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  ملخصلا
،  !ه����ة الم��رات  مالمح ن�ام ال�عل�� ال�ال��� و على  ى ال�ع�ف  إل  ال�الى  ال���   ه�ف

ل����ة    ، وال�&صل إلى إج�اءات مق��حة  !ال*امعات ال�ال��$ة واقع ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة    ودراسة
  ل�راسة   ال&صفي  ال��هج  ع��� علىا و   ،ال�8�$ة في ض&ء خ��ة مال��$اات  ال�&ارد ال�%�$ة !ال*امع

وم�ها أه�افه،    ل��ق�A  ال�ق��حة  اإلج�اءات   م?   م*�&عة   إلى  ن�ائ*ه  فى   وت&صل  ،ال�%=لة
!�ا   ال��امج   C&م�� وت��ی�  ال��ر$��ة   EFGال وضع  في   H$ال��ر ه�Iة   &Jع یل�ي  م%ارKة 

ال��ر$��ة،   ال�اح��اجاته  ب�امج  اإلح��اجات تل��ة  والق�M    ���ة  والNل�ة  لل*امعة  وال��Mق�ل�ة  ال�ال�ة 
ال� ه�Iة   &Jع إل�ه  ی���ي   �Oال لل*امعات �ر$H،  العل�ي  الGارج�ة  ال�عPات  أسل&ب  تفع�ل 

ل�قل  العال ال���Pة  وال��اك�  ال��ر$H،  ��ة  ه�Iة   &Jع وت���ة  مSسMات ال�G�ات  مع  ال�عاون 
 ال�E�FG وال����� ل��امج ال����ة. ال�*��ع ال��لي وال��اك� العال��ة في 
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The status quo of human resources development in the Malaysian 
universities and the possibility of benefitting from them in Egypt 

 

Abstract 
The objectives of the current research are to identify the 
features of the Malaysian education system, the reasonable 
grounds of its development, and studying the status quo of the 
human resources development of the Malaysian universities, as 
well as reaching the proposed procedures so that the human 
resources of the Egyptian universities could be developed in the 
light of the Malaysian experiences. The current research adopted 
the descriptive method to describe the problem, and reaching- via 
its conclusions- to a set of proposed procedures in order to achieve 
its objectives including, the participation the faculty members in 
setting the training plans, identifying the program contents so that 
its training needs could be fulfilled, meeting the current and 
futuristic needs of the university, college and the scientific 
department which the faculty members belong to, the activation of 
the international universities and scientific research related abroad 
missions system in order to transfer the experiences ,developing 
the faculty members , increasing the cooperation with the local 
community institutions and the international centers in planning 

and organizing the development programs.  
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  :مةمقد
تع� ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة ع�ل�ة م��M�ة ودی�ام�=�ـة ت%ـ�ل Kافـة األفـ�اد العـامل�? !ال�SسMـة  

ــ&د ا  ــ�� الع�ـ ــ� ال�ـــ&رد ال�%ـ ــاته�، و$عـ ــ�&$اته� وت88Gـ ــاته�، ومMـ ــة  علـــى م�Gلـــف فIـ لفقـــ�� لل�SسMـ
لل�ـ&ارد    ال*امع�ة، !�ا ]Mاع�ها علـى ت�ق�ـA أهـ�افها وت�ف�ـO خFFهـا، فJـًال عـ? اسـ�غالله وت%ـغ�له 

األخ�C (ال�اد]ة، ال�ال�ة، ال�N�&ل&ج�ة)، م�ـا دعـا ال*امعـات إلن%ـاء وحـ�ات م�اسـ�ة ل����ـة م&اردهـا  
ـــاق� الع�ـــل اإلدار�، وذلـــ^ مـــ? خـــال  ل بـــ�امج ت�ر$��ـــة وتF&$�$ـــة  ال�%ـــ�$ة مـــ? اله�Iـــة األكاد]��ـــة، ̀و

  .ل�&اجهة ب�Iة ال��افMة ال��ل�ة والعال��ة 
ال�E�FG ال�سـ�ي لل����ـة بهـ�ف ت�ق�ـA ن�ـ& اق�8ـاد� سـ�$ع وم? ث� ش�عb مال��$ا في 

وتFــ&$�ات فــي ال�*ــال االق�8ــاد� واالج��ــاعي, وخاصــه فــي القJــاء علــي الفقــ� واعــادة ه�=لــة 
م وفقــا ل�ؤ$ــة ال�ولــة ال�ــي ٢٠٢٠مــل ع�ــ� حلــ&ل عــام ال�*��ــع، ح�ــى  ت8ــ�ح دولــة م�Fــ&رة !الNا

ــ�اعي وال�Fــــ&ر  ــاء ال8ــ ــادة ال��ــ ــ�$ع إعــ ــي تMــ ــل فــ ــ��، ت��Pــ ــال ال�%ــ ــة رأس ال�ــ ــ&جي وت���ــ ال�N�&لــ
ووضـــعb خFـــE ت��&$ـــة م��ال�ــــة تKSـــ� علـــي ت�&$ــــل إســـ��ات�*�ة ال��ـــ& مــــ? K&نهـــا قائ�ـــة علــــي 

ل�G�جات ل�Mـ�$ع ال��&$ـل ال��ـائي ال��خالت الي K&نها قائ�ة علي ال�ع�فه م? أجل تع�$� ن�& ا
ج��ـاعي، وتKSـ� أ]Jـًا علـي داخل قFاعات ال�8��ع والGـ�مات, ول�ع�$ـ� ال�Pـات االق�8ـاد� واال

تــ&ف�� ال��ــادرات للقFــاع الGــاص مــع دعــ� اال`ــار ال�SسMــي وجــ&دة الGــ�مات ل�$ــادة اإلن�اج�ــة 
��ة اإلج�ال�ة والفاعل�ه م? خـالل ت���ـة رأس ال�ـال ال�%ـ�� و  ت%ـ*�ع أن%ـFة ال��ـ� وال����ـة ال̀&

��ـــــــات ت&اصـــــــل وتFـــــــ&$� ال�N�&ل&ج�ـــــــا !اإلضـــــــافه إلـــــــي اســـــــ��Gام أحـــــــ�ث ال�ق��ـــــــات وخاصـــــــه تق
  ) ١( ال�عل&مات.

وlـــــOل^ ن*ـــــ� أن ت�ق�ـــــA مال��$ـــــا ل��ـــــ& اق�8ـــــاد� مFـــــ�د مـــــا هـــــ& إال انع=اســـــًا واضـــــ�ًا 
ا علـى تل��ـة إلس��Pارها لل�&رد ال�%�� ، ح�� أنها ن*�b في تأس�H ن�ام تعل��ـي قـ&� سـاع�ه

ال��ـ&ل االق�8ـاد� مـ? حاج�ها م? ق&ة الع�ل ال�اه�ة،  �Kا ساه� هOا ال��ام !فعال�ة في ع�ل�ـة 
قFـاع تقل�ـ�� زراعــي إلـى قFــاع صـ�اعي حــ�ی�، ح�ـ� ی&oـف ال�علــ�� ال�ـ&م Kــأداة حاسـ�ة ل�لــ&غ 

�Mال bــة ال�عل&مــات واالت8ــاالت، وعل�ــه ن*�ــ��اســات م�حلــة االق�8ــاد ال�ع�فــي القــائ� علــى تق
�� الـ�O هـ& ع�ـ&د ال�عل���ة في مال��$ا إلى أن ]�قA اق�8ادها ت�اك�ًا ��K�ًا م? رأس ال�ال ال�%ـ

  )٢(ال����ة وج&ه�ها.
وl�اًء علي ذل^ جاء هOا ال��ـ� ل�راسـة واقـع ت���ـة ال�ـ&ارد ال�%ـ�$ة !ال*امعـات ال�ال��$ـة 

  وqم=ان�ة اإلفادة م�ها في م8�
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  :البحـــث  مشكلــة
لعــالي ال�ال��$ـة !%ـ=ل عـام م*�&عــة مـ? ال��ـ�]ات ال�ـي ی��غــي ت ال�علـ�� ات&اجـه مSسMـا

  )٣(? أه� هOه ال���]ات ما یلي:م&اجه�ها، وم
  ـامي لل�*��ـع علـي�ال�� tلـFاالل��اق !ـال�عل�� العـالي ل�&اك�ـة ال tMال�اجة إلى ز$ادة ن

 ق&� عاملة ماه�ة وذات مع�فة عال�ة.

  ل&ج�ــا فــي&�Nــ�ة ال�عاهــ� العل�ــا ال��ل�ــة وال�اجــة إلــضــعف بــ�امج العلــ&م وال�Mى ضــ�ان ن
ــام  االل��ــــاق فــــي ال�=ــــال&ر$&س والــــ�بل&م وال�ــــ�امج ال*امع�ــــة فــــي Kــــل مــــ? القFــــاع�? العــ

 والGاص.

  ،ــة ــاالت م�Gلفـ ــ�ة فـــي م*ـ ــSهل�? وذو� ال�Gـ ــ�ر$H ال�ـ ــة ال�ـ ــاء ه�Iـ ــ�اد أعJـ نقـــv فـــي أعـ
�ـة وال�ق��ـة، فJـًال عـ? وال�اجة إلى ال�فاw علي اعJاء ه�Iـة ال�ـ�ر$H فـي ال�عاهـ� الف�

.H$ة ال��رIاء ه�Jالب إلى أعFع�د ال tMارتفاع ن 

 ــ&$� ذات ال*ــ&دة والق��ــة ال�*ار$ــة ال�اجــة إلــFة ال��ــ&ث وال�Fى م�$ــ� مــ? االه��ــام !أن%ــ
 ال��تفعة وت�PNف تعل� واس��Gام تN�&ل&ج�ا ال�عل&مات واالت8االت في الع�ل�ة ال�عل���ة.

� في ال��ال ال�ئ�� اوفي ض�ء ما س	� ت	ل�رت م��ل�  ل الي:ة ال	
   ؟ ال#/�!ة في ض�ء خ	�ة مال�,!ا +ال*امعاتك�ف &#�% ت$#�ة ال#�ارد ال	��!ة 

  و! ف�ع م% ه4ا ال��ل ال�ئ��ي األس2لة الف�ع�ة ال ال�ة:
 ؟مامالمح ن�ام ال�عل�� ال*امعى ال�ال��� وم��رات ال����ة !ه - ١

 ؟ ال�ال��$ةواقع ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة !ال*امعات ما  - ٢

!ال*امعــات ال�8ـ�$ة فــي ضــ&ء خ�ــ�ة ل����ـة ال�ــ&ارد ال�%ــ�$ة  اإلجــ�اءات ال�ق��حــةمـا  - ٣
  ؟ مال��$ا
  أهـــداف البحــث:

اس�ه�ف ال��ـ� ال�ـالي ال�عـ�ف علـي، مالمـح ن�ـام ال�علـ�� ال*ـامعى ال�ـال��� وم�ـ�رات 
ل����ـة ال�ـ&ارد  مق��حـة�اءات واقع ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة بها، وال�&صل إلـى إجـ ال����ة !ه، ودراسة

  !ال*امعات ال�8�$ة في ض&ء خ��ة مال��$اال�%�$ة 
  أهميـــة البحــث:

وهـي قJـ�ة اسـ��Pار ال�ـ&ارد ت�N? أه��ة ال��ـ� فـي ت�اولـه قJـ�ة مـ? القJـا]ا ال�ه�ـة، 
مالمـح ن�ـام ال�علـ�� ]ع�ض ، �Kا !األداء ال*امعي ال�%�$ة !ال*امعات وت����ه� م? أجل االرتقاء
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ل����ـة  مق��حـةواقع ال����ـة بهـا، ووضـع إجـ�اءات  ��رات ال����ة !ه، ودراسةال*امعى ال�ال��� وم
  !ال*امعات ال�8�$ة في ض&ء خ��ة مال��$اال�&ارد ال�%�$ة 

  منهــــج البحــــث:

ة ح�ـــ� یهـــ�� ب&صـــف ال�ـــاه�ة اســـ��Gم ال��ـــ� ال�ـــالي ال�ـــ�هج ال&صـــفي ل�راســـة ال�%ـــ=ل
الســـ�Gالص دالل�هــــا ئA وال��انـــات ومعال*�هـــا وت�ل�لهـــا ت�لــــ�ًال Kاف�ـــا اع��ـــادًا علـــى ج�ـــع ال�قــــا

مالمـــح ن�ــام ال�علـــ�� ال*ـــامعى ال�ـــال��� وتفMــ��ها وت�ل�لهـــا ولعلـــه أنMـــt ال��ــاهج لل�عـــ�ف علـــى 
ل����ــة ال�ــ&ارد  مق��حــةواقــع ال����ــة بهــا، وال�&صــل إلــى إجــ�اءات  وم�ــ�رات ال����ــة !ــه، ودراســة

