال�ى

،٢  ،٢٠١٦ (  
أه��ة       فىال�#اد!ة    ة ال�امع  وت��Yل    'ث وال��  اد!��ةكاأل  وال��االت   ال�ق'ل  ت]'#�   أ!Uًا 
ح
   ال�ع�فة  على  فقX  ت��J  ل�  ال�ي م*  ت]��c  ولK*،  ذاتها  فى  إ!�اد    ال�ع�فة  ل'ل حأجل 

ال�ى  ��
!ات الو   �A@الت لل ت��Aع،  ال����ع  ت'اجه  ال�ل�ة   ��ل� وت'ل�
   االق��اد!ة،  ال���Cة  و
تق�Cات   االس��Yار  وت�ف�J  الع�ل،   ف�ص   �!�اد و   ال�Uافة،  الق��ة ة  ال�J   ��CتعJ#و   ال�امعة،  في 

    )(Cetindamar, 2016, 290 - 291 .ال�امعة تc#'N تق�Cات  #J وتعJ  ال��ل�ة، ��اد!ةاالق
  ال��لي   ال�ع�
ی*  على  والع�ل  ال�ف��K  على   ال�0#��*  ق
رة  ته�� ال�امعة ال�#اد!ة ب���Cةو      

وم�
عة،  /]�#قة   والعال�ي   نفNها   ال�امعة  ��jعة  م*   و�Wفة   الق
رة  ه�ه  وت��ح  م���Kة 
ت��Yل      )Gibb, et al  (15 ,2013,.والعال��ة  �ل�ةال�  ال�غ��ات   ل�'اجهة  �اتهاس��ات��او  ك�ا 

ال�#اد!ة  ال�امعة  الف�K#ة،  فى  أه��ة  الق
رات  االق��ادG   ت]'#�   '�Cال اس�
امة   J#Jوتع
  ) ,Burykhina .واالج��اعي والYقافي

مHسNة لقابلة لل�c#'N إلى �0جات اعلى ال�  ة ال����J الc�U!�#اد ال�امعة  الت�ع
� ه�ا، و         (39 ,2009 
�ل� األف�اد، و#�� ت'س�ع ال�
ر#n وال��� م* ال��اض�ات   ،م�ع
دة األوجه تA@ل ال�C+�ات �و

وال]ال^   األس�اذ  ب�*  الف�د!ة  والعالقات  ال��اعي.    إلىال�قل�
!ة  ال���  وف�ق  ال���#�ي  ال�عل�� 
ال�CK'ل'ج�ا وت�ق� نقل  ال�#اد!ة ت�عل  ال���Cفال�امعة   cل' ت�ة مه�ة أ دمج ه�ه    كاد!��ة، ح�ى 

  )Etzkowitz,2013, 487(.ال�هام في مC+'مة ال�عل�� وال��� العل�ى داخل ال�امعة
ال�#اد!ة  ع�لf وم* هCا،         ع��   في  ال'�Cjة   االج��اع�ة والق��  للYقافة  ��ارس  ال�امعات 

  م�اشً�ا   م�
ًرا  ل���ح  وة�Y ال  'ز#ع�ل  أداة   �'نها  م*  مه��ها  تع�#|  إعادة  ث�وم*    ،الN'ق   اق��اد 
 
 الف'ر#ة  ل0
مة االح��اجات   jالبها  /إع
اد   فقX  م]ال�ة ل�n  فال�امعات   ،وت��Kلها  ال�Yوة  لـ�'ل�
  الع�ل ف�ص    خلc  على  أ!Uًا ت��Aعه�  ولK*  الع�ل،  إلى  الNلn  ال�Nار  نهج  خالل  م*  للN'ق 

  (Gupta, 2007, 2) .واإلب
اع االب�Kار خالل م*
فوعل�ه            ُ!�@Cها امعات ال�،   ج'ان�ها /@امل وال��ع
دة ال��C'عة م
خالتها ت�'#ل ال�#اد!ة 

 ت��N* ج'ان�ها، /غ�ض  م0�لف في /ال�#اد!ة ت��N ع�ل�ات  خالل م*  وال�ال�ة وال�اد!ة ال��A#ة

 ،وت]��ق�ة أساس�ة و\�'ث  ،ب�}�ة وفعال�ات  ،وثقافات  ،وأن+�ة ،jالب  م* ال�امعات  م�0جات 
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ال���N* ذل� كل !ة،/ال�#اد  واتNامها 
امال به
ف �N� ة لل'ضع�ة�NافC�م* الع�\�ة لل�امعات  ال 

  ) ١٠١ ،٢٠١٦ع�
، أ!�* عادل ع�
الف�اح  .(م�Kامل ن+ام مC+'ر
ث�         االق��ادGال�#اد!ة  ال�امعة  تNه�  وم*  االب�Kار  االج��اع�ة  ،في  و وال���Cة    �اوز �ت، 
�  �فاعوال  �فة، ال�ع�س�لة  إلى ما !ع�ف ب ال�ع�فة  نقل  ��A�اع�ة م* عافمع ال�هات الل/ال
  لة اإلب

J#Jة األخ�� ل�ع�NسHاإلقل��ي.  ال��االت ال� '�Cال  
  التعليم الجامعي المصري المعاصرواقع طبيعة ثانيًا: 

       
  وس�لة   وهى  ال��االت،  �افة  في   ال����ع  وت��Cة  ل�]'#�   األساس�ة  ال���Jة  ال�امعات تع
 أوجه   م*  الع
ی
   !A'\ه  ���G ال  ال�امعي  ال�عل��  واقع  أن  إال  Uلفأ  مN�ق�ل  ن�'  ال����ع
ف��ا یلى:  ال�عل���ة  ال�C+'مة  عCاص�  ج��ع  في  والUعف  الق�'ر (سل'� م��
    وال�ى ت��Yل 

،(عفاف م��
 جایل، )٩٨،  ٢٠١٦(م��
 ع'ض ال��\��،    ،)٤٩٣،  ٢٠١٧ال�ا/عى ال��#�لى،  
  ) ٢١٦، ٢٠١٥(الNع�
 ب
ی� سل��ان،   )،٣٥، ٢٠١٥
اغ�اب   - ١  �Kق� ف االس��ات��ى   X�[0�اتها ل
ووح ال�امعات   �
ل  �
ال� وj'#ل   ��

 ال�0�لفة.  

ال�امعى - ٢ ال�عل��  فلNفة   
ت�
ی على  االس�ق�ار  و ع
م  رس�  ،  فى  العل��ة  ال�ؤ#ة  غ�اب 
 س�اسات و\Cاء خ]X ال�عل�� ال�امعى.

٣ - Nال J� ز.ء اإلن�ال]ة، و\Xس�]�ة الX�C اإلدار� ال�قل�
�، وال�وت�*، وال���وق�ا�jة، وت��

 ة م* ���Y م* الق�'د اإلدار#ة وال�ال�ة وال�C+���ة. ع
م ت��ر ال�امع - ٤

 غ�اب ال��اس��ة فى سل��ة األداء وع
م ات0اذ الق�ار فى ال'قf ال�Cاس^.   - ٥

غ�اب اله�اكل ال'�Wف�ة لألقNام العل��ة /ال�HسNات ال�عل���ة وعالق�ها /األع�اء ال�عل���ة   - ٦
 ق�N.ة فى �ل  وال���Yة وال����ع�

 ال�ؤ� ب�* الق�ادات م* ه�}ة ال�
ر#n والق�ادات م* اإلدار#�*.وج'د ف�'ة م��Kرة فى   - ٧

