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إـعداد
دكتوراه أصول الرتبية
اخصائي تعليم جبامعة الوادي اجلديد

تواجه المؤسسات
وبطيلتباات بعمفاا

العليممما مممااتم اوممما رةمان ااح الع،اتعت

ا ا ب ،ا تاتعت

ميااى اس ااعمو اتم ااتال والع ما ا ليلم ا

العممي وا،تولع الممارل المعتح

وزيتل الطيب ميى العليمم

الملن م –المليماتبم – االقع تلع – السمتسم – الفقت م

بل ال صاة
وب ،ا تاتعت

الل ان

مي ااى اس ااعمو

ظ اوممما ااح المعرما ان

والع بفنض آثت امر متيت ميى النطم

العليمم ؛ امت يؤرت ضنور ال،تج إلى إمتال المماطح الذي يع،م قات امر ااح المسايملم بواتك بيا
المعرما ان والع،اتعت

وميااى ضامدأت اااتر

النران لاتور اؤسساات

عقع اان لور العلي اامم مأ اات مي ااى العنمما ا الةةا اني اوصما ا

المسعقة حعى ب ةح العنمم الةةني اسعتاا .
وتؤكدددد (ص ااتل ،مة اات

الةةني المسعتاا
االصستم االستسم

العليامم بعطاامر ر فان ،ما

ولن ااح اأ اام رم عمع اات رث اان العنمما ا إل ااى

 )4 2006مي ااى رم العلي اامم اام النرم ااي االستس اام ليعنمم ا ا

لنمصات ياؤلي إلاى ب،سامح صممما اللما وزياتل اصعتجمعات ورصات حا ااح حقامق

واصت ييول االصستم تلقتر ميى العماص واالصعمات الفلاتل ليموعماو والمطتلةا

،قمقاات رتاي ا رماات رم االسااعفمتر ا العلياامم رعلاات رحاات اراات ن بنااميح رر
العنمم الةةني .
علعةن اح ررتدي االسعتاا

المااتل الةةااني الااذي

مت ةفت بقترين اأام المع،ت وبوترب الموعملت وخة ان الةلمب

الةةني المسعتاا مح تميم لور العليمم ور ممعت
لعنمما الموعملات

ال

قضام العنمما

لمم اسمنبأت وبم من الضمتصت الضنوري

وبليياي وضالأت ال،ضاتري امات ل او تلاتول والأميات

الم،يما والتولما ص،ام

اال عمتم اعطمين سمتستبأت واؤسستبأت العليممم ورم بطمر انااوت وانت وات تل امر العا باتمم
تميم لورك المظمف

ب،قم العنمم الةةني الةتاي والمسعتاا .
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وجد ر تلاذرن رم ر مما العليامم ولورك ا العنمما بع ات ةا
الوتال

تلوتال اح ر م المؤسست

اللتل لع،قم العنمم
والت و الى امترست

الع بة

روضاح ا انحيا العليامم

ا تلر اصعتج الملن ا الةاتاي تا

المساعمو

وبم من القت ار الفننيا العا بساتمت مياى اصعاتج الملن ا واالساعفتل انأات
إلى ات لت العليمم اح خالل العليامم المساعمن صعموا لمات ر نزبات المعرما ان

اللتلمم رتللملم اح نص ورخطتر حم رينتط اأت اوممم اح اأ تاف بعترج ب،ات وظاتد
ردمسم ثلث ا العليامم ودماتال اللنتصان الةةاني والة،ا الليما إضات إلا ختاا الموعماو
ورا تلا علات ااح جميا اأسال المأما والقمامات الضانوري اللزاا ليعنمما والعا ال عم اح أي
اوعمو ينةت العنمم الةتاي والمسعتاا رم عسعرن منأت رو يعوت يأت (إبد ايم عبدد عاا ا،دسهعمد
ي ممن:ع2005هع.)17

ع

وتنطلددد وظمفا ا ختاا ا الموعم ااو رمظمفا ا رستس اام ا ااح وظ ااتد
االصفعتح ميى الموعمو وبقمي النوا ط الت والمست م
القمو الةةني المترب

ويم ح ليوتال رم بست م

العنرمي ميى االلوار العتلم

الوتالا ا

ا ااح خ االل

ح اةا لب واساعرلل اامارلك اعام من
ب،قم العنمم الةةني المسعتاا اح خلل

(رعمح رصل و وجتي شفم

)42 2012

 القم ااتل الفننيا ا ليموعم ااو وبن اات ال ،اال ال اامطن وبنس اامة ق اامم النرت ا ا والم،ت را ا مي ااى
اقت ار الموعمو.
 اوا ا ااتل العليا ا اامم المسا ا ااعمن لا ا ا انال اا ا ااح خا ا االل العليا ا اامم المفعا ا اامح والعليا ا اامم ما ا ااح لا ا اات
والةنااج المأنم .
الموعمو.

 بقتعم االسعةت ار والتراست

لن اؤسست

 بنرمم الم،تض ان والنتوا

والمؤبم ان واليقت ا

الليمم الع بسعأتف صةن الملن .