  ة مال��$ا�$ة في ض&ء خ�� !ال*امعات ال�8ال�%�$ة 
  مصطلحات البحث:

  وتتمثل فى اآلتى:    
  Human Resources Development    تنميـــــة المـــــوارد البشـــــريـــــة

والقــ�رات لألفــ�اد القــادر$? علــى الع�ــل فــي تعــ�ف !أنهــا ع�ل�ــة ت���ــة ال�ع�فــة وال�هــارات 
فــي ضــ&ء مــا ]*ــ�� مــ? اخ��ــارات م�Gلفــة، ورفــع  ج��ــع ال�*ــاالت، وال�ــي یــ�� ان�قاؤهــا واخ��ارهــا

  )٤(%��ل على:مK C&�Mفاءته� اإلن�اج�ة ألق8ى ح� م�=?، وت
 .t$مفاه�� أساس�ة في  ال��ر 

 .ت��ی� االح��اجات ال��ر$��ة 

  �$&ال��امج ال��ر$��ة.ت���8 وتق 

ــة ــ&C العاملـ ــة القـ ــ� فعال�ـ ــى تع�$ـ ــة علـ ــاع� ال�SسMـ ــي تMـ ــة ال�ـ ــا ال�ه�ـ ا !أنهـ ــً  وتعـــ�ف أ]Jـ
 t$ال�عل�� وال��ر A$�` ?وم? أهـ� `ـ�ق دعـ� واإلن�اج�ة ل�یها ع ،C�األداء األخ ?�Mة ت�F%وأن

  )٥(ت��M? األداء في ال�SسMة ما یلي:
  ،ــ�? األداءMل�ــات ت�Fــاع�ة فــي ت��یــ� م�Mهــ&ر ال�اجــة ل�هــارات ال�o ــل فــيPوال�ــي ت��

ج�یـــ�ة أو ت�Mـــ�? ج�یـــ�ة ن��*ـــة اســـ��Gام تN�&ل&ج�ـــا ج�یـــ�ة أو تقـــ�]� م��*ـــات وخـــ�مات 
 ال�هارات ال��G�Mمة في االع�ال ال�ال�ة، وهOه ال�اجة ت�%أ م? تغ��ـ� ب�Iـة الع�ـل مPـل

 ثقافات م�ع�دة.تA��F مفه&م إدارة ال*&دة ال%املة أو ز$ادة االع��اد على ق&ة ع�ل ذات 

 ـ�? األداء، و$%ـ��ل ال�غ�ـ� علـى إعـادةMـة الع�ـل لـ�ع� ت�Iت�ل�ل واق��اح ال�غ��ات فـي ب� 
ــ��ة أو غ�ــــ�  ــي ال�ــــ&اف� ال�ســ ــادة ال��ــــ� فــ ــ�اءات الع�ــــل أو إعــ ــة ال&oــــائف أو إجــ ه�=لــ

 ة، وغ��ها م? أدوات ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة. ال�س��
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  الــدراســـات الســـابقـــة:
طالع على أدبيات الفكر التربوي اتضح أن هنـاك مجموعـة مـن الدراسـات بعد اال    

  منها:العلمية ذات الصلة بموضوع البحث و

QH òíŠ’jÛa@…‰aì½a@òîàänÛ@oã�ã⁄a@âa†‚n�hi@†Èi@åÇ@kí‰†nÛa@ñ‰a…gBM@@òî̀ Ôîjİm@ò�a‰…
I@BòîjîÜÛa@bèj�@òÈßbu@óÜÇRPQTZH@IVH@ @

هــ�فb ال�راســة إلــى رlــE إدارة ال�ــ�ر$t عــ? !عــ� والع&امــل ال�ــي تــSث� علــى ت���ــة ال�ــ&ارد 
ــا ــة آثارهـ ــا، ودراسـ ــة ب��هـ ــ�ح العالقـ ــ�ها وت&ضـ ــة سـ ــي جامعـ ــ�$ة فـ ــل  ال�%ـ ــى األداء داخـ ــة علـ م*��عـ

ــ&ارد  ــة مق��حـــة إلدارة ال�ـــ�ر$t عـــ? !عـــ� ل����ـــة ال�ـ ال�SسMـــة، ومـــ? ثـــ� إعـــ�اد إســـ��ات�*�ة ت�����ـ
معــــة ســــ�ها، واع��ــــ�ت علــــى ال�ــــ�هج ال&صــــفي ال��ل�لــــي ل*�ــــع ال��انــــات وت8ــــ��فها ال�%ــــ�$ة !*ا

) إدار$ـــًا ٢٣٥غـــb (وت����هـــا وت�ل�لهـــا، واســـ��Gمb اإلســـ��انة Kـــأداة، وتـــ� ت&ز$عهـــا علـــى ع��ـــة بل
وأكاد]��ــًا مــ? مــ&oفي ال*امعــة لل�عــ�ف علــى وجهــة ن�ــ�ه� حــ&ل أه��ــة إدارة ال�ــ�ر$t عــ? !عــ� 

ــb ل��� ــ��Gام اإلن��نــ ــال�t !إســ ــ? األســ ــ�د مــ ــ��Gام عــ ــ� اســ ــ� تــ ــة، وقــ ــ�$ة !ال*امعــ ــ&ارد ال�%ــ ــة ال�ــ �ــ
عـ? !عـ�  ، ومـ? أبـ�ز ن�ائ*هـا أن ه�ـاك قابل�ـة لـ�مج ال�ـ�ر$Spss tاإلح8ائ�ة !اسـ��Gام ب�نـامج  

في ال*امعة، إم=ان�ة ت&ف�� ت���� إدارC ل����� الق�رات   في الع�ل�ات واألن%Fة اإلدار$ة ال��Gلفة
� وت�ف�� الFاقـات اإلب�اع�ـة، أن مـ? أهـ� مع&قـات إدارة ال�ـ�ر$t عـ? !عـ� ودع� اإلس��Pار ال�%� 

وضــعف بــ�امج نــ�رة الNــ&ادر اإلدار$ــة والف��ــة ال��88Gــة فــي ال�ــ�ر$t عــ? !عــ� !*امعــة ســ�ها، 
  ت�ر$t العامل�? ح&ل ال&سائل ال�N�&ل&ج�ة و�Kف�ة اس��Gمها في ال*امعة.

RH Ûa@…‰aì½a@òîàänÛ@Ý5†ß@ïvîma��üa@Áîİ‚nÛa@ò�̀ a‰…I@òî̀ äàîÛa@pbÈßb¦a@¿@òíŠ’j
I@BHòîãa†îßRPQRZHIWH@ @

هــ�فb ال�راســة إلــى ال�عــ�ف علــي ال�FGــ�E االســ��ات�*ي وأه���ــه ون�اذجــه وم�احــل ت��Fقــه  
ات ال���عـة  ق�ه ب����ة ال�&ارد ال�%�$ة، وال�ع�ف علي مفه&م وأه��ـة ت���ـة ال�ـ&ارد ال�%ـ�$ة وال�Mاسـوعال 

ومع&قـات    في ذلـ^، !اإلضـافة إلـى مع�فـة واقـع س�اسـات ت���ـة ال�ـ&ارد ال�%ـ�$ة فـي ال*امعـات ال����ـة، 
!ـــال��? !اســـ��Gام  تF&$�هـــا، �Kـــا هـــ�فb إلـــى مع�فـــة ن�ـــائج ال��ل�ـــل ال��Iـــي ل���&مـــة ال�علـــ�� ال*ـــامعي  

، !غ�ــة ال&صــ&ل إلــى خFــة مق��حــة ل����ــة ال�ــ&ارد ال�%ــ�$ة فــي ال*امعــات ال����ــة  (SWOT)أســل&ب  
ل�ـــل واع��ـــ�ت علـــي ال�ـــ�هج ال&صـــفي وت&�oفـــه فـــي ت�،  !اســـ��Gام مـــ�خل ال�FGـــ�E االســـ��ات�*ي 

�قـــb اســـ��انة علـــي ع��ـــة بلـــغ ق&امهـــا ( دة ) ق�ـــا١٢٦) فـــ�ًدا، مـــ�ه� (٢٤١م�غ�ـــ�ات ال�راســـة، ̀و
ي ) ق�ــادة إدار$ــة فــي ال*امعــات ال����ــة (صــ�عاء، عــ�ن، تعــ�، إب)، وت&صــلb فــ١١٥أكاد]��ــة (
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ن�ائ*هـا إلــى أنــه ی&جــ� م*�&عـة مــ? ال�ع&قــات ت*ــاه تFــ&$� ت���ـة ال�ــ&ارد ال�%ــ�$ة فــي ال*امعــات 
�ــة، �Kــا أoهــ� ال��ل�ــل ال��Iــي إلــى أن ه�ــاك الع�یــ� مــ? نقــا� الJــعف داخــل ب�Iــة ال*امعــة ال���
ي ني م�ها، فJًال عـ? وجـ&د ته�یـ�ات فـي ب��Iهـا الGارج�ـة، وال�ـي مـ? شـأنها ال�ـأث�� سـلً�ا علـتعا

م ت���ة م&اردها ال�%�$ة إن ل� ی�� ت�ع�� نقـا� القـ&ة ال��ـ&اف�ة، واسـ�غالل الفـ�ص ال��احـة !�ـا ]Gـ� 
  تF&$� ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة.

SH @Þb½a@?c‰@òàîÓ@áîÄÈm@ïÜÇ@òíŠ’jÛa@…‰aì½a@òîàäm@ŠqcI@BðŠ’jÛaRPQQZHIXH@ @
اســ�ه�فb هــOه ال�راســة ال�عــ�ف علــى مــ�C تــأث�� ت��Fقــات ت���ــة ال�ــ&ارد ال�%ــ�$ة علــى 
تع�ــ�� االســ��Pار فــي الع�8ــ� ال�%ــ��، �Kــا اســ�ه�فb ال�عــ�ف علــي مــ�C تــأث�� وجــ&د س�اســات 
واضـــ�ة لNـــل مـــ? االســـ�قFاب، واالخ��ـــار وال�&�oـــف، وال�ـــ�ر$t، وال�ع&$Jـــات، وتق�ـــ�� األداء، 

واع��ــ�ت هــOه ال�راســة علــي  ل�Mــار الــ&�oفي لل�ــ&ارد ال�%ــ�$ة علــي تع�ــ�� اســ��Pار هــOه ال�ــ&ارد، وا
  ال�ــ�هج ال&صــفي ال��ل�لـــي ل*�ــع ال�عل&مــات وال�قـــائA وت�ل�لهــا وتفMــ��ها، !اإلضـــافة إلــي اســـ���انات 

وت&صــلb ،  ل�راســة !عــ� مفــ�دات ال��ــ� وح8ــ� وت*��ــع ال�عل&مــات الالزمــة فــي م&ضــ&ع ال��ــ� 
�ــائج أه�هــا: أن ال�SسMــات ت�ــOل جهــ�ًا فــي م*ــال االســ��Pار فــي الع�8ــ� *�&عــة مــ? ال�إلــي م

ال�%�� ولNـ? هـOا ال*هـ� ال��ـOول غ�ـ� Kـاف وال ی�تقـي إلـي ال�Mـ�&� ال�Fلـ&ب، وأن ه�ـاك تـأث��ًا 
ــ�ر$t وال�ـــ�امج  ــ� ال�%ـــ��، وأن ال�ـ ــ��Pار فـــي الع�8ـ ــي تع�ـــ�� االسـ ــ�امج ال��ر$��ـــة علـ ــ�ًا لل�ـ م�اشـ

ال���عة تع�ل علي رفع Kفاءة ال�&oف�? وت���ة وتF&$� مهاراته� وق�راته�، وأن ال�ـ�ر$t ال��ر$��ة  
ة إلــي ه�ـئ الف�صــة أمـام ال��ــ�رب الك�Mــاب ال�عـارف وال�هــارات ال*�یـ�ة، !اإلضــافأث�ـاء ال�Gمــة ی

أنه ]Mاع� علي اك�Mاب االت*اهات اإل]*اب�ة و$�فع ال�وح ال�ع�&$ـة، و$ـSد� إلـي ت�Mـ�? األداء، 
ن ت��ی� االح��اجات ال��ر$��ة م�Mقًا عامل مه� ل�فـع Kفـاءة العـامل�?، وأن ع�ل�ـة ال�ق�ـ�� تع�ـل وأ

Fـ&ر، �Kـا ]�=ـ? ع مMـ�&� أداء العـامل�? واسـ��Pار قـ�راته� !�ـا ]Mـاع�ه� علـي ال�قـ�م وال�علي رف
  االس�فادة م? ن�ائج ن�ام تق��� األداء في تE�FG س�اسة ال�SسMة لل�&ارد ال�%�$ة.