 ت�0U اله�اكل اإلدار#ة وتقادم الC+� اإلدار#ة.   - ٨

 .ضعف ال�الءمة ب�* ال��امج ال�عل���ة و\�* م�]ل�ات واح��اجات س'ق الع�ل - ٩

ال� - ١٠ مCاهج  بCاء  ع�ل�ة  ی'جه   ��Kف إjار  إلى  ال�االف�قار  و#عل��  'جه ع�ل�ات امعى، 
 ت
ر#n وتق'#� ال�Nاقات ال
راس�ة ال�امع�ة على أسn عل��ة ح
یYة. تX�[0 و 
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فى حل  - ١١ العل�ى  ال���  تأث��  ال�]��قى، وضعف  الع�ل  العل�ى ع*  ال���  انف�ال 
ال�A@الت ال�ل�ة، و�ح
اث ت]'ر شامل تق��Uه جه'د ال���Cة االق��اد!ة واالج��اع�ة  

 .الAاملة

 غ��   ال�'ز#ع   ن���ة  إل�ها   ال�'جهة  ال�ال�ة  لل���0ات   إه
ار  م*   ال�امعات تعانى   - ١٢
 
  ارت�اjًا   األب'اب   أك�Y  على  ال����J  وع
م  ال�0�لفة،  األب'اب   على  ال�ال�ة  لل�'ارد   ال��

cاف  ب��ق�
 . ال�عل���ة الع�ل�ة أه

  الى ل ال�/الA@تUح أنه  اواقع ال�عل�� ال�امعى ال����  ]��عة  م* خالل الع�ض الNابc ل    
/�N}'ل�ات  للق�ام  مه�أ  م�ع
دةغ��  /��غ��ات  !�'ج  وعال�ي  م�لى  م���ع  فى  ال��Cام�ة  . ه 

 ��ف�C+'مة ال�عل�� ال�امعى ت'اجه الع
ی
 م* ال�A@الت ال�ى ت�'ل دون ت]'#�ها /الA@ل ال
  ص�غٍ   وه�ا ال'اقع ف�ض على مC+'مة  ال�عل�� ال�امعى ال���� ت�Cى  یالئ� الع�� ال�ع�فى.

 
ل�'اعلى    تع�ل  ی
ةج یHهله  /�ا  ال�ق
م ت]'#�ه   cوت�ق� عل�ها،  وال�غل^  ال��
!ات  ه�ه  جهة 
ال�ى تNه� فى ت�ق�c    وم* ه�ه ال��غ ص�غة ال�امعة ال�#اد!ة   ،العل�ى وال�]'#� ال�CK'ل'جى 

 ال���Cة االق��اد!ة واالج��اع�ة. 

  اديةبصيغة الجامعة الري التى تحتم اFخذالمجتمعية  التحدياتثالثًا: 

'عة م* ال��
!ات أف�زتها م��Jعة م* الع'امل والق'� ال��ل�ة  ی'اجه ال�عل�� ال�امعى م��    
والعال��ة ت�عل م* ت]'#�ه م]لً�ا ق'مً�ا، وض�ورة ح�ات�ة وم���ع�ة ل�'اجهة تل� ال��
!ات وما  

 
!ات  ت]�حه م* إش@ال�ات، وما ت��له م* ف�ص وم0ا�j ج
ی
ة وغ�� م�N'قة وت��Yل تل� ال��
  یلى:  ف��ا
 العولمة: -١

هـا ال�ـى 'ل�ة ته
یً
ا لألن+�ـة ال�قل�
!ـة القائ�ـة ومقـ
راتها فـى ال�فـا~ علـى ق��هـا وث'اب�العت�Yل     
 
�'نهـــا ال ت�ـــ'اف� ف�هـــا اإلم@ان�ـــات ال�اد!ـــة والقـــ
رات  ؛ل�لـــ� األن+�ـــة تأسNـــf عل�هـــا، فهـــى ته
یـــ

ــ ــة القادمـ ــات ال�عل���ـ ــة ال�HسNـ ــا ل�CافNـ ــى تHهلهـ ــ�#ة ال�ـ ــال�Aـ ــ* أحUـ ــاة مـ ــ��، ان ال�Uـ رات األخـ
ــة  ــ�ون، م��لـ ــ�J وآخـ ــf العJ#ـ ــاعى به�ـ ــ
 ال�فـ ــ� م0�لف.(أح�ـ ــة وفKـ ــل ب�ؤ#ـ ــ
ه بـ ــالعل� وحـ ــ�n /ـ لـ
٢٢٥، ٢٠١٨(  

ا     وم* ث� أص�ح ال�عامل مع Wاه�ة الع'ل�ة ی�]ل^ ام�الك أدواتهـا مـ* علـ� وتCK'ل'ج�ـا، وأ!Uـً
ا !Nـاع
 علـى م'اك��هـا، و#�ـ'اف� ف�ـه  ا اج��اع�ـً ضـ�ورة تـ'اف� القاعـ
ة الف�K#ـة ال�ـي ته�ـئ لCـا مCاخـً
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�ـ� ت��ـ'ل العقالن�ة وال
!�ق�ا�jة، /��� !فـ�ز لCـا عقـًال ج
یـً
ا قـادًرا علـى ال�'اجـ
 /الفعـل فـى ع
وال !�
� إلع
اد ه�ا العقل م�اوالت اإلصالح ال�Jئي ، ف�ه الع'ل�ة إلى ه��Cة ثقاف�ة واق��اد!ة

ل�ـــ�امج أو س�اســـات ال�علـــ�� ال�ـــامعي، و�ن�ـــا /ـــات األمـــ� ی�]لـــ^ ح��ـــة ثقاف�ـــة م�عـــ
دة وم�Kاملـــة 
اجـ
 داخـل األ/عاد، على أن تK'ن ال�امعـة فـى قلـ^ هـ�ه ال���ـة، و#ق�Uـى هـ�ا مـ* ال�امعـة ال�' 

ال����ـــع، وال�فاعــــل مـــع �افــــة ال�HسNـــات، وخاصــــة تلـــ� ال�ــــى لهـــا دور فــــى إعـــ
اد هــــ�ا العقــــل 
  )٤٨، ٢٠٠٩ی'سف س�
 م��'د، .(ال�AC'د 

  

 : ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت -٢
تعــ
 الYــ'رة ال�عل'مات�ــة أهــ� ت�ــ
!ات ال�Uــارة ال�
یــ
ة، ح�ــ� Wهــ� ســ�ل مــ* ال�عل'مــات،               

f ال�Aــ@لة ال�ق�ق�ــة ت��Cــ� فــى ��ف�ــة الــ��@� فــى الKــ� الUــ�0 مــ* ال�عل'مــات، ��ــا وأصــ��
Wهــ�ت مAــ@لة ��ف�ــة ت'�Wــف هــ�ه ال�عــارف وتC#J0هــا وت'ل�ــ
ها /Nــ�عة ودقــة، واإلفــادة مCهــا فــى 
م'اجهــة ال�غ�ـــ�ات الNــ�#عة ال�ـــى ال ت�علـــc /ــأم'ر ال�CK'ل'ج�ـــا واالق��ـــاد ف�Nــ^، ولCKهـــا تAـــ�ل 

  )١٢٦، Y٢٠١٥قافة واألفKار. (إلهام ع�
ال���
، أ!Uًا األخالق وال
  

فـــال�عل�� ال�ـــامعى فـــى ع�ـــ� الYـــ'رة ال�عل'مات�ـــة وال�CK'ل'ج�ـــة !�ـــ^ أن ی��ـــ�ر مـــ* عJل�ـــه        
ل�C]لc إلى آفاق ج
ی
ة ل�\X ال��عل� /����عه ومA@الته، وال
ور اإلن�ـائى لل�امعـة ی�]لـ^ مCهـا 

Cا ومه ا وأكاد!��ــً ا ل�Cــ'ه ال�0Aـىإعـ
اد ال]الــ^ اج��اع�ـً وز#ـادة ق
رتــه  ،وت��Cــة مهاراتـه الف�K#ــة ،�ـً
/اسـ� سـل��ان صـالح  ( .على ال�عامل مع ال�ق�Cات ال�
یYة /�ا ی�الءم مع ق��Cـا وعاداتCـا وتقال�ـ
نا

فلق
 ف�ض ال�]'ر ال�CK'لـ'جى علـى ال�امعـات مCـاحى ج
یـ
ة، وأصـ�ح   )١٠٦،  ٢٠١٨،  جاد هللا
��عاتها، وم�ا/عة ال�]'ر ال�CK'ل'جى وال�Nاه�ة ف�ه، وت]'#� م* ح���ة مN}'ل�اتها الCه'ض /��

ا فـى ضـ'ء ال�]ـ'ر  ا واج��اع�ـً ا و�دار#ـً   )٢٤١، ٢٠١١،عای
ة /اك��ال�CK'ل'جى وم�]ل�اته.(ال��امج وال�Cاهج ال�عل���ة، و�ع
اد الق'� ال��A#ة عل�ً�ا وف�Cـً
ث�       ال  وم*  تق�Cة  فى  العال�  !ع�Aه   ��ال الهائل  م���ع  فال�]'ر  �ل  على   ���! �عل'مات 

ودولة م'اك�ة ه�ا ال�]'ر، والع�ل على اك��ال حلقات مC+'مة معل'مات�ة ب
ًءا /األن+�ة وم�وًرا 
الCهUة   وسائل  م*  ح���ة  وس�لة  ب'صفها  ال�Hهلة،  ال'�Cjة  /الK'ادر  وان�هاًء  ال����ة،  /ال�Cى 

ال��\�  ع'ض   
خاصة.(م�� /�فة  االق��اد!ة  والCهUة  عامة  فY'رة    )٢،  �٢٠١٦،  /�فة 
ال����عات  ب�*  العالقات  م*   
ج
ی لA@ل   nسHت  fأض� واالت�االت  ال�عل'مات  تCK'ل'ج�ا 
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والYقافات وال�K�الت االق��اد!ة وال�Nاس�ة وت�ه
 ل�N�ق�ل ج
ی
، إضافة لK'نها م* أه� العCاص�  
  ) ٢١٣، ٢٠١٦(أح�
 أم��
 جل�ان، فائ��A/ c ال���، .ال�ى تHث� على ج'دة األداء لل�C+�ات 

 التوجه نحو اقتصاد المعرفة: -٣

إن�اء      فإن  والق'ة،  ال�Yوة  وم�
ر  ال�ع�فة،  الق��اد   nال�ئ� العامل  هى  ال�ع�فة   fان� ل�ا 
ق
رات ال��A ومهاراته� أساس تK'ن اق��اد ال�ع�فة وjاقة ن�'ه، و\�ل� !ع��
 اق��اد ال�ع�فة 

A/ �'عة وق
�#ة مHهلة وم
ر\ة، ث� وج'د تق�Cات  على ع��C#�* أساس��* ه�ا: وج'د عق'ل م�
/@فا 0
م �Nت ال�ى  واالت�االت  عال�ة،  ءال�عل'مات  ت
ر#ً�ا فة   �Yأك ال��A#ة  ال�'ارد   fان� Kل�ا 

ال�ق�Cات  ال�ع�فة �ل�ا    ،وتأه�ًال، وقادرة على االس�0
ام األمYل له�ه  ساه� ذل� فى تع+�� دور 

افى ت�ق�c ال�Nة ال���C�ة ث� ال#�Aة ال���C�أ.مة) ،
  ) ٢٤١ ،٢٠١٤ح�
 على ال�اج م��

 
أد� االق��ــــاد ال�ع�فــــى إلــــى تCــــ'ع وت�ــــ
د فــــى أدوار ووWــــائف ال�امعــــة ح�ــــ� هــــ�ا، ولقــــ
أص��f مN}'لة /�'رة رئ�Nة ع* ت]'#� مC+'مة ال��� واالب�Kار، وال�Aار�ة فى تA@�ل عال� 

لــ�� م�]ــ'ر ت�ق�ــc تعو األع�ــال، وتعJ#ــJ وضــع�ة الق]ــاع ال�ــCاعى وتــ
ع�� ت]لعــات ال����ــع، 
ــ
 أح( .�ن�ــــاج ال�ع�فــــة العل��ــــةو لل]ــــالب،  ــة ) ١٦٠،  ٢٠١٨ناصــــف، �* �ــــ
 حNــــم��ــ فال�امعــ

 تعـ
  أن م�ق
مـة، !ف�ـ�ض  و�م@ان�ـات عل��ـة م�
عـة /Aـ�#ة ك�C+�ة مع�ف�ة، و\�ا ل
یها م* jاقـات 

هـي بCـاء ال�ع�فـة وت'�Wفهـا فـى  و�Wف�هـا ألن عـامًال  لل���ـة االق��ـاد!ة القائ�ـة علـى ال�ع�فـة؛
c��[م�ال األع�ال، وت *�N��مات، األدوات  ال�ع�فة ل
 /�ـ
  ال�ع�فـة وفـى م�ـال والع�ل�ات وال0ـ

   )٣-٢، ٢٠١٧ذاتها. (إب�اه�� فالح إب�اه�� الA'اه�*، 
ل�ل� فال����ع فى أمn ال�اجة إلى االه��ام /ال�امعات وت�'#لها م* مN�'� ال�عامل مع      

وص'  ال�ع�فة  بCاء   �'�Nم إلى  مع  ال�عل'مات  ال�عامل   
Cع ال�'قف  ع
م  /�عCى   ،c��[�لل ًال 
ال�عل'مات وحف+ها، و�ن�ا ت��اوز ذل� ل�Cاء ن+� مع�ف�ة ذات معCى تق'د إلى إن�اج ال�عارف، 
ل���ح ال�امعات مه�أة ل
خ'ل اإلنNان الع�\ى م���ع ال�ع�فة /0]ى ثاب�ة ت�تJK على اس��Yار  

ارف ج
ی
ة، تNه� فى تق
م وت]'ر اإلنNان وال����ع  العل� وال�ق�Cة وثقافة ال����ع فى تc#'N مع
ع�
هللا م��
 أح�
 سه��  مًعا.(  *Nاب  ٢٩٨،  ٢٠١٣،  حNإك ی�]ل^  ال�ع�فة  فاق��اد   (

ال��#�0*   إلى  /�اجة  الع�ل  س'ق   
!ع فل�  الع�ل،  لN'ق  !��اج'نها  ال�ى  ال�هارات  ال��#�0* 
ت��Cة فى ال�ف��K واإلب
اع واك�Nاب ال�ی* ال !�لK'ن إال حفk ال�عل'مات واس�+هارها، دون أ�  
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على   ال�
ر#^  مع   c��[�ال إلى  ال�ع�فة  ت�'#ل  و��ف�ة  واك�Aافها  ال�عل'مة  ال��� ع*  مهارات 
  .مهارة الع�ل ال��اعى

  

 التنافسية العالمية:  -٤

م* ال�الحk أن الق
رة ال�Cاف�Nة لل�امعات ال���#ة ق
 تقل�f وتUاعفf وذل� ن���ة ت
نى     
و  ال�C�ج  على  ج'دة  لJاًما  أص�ح  ل�ا   ،n#ر
ال� ه�}ة   'Uع إم@ان�ات  وضعف  ال]ال^،  ه' 

ال�C+'مة  ال�امعات ال���#ة أن تK'ن فى م'قف تCافNى م���J، وأن ته�� /�'دة أداء مYل� 
الCه'ض  أجل  م*  إم@ان��ها  �ل  ت'Wف  وأن  إدار�)،   ،n#ر
ال� ه�}ة   'Uع ال�عل���ة(jال^، 

�امعة ال�#اد!ة، ووضع معای�� تق�n على أساسها أداء  /�N�'� أدائه� ع* c#�j ت�Cى ص�غة ال
  )٥٦٦ -٥٦٥،  ٢٠٠٦أعUاء ه�ا ال�Yل�.(ح�اة م��
 خ]اب، 

الUعف و     ونقا�  ال�ه
ی
ات  م'اجهة  على  ق
رتها   �
�/ لل�امعات  ال�Cاف�Nة  الق
رة  ت��
د 
الق
رة على   وتع]�ها  أفUل،  تCافNى   J�م� فى  ال�امعة  ت�عل  فهى  ال��}�ة،  ال�قاء وال��
!ات 

��ا ت+ه� تCاف�Nة ال�امعات م* خالل االس��Yار األمYل وال����J لق
راتها   ،'�Cواالس���ار#ة وال
و�م@اناتها فى ت
ع�� م��Jها ال�CافNى وم'اجهة ت�
!ات ال�CافNة.(عC�� م��
 أح�
 ع�
العال، 

٢١٠،  ٢٠١٧!
ة، واألخ�  ) األم� ال�� ی�]ل^ م* ال�امعات إعادة الC+� فى م�ارساتها ال�قل�
      /��غة ال�امعة ال�#اد!ة.