TH üa@B–nÓI@BbíŒîÛbß@¿@òíŠ’jÛa@…‰aì½a@òîàäm@òîàçaë@òÏŠÈ½a@óÜÇ@áöbÔÛa@…bRPQQZHIYH@ @
اســ�ه�فb هــOه ال�راســة ال�عــ�ف علــى االق�8ــاد القــائ� علــى ال�ع�فــة وخ8ائ8ــه وأه���ــه 

��ــة االق�8ــاد]ة، وال�عــ�ف علــى أه��ــة ت���ــة ال�ــ&ارد ال�%ــ�$ة فــي ال��ــ&ل ن�ــ& االق�8ــاد فــي ال��
ة فــي مال��$ــا، واع��ــ�ت هــOه ال�راســة علــى ال�ــ�هج ال&صــفي ل�عال*ــة م%ــ=لة القــائ� علــى ال�ع�فــ

مایلي: ان�قلb مال��$ا م? K&نها دولة م�8رة للMلع الGام الي  ال�راسة، وت&صلb في ن�ائ*ها إلى
وال�ــي ن*�ــb فــي دفعهــا  ام8ــ�رة لل���*ــات ال8ــ�اع�ة، االســ��ات�*�ات ال�ــي ات�ع�هــا مال��$ــدولــة 
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بلـ� ذو دخـل م�&سـE م��ـ&ع اإلن�ـاج، � ]ع��� على ان�اج ال�Fـا� والق8ـ�ی� ال لل��&ل م? بل� فق
ت��و غ�� Kاف�ة ل��حلة ال����ة القادمة، فهي غ�� م�اس�ة لل��&ل ن�ـ& اإلن�ـاج الـ�O ]ع��ـ� علـى 

ع�فة أ� أن االق�8اد ال�ال��� وصل الي م�حلة العائـ� ال���ـاقv، تعـ� ت���ـة ال�ـ&ارد ال�%ـ�$ة ال�
هــــ� ع�8ــــ� فــــي اســــ��ات�*�ة مال��$ــــا ل�8ــــ�ح دولــــة ذات دخــــل م�تفــــع وت��ــــ&ل ن�ــــ& وال�&اهــــt أ 

K ،ــة ــائ� علـــى ال�ع�فـ ــاد القـ ــة االق�8ـ ــ? ال����ـ ــ� مـ ــي م�$ـ ــاج الـ ــ�$ة الزلـــb ت��ـ ــا ال�%ـ ــا أن م&اردهـ �ـ
�ــى ]8ــ�ح لــ�یها القــ�رة علــى الع�ــل فــي اق�8ــاد ال�ع�فــة اال أن هــOا ال ی�فــي م*هــ&د وال�*ه�ــ� ح

  ال�F&ر ال�ق�قي ال�O جعلها رائ�ة في ال����ة االق�8اد]ة.مال��$ا في هOا ال�8د و 
  :ومبررات التنمية به أوالً: مالمح نظام التعليم الجامعي الماليزي

  :مالمح نظام التعليم الجامعي الماليزي -١

ی��Gـــt ال�لـــ^ ل�ـــ�ة خ�ـــH  -مال��$ـــا فـــي ج�ـــ&ب شـــ�ق أســـ�ا وهـــي م�لNـــة ات�اد]ـــة تقـــع   
 Oت�� ال�=ــام الــSمــ A&ات عــ? `�$ــ�وت�ــألف مــ? شــ�ه ال*�$ــ�ة -� ی�ــألف مــ? رؤســاء ال&ال]ــات ســ ،

]Mـــ�ي "مال��$ـــا الغ��lـــة" أو "شـــ�ه ج�$ـــ�ة  ) وال]ـــة ات�اد]ـــة تعـــ�ف !�ـــا١١ال�ال��$ـــة ال�ـــي تJـــ� (
Kاك ال�الی&" وه� (ج&ه� وق�ح و��lهانج و�l*&ر ون�*�� س���الن، ت�ن*ان& و�الن�ان وملقا وس�ل�

ال%ـ�ق�ة ال�ـي ت�Nـ&ن مـ? والتـي (صـ�اح وسـاراواك)، �Kـا ]Jـ� و�l�ل�H وl&ال و�l�ـانج) ثـ� مال��$ـا  
ات�اد]ة) وه� (ك&االالم�&ر، ب&ت�اجا]ا، الب&ان) وت�لغ   ات�اد مال��$ا ثالث مقا`عات ف��رال�ة (أقال��

، و$ف8ــل !�ـ� ال8ـ�? ال*�ـ&lي مMـافة تقـ�ر ب��ــ& K٢ـ� ٣٣٠ات�ـاد مال��$ـا ن�ـ&  مMـاحة أراضـي
غ��lة، فJًال ع? أنها ت���� !���Kها ال��&سـE بـ�? دول اإلقلـ��، إذ ك� ب�? مال��$ا ال%�ق�ة وال٦٥

م? ال%�ال تایالن�، وم? ال*�&ب س�غاف&رة وأن�ون�Mا، وم? ال%�ق ب�ونا� والفل��?، وم? ]��دها  
t `�لة العام ف��ا ع�ا ال��تفعات.الغ�ب أن�    )١٠(ون�Mا، �Kا ت���� !��اخ حار و̀ر
ن واله�ــ&د وال8ــ���&ن لع�یــ� مــ? األعــ�اق م�هــا ال�الو$ــ& و$%ــ��ل االت�ــاد ال�ــال��� علــي ا  

مـــ? الMـــ=ان  ٪٦٥وال�اكMـــ�ان�&ن، و$%ـــ=ل ال�الو$ـــ&ن غال��ـــة ال�عـــ�اد الMـــ=اني وال�ـــالغ تعـــ�داه� 
وهـــ� !�Pا!ـــة إرث مـــ? اله*ـــ�ة فـــي  ٪٨، واله�ــ&د ٪٢٦ح�ـــ� ]�Pلـــ&ا  األصــل��?، و$لـــ�ه� ال8ـــ���&ن 

مــ? ال�عــ�اد الMــ=اني مــ?  ٪٦ونMــ��ه�  ?ل�ــال��$�أوقــات االســ�ع�ار، و$�ــألف !ــاقي الMــ=ان غ�ــ� ا
ــي  ــ��? علـ ــي ال�هـ ــA الع�قـ ا الف�$ـ ــً ــ� أ]Jـ ــ&ن هـ ــان��?، وال�الو$ـ ــ�ان��? وال�ا!ـ ــ&ج وال�اكMـ ــ�ب وال�نـ العـ

��ـة، واالسـالم هـ& الـ�ی? ال8ع��ی? ال�Mاسـي واالج��ـاعي و  لغـ�ه� "ال�هاسـامالی&" وهـي اللغـة ال̀&
? ال�ع�اد الM=اني، ولN? ت�ـارس ال%ـعائ� األخـ�C م ٪٦٥ال�س�ي !ال�ولة، ح�� ی�ی? !ه ح&الي 

�ث بهــا !%ــ=ل م��%ــ� ن�ــ�ًا ل���Fقاتهــا !��$ــة، واللغــة اإلن*ل��$ــة هــي اللغــة الPان�ــة و$*ــ�� ال��ــ
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دســ�&ر$ة ب��ــام س�اســي ]قــ&م علــى ال�]�ق�ا`�ــة ال��ل�ان�ــة !ال��لNــة  الع�ل�ــة، وتعــ� مال��$ــا مل�Nــة
 &Nارز في ح=&مة ال! &J&ل�.ال����ة، وهي ع�١١( م(  

الفلMـــفة الMـــائ�ة لل�علـــ��  فلMـــف�ه مـــ? و$�FلـــA ال�علـــ�� ال*ـــامعي ال�ـــال��� !%ـــ=ل عـــام فـــي
  :ي في مال��$ا وال�ي نb8 عليمالق& 

  �P? !8&رة أك��ان�ة ل�&اجهة ت��]ات الع8�.إع�اد ال�&ا`Mنqن�اج�ة وqام�=�ة و�١٢( دی( 

 ً�ا إع�اًدا�Mاع�ه. إع�اد األف�اد عقلً�ا وروحً�ا وعا`فً�ا وج  قائ�ا علي اإل]�ان !ا� ̀و

  ـاه�ة فـي ع�ل�ـةMل�ة والقـ�رة علـي ال�&IMالب !ال�عارف وال�هارات ل����ل&ا ال�Fت�و$� ال
��ــة ل��ق�ــA وضــع صــ�اعي ج �یــ�، ول��ق�ــA وحــ�ة ورخــاء األســ�ة وال�*��ــع ال����ــة ال̀&

.?  وال̀&

  &ة ج�ی�ة !��ـ� ]=ـ�l�ات ت�M�*لف ال�Gة األج�ال ال*�ی�ة م? م�l�ن سـ=ان الـ�الد أمـه ت
     )١٣( �ار.واح�ة وشع�ًا واح�ًا ح�ي ی�&ف� لألمة االس�ق

 .ي�  ت&ج�ه ال�عل�� ت&ج�ًها ق&مً�ا ی�فA مع ال�=� ال̀&

  ال%امل !ع�� ال�� E�FGة الق&م�ة ال%املة.ال����لل�عل��، م�ا ]*عله أداة لل� � 

 ــا�ــ&$� ال�Fــ�? ج&دتــه، وتMفــي فــي ال�علــ�� وت��Nــي وال�Nهج ال�راســ�ة واع��ــار ال�&ســع ال
 ال�عل�� ض�ورة م? ض�ورات ال��اة.

  العق�ـ�ة صـلح bذا صـل�qـان وMي، ألنه وس�لة غ�س العق��ة في اإلن�ا]ة !ال�عل�� ال�ی�الع
 الف�د.

 ــة م���ــات األفــ�اد وم�ــ&له� ومــ&اه�ه� واالرتفــاع !قــ�راته� ومهــاراته� مــ? أجــل م&اجهــة تNل
��ة ن�& ت�ق�A وضع ص�اعي ج�ی�.ال���]ات ال�عاص�ة في ع�ل�ة ال����ة ا  ل̀&

   )١٤( :ف<ًال ع% ت#�, س�اس ه ال عل�#�ة +ع;ة مالمح أه#ها
  ــ�زlــة !ال��ــ� العل�ــي، وFlلــ&جي ور&�Nذلــ^ فــي ثــالث صــ&ر االه��ــام !ــال�عل�� ال�

 هى:

 .ل&ج�ا&�N88ة في م*ال العل&م وال�Gة ال�&ارد ال�%�$ة ال�����ت 

 ــاء وال ــOب العل�ـ ــ�امج ل*ـ ــة بـ ــ� ال�=&مـ ــدعـ ــي الGـ ــ�? فـ ــال��$�? ال�ق��ـ ــ�? ال�ـ ارج �ه��سـ
وتقـــــ�]� حـــــ&اف� مال�ــــــة م*�$ـــــة ل*ـــــOبه� ل�$ــــــادة عـــــ�د العـــــامل�? فــــــي م*ـــــال العلــــــ&م 

 وال�N�&ل&ج�ا.

  ارج.اس���اد ال�=&مةGرة م? ال&Fل&ج�ا ال��&�Nلل� 
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  علـي ال�علـ�� tلـFعلـي ز$ـادة الـ�خل ز$ـادة ال tاص، ح�ـ� ت�تـGت%*�ع ال�عل�� العالي ال
� الــ�O تFلــt م�$ــ� مــ? ال�عــاون بــ�? ال�=&مــة والقFــاع الGــاص فــي هــOا العــالي، األمــ

ق ل�ـــال��$�? !ال�راســـة ال��ل�ـــة ل�ـــ�ة عـــام ثـــ� االل��ـــااالمـــ�، ح�ـــ� Kـــان ]Mـــ�ح للFـــالب ا
) ثــ� تFــ&ر إلــى ن�ــام ٢+١!إحــ�C ال*امعــات العال��ــة ل�ــ�ة عــام�? وعــ�ف هــOا ال��ــام (

)١+٢ Cة فـي إحـ��? دراسة في مال��$ـا وسـ���ـ&ر إلـي ن�ـام ) أ� سFثـ� ت C�ـ�Nالـ�ول ال
) ح�ــ� یــ�� ال�8ــ&ل علــي ال%ــهادة ال*امع�ــة مــ? إحــ�C ال*امعــات ال�Nــ�C بــ�ون ٠+٣(

 �امج ال�Sامة مع ال*امعات العال��ة.��$ا م? خالل بخ�وج الFالt خارج مال

  ادر قادرة&K �ة به�ف ت&ف����ارج وانع=اسه علي ال�Gائها في ال�اه��ام مال��$ا !إب�عاث أب
لــــي ال�عامــــل مـــــع ال��غ�ــــ�ات ال*�یــــ�ة واالســـــ��Pارات األج���ــــة واســــ��عاب ال�N�&ل&ج�ـــــا ع

  �جع ذل^ االه��ام لألس�اب ال�ال�ة:ال��ق�مة و$
 ة وانع=اسه علي ال�عل��.ت%*�ع مال��$ا ل���ارات األج�Pالس� 

 .ت8&ر ال*امعات ال��ل�ة ع? اس��عاب ال�اغ��? في االل��اق !ال�عل�� العالي 

  ة العال��ة.علي ال�عاإلق�ال��ات ال�یMسSي في ال��ل�� ال�ی 

  ـ&$� ال�علـ�� فـيFا االت*ـاه أحـ� ال�المـح الهامـة ل�Oااله��ام ب�عل�� ال�ـ�أة، ح�ـ� ]%ـ=ل هـ
 �$ا.مال�

  مبررات تنمية الموارد البشرية بالجامعات الماليزية:  -٢

  �ها:تع�� ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة !ال*امعات ال�ال��$ة إلى ع�ة م��رات، م  
 ـــة بـــ�?  ت�ـــ&لMاف�مال��$ـــا مـــ? اق�8ـــاد زراعـــي إلـــى اق�8ـــاد مع�فـــي أد� إلـــى اح�ـــ�ام ال�

ــة  ــ&ل، فJــــًال عــــ? ال��افMــ ــ&ل علــــي أفJــــل العقــ ــاب األع�ــــال لل�8ــ ال%�ســــة بــــ�? أرlــ
 )١٥(ال�SسMات ال�ي تق&م ب��ر$t أفJل العق&ل.

 لح "ع&ل�ة ال�عل�� العالي" أو ال�عل�� بال ح�ود أو "ال�عل�� الF8ه&ر مo ولي" أو ال�عل���
 -? دولــة إلــى دولــة أخــ�� العــالي م�عــ�د ال*�Mــ�ات، والــ�O ی��Pــل فــي ه*ــ�ة الFــالب مــ

دراسـاته� العل��ــة و$عــ�ف !ـال�عل�� الــ�O ی�لقــى !غــ�ض تFــ&$�  -ال�ـ�اك العــال�ي للFـالب 
ف�ــــه الFــــالب ال�قــــ�رات ال�راســــ�ة ل�ولــــة م�Gلفــــة عــــ? ال�ولــــة ال�ــــي تق�ــــ�� بهــــا ال�SسMــــة  

 ال�ان�ة.

 ــال��K� ال��$ــ� H$�ــNعلــي م�ــ�أ ال��اســ�ة !ال*امعــات ال�ال��$ــة فــ�ض علــي األكاد]��ــة ت �
ـأة ل�$ـادة اإلن�اج�ـة، وال��  $ـ� مـ? القـ&ان�? وال�%ـ�$عات فJـًال عـ? م? ال�قا!ة ال�ال�ة وال̀&
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اج�اءات ال�ق��� ال8ارمة، ح�ـ� ]Fلـt مـ�ه� ت&ق�ـع عقـ&د االداء ال%8Gـي مـع ال�ؤسـاء 
�$ــادة الMــ�&$ة !ال��ت�ــات قائ�ــة علــي األداء م�ــا ی�Fلــt م�$ــ� مــ? ال�ع�ــ�? بهــ�، وتNــ&ن ال
 )١٦(ال����ة ل���M? أدائه�.

 ــــات ال�علـــــ�� الMسS�! اتK�علـــــي األكـــــاد]���اخ�ــــ�اق ثقافـــــة ال%ـــــ bأن  ?*ـــــامعي، ف�ضــــ
ــائ*ه�  ی��ه*ــــ&ن و$�8ــــ�ف&ا K�جــــال أع�ــــال وأن ]ق&مــــ&ا ب�Mــــ&$A خ�ــــ�اته� وخــــ�ماته� ون�ــ

 علي ت��M? األداء وز$ادة ال��افMة.ال���Pة، ح�� أنها ت�KS !%�ة 

  عىMاصة في الGاراتها ال�G! ائها الق�رة ال%املة على ال�8�فFعqاس�قالل�ة ال*امعات و
ل��ق�ــA مهامهــا، وح=ــ� نفMــها ب�فMــها دون م�اق�ــة خارج�ــة، وت��عهــا !الMــلFة فــي ثــالث 

وqقالــــة م*ــــاالت واســــعة مــــ? ال�=ــــ� الــــOاتي وهــــي، ال�عــــ�? و$%ــــ�ل ( ال�&�oــــف وال��ق�ــــة 
األساتOة، إخ��ار وqقالة الع�ـ�اء ورؤسـاء ال*امعـات وسـائ� ال�ـ&oف�? اإلدار$ـ�?، وشـ�و� 

ة وت%ـــ�ل (شـــ�و� الق�ـــ&ل !ال*امعـــة، اإلخ��ـــار الـــ&�oفي، ال�&�oـــف)، ال*&انـــt األكاد]��ـــ
ــة)،  ــة األكاد]��ـ ــلFة، ال��$ـ ــ&$� الMـ ــة وتفـ ــات ال�رجـ ــة، م�Fل�ـ ــاهج ال�عل���ـ عـــ�وض ال��ـ

�ل (ت��یــ� جهــة ال��&$ــل، مMــ�&C ال��&$ــل، معــای�� ال��&$ــل، إعــ�اد ال*&انــt ال�ال�ــة وت%ــ
 )١٧( وت&ز$ع م��ان�ة ال*امعة، ال�Mاءلة).

 ــة العال��ــة ال*امعــات  حاجـة�Pــات ال��MسSات اســ��ات�*�ة مــع ال�K�ــاء شـ�ال�ال��$ــة إلــى ب
وال*امعـــات األج���ــــة مــــ? أجــــل تع�$ــــ� أن%ــــFة ال��ــــ� وال����ــــة وخاصــــة تلــــ^ ال��علقــــة 

 )١٨(�ات ال��یPة.!ال�ق�

  ?اعة ل�الــه مــ�ــاع ال8ــFــ�? قlه�ــا و�ــًال عــ? حاج�هــا إلــى إجــ�اء ال�عــاون الفعــال ب�Jف
�ي، وت�&$لها م? K&نهـا م&اقـع ل�ـ� وqرسـال األ!�ـاث م�دود إ]*ابي علي اق�8 ادها ال̀&

وال�عل�� إلى م&اقع تMاه� ب�ورها في ال����ة ال���lة وز$ادة ال�خل، مـ? خـالل ال�&جهـات 
ة ت��FــA ال��$ــ� مــ? ال�ــ�امج ال8ــ�اع�ة وال�ــي ت�=ــ? ال��اضــ�$? مــ? تقاســ� وت�ــادل ال�ال�ــ

ثه�، وتع�$ــ� إدارة ال�ل�Nــة الفN�$ــة مــ? أجــل معــارفه� وأفNــاره�، ومــ? ثــ� ز$ــادة جــ&دة أ!�ــا
 Aفــة م�اكــ� ال���ــ� !ال*امعــات عــ? `�$ــ�oــة، وتع�$ــ� و�Pة ال��Fــة األن%ــ�K&ــ�? حMت�

وال����ـــة مـــ? أجـــل دعــــ� وتMـــ�$ع ع�ل�ـــة تMــــ&$A  ال%ـــ�اكات ال8ـــ�اع�ة !أن%ـــFة ال��ــــ� 
 اإلب�اعات وال�ق��ات ال*�ی�ة.

 ــاء ن�ــام تعلــ�� جــامعي عــال� حاجــة�رة تعل���ــة إقل���ــة مال��$ــا إلــى بSا!ــة بــP�! ي ]*علهــا
 )١٩(وت�&$لها إلى اق�8اد مع�في.

 .& االق�8اد���ل�ات الF��! اع ال*امعات !%=ل خاصFق Elر 
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  &ــ ــل بلـ ــ? أجـ ــات مـ ــة ال*امعـ ــ� حاجـ ــ�اد ��Kـ ــ�افها إلـــى أعـ ــة غ أهـ ــة ال�Sهلـ ــ&� العاملـ ــ? القـ ة مـ
�افMــ�ة، ودعــ� االق�8ــاد وال��رlــة وال�ــي بــ�ورها تــ�ع� ال��ــ& االق�8ــاد� وز$ــادة القــ�رة ال�

 ال�ع�في.

  H$ــة ال�ــ�رIــاء ه�Jحاجــة ال*امعــات ال�ال��$ــة إلــى إدارة ودمــج وت�ــادل ال�ع�فــة بــ�? أع
ال�8ـــ�ر ال�ئ�Mـــي لالم��ـــاز ال��افMـــي، وعامـــل والعـــامل�? بهـــا، علـــي اع��ـــار أن ال�ع�فـــة 

 حاس� لإلس��امة `&$لة األم� ون*اح ال�SسMة.

 �ات فـــي بPــا إجـــ�اء ال*امعـــات ل��ـــ�ی ��هـــا ال����ـــة وتغ�ـــ�ات جOر$ـــة فـــي أن��ـــة الع�ـــل بهـ
ــ��Gامات تN�&ل&ج�ـــا  ــي اسـ ــع فـ ــى، وال�&سـ ــام اآللـ ــى ال��ـ ــ�� إلـ ــام ال�قل�ـ ــ? ال��ـ ــا مـ وت�&لهـ

 تF&$� ق&اع� ال��انات.ال�عل&مات واالت8االت، و 

  عـ? ال�$ـادة فـي �Gحاجة ال*امعات ال�ال��$ـة ل�&اجهـة الع�یـ� مـ? ال��ـ�]ات وال�ـي تـ��
د]�ي وال��ك ال�SسMي وح�اك الFالب ح&ل العال� أج�ـع، !غـ�ض اك�Mـاب ال��اك األكا

 Hــاف ــي ال��ـ ــ�رته� علـ ــادة قـ ــة، وز$ـ ــة اإلن*ل��$ـ ــارات اللغـ ــاب مهـ ــ��، واك�Mـ ــ? ال�علـ ــ� مـ ال��$ـ
ق، وال��ــ�]ات ال�ــي تــ�*� عــ? ال�ع�د]ــة الPقاف�ــة، واالخــ�الف فــي أســال�t ال�علــ��، !الMــ& 

اخ��ــار ال�&جهــات ال�راســ�ة وال�ــ�امج ال�عل���ــة وال��Fل�ــات ال��غ�ــ�ة للFــالب، فJــًال عــ? 
 )٢٠(وال��اخ ال�راسي.

  ،ــة ــة وال�ول�ـ ــاءات العال��ـ ــع الNفـ ــقة مـ ــ�ة م�Mـ ــارات ج�یـ ــ&$� مهـ ــى تFـ ــات إلـ ــة ال*امعـ حاجـ
  �$&Fح ع�ل�ات ج�ی�ة الس��عاب اال!عاد وت� االن%Fة الPقاف�ة داخل ال��م ال*امعي، ̀و
 !ال��� وال�Gمات وال�عل��.الPقاف�ة 

 بــ&الئه� ورضــاه�، مــ? حاجــ wــالب بــل واســ��قاؤه� واالح�فــاFاب الOة ال*امعــات إلــي اج�ــ
ن�اج�ـة خالل ت&ف�� ال�Gمات ال�عل���ة الفائقة ال*&دة، !غ�ض ز$ـادة ح8ـ�ها الMـ&ق�ة واال

 والعائ� علي االس��Pار، واالم��از ال���M� في الM&ق العال�ي ال��افMي.

 ـة دعـ� مال��$ـا مفهـ&م جـ&دة ال��ـاة الع�ل�Quality of work life (QWL)  مـ? أجـل
تFــ&$� وتع�$ــ� رأس ال�ــال ال�%ــ��، ی�Fلــt مــ? ال*امعــات ته�Iــة ب�Iــة الع�ــل ال�الئ�ــة 

ال�ه��ــة، وت�ق�ــA رضــاه� الــ&�oفي، م�ــا ]عــ&د !ــال�فع ل����ــة أف�ادهــا، وتل��ــة اح��اجــاته� 
 )٢١(علي ال�SسMة وال�*��ع K=ل.
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  البشرية بالجامعات الماليزية: تنمية الموارد  : واقعثانيا

]��ى أعJاء ه�Iة ال��ر$H !أه��ة ��K�ة !قFاع ال�عل�� العالي ال�ال���، وهOا ]ع�و في   
ــالي ذو ال*ــــ&دة العال�ــــة ]قــــ&م علــــي ال�ع�فــــة وال�هــــارات  ال�قــــام األول إلــــى حق�قــــة أن ال�علــــ�� العــ

ال�ــ�ر$H، وعل�ــه وضــعb  والNفــاءات والقــ�رات وال�&جهــات وآداب وســل&�Kات مه�ــة أعJــاء ه�Iــة
"ه�Iــة ال�أه�ــل ال�ال��$ــة" سلMــلة مــ? اإلرشــادات الع��ــاد ال�ــ�امج وال��ارســات ال*�ــ�ة فJــًال عــ? 