م�ادرات      تCاف�Nة م* خالل  م�Jة  ال��'ل على  ال�امعى  ال�عل��  ل�HسNات  ه�ا، و#�@* 
بYقافة   الف'ز  فى  أداء  م*  األف�اد  مافى  أفUل  ل���ز  وال�عل�؛  والKفاءة،  االب�Kار،  تNهل  إدار#ة 

ة األغ�اض والKفاءة، /اإلضافة إلى  م'جهة وض�ور#ة، ول�'ل
 م��'عة ����ة م* ال�ع�فة م�ع
د 
الق
رات ال
یCام�@�ة ال�ى تNاع
 ال�HسNة على ت]��c ه�ه ال�ع�فة والKفاءة /A@ل خالق على  
ه�@ل   ب�*  خالق  /A@ل   cت'ف ال�ى  ال�ه�ة  ال��ادرات  إلى  /اإلضافة  مع�Cة،  س'ق�ة  ف�ص 

العال��ة.(م��'د  ال�C+��ى مع اس��ات����ها  ال��اح ون+امها  ف'ز� أح�
 ب
و�، ع�اد    ال�HسNة 
   )٣٥١، ٢٠١٨ن�� ع�
ال�@�� م�]فى،  

  :انخفاض كفاءة التعليم الجامعى -٥

أص�ح ال�عل�� ال�امعى /أش@اله وأن�اjه وع�ل�اته ال�قل�
!ة غ�� قادر على ال�Aـار�ة الفعالـة      
لJ#ـادة فى ع�ل�ة اإلصـالح وال���Cـة، وتقل�ـf ق
رتـه علـى اسـ��عاب ال]لـ^ ال��Jایـ
 عل�ـه، ن+ـً�ا ل

الهائلة فى م�0جـات ال�علـ�� الYـان'� فUـًال عـ* ز#ـادة م�]ل�اتـه ال�اد!ـة، فـال�عل�� ال�ـامعى !عـانى 
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 -٣٢٤، ٢٠١١ســ��� ع�
ال���ــ
 الق]ــ^، ( مــ* ضــعف فــى ج��ــع ج'انــ^ ال�C+'مــة ال�عل���ــة.
٣٢٥(  
ق     لل����ع، وع
م  ال�امعات ��X[0 مع�فى  ل
ور  ال'اض�ة  ال�ؤ#ة االس��ات���ة  �ام  فغ�اب 

فى   م�اش�ة   n@انع  ��ال الAئ  ال���Cة، وه'  ل0
مة  وال�ع�فة  العل�  إن�اج  فى  ب
ورها  ال�امعات 
  �'�Nا أن غ�اب ال�'جه االس��ات��ى على م��تJای
 الف�'ة ال�ع�ف�ة ب�* م�� وال
ول ال��ق
مة، 
أجهJة    �Uت مHسNة  إلى  ال�امعة   fت�'ل ح��  الهامة؛  ال��
!ات  أه�  م*  !ع���  جامعة  كل 

�وق�ا�jة، ت�N]� عل�ها سلNلة م* الق'ان�* والل'ائح وال�ى تNه� /A@ل ���� فى ته��� دورها  ب�
  )١٨، ٢٠٠٩(مع�J خ'رش�
، م�N* ی'سف،   األكاد!�ى.


ت أزمة ال�عل�� ال�امعى ال���� فى االع��اد على اإلنفاق ال�@'مى فى ال��'#ل       Nوت�
وت�ت^ على ذل�   ع وال�]'#� لل�عل�� ال�امعى،/A@ل رئ�n م�ا ش@ل ق�ً
ا على إم@ان�ات ال�'س

ع
د م* ال�Aاكل ارت�]f /الKفاءة ال0ارج�ة لC+� ال�عل�� ال�امعى م* ح�� عالق�ها /ال����ع،  
الKفاءات  على  ال]ل^  تCاق�   ^�N/  �وذل ال��#�0*،  ب�*  ال�]الة  مع
الت  ارتفاع  مYل 

ال�امعة على ت'ف�� ن'ع�ة ال�0#ج  وال���0ات العل��ة ال�ى ت��0ج م* ال�امعة، أو ع
م ق
رة  
ال�]ل'\ة فى س'ق الع�ل م* ح�� ال�N�'#ات ال�ع�ف�ة، والق
رة ال���Yة، و�م@ان�ات ال�عامل مع 

  )١٠  - ٥،  ٢٠٠٩م��
 على عل�'ة عJب،  تق�Cات الع�� ال�
ی�.(
وال�CK'ل'ج�ا    العل�  فى  الهائل  ال�]'ر  /�'اك�ة  م]ال^  ال�امعى  ال�عل��  فC+ام  ث�،  ، وم* 

  ���/ وم�U'ًنا،  ش@ًال  ال�عل��  فى   �+Cال !عاد  وأن  ال����ع،  اح��اجات  و\�*  ب�Cها  واالتNاق 
  �األخ خالل  م*  ال�
ی
ة  وال�ع]�ات  لل+�وف  االس��ا/ة  على  قادًرا  ال�عل��ي  الC+ام   ���!

    ./��غة ال�امعة ال�#اد!ة
 الجامعة سفة  فل  الرؤية المقترحة لتطوير التعليم الجامعي المصري في ضوءرابعًا:  

  :الريادية

 فلNفةال���Yل فى ت]'#� ال�عل�� ال�امعى فى ض'ء ال�ئ�n سعً�ا ن�' ت�ق�c ه
ف ال���      
  ال�امعة ال�#اد!ة، جاءت ال�ؤ#ة ال�ق��حة ل��ق�c ذل� على ال�C' ال�الى: 
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  منطلقات الرؤية المقترحة: -١

  : تC]لc ال�ؤ#ة ال�ق��حة م* اآلتى
/ا   .أ ال�#اد!ة  ال�امعة  ال�امعة أه��ة  وWائف  وتKامل  تفع�ل  فى  فعالة  وس�لة  ع��ارها 

ال�ع�فة،  على  القائ�  االق��اد   J#Jوتع ال����ع،  وخ
مة  العل�ى  وال���   n#ر
ال�
�ل� ت�ق�c ال���Cة االق��اد!ة واالج��اع�ة. � و

 فــــي ثقافــــة الع�ــــلجــــاد جــــ�اء تغ��ــــ� إلال�اجــــة ال�ل�ــــة لACــــ� ثقافــــة ر#ــــادة األع�ــــال   .ب 
 ت.الالزم ل�]'#� ال��ارسات األكاد!��ة داخل ال�امعا األكاد!�ى واإلدار� 

تعJ#ــJ قاعــ
ة ال�ــ
ر#^ وال�علــ�� ال�Nــ��� /��ــ� ت�ــ'ائ� م�0جــات ال�علــ�� ال�ــامعى مــع   .ج
 م�]ل�ات واح��اجات س'ق الع�ل ال����.