ال*ـ&دة !�SسMـات ال�علـ�� العـالي ال�ـال���،  ال��ق�A وال�Mح ال�SسMي !غ�ض ت&ف�� ال�عل�� عالي
�Iـــة ال�ـــ�ر$H ل�Fـــ&$� و$��Pـــل هـــ�ف "الـــ�ل�ل اإلرشـــاد� لل��ارســـات ال*�ـــ�ة"، فـــي دعـــ� أعJـــاء ه
  )٢٢(س�اساته� الGاصة والع�ل�ات واالج�اءات ال��علقة به� وال�ي ت��Pل ف��ا یلي:

 �[األكاد tاص�مة.ال�ع��? و$%�ل، الغ�ض، الع�ل�ة، ن&ع ال�ع��?، ال��Gة، ش�و� ال� 

  ،ــاء الع�ــل�ــل&ك، ال��ــ�ش أثMل�ات، الئ�ــة ق&اعــ� ال&IــMتق�ــ�� اإلدارة وت%ــ�ل، األدوار وال�
 ال�مالء والFالب، ال��ق�ات، ال�=افآت، واالج�اءات وال�Mاسات ال�أدی��ة.

  اإلشــ�اف علــي `ــالب ،H$ــة ال�ــ�رIــاء ه�Jــ�&� ال�ــأه�لي ألعMــة وت%ــ�ل رفــع ال����ال�
، اإلرشادات ال�&ج�ه�ة وال�N&$��ة ألعJـاء ه�Iـة ال�ـ�ر$H ال*ـ�د، وال����ـة ال�راسات العل�ا

 ال�ه��ة.

 ة��مات ال�ه�Gاسات وال��اد� اإلرشاد]ة. ال�Mوت%�ل اله�ف وال 

ــ�ه�   ــة !غـــ�ض ت�و$ـ ــاء ال�Gمـ ــ�ر$H أث�ـ ــة ال�ـ ــاء ه�Iـ ــة ألعJـ ــة ال����ـ ــال����K علـــي س�اسـ وlـ
فــي ال�*ـــاح ال�SسMــي وال%8Gــي، ی���ـــى � ��ــال�هــارات ال�ق�قـــة ال�ــي تMــه� !%ـــ=ل Kو !ال�عــارف 

�8� علي دراسة واقع ب�امج ت���ة قأن��ة ت���ة ال�&ارد ال�%�$ة، و$ال��ر$K tأح�    ��� ال�اليال
 م�اور ت��Pل في االتي: معات ال�ال��$ة، وذل^ م? خالل ع�ةاألكاد]��ة !ال*ا اله�Iة

 $ة األكاد]��ة !ال*امعات ال�ال��Iة اله����ة.أه�اف ب�امج ت 

  �&ة األكاد]��ة !ال*امعات ال�ال��$ة. م��Iة اله����ب�امج ت 

  ةIة اله����ب�امج ت tاألكاد]��ة !ال*امعات ال�ال��$ة.أسال� 

 .ة األكاد]��ة !ال*امعات ال�ال��$ةIة اله����ب�امج ت ����ت 

 .ة األكاد]��ة !ال*امعات ال�ال��$ةIة اله����تق&$� ب�امج ت 

  ور:وف�#ا یلي ش�ح له4ه ال#�ا
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Q- كاديميةبرامج تنمية   أهدافFبالجامعات الماليزية: الهيئة ا@ @
تهـ�ف بـ�امج أعJاء ه�Iة ال��ر$H ففـي ضـ&ء وoـائف ال*امعـة   ت�ع� أه�اف ب�امج ت���ة

  ت���ة هOه الفIة إلى مایلي:
  مجال التدريس وا�شراف وا�رشاد: �)�����

   ــافة إلـــى ن�ـــ&ه� ال�Mـــ��� فـــي م*ـــال  ت�و$ـــ� أعJـــاء ه�Iـــة ال�ـــ�ر$H !الNفا]ـــات ال��ر$Mـــ�ة إضـ
 ) ٢٣( ت88Gه�. 

   ــاع�ه� علــي اإلعــ�اد ال*�ــ� لل��اضــ�اتMــاخ تعل��ــي  ت�ــة مIوته� ،H$واإلخــالص فــي ال�ــ�ر
 .tاس�وتعل�ي م 

  والقـــ�رة علـــي H$وال��اســـة فـــي ال�ـــ�ر Aـــي ال%ـــ�M$ـــاع�ه� علـــي مع�فـــة األســـل&ب ال��رMت
 ت&ص�ل ال�عل&مات.

  &فــــــي ع�ل�ــــــات ال� H$ــــــة ال�ــــــ�رIــــــاء ه�Jــــــة أع���ل�ــــــة، وعــــــ�م ال���ــــــ� تFاصــــــل مــــــع ال
ا ومعال*ــة وتقــ�ی� اح��اجــاته� ال�ع�ف�ــة وال�&ضــ&ع�ة،  ا ومه��ــً وال�فMــ�ة، وتــ&ج�هه� ت�l&$ــً  م%=الته� الMل&�Kة.

  ـة االت*ـاه���الب وروح اإلب�اع، وتFالعل�ي ل�� ال ��Nه� في االه��ام !�هارات ال�ف����ت
 ال��ل�لي، وااله��ام !ال*&انt ال���Fق�ة.

  اع�Mا  تJواسـ�أع ،H$ـة فـي ال�ـ�رPام ال��م*�ـات ال��ی�Gعلـي اسـ� H$ـة ال�ـ�رIام ء ه��G
اإلن��نb وال��=? م? ال�ادة العل��ة، وqثارة ال�افع�ة وال�&اضـع واالتـ�ان االنفعـالي وqعFـاء 

 الFالt ال��$ة في ال�ع���.

 .ال8ف Eاب مهارات ض�Mاع�ه� علي اك�Mت 

  ةFفي وضع خ H$ة ال��رIاء ه�Jة أع���فت�ف�ة ت�K ل�اتها وم�ا!عةFهج، وم��ها.ال�O� 

 ة ا$�Nة ال�هارات الف���ـة تIـاء ه�Jة ال��ع�قة، واالت*اه ال��ل�لـي لـ�� أع���ة، وال�Mاف�ل�
.H$ال��ر 

 .رة&Fال�عل�� وال�عل� ال�� tاع�ه� علي ال�ع�ف علي أسال�M٢٤(ت( 

 .ارNتع�$� ع�ل�ات ال��� واالب� 

 .تع�$� ال�عل� م�� ال��اة 

 ـــاع�ةMـــاء مJـــ�ة عال�ـــة  أعM$علـــي ت8ـــ��� وت&صـــ�ل مـــ&اد تعل���ـــة وت�ر H$ـــة ال�ـــ�رIه�
ــ�ة  ــ�اف ال��ر$Mـــ ــع األهـــ ــ&ارد، !ال�&اكـــــt مـــ ــًال عـــــ? األن%ـــــFة وال�ـــ ــ&دة للFـــــالب فJـــ ال*ـــ

 )٢٥( ال�&ض&عة، وم�Fل�ات ساعات الع�ل وم�Fل�ات االع��اد ال�ه�ي.
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  �الب !غFاس�ة لل�اع�ه� علي ت&ف�� م*�&عة م? وسائل ال�ع� ال�Mض تع�$� خ��اته� ت
 وqن*ازاته�.

 ــاع�ه� علــي وضــع وتق�ــ�� االخ��ــارات واMــة راجعــة فعالــة ت[Oلــ�ورات ال�عل���ــة وتــ&ف�� تغ
 وم�اس�ة للFالب.

  ـــالب ال�راســـات تMـــاع�ه� فـــي اإلشـــ�اف علـــي ال�%ـــار$ع ال���Pـــة للFـــالب ال*ـــامع��? ̀و
 العل�ا.

 ـــــ�? الMـــــة ال&حـــــ�ات وال�ـــــ�امج ل�����وت8ـــــ��� وت Eـــــ�FGـــــه� فـــــي تMـــــ�ة تM$ع�ل�ـــــة ال��ر
 !ال�SسMة.

 ة أس&اق ج�ی�ة لل��ا���وت E�FGه� في تMة.ت�M$مج ال��ر 

 .ة���Mة ال��ة ال�ه���ات�ة واالل��اق !ال�Oاع�ه� علي تق&$� ال��ارسات الMت 

�)٢٦(:) في مجال البحث وا�نتاج العلمي، وتهدف برامج التنمية إلى� �
 في تق�م ال�ع H$ة ال��رIاء ه�Jه� !�&ث أعMرها وز$ادة دورها.أن ت&Fفة وت� 

  &ن�ــ H$ــة ال�ــ�رIــاء ه�Jــة أع���ال�&ســع فــي اإلن�ــاج العل�ــي لهــ� مــ? !�ــ&ث ودراســات ت
م�%&رة وt�K ومقاالت، وااله��ام  !ال��ـ� وال�ـأل�ف واالسـ���ار فـي ع�ـل األ!�ـاث !عـ� 

 االس�اذ]ة.

  ــاث ماد]ًـــ ــ� األ!�ـ ــ��Kة ودعـ ــاث ال�%ـ ــل األ!�ـ ــ�ر$H علـــي ع�ـ ــة ال�ـ ــاء ه�Iـ ا، ت%ـــ*�ع أعJـ
 اجع.وت&ف�� ما یل�م األ!�اث م? م��G�ات ووسائل وم8ادر وم� 

  علــــي إقامــــة معــــارض األع�ــــال مــــ? أجــــل االك�%ــــافات H$ــــة ال�ــــ�رIــــاء ه�Jت%ــــ*�ع أع
 واالخ��اعات واأل!�اث وال�Sلفات ال*�ی�ة.

  ،ف�ــة ن%ــ� ال��ــ&ث فــي ال�*ــالت ال��=�ــة�K علــي مع�فــة H$ــة ال�ــ�رIــاء ه�Jــاع� أعMت
  &ث.وتA��F ن�ائج ال��

 واج��ـاز بـ�امج الع�ـل لأل!�ـا Aـ�M�وت Eـ�FGاع�ه� علي تMاصـة !غـ�ض ضـ�ان تGث ال
 tال�&اكـlـة و��ارات خـالل ف�ـ�ة زمNواالب� Cة وال�عارف ال*�ی�ة وال�ؤ�Pائج ال����ال Aت�ق�

 )٢٧(ال�Nلفة وال*&دة. مع معای��

 .األ!�اث A��Fاب ال��&$الت ال�الئ�ة ل�Mواك� E�FGاع�ه� علي تMت 

   ة م? خالل وسائل اإلعالم ت%*عه��Pائج ال����علي ن%� ال �$&F]ات ل����ال�الئ�ة وال�
 ال�ع�فة !ال�*ال، وتع�$� س�عة ال*امعة K*امعة !��Pة عال�ة ال*&دة.
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 ــ! H$ــة ال�ــ�رIــ& ه�Jع Eــlــه� فــي رMت Aــارجي عــ? `�$ــGــي الــ�اخلي والPال�*��ع ال��
�ق�ــــات، وال�ــــ�ح ال���Pــــة إجــــ�اء مMــــح شــــامل ل�قــــاالت ال8ــــ�ف واســــ�ع�اض األقــــ�ان لل�

 وعJ&$ة اله�Iات ال�ه��ة.

  فعـة�ال� A88ـات ل��ق�ـGـة م�عـ�دة ال��Pح ال���ت%*�عه� علي ال%�وع واإلسهام في ال�ـ
 القC&8 لل*امعة.

�)٢٨(:برامج التنمية إلى في مجال خدمة المجتمع، تهدف�)� �
 مـــة ا�Gــا ل ــة األ!�ـــاث ال�ـــي ]ق&مـــ&ن بهـ ــاء ه�Iـــة ال�ـــ�ر$H ن�ـــ& ن&ع�ـ ــة ت���ـــة أعJـ ل*امعـ

 وال�*��ع ال��لي.

  ــة ــاء ه�Iــ ــي ت%ــــ*�ع أعJــ ــارKة فــ ــع وال�%ــ ــة ال�*��ــ ــي خ�مــ ــاه�ة فــ ــي ال�Mــ ــ�ر$H علــ ال�ــ
 ال*�ع�ات والل*ان وال�*الH ال�ه��ة والعل��ة.

 علـي ال� H$ة ال�ـ�رIاء ه�Jة فـي ت%*�ع أعKة العل��ـة فـي وسـائل اإلعـالم وال�%ـارKـار%
 ن ال*امع�ة.عق� ال�ورات ال��ر$��ة وال��وات العامة، والل*ا

  &ن� H$ة ال��رIاء ه�Jـات ال�*��ـع ت%*�ع أعMسSوم C�االت8ـال مـع ال*امعـات األخـ
 ال��ني وت�ادل ال�G�ات.

  &=ة في ب�امج ال�&ع�ة ال�Kعلي ال�%ار H$ة ال��رIاء ه�J٢٩( م�ة.ت%*�ع أع( 

  ـــ�&$ات ال��ل�ـــة واإلقل���ـــةMـــات ال�=&م�ـــة علـــي ال�I8ـــح لله��ت%ـــ*�عه� علـــي تقـــ�]� ال
 ��ة !ال%=ل ال��اسt.والعال

   ةKًال ع? ال�*��ع ال�ـ�ني ت%*عه� علي ال�%ارJاص فGاع�? العام والFة القF%في أن
.tاس�مع أه�اف ال*امعة !الق�ر ال� tال�&اك! 

 املة للNة ال$&Jة ت%*�عه� علي الع���ة !غ�ض ال���ات ال�هMسSعات ال��عل�ة وال���*�
.v8Gة في م*ال ال���ال�ه 

+ال*امعـة ل $#�ـة &ق /ـ� ال	�ـ� ال�ـالي علـى م�Eـ, ا  كـ, ال $#�ـةوفي ض�ء أه;اف م�ا
  )٣٠(إلى: ف�هته;ف ب�امج ال $#�ة  ، ح��اإلسالم�ة العال#�ة

 ة !ال�عل�� وال�عل� الFة ال��ت���ة ال�ه���فعال.ت&ف�� ب�امج ال� 

  ونــي وادوات ال�علــ����Nل&ج�ــا االت8ـاالت !ــال�عل�� والــ�عل� مـ? خــالل ال�علـ�� اإلل&�Nدمـج ت
.C�األخ 

  H$ال��اض�$?.تق&$� ع�ل�ة ت�ر 

 .دع� إن�اج ال�&اد ال�عل���ة وال�عل��ة 

 .ج&دة ال�عل�� وال�عل� ?�Mور$ة ل���Jة ال����ة ال��ت&ف�� ال� 
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 ال! Eور� ال��ت��Jال t$العل�ي.ت&ف�� ال��ر ��� 
  بالجامعات الماليزية: الهيئة األكاديميةمحتوي برامج تنمية 

التنميــة التي يقدمها مركــز  البرامجدراسة محتوى لى  يقتصر البحث الحالي ع
  بالجامعة ا�سالمية العالمية بماليزيا:
 الجامعة ا�سالمية العالمية بماليزيا:

ي م�ی�ــة "ج&م�ـاك" شــ�ال العاصــ�ة هـى جامعــة ح=&م�ـة، ]قــع ال�ـ�م ال*ــامعي ال�ئ�Mــي فـ
 bMي في "ك&ان�ان"، وتأس�Fاالل��&ر، و$قع ال��م ال&K م بـ�ع� مـ? ١٩٨٣مای&  ٢٣في  ال�ال��$ة

ع�د م? ح=&مات ال�ول اإلسـالم�ة مـ? ب��هـا مال��$ـا وال��لNـة الع��lـة الMـع&د]ة وجـ�ر ال�الـ�]� 
اإلســالمي، وتـُـ�رس ال*امعــة العلــ&م  وت��Kـا وlاكMــ�ان وlــ�*الد]�، وت���اهــا م���ــة مـSت�� العــال�
�Fع�ــة واإلج��اع�ــة وال��Fــ� مــاإلســالم�ة !اإلضــافة إلــى العلــ&م الPهــا أكl٣٠٠٠٠? �ــة، و  tالــ`

ال�ة (ن�Mة   دولة) ی�رس&ن في م�Gلف الNل�ات وال��اك� ال�عل���ة  ١٠٠م�ه� أجانt م?  ٪١٠̀و
ــ�&$ًا  ــا سـ ــ�د الGـــ�$*�? بهـ ــغ عـ ــة، و$�لـ ــة٢٠٠٠!ال*امعـ ال�ـ ــامل&ن  `الـــt ̀و ــ�د العـ ــغ عـ ــًا، وlلـ تق�$�ـ

ــاتOة ١.٤٨٩ ــام  ١.٦٣٣، وعـــــ�د األســـ ــائ�ات عـــ "ح�]قـــــة العلـــــ�  م، وشـــــعارها٢٠٠٧`�قـــــًا إلح8ـــ
  )٣١( الف�Jلة"، وت&جهاتها ال�راس�ة ال�عل�� األكاد]�ي م? خالل الق�� اإلسالم�ة.و 

  )٣٢(:وتشتمل علي البرامج التالية
  ــ�� ال�عــارفيNــ�اق الفMب�نــامج الTa'aruf and Intellectual Discourse &وهــ :

مــ�ت�? ســ�&ً$ا مــ? عقــ� ع�ــارة عــ? دورة تعل���ــة اســ�ق�ائ�ة لألكــاد]���? ال�ُع��ــ�? حــ�یPًا، ی�
 أجل ال��8یA عل�ه� في ال�Gمة.

  ـة�Pـاهج ال���ب�نـامج ال�Research Methodology Course ا ال��نـامج ]قــ�مOوهـ :
 Pل أه�افه في األتي:لل�اح�P? علي درج�ي (ال�اج��M�، ال��K&راه)، وت��

 .عة وع�ل�ة !�&ث ال�راسات العل�ا��F! ?���[تع�$� األكاد 

  ق�Fام ال��تعــ�$فه� !ــال�Gــ�&� ال�راســات العل�ــا، واســ�Mعــ�دة إلجــ�اء ال��ــ&ث علــي م
 االدوات اإلح8ائ�ة ال��اس�ة لNل !��.

 .?�Pة واألخالق�ة ل�� ال�اح�Pقافة ال��Pة ال���ت 

  ـ�ةM$ـاهج ال��ر�األساسـ�ة ب�نـامج ال�Basic Teaching Methodology Course :
م الـــ�ائ��? �٢٠٠٥�ـــ�? !عـــ� ی&ل�ـــ& ال�عوهـــOا ال��نـــامج إج�ـــار� لNافـــة األكـــاد]���? ال*ـــ�د 
 وال��عاق�ی?، و$%��ل علي ال��امج الف�ع�ة ال�ال�ة:

 .اس�ع�اض اس��ات�*�ات ال�عل�� وال�عل� 
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 ل&ج�ا ال�عل&مات واالت8االت !ال�عل��&�Nام ت�Gوال�عل�. اس� 

 .هج ال�عل��ي�ف�ة ت���8 ال��K علي t$ال��ر 

  ات ال8فIف�ة إدارة ب��K علي t$عال.الفال��ر 

 .ف�ة إج�اء ع�ل�ات تق��� فعالة�K علي t$ال��ر 

  ــة�Pورش ع�ــل ال�هــارات ال��Research Skills Workshops ــ�ه�ف تع�$ــ�Mوت :
دعـــ� غ�ـــ� م�اشـــ� ل*ـــ�ول ال�هـــارات ال���Pـــة ألكـــاد]�ي ال*امعـــة، ومـــ? ثـــ� ]=ـــ&ن ه�ـــاك 

 األع�ال ال��Pي !ال*امعة، وت%��ل علي ال��امج ال�ال�ة:

 ام ال�ق��Gاإلح8ائ�ة للعل&م االج��اع�ة �ة اس�(Spss). 

 .ال��ل�ل م�ع�د ال��غ��ات 

  ام ب�نامج�Gاس� A$�` ?ت�ل�ل ال��انات ال&صف�ة عNvivo. 

 ل&ج�ا ال�عل&مات واالت8االت في ال�عل�� وال�&�Nعل� وال��� ب�نامج تICT in teaching 

learning, and Research  ام أد�Gاألكـــاد]��? علـــى اســـ� t$وات وف�ـــه یـــ�� تـــ�ر
ــ��ل ال�Pــــال  ــ�عل�، علــــى ســ ــاالت فــــي ال��ــــ� وال�علــــ�� والــ ــا ال�عل&مــــات واالت8ــ تN�&ل&ج�ــ

Hأوف� bل، وما]=�وس&فMإك ،b�$&lاور! b٢٠٠٧(ما]=�وس&ف .(  
  :ــلة ال��اضــ�ات العامــةMسلPublic Lecture series  : E!ــ�ه�ف تع�$ــ� الــ�واMوت

عـــــالي األخـــــ�C، قFـــــاع *امعـــــة واله�Iـــــات األخـــــ�C (مSسMـــــات ال�علـــــ�� الالفN�$ـــــة بـــــ�? ال
  ال8�اعة، القFاع الGاص). 

  : ونــي ون�ــام الق�ــادة ال�عل���ــة��Nال�علــ�� اإللLMS and E-Learning  : وف�ــه یــ��
ــادة ا ــام الق�ـ ــ��Gام ن�ـ ــة اسـ ــى �Kف�ـ ــاد]��? علـ ــ�ر$t األكـ ــة تـ ــاته� ال���Pـ ــي ع�ل�ـ ــة فـ ل�عل���ـ

  ل���ة. ال�ع� ال���� الس��Gام ن�ام الق�ادة ال�ع وال�عل���ة، أ� ت&ف��
   :ورش الع�ل ون�وات اإلدارة األكاد]��ةAcademic Management Seminars &  

Workshops : ــة إدارة ــادة ال��علقـــة !=�ف�ـ ــاد]���? !�هـــارات الق�ـ وتهـــ�ف إلـــى ت�و$ـــ� األكـ
  أقMامه�. 

  ورات ال�عل���ــة وال�عل��ــة ال��ق�مــة: الــ�Advance Teaching and Learning 

Courses ــ�ور ــOه الــ ــات : وتهــــ�ف هــ ــة واالت*اهــ ــات اإلب�اع�ــ ــارات ال�ق��ــ ات إلــــى نقــــل مهــ
ال��یPــة !ـــال�عل�� والــ�عل�، وال�ـــي ت%ــ��ل علـــى اســ��Gام أدوات ال�FGـــ�E الــOه�ي، ال�علـــ�� 

ع�ــل ل�Nف�ــة ن%ــ� ال�Nــt واأل!�ــاث فــي القــائ� علــى ال�%ــ=الت، �Kــا ت%ــ��ل علــى ورش 
  �ة. م*الت عال��ة م�=
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  :ورش الع�ـل األعالم�ـةPublication Workshops  : ?���[وتهـ�ف إلـى دعـ� األكـاد
  خالل ع�ل�ة �Kا!ة ون%� وع�ض مG�جاته� ال���Pة !ال�*الت وال�Sت��ات. 

  :اإلشــ�اف علــى ال�راســات العل�ــاPostgraduate Supervision  :نقــل  وتهــ�ف إلــى
�? علــى اإلشـــ�اف علـــى األ!�ـــاث ال�ـــي ال�هــارات اإلشـــ�اف�ة ال�اســـ�ة ل�Mـــاع�ة األكـــاد]��

  الب ال�راسات العل�ا على ن�& أكP� فعال�ة. ]*�$ها `
  :ـة !ـال�عل�� العـالي��ـة ال�ه���ب�نامج ال�Professional Development Program 

in Higher Education  ، :و$ه�ف ال��نامج إلى  
 فــــاK �$&ــ ــاد]�ي وال�Nا!ــــة األتFــ ــ&ل ال��ــــ� األكــ ــ�$? فــــي حقــ كاد]��ــــة، ءات ال��اصــ

العــــ�وض العل��ــــة ون%ــــ� األ!�ــــاث فــــي  لخــــال وال%ــــ�=ات األكاد]��ــــة !الGــــارج مــــ?
 م*االت عل��ة عال��ة م�=�ة. 

  ل�ــات مــ? أجــلNلها ال*امعــات والOتــ&ف�� الفــ�ص لألكــاد]���? حــ&ل ال*هــ&د ال�ــي ت�ــ
 ت��ی� ودمج ال��اهج ال�عل���ة. 