�ــ
 علــى ت��ــJ ال�امعــة وتف�دهــا فــى   . د Hفات العال��ــة لل�امعــات وال�ــى ت�Cهــ'ر ال��ــW
ل م�ـــا !Nـــه� فـــى ت]ـــ'#� االق��ـــاد الـــ'Cjى ورفـــع شـــأن تقـــ
!� وWائفهـــا /Aـــ@ل أفUـــ

ال
ولــة علــى ال�Nــ�'� العــال�ى، م�ــا !عــJز م@انــة ال�امعــة فــى ال�CافNــة ال
ول�ــة فــى 
 م�ال ال�عل�� ال�امعى.

  أه@اف ال�ؤ�ة ال�ق��حة: - ١
  ف��ا یلى:أه@اف ال�ؤ�ة ال�ق��حة  ��.لت    

الع�ل على ت��N* س�عة  ال�
ء فى اإلصالح ال��ر� ل�HسNات ال�عل�� ال�امعى، و   -أ
رت^   *�Nت� إلى  تHد�  ال�ى  اإلج�اءات  �ل  وات0اذ  ال����،  ال�امعى  ال�عل�� 

  .ال�امعات ال���#ة فى ال���Cفات العال��ة لل�امعات 
تعJ#J الع�ل االس��اقى فى ال�امعات ع* c#�j ال�ع�ف علـى رغ�ـات واح��اجـات    -ب 

 غ��ها م* ال�C+�ات. ال]ل�ة وأص�اب ال��ل�ة اآلخ�#* واالس��ا/ة لها ق�ل
فى    -ج الKفاءات  ب�*  ال�عاون  س�ل  ودع�  ال�امعات  مع  ال����ع�ة  ال�Aاكة  ت��Cة 

أس'ة           ال�امعة،      العل�ى  ال���  ال����ع إلذ�اء روح  وم0�لف مHسNات 
  ال��م'قة.             /ال�امعات العال��ة 

ال���Cة    -د   /اح��اجات  ال���#ة  ال�امعات  س�اسة   X\س'ق ر وم�]ل�ات  االق��اد!ة 
لل�عل��   الع�ل  cت�ق ال�ى  والق'ان�*  ال�عل���ة  ال��A#عات  وس*  ال����ع�ة،  وال�Nاسات 

 ارت�اjه ال'ث�N/ c'ق الع�ل واح��اجات ال�ق
م ال�Cاعى.  ال�امعى
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   ة:مقترحإجراءات الرؤية ال -٢

  إج�اءات ال�ؤ#ة ال�ق��حة ف��ا یلى: ��Yلت
ل وأن !@'ن الق�'ل فى ال�امعات على أساس م�ـ
أ ال�ـ
ارة �اسات الق�' إعادة الC+� فى س  .أ

 واالس��قاق، وذل� /اخ��ار ال]ال^ لC'ع ال�عل�� ال�� ی�Cاس^ مع ق
راته وم�'له.
  .فى ال�امعات  ض�ورة إ!�اد ثقافة تC+���ة داع�ة للف�K ال�#اد� االب�Kار�    .ب 
 .لع�لر\X ال�عل�� /X[0 ال���Cة واح��اجات س'ق اض�ورة    .ج
تC  . د  ال�#اد!ة، أن  ال�امعة  مC+'ر  م*  وم�0جاتها  وع�ل�اتها  م
خالتها  فى  ال�امعة   �+

 وتNعى إلى تc#'N ب�ام�ها وخ
ماتها و�م@اناتها. 

ت��Cة ق
رة ال]الب على ت�ج�ة ،  اس��
اث ب�امج م���0ة فى ر#ادة األع�ال /ال�امعة  .ه
 ل
یه� األفKار إلى ن�ائج واقع�ة وت��Cة روح اإلب
اع واالب�Kار 

ال�
ر#�Nة    ت'ف��  .و اله�}ة   �
ل االب�Kار#ة  االفKار  وت��Aع  دع�  على  قادرة  ر#اد!ة  ق�ادة 
 وال]الب. 

ال�HسNــات االق��ــاد!ة مــ* أجــل ال�'ســع فــى  و\ــ�* ال�امعــة J الYقــة وال�'اصــل بــ�*#ــعJ ت  .ز
  ر#ادة ال��Aوعات.

ل�ات الN'ق وفc م�]عل���ة ح�ص ال�امعة على إج�اء ال�غ���ات ال�N���ة فى ال��امج ال�  .ح
 وال�غ��ات ال��}�ة. 

م'اك�ة   .� فى  ال�#اد�  دوره�  وخاصة   n#ر
ال� ه�}ة  أعUاء  أدوار  فى  الC'عى  ال�غ�� 
 ال��
!ات ال�
ی
ة، واالنف�اح على ال����ع العال�ى. 

G.   J���ال على  الق
رة  !�لK'ن  ال�ی*  وال�#ادی�*  ال��
ع�*  الح�Uان  الالزمة  اآلل�ات  ت'ف�� 
 ��Aوت ورعای�ه�،  العواإلب
اع  ال���  ال���C�Nة  ع  األفKار  على  القائ�  وال�]'#�  ل�ى 

 واالس��اق�ة. 
ال�عل���ة مع ت�Cى  .ك الع�ل�ة  ال�ق'#� ال�N��� لKل ج'ان^  تق�Cات ج
ی
ة   االه��ام /ع�ل�ات 

 �ل�ات. فى الق�ام به�ه الع
 ال�امعة فى م0�لف ال��ادرات الهادفة ل���Cة الف�K ال�#اد� فى ال����ع.  مAار�ة  .ل
 ال�#اد� سعً�ا ل��ق�c ت]لعاتها فى ال�C+'ر ال'Cjى الAامل.  عل��ل�امعة /ال�ا اه��ام  .م
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وضــع س�اســات ت�ف�J#ة(ماد!ــة ومعC'#ــة) ل�Aــ��ع ال]ــالب علــى ت'ل�ــ
 األفKــار االب�Kار#ــة   .ن
 وت�'#لها إلى م�Aوعات ر#اد!ة.

 
 :تحقيق الرؤية المقترحة معوقات -٣

  ت��Yل مع'قات ال�ؤ#ة ال�ق��حة ف��ا یلى:
ا  ���ــً�ا تجــه االســ��اغ�ــاب ال�'   -أ ��ى، وعــ
م وجــ'د رؤ#ــة واضــ�ة لــإلدارة العل�ــا !Aــ@ل عائقــً

 لل��'ل ال�#اد�.
�ات    -ب �Aوال اإلن�اج  ومHسNات  ال�امعات  ب�*  العالقة  ل
راسة  االس��ات���ة   X[0ال قلة 

 ال���K؛ األم� ال�� !�Yل صع'\ة فى ال��'ل ن�' ص�غة ال�امعة ال�#اد!ة. 
  ال�امعات م�ا !قلل اإلب
اع واالب�Kار و#ع'ق ال�#ادة. ىوال�
ر#^ فنق� أن+�ة ال�عل��   -ج   
  عJوف ال�امعة ع* تق��� دورها فى ت]'#� ر#ادة األع�ال فى ض'ء معای�� م�
دة.  -د     
  قلة ال��افc وال��ه�Jات ال0اصة لالرتقاء /األفKار االب�Kار#ة وت�'#لها إلى م�Aوعات  -ه   

  م�Aوعات ر#اد!ة.        
  لرؤية المقترحة:ابات تحقيق متطل -٤

  م�]ل�ات ت�ق�c ال�ؤ#ة ف��ا یلى: �Yل�ت   
االل�Jام /أسل'ب ال�X�[0 االس��ات��ى ال�� یه�� ب'ضع ال��'رات ال�N�ق�ل�ة واالس�ع
اد    .أ

  H�C�لها و�!�اد ال�ل'ل لها، وال �
ل�'اجهة ال�A@الت ال��'قعة وت��Cة الق
رة على ال��
 �ة عCها. /آثارها واالنع@اسات الCات 


سة مC+'مة ال�عل�� ال�امعى وت]'#�ها، وال����J على ال��� العل�ى، واس��Yار  عإ   .ب Cادة ه
رأس ال�ال ال���A والKفاءات ال���Yة ال�'ج'دة /ال�امعة، وت]'#� م�اكJها ال���Yة ل�ق'م  

0
مة ال����ع على أك�ل وجه وفc م�]ل�ات س'ق الع�ل/. 
  ة ال�
ر#n والعامل�* �jًقا ل�
� }ألعUاء ه� ز#ادة ال�'افJ وال�@افآت ال�ى ت�Cح  .ج
  .مNاه��ه� فى ت�ق�c ال�Kامل ب�* م�0جات ال�عل�� ال�امعى واح��اجات س'ق الع�ل   . د 
أو          .ه مع'قات  أ!ة  Wه'ر  حالة  فى  ال��@�  وال�
خل  ال�امعة  ألع�ال   ���Nال� ال�ق��� 

  ��ات���ة. ح
وث تغ��� فى ال+�وف ال��}�ة ق
 یه
د ال�امعة وأه
افها االس
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  ٣٢٢  

وت��ل إ  .و واإلب
اع  االب�Kار  ل���Aع  ال�امعى  ال�عل��  ب�}ة  فى  األع�ال  ر#ادة  ثقافة  رساء 
ال]الب    �
ل ال��ادرة  روح  وتأص�ل  أعUاء ال�0ا�jة،  وت'ع�ة  لل�امعة،   *���Cوال� 


وات وورش الع�ل. Cت��ات والHال� 
 ال�امعة /فلNفة ر#ادة األع�ال م* خالل عق
أدوا  .ز إنAاء  اال�'سع فى  ل�#ادة  لت وأنA]ة   J�ال���Yلة فى (م� ال�#اد!ة    - األع�ال�امعة 

ال�CK'ل'ج�ة  دع�  -ال�اضCات  أجل  م*  وال�CK'ل'ج�ا)  العل'م   cائ
االب�Kار#ة    ح األفKار 
 وت�'#لها إلى م�Aوعات ر#اد!ة. 

 ال��� ع* ب
ائل ج
ی
ة ل��'#ل ال�عل�� ال�امعى /اإلضافة إلى م��0ات م�Jان�ة ال
ولة.   .ح

  : المراجع
تACـ�X  فـي لل�امعـات  ال�#ـادG ال�'جـه ): أثـ�٢٠١٧الح إبـ�اه�� الAـ'اه�* (بـ�اه�� فـإ- ١


یCـة األردن�ـة ال0اصـة ال�امعـات  علـى م�
ان�ـة ال�ع�فـي، دراسـة سـل'��ات ال�Aـارك�/ 
�ل�ة األع�ال، جامعة ال�Aق األوسX.رسالة ماج%���ع�ان،  ، 

ــ�اءات فــى الفEــ� ال�  ):٢٠١٦إحNــان دهــ� جــالب،  وآخــ�ون(- ٢ ــادXق ال�Cه��ــة، ، دار �
 ع�ان.

): أدوار مق��حة لل�عل�� ال�امعى ل�'اجهـة ٢٠١٨أح�
 ال�فاعى به�f الع�J#J وآخ�ون(- ٣
ــ�ة/عـــ� ال��ـــ
!ات العال��ـــة ال�عاصـــ�ة،  ــة ونف%ـ ــات ت��
�ـ ــة دراسـ �ل�ـــة ال��\�ـــة، م�لـ ،

  .) ی'ل�'، ال�Jء الYانى١٠٠جامعة الJقاز#c، ع(
ال�عل'مـــات واالت�ـــاالت فـــى  ): تق�Cـــة٢٠١٦أح�ـــ
 أم��ـــ
 جل�ـــان، فـــائA/ cـــ�� ال��ـــ�( - ٤

، م�لـة ال�ـامعىوح
ات ال�عل�� ال�امعى وأث�ها على ج'دة م�0جات الع�ل�ة ال�عل���ـة، 
  ) خ�#|.٢٤الCقا/ة العامة ألعUاء ه�}ة ال�
ر#n ال�امعى، ل���ا، ع(

م:ـــادئ إدارة األع�ـــال األساســـ�ات ): ٢٠١٤أح�ـــ
 بـــ* ع�ـــ
ال�ح�* الAـــ����� وآخـــ�ون(- ٥
  ، م@��ة الع��@ان، ال�#اض.�١٠  ت الZ@ی.ة،واالت�اها

٦ - )
م�� ال�اج  على   
ت�
��ه):  ٢٠١٤أح� وات�اهات  ال�ع�فة  ال���Nة  اق��اد  دار   ،
  األردن. -لل�AC وال�'ز#ع، ع�ان   

٧ -)
ــ ــام ع�
ال���ـ ــاهج ): ٢٠١٥إلهـ ــ
�� ال�1ـ ــ�ال�ات ت�ـ ــع إشـ ــة م���ـ ــ�� أم أزمـ ــة تعلـ أزمـ
  م��J ال���وسة، القاه�ة. ن�
ذًجا،
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  ٣٢٣  

): م�]ل�ــات ت�ق�ــc ال��ــJة ال�CافNــ�ة ل�امعــة ٢٠١٨زوق شــل�ى(
الع+�� مــ� أمــانى ع�ــ - ٨
�ل�ـــة ال��\�ـــة، جامعـــة ، رســـالة د>�ـــ
راهال��Cـــ'رة فـــى ضـــ'ء /عـــ� ال�0ـــ�ات العال��ـــة ،

   ال��C'رة.
): مNـارات ال��ـ'ل /�HسNـات ال�علـ�� ال�ـامعى ٢٠١٨إ!�ان ج�عة م��
 ع�ـ
ال'هاب( - ٩

، جامعـة م�لـة >ل�ـة ال����ـة�ة"،  سـة اس�Aـ�افال���� ن�' صـ�غة ال�امعـة ال�#اد!ـة" درا
 ).١٨) الCNة (٩٠)،ع(٢كف� ال�Aخ، مج(

١٠ - ) 
): بCــاء وت��Cــة ال�امعــات ال�#اد!ــة مــ
خل القــ
رة ٢٠١٦أ!�ــ* عــادل ع�ــ
الف�اح ع�ــ

امة �C+ام،  �Nة ال��NافC�ت�� الـ@ولى ال`ـام_ ل��ـادة األع�ـالالaمق@م إلى ال�ـ bZ/، 

، ال�#ـاض، وذلـ� فـى الف�ـ�ة مـ* ل�لـ� سـع'د جامعـة ا مـعج�ع�ة ر#ـادة األع�ـال /ال�عـاون 
   ) مارس.٣١ -٢٩(

  ): ت�ـ'ر مق�ـ�ح ل�]��ـc جامعـة مC+�ـة األع�ـال ٢٠١٨/اس� سل��ان صالح جاد هللا( - ١١
، جامعـة م�لة >ل�ـة ال����ـة/��� ���غة ح
یYة فى ت]'#� ال�عل�� العالى وال�امعى،  

  ) یCای�.١١٣)، ع(٢٩بCها، مج (
(ب�'مى م��
 ض�ا - ١٢ ال.ال.ة  ):٢٠١٣و�  األلف�ة  ال���X في مق@مة  ال�عل��  ، نSام 

 دار الف�K الع�\ى، القاه�ة.
): ت�ــ'ر مق�ــ�ح إلم@ان�ــة ت]��ــc جامعــات ٢٠١٨ثابــf ح�ــ
� ثابــf م��ــ
 وآخــ�ون( - ١٣

مC+�ـــات األع�ـــال فـــى م�ـــ� فـــى ضـــ'ء خ�ـــ�ات ال'ال!ـــات ال���ـــ
ة األم�#@�ـــة وال�ـــ�*" 
ــدراســــة مقارنــــة"،  لYقافــــة مــــ* أجــــل ال���Cــــة، القــــاه�ة ج�ع�ــــة ا ة،م�لــــة ال.قافــــة وال���1ــ