  ـةPـاهج ال�عل���ـة ال��ی�ـ&$� ال�Fة ال��جع�ة لق�ـاس تFق�ال�ع�فة ال�قارنة !اع��ارها ال
 ة.  وال��م*

  ـــلPة" وت��Oــاء شـــ�=ات بـــ�? ال*امعـــات والـــ�ول مـــ? خـــالل بـــ�امج "ز$ـــارات األســـات ب�ـ
 م��&$ات هOا ال��نامج في اآلتي: 

 تF&$� وت���ة ال��اهج ال�عل���ة.  -

 ل���Pة !ع� ال��K&راه. اال�Nا!ة األكاد]��ة وال��اهج  -

 ت���ة وتF&$� األكاد]���?.  -

SM@ كاديميأساليب برامج تنميةFبالجامعات الماليزية: ةالهيئة ا  

ت���ي مع�� ال�ورات ال�عل���ة !ال*امعات ال�ال��$ة أسل&ب ال��اض�ة، وعادة ی��اوح ع�د   
ال�ــــ�ر$�ي خــــالل  ج) م%ــــارك، و$قــــ&م ال�ــــ�رب !Fــــ�ح م�خالتــــه لل��نــــام٤٠-٢٠ال�%ــــار�K? مــــ? (

ال*لMـات، جلMات ت8ل م�تها إلى ساع��? !ال�&م، و$�Mح لل�%ـار�K? !أخـO اسـ��احات بـ�? تلـ^ 
وم? ال%ائع أ]Jا ت��ي أسل&ب ال��اق%ات ال*�اع�ـة، �Kـا تقـ&م مع�ـ� ال*امعـات !ـإج�اء ال�ـ�وات 

ع��ـ� عل�هـا ت) م%ارك، ومـ? ال�عـ�ات ال��ر$��ـة ال�ـي ٣٠٠وال�Sت��ات وت���ث إلى ما ی�$� ع? (
%ـ�ائح في ب�ام*ها ال�M&رة ال��Jاء ال�&اس�t اإلل�N�ون�ة وشاشات ع�ض ب�وج=�&ر، وK%ـاف ال

  )٣٣(العل&$ة.
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و$�Jــح مــ? العــ�ض الMــابA ت�ــ&ع أســال�t ال�ــ�ر$t بــ�? ال��اضــ�ة وال��اق%ــات ال*�اع�ــة 
.t$وات، وذل^ إلخ�الف الغ�ض م? ال��ر��وال  

T-  كاتنظيم برامج تنميةFبالجامعات الماليزية: ديميةالهيئة ا  

ــ   ــات ال�ال��$ــــة مــــ? خــــالل وحــــ�ات ال�ــ ــة !ال*امعــ ــ�� بــــ�امج ال����ــ ــ�� ت��ــ ــة یــ �ر$t وال����ــ
 wأهــ�افها وال�فــا Aــ�ان قــ�رة أف�ادهــا علــي ت�ق�ــJــة رأس ال�ــال ال�%ــ�� ل���ت tاألكاد]��ــة !�=�ــ

�ــع أف�ادهــا �ــ� ال*امعــات !8ــ�اغة س�اســة عامــة ل*�عل�هــا S�KسMــة ت�افMــ�ة، ولــOل^ قامــb مع
  )٣٤(ت��Pل في اآلتي:

 مالئ�ة س&اء داخل ا t$ر ب�امج ت�ر&J�! ل*امعة أو خارجها ل�ا أن یل��م أف�اد ال*امعة
) ی&ًما علي األقل Kل عـام، و�Kـ� أدنـي االل�ـ�ام !�Jـ&ر دورة ت�ر$��ـة أو ١٤]ق�ب م? (

 عام.) أ]ام علي األقل !ال٧دورت�? ل��ة (

  و t$ه� أن ]�8ـل أف�ادهــا علــي ال�ـ�ر�ــ��� مـ? أجــل ت�=�ــMعلـي أســاس م t$عــادة ال�ــ�رq
 م? ال�&اكt مع ال�غ��ات ال�N�&ل&ج�ة وال�ع�ف�ة.

 .ل&ج�ا ال�عل&مات&�Nال�هارات األساس�ة ل�! t$افة أف�ادها علي ال��رK أن ]�8ل 

  v8ـــ�G&$ة ألف�ادهــــا !غـــ�ض  ٪٣ت�ـــMــــ*�الت الMت�&$ــــل ال�ــــ�امج علــــي األقـــل مــــ? ال�
 علي ت�&$ل م=افآت العFالت ال�راس�ة. ال��ر$��ة، !��� ال ت%��ل

 راه في ال&�Kافة األكاد]���? علي درجة ال�K أن ]�8ل t*[ سـة أو العلـ&م��فة أو الهMفل
 أو ما ]Mاو$ها.

  ت��عها م? خالل ?=�[ ،t$ة رأس ال�ال ال�%�� ل��ا!عة ال��ر���ب�امج ت ?�Mان ت��Jل
لــــ�O ]%ــــ��ل علــــي ال����ــــة ) شــــه&ر)، وا8٣ــــ�� األجــــل (تــــ�ر$t ألقــــل مــــ? (ال�ــــ�ر$t ق

  8Gي).ال�Sس�Mة وال����ة ال�ه��ة وال����ة ال&�oف�ة وال����ة علي ال8ع�� ال%
ومــ% أهــP الOــ;مات ال ــي تقــ�م بهــا وحــ;ات ال ــ;ر!M وال $#�ــة +ال*امعــات ال#ال�,!ــة مــا 

  )٣٥(:یلي
 اصة وفًقاGلل��امج ال��ر$��ة ال E�FGالح��اجات األف�اد. ال� 

 ا م? اإل`الع علي مهام ال*امعة.ت�=�? األف�اد ال�ع�Pًح�ی ?�� 

  فاءة.تق�]� ب�نامج إرشاد� خالل ال�ورة ال�عل���ة ب�یًالNال �&�Mل� 

  فــاءاته� مـــ? خـــالل الـــ�وراتK �&ـــ�Mـــ�ل�ل إرشـــاد� لألفـــ�اد الــ�اغ��? فـــي ز$ـــادة مK ال�ق�ــ��
 ال�عل���ة واالخ��ارات.

  �[تق��أداء مهامه�.دورات تعل���ة اخ��ار$ة لألكاد]��? ل�$ادة مه ��ه� ع�� 
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 88هGة في م*ال ت��Gف ال��$� م? ال�Jاع�ه� علي اخ��ار ال�ورات ال�ي تMت.� 

  )٣٦(:أما ع% ال	�امج ال ي تق;مها معPT ال*امعات ال#ال�,!ة &#�% تق��#ها إلى ن�عان ه#ا
 ه�ف في ال��Mی? یـ�� تـ�ق��ه� إلـى درجـة ب�امج إج�ار$ة: وهي ال�ي تOقـام األول األفـ�اد الـ

أعلي، أ� أن ال�b��P !ال�رجات العل�ا دائ�ا ما ]JGع لالل��ام !�J&ر مPل هOه ال�&ع�ة 
 مج.م? ال��ا

  م�اش�ة إلى ال*امعة ?�Kب�امج اخ��ار$ة: وهي ع�ارة ع? ب�امج مق�رة، ح�� ی�ق�م ال�%ار
دراسة خFFه� ع? ال����ة ال�ه��ة وفA االتفاق مع رؤساء لN&نه� م&رد هOه ال��امج !ع� 

 Mامه�.أق

  ـة أ]ـام وأخـ�� ت��ـ�M�Gهـا مـا ]��ـ� ل�أن ال�ـ�امج ال��ر$��ـة ال�ق�مـة م �KOوم? ال*�ی� !ال
لع%ــ�ة أ]ــام، ب���ــا ت��ــ� بــ�امج أخــ�� لــPالث شــه&ر، وعل�ــه ت*ــ�� ال�ــ�امج الF&$لــة مــ�ة 

 الق�8�ة م�تان إلى أرlعة م�ات !العام. واح�ة فقE !العام، ب���ا ت*�� ال��امج

  )٣٧(:4 ال	�امج ال ;ر!	�ة +ال*امعة ف  P وفقا ل#ا یليأما ع% آل�ة ت$ف�
 %ـــ� ق�ــال ال�%ـــ�� ب ــ&م قMـــ� ت���ـــة رأس ال�ـ ــ&ن !�Pا!ـــة قائ�ـــة ]قـ ــة تـــ�ر$t، !��ـــ� تNـ ائ�ـ

 م�جع�ة وqرشاد]ة لل��امج ال��ر$��ة ال�ي ت�Mقها ال*امعة.

 هل�Sال�ــ ?�Kلل�قــ�م للــ�ورات ال�عل���ــة ال�ــي ]*ــ�� ن%ــ�ها مــ? خــالل دعــ� كافــة ال�%ــار ?
 رؤساء األقMام، ی�� ت�&$له� إلى ق�M ت���ة رأس ال�ال ال�%�� لل��ش�ح والع�وض.

 ا�ة إدارة ال��ق�م�? الFا!ة ب&اس�K ^لO&$هه� ب�ج��? م�? ت� ق�&له� !ال�ورة ال��ر$��ة ی�� ت
عالمات أو `ل�ات ل�J&ر ال�ورة ال�عل���ـة ت���ة رأس ال�ال ال�%��، فJًال ع? أ� اس�

  ة ال��ر$t�=�! t ت���ة رأس ال�ال ال�%�� !ال*امعة.ت�ال إلى ق�M وح� 
  ون:ــــــــــدربــــــــــالم

� أهــ� الع&امــل إلن*ــاح أ� دورة ت�ر$��ــة و$ــ�� تقMــ��ه� إلــي نــ&ع�? رئ�Mـــ�? وهــ� مــ? أحــ  
  )٣٨(ه�:
  ل:ــداخــن الــ ين مــدربــم

ه� علــي حMــt الــOی? تــ� اخ��ــاره� مــ? ضــ�? الف�$ــA العامــل !ال*امعــة، و$ــ�� اخ��ــار وهــ�   
  حاجة ال�ورة ال��ر$��ة ورغ��ه� في ذل^ مقابل عائ�ات ت�ف��$ة.

  ارج:ــن الخــين مــدربــم
  وه� الOی? ی�� ال�عاق� معه� م? خارج ال*امعة لعق� دورات ت�ر$��ة داخل ال*امعة.  
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  ين: ـــــــــــدربـــــــــــالمت
t وه�ـا (األفـ�اد ال*ـ�د، واألفـ�اد و$�� تق��Mه� إلى ق��M? رئ��M? م? ح�� ت&ج�ه ال��ر$  

ــ�ورة ال ــ�د إلـــى الـ ــاع� فـــي ت&ج�ـــه الفـ ــ�� ]Mـ ــOا ال�قMـ ــ�ان أعلـــي القـــ�امي)، وهـ ــة ال��اســـ�ة وضـ ��ر$��ـ
ف%ــل اإلســ�فادة مــ? الــ�ورات مMــ�&� إفــادة للفــ�د، وهــOا ]Mــاع� قMــ� ال�ــ�ر$t فــي تقل�ــل اح��ــاالت 

تــ�ر$*ً�ا ولــ? تNــ&ن ه�ــاك حاجــة لــ�� أفــ�اد ال�SسMــة ال*امع�ــة، !��ــ� أنــه ]Jــ�? إعــ�اد الفــ�د 
  )٣٩(�l?:إلعادة أ� م? ال�ورات ال��ر$��ة، وف��ا یلي ت&ض�ح ل�&ع�ة ال���ر 

  א�		:�א���א	
Mــ�ة !ــال�ع�ف علــي وهــ� األفــ�اد الــOی? ال��قــ&ا !ال�SسMــة مــSخً�ا و$��ــاج&ن إلــى ته�Iــة نف  

ة ل�Mـــه�ل ع�ل�ـــة أن��ـــة الع�ـــل فـــي ال�SسMـــة !��Gلـــف أن&اعهـــا ومع�فـــة أهـــ�اف ورســـالة ال�SسMـــ
ل�ــي تMــاع�ه� انGــ�ا`ه� للع�ــل !=ــل ]Mــ�، ومــ? أهــ� الــ�ورات ال�ق�مــة لهــ� "الــ�ورات ال�ع�$ف�ــة" وا

ــ�اف ال�SسMـــة  ــة ل��ف�ـــO أع�ـــاله� وqدراك أهـ ــام بـــ�ع� القـــ&ان�? ال�ه�ـ ــي اإلل�ـــام ال�ـ ورســـال�ها، علـ
  عة.وتع�فه� !أه��ة ال��� اإلدار$ة واألن��ة اإلل�N�ون�ة في ت�M� أع�ال ال*ام

@:القدامياFفراد   @
دورات ت�ر$��ـة  وه� األف�اد الOی? ی�&اج�ون داخل ال�SسMة م�O ف��ة وهSالء ]��اج&ن إلـى  

هــ� الــ�ورات ت8ــt فــي تFــ&$� قــ�راته� اإلدار$ــة وال�ق��ــة لل&صــ&ل إلــى أداء مه�ــي م���ــ�، ومــ? أ 
  وال�ورات الGاصة).ال�ق�مة له� (ال�ورات ال�ق��ة، ال�ورات اإلدار$ة، وال�ورات اإلكاد]��ة، 

المدربين فــي المؤسســات حلى بها  ومن الصفات والمهارات والقدرات التي يت  
  )٤٠(:ما یلي ليزيةالما
 .قادة ال�عل� وم�عل��? م�� ال��اة 

 .للف�ق ال��ر$��ة ?$�Mم� 

  ات في ال�*��ع.قادةMسSار !ال�Nاالب� 

 .ف�Nم�ن�? وقابل�? لل� 

 .و$�ح�& !ال�غ�� !%=ل إ]*ابي ?$�Nم�� 

 .وال�مالء وال�*��ع ?�lس�$ع& االس�*ا!ة إلح��اجات ال���ر 

 .?�lم�عاون�? مع ال�مالء وال���ر 

 لي إزاء ال�ع�فة.مNُ��ان�? االت*اه ال 

 $ة���ال��=? م? ال�هارات العل��ة وال�ع�فة ال. 