  )إب�#ل.١٢٧ع(
١٤ - )�،  م�لــــة ): ال�امعــــات ال�#اد!ــــة ور#ــــادة األع�ــــال فــــي ال�علــــ��٢٠١٧جامعــــة ت'مNــــ

، ت�ـــــ
رها اإلدارة العامـــــة لل�عل'مـــــات وق�ـــــاس األداء ، و�الـــــة الـــــ'زارة ال�اصـــــ@ الـــــ@ولي
Nة الع�\�ة الKوال�عل'مات ، وزارة ال�عل�� ، ال��ل X�[0�ای�. ٧٣ع'د!ة ، ع(للCی (  

): م
� ت'اف� ال�Cة ال�#اد!ة والع'امل ال�Hث�ة ٢٠١٦ح�C* ت���N سل��ان أب' الAع� ( - ١٥
األردن،   فى  ال�@'م�ة  ال�امعات  jل�ة   �
ل ماج%���ف�ها  االق��اد رسالة  �ل�ة   ،

 .والعل'م اإلدار#ة، جامعة ال��م'ك، األردن
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لــــ^ وعUــــ' ه�}ــــة أداء ال]ا ): ات�اهــــات ون�ــــاذج ل�قــــ'#�٢٠٠٦ح�ــــاة م��ــــ
 خ]ــــاب( - ١٦
/bZ مق@م إلى ال�aت�� الق
مى ال%ـ1
X ال.الـb عdـ�" ال�امعـات ال�
ر#n واإلدار#ـ�*،  

،"Xاقـع والـ�ؤ
م��ـJ ت]ـ'#� ال�علـ�� ال�ـامعى،   الع���ة فـى القـ�ن الZـادX والعdـ��� ال
  ) ن'ف���.٢٧-٢٦)، وذل� فى الف��ة م* ( ٢جامعة ع�* ش�n، ج(

X االس��ات��ى ودوره فى ت�ق�c م�]ل�ات ): ال�0]�٢٠١٧خ��� على أوس' وآخ�ون( - ١٧
ــة ب'ل���CKــــ� دهــــ'ك،  Internationalال�امعــــة ال�#اد!ــــة: /�ــــ� ت�ل�لــــى فــــى جامعــ

Journal of Innovation and Applied Studies  ،Vol.(20) No. 3 

Jun ، X/م�اح على ال�ا  .journals.org-srw.ijias.ishttp://ww  
): اس��ات���ة مق��حة ل��'#ل جامعة األق�ى فى فلNـ]�* ٢٠١٨رائ
 ح�N* ال��ار( - ١٨

 ) د!���N.١٢٩)، ع(٣٣، جامعة الf#'K، مج(ال��لة ال���
�ةن�' جامعة ر#اد!ة، 

): ت]'#� إدارة ال�عل�� ال�امعى ال���� فى ض'ء  ٢٠١٥(الNع�
 ب
ی� سل��ان - ١٩
، ال��ع�ة  م�لة ال����ة ال�قارنة واإلدارة ال�عل���ة�ل�ل�ة،  ة: دراسة تم
خل إدارة ال�ع�ف

 . ) ی'ن�'٥)، ع(٢ال���#ة لل��\�ة ال�قارنة واإلدارة ال�عل���ة، س( 

ال��#�لى( - ٢٠ ال�ا/عى   
م�� رسالة ٢٠١٧سل'�  فى  ج
ی
ة  مهام  ال��A#ة  ال���Cة   :(
 ) یCای�. ٢١، جامعة ب'رسع�
، ع(م�لة >ل�ة ال����ةال�امعة، 

ع�
ا - ٢١ الق]^(س���   
وف�ص ٢٠١١ل���  �
ال�قل� ال�امعى  ال�عل��   Xن� ته
ی
ات   :(
، معه
 ال
راسات وال��'ث ال��\'#ة،  م�لة العل
م ال���
�ةاالن]الق فى ع�� ال�ع�فة،  

  ). ١٩جامعة القاه�ة، مج( 
( م��
  أح�
  سه�� - ٢٢ ع�
هللا   *Nم�]ل�ات ٢٠١٣ح  ن�'  لل��'ل ال�امعى ال�عل�� ): 

ال�ع  األjفال، ر#اض  كل�ة ،وال����ة ال�ف
لة  م�لةاس��Aاف�ة"،   رؤ#ة �فى"االق��اد 


ر#ة، مج( C@أب�#ل١٤)، ع(٥جامعة اإلس (.  
م�سى(  - ٢٣  
ع� ش��#*   ،cت'ف�  
م�� ال
ی*  ودورها ٢٠١٧صالح  ال�#اد!ة  ال�امعة   :(


امة: ت�'ر مق��ح،  �Nة ال��NافC�ا!ا الJال� cجامعة م�لة >ل�ة ال����ةفى دع� وت�ق� ،
  ) یCای�. ١٠٩ع()، ٢٨مج ( بCها،

ت]ـــ'ر دور ال�امعــة فـــى خ
مــة ال����ــع فـــى ضــ'ء ال�Nـــ}'ل�ة  ):٢٠١١عایــ
ة /ــاك��( - ٢٤
ــة واالت�اهـــات العال��ـــة ال�
یYـــة،  
ل�ة ال����ع�ـــة لل�امعـــات ال����ع�ـOت�� ال�%ـــaــ مـ
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  ٣٢٥  

الل�Cة ال'�Cjة لل��\�ة والYقافة والعل'م، جامعة الق
س ال�ف�'حة، فلNـ]�*،   الفل%�%�1ة،
،nس�����. ٢٦نابل  

): ال��\�ة ال�#اد!ة فـى مC+'مـة ال��\�ـة وال�Kـ'#*: مـ* أجـل ٢٠١٢ع�
 العJ#J سCه�ي( - ٢٥
  ).٢١ال�غ�ب، ع( م�لة عال� ال����ة،مقار\ة مCه��ة إلرساء الKفا!ات ال�#اد!ة، 

): ال�0]ــ�X االســ��ات��ى ل���Cــة مهــارات خ�#�ــى ال�علــ�� ٢٠١٥عفــاف م��ــ
 جایــل( - ٢٦
م%�ق:ل لN'ق الع�ل فى ض'ء اق��اد ال�ع�فـة، ال���
دة    ال�امعى ل�'اجهة ال��]ل�ات 

  ) ی'ل�'.٩٥)، ع(٢٢مج(القاه�ة، ال���J الع�\ى لل�عل�� وال���Cة،  ال����ة الع���ة،
ــ�ون( - ٢٧ ــ�اع�ل وآخــ ــالي ٢٠٠٩علــــي إســ ــ�� العــ ــ�امج ال�علــ ــX و\ــ ــ
ی� خ]ــ ــ'#� وت�ــ ): ت]ــ

 �%ـaول�� عـ�/Zـb مقـ@م لل�ـaت�� ال.ـاني عdـ� للـ
زراء الل�'اك�ة حاجات ال����ـع،  
ــ��  ــ�� م`�جــات ال�عل � الع��ــي" ال�
اءمــة بf
ــ�� العــالي وال:Zــb العل�ــي فــي الــ ال�عل

� الع��ي "f
ال�C+�ة الع�\�ة لل��\�ـة والYقافـة والعلـ'م،   ،العالي وحاجات ال����ع في ال
 ) د!���N. ١٠ - ٦ب��وت، وذل� فى الف��ة م* (

/ال�امعات ال���#ة فى  ال�Cاف�Nة  ): ت�ق�c ال�Jا!ا٢٠١٧عC�� م��
 أح�
 ع�
العال( - ٢٨
�اء االس��ات��ى��ل�ة ال��\�ة، جامعة العل
م ال���
�ةفى    >ل�ة ال����ة، م�لة  ض'ء ال ،