  ،?ـــ��، مهـــارات ال�فـــ&$� وال��=ـــ�Mي). مهارات اإلل�ــام !ال�هـــارات ال�ال�ـــة (االس�%ـــارات، مهـــارات ال��MسSل&ك ال�M�8ة، مهارات ال��اض�ات وفه� الG%ال�فاوض والعالقات ال 
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 ــه�ل الع�لMعلــي ال&صــ&ل القــ�رة علــي ت ?�lــاع� ال��ــ�رMــة ال�ــي تIــة ال��Iــة ال��ر$��ــة وته��  ال��%&دة.إلى أه�افه� 

 .ع? !ع� t$ال��رK ةPال��ر$��ة ال��ی tام األسال��Gالق�رة علي اس� 

  اإلدارة.ام�الك مهارات ال�&اصل و 

 .ام�الك مهارات الع�ل ال*�اعي وال%�=ات 

 .?�lـة !ال*امعـات ال�ال��$ـة أنهـا تـو$� ال&عي !االح��اجات ال��ر$��ة لل���ر���ـ�� بـ�امج ال���ل&اقـع ت AـابMح مـ? العـ�ض الJ ه ال�ــــ�امج ]=ــــ&ن وفقــــًا �� علـىOــــل هــــPل� Eــــ�FGــــة، وأن ال����ــــل جامعــــة مــــ? خــــالل م�اكــــ� ال�K C&ــــ�Mی? ت� ت�ق��ه� أو إلح��اجات امOه�ف األف�اد ال�Mن إج�ار$ة ت&Nا أن ال��امج ال�ق�مة ق� ت�K ،ألف�اد ل�ــا  ال*امعــات ال�ال��$ــة أف�ادهــا !�Jــ&ر بــ�امج تــ�ر$t مالئ�ــة ســ&اء داخــل ال*امعــة أو خارجهــاال���Mامة ُتل�م  خ��ار$ة تق�م لألكاد]��? ل�$ادة مه���ه� ع�� أداء أع�اله�، ول�Jان ال����ةب�امج إ   ) ی&مًا على األقل Kل عام، و��K ادني حJ&ر دورة ت�ر$��ة على األقل !العام.١٤]ق�ب م? (
U- كاديميةFبالجامعات الماليزية.@تقويم برامج تنمية الهيئة ا  

  )٤١(یه;ف ال ق�!P ب	�امج ال $#�ة +ال*امعات ال#ال�,!ة إلى ما یلي: 
  bــ�&� فاعل�ــة ال�ــ�امج ال��ر$��ــة، وال�ـــMــاع عــ? بـــ�امج ت��یــ� مFفــي االســ���ار أو االنق .t$ال��ر 

 ــاته � ال���&$ـــة، مـــ? أجـــل أن ]�ـــ�زوا ضـــ�ورة إدراك ال�%ـــار�K? ل�Mـــ�&C تقـــ�مه� واح��اجـ  �عل�� وت��ي إت*اه إ]*ابي ن�& ال��ر$t.إل��ام أك�� ت*اه إس���ار$ة ال

 .ق�ل�ة�Mال� t$ب�امج ال��ر �$&Fل ت�M! اب ال�عل&مات ال��علقةMاك� 

ــا ]�Pــــل ــة  ك�ــ ــ� ال����ــ ــ�ة فــــي ع�ــــل م�اكــ ــ� ال*&انــــt ال�ئ�Mــ ــ�امج ال�ــــ�ر$t أحــ ــ&$� ب�ــ ال�قــ
رة ��ار ب�قــ&$� مــا یــSد� إل�ــه ال*هــ� ال�ــ�ر$�ي مــ? ت�Mــ�? وتFــ&$� قــ� وال�ــ�ر$t، ح�ــ� تهــ�� !اســ�

ال�%ــار�K? علــي ال�هــ&ض !�هــام وoــائفه� ورفــع مع�&$ــاته� وتع�$ــ� دوافعهــ� واالت*اهــات ال��ق�مــة 
ال�قــ&$� الــ�ق�A لل�ــ�امج علــي ضــ�ان مMــان�ة ج�هــ&ر ال��ــ�ر�l? لــه، وفــي  ف��ــا ب�ــ�ه�، �Kــا ]Mــاع� 

  )٤٢(�اجاته�.تغ�� ال��امج !�ا یل�ي اح�
? الــ�ورة، ح�ــ� ]Fلــt مــ? ال�%ــار�K? تقــ&$� و$ــ�� تقــ&$� ال�ــ�امج ال��ر$��ــة !عــ� االن�هــاء مــ   

  )٤٣()، وتق�H ال�ف�دات ما یلي:٧-١الع�ی� م? ال�ف�دات وفًقا ل�ع�ار ی��رج م? (
 .األه�اف Aم�� ت�ق� 

 .(ر ال�هارات&Fز$ادة ال�عارف وت) م�� الفاعل�ة ال���ققة 

  �نامج ال��ر$�ي.م�� ف&ائ� ال� 
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 .�&ال���! ?�Kرضا ال�%ار 

  م�� مالئ�ة.t$ات ال��ر��تق 

 .م�� فاعل�ة إدارة ال��نامج 

�$ــة، وlــOل^ ی�Jــح مــ? العــ�ض الMــابA لع�ل�ــة تق�ــ�� ال�ــ�امج ال��ر$��ــة !ال*امعــات ال�ال�
 ?�Kـ&$� قـ�رة ال�%ـارFـ�? وتMد� إل�ه ال*ه� ال��ر$�ي مـ? ت�Sعلـى أنها ته�� !إس���ار ب�ق&$� مای

� مMــ�&C فاعل�ــة ال�ــ�امج ال��ر$��ــة وqدراك ال�هــ&ض !أع�ــاله� ورفــع مع�&$ــاته�، وتهــ�ف إلــى ت��یــ
  ال�%ار�K? ل�C&�M تق�مه�.

:Uجراءات المقترحة  ثالث�لجامعــات المصــرية فــي ضــوء خبــرة با لتنمية المــوارد البشــرية  ا
  : ماليزيا

  ال��ر$��ــة وت�� EــFGفــي وضــع ال H$ــة ال�ــ�رIــ& ه�Jة عKال�ــ�امج !�ــا م%ــار C&یــ� م��ــ
 یل�ي اح��اجاته ال��ر$��ة.

 لـــة فـــي اه� �اســPـــائف ال*امعـــة وال���oامـــل بـــ�? وNـــة ال����وال��ـــ� ف بـــ�امج ال� H$ال�ـــ�ر
ارات األساس�ة ال�ي تMاع�ه� على رفـع تق�]� ال�عارف وال�G�ات وال�هوخ�مة ال�*��ع، و 

�اجاتهـا ال�ال�ـة وال�Mـ�ق�ل�ة، اح�  كفاءته� في أداء الع�ال وت�ق�ـA أهـ�اف ال*امعـة وتل��ـة
ــ� اإل ــة ال�عـــ�ف علـــى الق&اعـ ــاء ه�Iـ ــا ]Gـــv أعJـ ــة ف��ـ ــة !ال*امعـ ــة والقان&ن�ـ ــة وال�ال�ـ دار$ـ

.H$ال��ر 

 ـــاق ال�عـــارفي !الاشــ��اPـــة علــى ب�نـــامج ال�����امعــة وال�عـــ�ف علـــى ل&ائ�هـــا ل بـــ�امج ال�*
 وأن���ها اإلدار$ة وال�ال�ة والقان&ن�ة.

 ة اإلح  ةتل�����ـ� ب�امج ال�Mل�ـة والقNـ�ق�ل�ة لل*امعـة والMاجات ال�ال�ـة وال��� �Oالعل�ـي الـ
.H$ة ال��رIه� &Jي إل�ه ع���ی 

 جـا  اح�&اء�Gا!ة ون%ـ� وعـ�ض م�K ف�ة�Kة على ورش الع�ل اإلعالم�ة و���ته�ب�امج ال� 
وتM&$قها، و�Kف�ة ال�عاون مع ال*امعات وال��اك� ال���Pـة ال���Pة !ال�*الت وال�Sت��ات،  

 ��ة م? أجل ت�ادل ال��&ث واك�Mاب خ��ات ج�ی�ة.العال

  &ــJــة ل�ــ&ف�� ال*هــ� ال�ــ�ني وال�ــاد� لع���عــ? !عــ� فــي بــ�امج ال� t$تفع�ــل أســل&ب ال�ــ�ر
.H$ة ال��رIه� 

 ام�Gواع� اســ� bــاره� مــ? ال&ســائل ال��ر$��ــة الفعالــة فــي ن*ــاح الع�ل�ــة ال�=��ــات واإلن��نــ�
 H على اإل`الع وال�عل� الOاتي.ال��ر$��ة، وال�ي تMاع� عJ& ه�Iة ال��ر$
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 ة  تفع�ل أسل&ب ال����ات وت��Gقل ال�ة ل�Pارج�ة لل*امعات العال��ة وال��اك� ال��Gات الPع
.H$ة ال��رIه� &Jع 

 ــات ال�*��ــع ال��لــي واMسSــ�� ل�ــ�امج ال�عــاون مــع م��وال� Eــ�FGل��اكــ� العال��ــة فــي ال�
 ال����ة.

  ــــة علـــى ال�&اقــــع���ون�ـــة، و$%ــــ�ل اإلعـــالن م&ضــــ&عات اإلعـــالن عــــ? بـــ�امج ال���Nاإلل
 وال�=ان، وال�مان.ال��نامج، 

 ها. اس���ارOف��ة ح�ى اإلن�هاء م? ت���ل��امج ال� E�FGع�ل�ة ال�ق&$� م? ب�ا]ة ال� 

  امMع� اإلن�هاء اإلس�عانة ب�ؤساء األق! H$ة ال��رIه� &Jا!ة تق�$�ًا ع? أداء ع�K م? ال��نامج وع&دته للع�ل. في 
 المراجع   

  
(1) Lukman Thaib, "Human Capital Development from Islamic 
Perspective: Malaysia's Experience", Journal of European Management 
Sciences and Economics, Vol. (1), No. (1) , February, 2013, PP.16-
17. 

ال�%ـ�$ة ومق&مـات ن*احهـا"، ع �lة ال�ال��$ة في م*ـال ال����ـة م��K ال�راسات االق���ة: "ال�*  )٢(
  .٦، ص ١٩٩٠الع�اق،  -، جامعة ال�&صلم��K ال�راسات االقل���ة)، ٤)، ج (١٠(

��ــة ال�ــ&ارد ال�%ــ�$ة فــي �دی�ــا م��ــي الــ�ی? م��ــ�: "االق�8ــاد القــائ� علــي ال�ع�فــة وأه��ــة ت )٣(
)، ٣، مـــج (جامعـــة عـــ�? شـــ�K ،- Hل�ـــة ال�*ـــارةةال�*لـــة العل��ـــة لالق�8ـــاد وال�*ـــار مال��$ـــا"، 

  .٩٠١، ص ٢٠١١)، أك�&l� ٤ع(
سلMــــلة مهــــارات وف�ــــ&ن إدار$ــــة: ف�ــــ&ن ومهــــارات إدارة ت���ــــة ال�ــــ&ارد ی&ســــف أبــــ& ال�*ــــاج:  )٤(

ــ� ال�%ــــ�$ة ــع�، دار ال&ل�ــ ــ�ال�ؤوف ســ ــه ع�ــ ــة `ــ ــA،  ،، م�اجعــ ــ&ر$ا، دم%ــ ، ١٠، ص ٢٠١٠ســ
  .٢١٥ص 

ت�&$ــل ال�ــ�ر$t: اســ��ات�*�ات نقــل أثــ� ال�ــ�ر$t إلــى وم: مــار� إل بــ�ود، جــ&ن دبل�&ن�&ســ��  )٥(
Aــــ��Fــ�ال�ح�? ٢، �(ح�ــــ� ال� ــ�� ال�ع�ــــاني، م�اجعــــة وqشــــ�اف ع�ــ ــ�الف�اح الMــ )، ت�ج�ــــة ع�ــ

  . ٢١، ص ١٩٩٧ت&ف�A، م��K ال�G�ات ال�ه��ة لإلدارة، ب���^، القاه�ة، 
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!ع� !إس��Gام اإلن��نـb ع�� الغ�ي: "إدارة ال��ر$t ع? ناص� مMع&د حM?، وذو ال�Nفلي ب?   )٦(

ال�*لــة ال�ول�ــة لل��ــ&ث دراســة ت��Fق�ــة علــى جامعــة ســ�ها الل���ــة"،  -ل����ــة ال�ــ&ارد ال�%ــ�$ة
  .٢٠١٤)، ی&ل�& ٧)، ع (٤، مج (اإلسالم�ة واإلنMان�ة ال��ق�مة

ل�ــــ&ارد ال�%ــــ�$ة فـــــي : ال�FGــــ�E االســــ��ات�*ي مــــ�خل ل����ـــــة انع�ــــان أح�ــــ� علــــي ع�ـــــ� هللا )٧(
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