 ).٤١)، ع(٤ع�* ش�n، مج( 
): ت��Cف ال�امعات عال�ً�ا فى �ـل مـ* ج�ه'ر#ـة ٢٠١٦م��
 أح�
 ح�N* ناصف( - ٢٩

، ال��ع�ـــة ل�ــــةارنــــة وال@و م�لــــة ال����ــــة ال�قم�ـــ� الع�\�ـــة وتـــای'ان: دراســـة مقارنـــة، 
  ) ف��ای�. ٤)، ع(٢ال���#ة لل��\�ة ال�قارنة واإلدارة ال�عل���ة، س(

ناصف( - ٣٠  *�Nح  
أح�  
إلى ٢٠١٨م�� ال��'ل  فى  ال�امعة  ل
ور  مقارنة  دراسة   :(
مCها  فى م�� اإلفادة  و�م@ان�ة  
ا وسCغاف'رة C� فى �ل م*  ال�ع�فة  م�لة ،  اق��اد 

  ) یCای�. ٩٨جامعة الJقاز#c، ع(ال��\�ة،  �ل�ة دراسات ت��
�ة ونف%�ة،
ال�امعى فى م��: مالمح األزمة ٢٠٠٩م��
 على عل�'ة عJب( - ٣١ ال�عل��    ): ت�'#ل 

  ) إب�#ل.٦٣، جامعة الJقاز#c، ع( م�لة >ل�ة ال����ةوس�ل ال�'اجهة: دراسة مN�ق�ل�ة،        
٣٢-  
 اك�ة ل�'   م��  فى  العالى  ال�عل��  س�اسة   ت]'#�):  ٢٠١٦(ال��\��   ع'ض   م��

 ، ال����ة  >ل�ة  م�لة  ،ومال�J#ا  سCغاف'رة  خ��تى  م*  /اإلفادة:  ال�ع�فى  االق��اد   �اد االق�
  . إب�#ل)١٠٦(ع  ،)٢٧(  مج بCها، جامعة
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): تعJ#ـJ تCافNـ�ة ٢٠١٨م��'د ف'ز� أح�ـ
 بـ
و�، ع�ـاد ن�ـ� ع�ـ
ال�@�� م�ـ]فى( - ٣٣
ل�امعــات ال�علــ�� العــالى ال��ــ�� مــ
خًال ل�]ــ'#� واقــع مHسNــاته فــى ت�ــ�Cفات ن�0ــة ا

  ) ی'ل�'.٥٣�ل�ة ال��\�ة، جامعة س'هاج، ع( ال��لة ال���
�ة،عال��ة، ال
): ال�0ائ� الCف�Nة وال�ع�ف�ة ال���Jة لUعف رغ�ة ٢٠١٧م�وان ب* علي ال��\ي ( - ٣٤

ــة  ــة واالخ��اع�ــ ــاره� االب�Kار#ــ ــ'#� أفKــ ــ* ت]ــ ــال عــ ــ�ع�* و رواد األع�ــ ال���Kــــ�#* وال�0�ــ
العلـ
م اإلن%ـان�ة واالج��اع�ـة م�لة ، !ة ال�ق�Cةوال�#اد!ة ض�* حاضCات األع�ال  أود 

  ) یCای�.٤٣جامعة اإلمام م��
 ب* سع'د اإلسالم�ة ، ع ( ،
ی'سف( - ٣٥  *Nم�  ،
خ'رش�  J�مة  ):  ٢٠٠٩مع
S1م ق@رات   M�Mوتع ال�امعات  ح
>�ة 

م�� فى  العل�ى   bZ:وال العالى  م@��ة  ال�عل��  ال
ی*"،  س�اج  تق
!�"إس�اع�ل   ،

ر#ة. C@االس  

ــادة األع�ــالال): ٢٠١٢(هــال خ]ــاب  - ٣٦ ، تق�#ــ� ر#ــادة األع�ــال فــى ��صــ@ العــال�ى ل��
 م��.

س'#ل�(  - ٣٧  ��Cغ  
م��  ،�
ال�ه 
او� Cاله ف��ى  مق��حة ٢٠١٤!اس�  اس��ات���ة   :(
ل����N الف�'ة ب�* م�0جات ال�عل�� ال�امعى واح��اجات س'ق الع�ل /��� فى ض'ء 

ال�عاص�ة العال��ة  االت�اهات  ال����ة  /ع�  لل�عل��  ا  الع���ة،، م%�ق:ل  الع�\ى   J�ل��
  ) إب�#ل.٨٩)، ع(٢١وال���Cة، مج(

 ، سلNـــلة آفـــاق رؤX ج@یـــ@ة ل��ـــ
�� ال�علـــ�� ال�ـــامعى): ٢٠٠٩(ی'ســـف ســـ�
 م��ـــ'د  - ٣٨
  .ت�\'#ة م��
دة، ال
ار ال���#ة الل�Cان�ة، القاه�ة

39- AL Harthy, Sharifa Hamood (2014):  The Entrepreneurial university  
and The Entrepreneurial  Environment: Organizational Analysis and 
Policy Considerations , Thesis  Doctor, Faculty of Humanities, 
Manchester Institute of  Innovation Research. 
40-Artuso, Maria Chiara(2015): The emergence of the entrepreneurial      
university: how to encourage students’ entrepreneurship in Italy, Master 
Thesis, (curriculum: International Management), Venezia University.  
41-Burykhina, Maria(2009): Entrepreneurial University in the 
Development of “Innovative regions, Doctoral Thesis, Faculty of 
Management and Economics ,Tomas Bata University in Zlin. 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٢٧  

42-Cetindamar,  Dilek (2016): A New Role for Universities: Technology 
Transfer for Social Innovations, Portland International Conference on 
Management of Engineering and Technology,1 September. 
 

43-Clark, Burton R(1998): Creating Entrepreneurial Universities: 
Organizational Pathways of Transformation, International Association 
of Universities, Paris . 

44-Etzkowitz , Henry (2013): Anatomy of the  entrepreneurial 
university, Social Science Information,Vol.( 52), No.(3). 
45-Gibb, Allan et al (2013): Leading the Entrepreneurial University 
Meeting the Entrepreneurial Development  Needs of Higher Education 
Institutions , in " Altmann, Andreas , Ebersberger, Bernd  Editors " 
Universities in Change  Managing Higher Education Institutions in 
the Age of Globalization, The Springer book series Innovation, 
Technology, and Knowledge Management. 

46-Guerrero, Maribel, Et Al(2006): A Literature Review On 
Entrepreneurial Universities: An Institutional Approach, Working 
paper presented at the 3rd Conference of Pre-communications to 
Congresses. Business Economic Department, Autonomous University 
of Barcelona. Barcelona, June. 
47-Gupta, Asha(2007): Entrepreneurial University: India’s Response , 
Paper Presented to the International Conference ‘Knowledge 
Innovation and the Entrepreneurial University, Organized by the 
College of Education, Zhejiang University and World University 
Network (WUN) (2-5), April, Hangzhou, Chin. 
48-Hassanzadeh ,  Zeinab Sadat, et al(2015): Study of the educational 
factors contributing to realization of the objectives of entrepreneurial 
university, International Journal of Advanced and Applied Sciences, 
Vol.(2), No.(10). 
 

49-Khademi, Fatemeh, Hargoli, Hamed(2014): Presentation Of A 
Conceptual Model For The Creation Of An Entrepreneurial University, 



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥  <<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèP<DNLNL <
 

  ٣٢٨  

Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol. 4 
(S1) April-June. 
 

50-Peterka, Oberman & Salihovic, Velimir(2012): “What is 
Entrepreneurial university? and why we need it? International 
Scientific Symposium: The Economy of Eastern Croatia – 
Yesterday, Today and Tomorrow, Osijek, (17th – 18th) May. 
 

51- Urbano, David &Guerrero, Maribel (2013): Entrepreneurial 
Universities:  Socioeconomic Impacts of Academic Entrepreneurship in 
a European Region, Economic Development Quarterly,Vol.(27), No. 
(1). 