واددكا بلعةاان الوتالا قااتطن ليعنمما الموعملما أا المااتر قاام الموعمااو وللما بقتااات
م تص الموعمو وبقتات لم بلت بقت
لأت اح قت ار ميى بمي رر

مات عمينات ااح ثانوا

بعناتقا يماات لات يامم اا

المتل الملن .

وتحقم العنمم الةةني المسعتاا لمل تلمأم السأي ؛ حما
العنمم والعخطمط ليعليمم الوتال
لختا مميم العنمم

114

مات يعاتح

ورم بسأم الوتال

يعطياب الانبط اامح خطاط

إمتال وبطمين المامارل الةةاني اللزاا

ورذا وجمل العنسم واللم مةن النرم العنبمي .
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و ،د ضاام تلا رصااة،ت العنمما الةةاني المسااعتاا ا،ااط ا عمااتم الراام الااتول ودحااتو
الوتالا اااح خاالل إصةاات رجأااي اساايمل مااح العخطاامط لاات وبنفمااذك ا ضاام العمجأاات

وظااتد

الوتي اات هع ف ا ا عاصويع ا ا ان وراني ااات بق ااتم الوتالا اات

اأا اات ا ا انااج متي اات اااى اوا ااتل العنمم ا ا الةة ا اني

المسااعتاا ورول المسااعفمتيح اااح بي ا الة انااج اام قمااتلا

الةنااج فت

واقعتار ( تي سلت رامم حيم

الوتال ا رااى بااؤ يأم تلار اف ا

ااذك

.)240 2002

وتأممسدع مياى اات بقاتم قات رضا،ت العنمما الةةاني المساعتاا اطيةاتم اي،اتم عواب مياى
ل
المعقتاا ؛ لن ااو وزيااتل
الوتالات اللنيقا رم بساالى لع،قمقاات إتا ااات ررال اأخاذ امسااتد العااتريب
ت
النفت اتصعتجم ؛ والع بمف إحتو اأ تاف الندمسم ليعنمم الةةني المساعتاا ضالم ماح رم
ب،قمقأاات ااى الوتالاات
العنمم ا

ان ل،تج ا اوعملتبأاات إلااى ااذا الناام اااح
النتشااي اطية اتم ر فاان إل،تح اتم؛ صرا ام

ختص ا ورم الرمأاات قاات حاانم لفعاان طميي ا اااح الخااتات

والةميم وغمن ت.ع

العليممم ا والفقت م ا وال اا،م

وتع جتال المالي الوتيات ااح الوتالات
ُ
بطم امر بنمميتم ايممستم اخعي الموتال ؛ صر امن ل،تجا الموعماو الم،يا لأات لاذا با بى الت ارسا

ال،تلم ا ليمقاامف ميااى الخااتات
المسعتاا ليموعمو الم،ي .
يش

الم اني النتشاي حاتيفتم العا عم اح رم ب،قا

واأصةااط

الع ا

بقااتاأت الوتال ا ااى اوااتل العنمم ا الةة اني

متلمنت الملتصان اوممما ااح المعرما ان والع،اتعت

اواتال

ا اخعيا

العنمما

الةةني ؛ امت عسعييم العلتا الأت مأت ار الاري و نني جتيت بعنتسب او ر لتل ذك المعرم ان
السمتسم واالقع تلع واالجعمتمم والفقت م والعننملمجم

رتم اح صعموعت إملم الوملما اللتاا

لاام المع،ت تمعةتر مقات()2014-2005مقاتام ليعليامم أجا العنمما المساعتاا
ل ل ا قمي ا لعطاامين وبنتا ا اةااتلا العنمم ا المسااعتاا ميااى ر ا المسااعميت

العليممم ى جممو رص،ت اللتلم (.)Toh , Swee – Him, 2006:1
وتمشددمع اااو االبوت اات

رر

و ااى ر ا الموااتال

اللتلمم ا صواات رم الراام لول اللااتلم ابوأاات إلااى االسااعفمتر ا

المااتل الةةااني وتل ا مااح طني ا اسااعفمترابأت ا العلياامم ولااذل خ

امياصمت

والاذي علطا

تدي ليعليمم وبرمن النرن إلى طةمل اتصفتق العليمم

اات ل ا

الااتول

ورصةح ينران إلمات مياى رصات
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اسااعفمتر تو متداات اقع ااتلي ولاامل اواانل ختاا بقااتاأت ال ،مااات

وسمتسم قط ( رحمت اللوم .)476 2010

وبل النغم اح بي الوأمل واال عمتات

ى العنمم الةةني المسعتاا

لموعملأاات أسااةتب اجعمتمما

اللتلمم العى بؤرات مياى لور العليامم الواتالى

إال رصت ال يمجت ى جتالتبنت ا عمتم ميى صفل الترجا يما اب اذا

اال عمتم اللتلمى وب ف ختص ات يعلي اع،قم العنمم الةةني المسعتاا .
حم د عرشااتر (املددععبلدد :ع2006هع )1283إلااى موااي الوتالاات

الساامق رو ا ب ساامل رر

المااتل الةةااني الحعمتجاات

العنماامي ا ب م ا رر

اصعتج بية احعمتجت

الذي عم ح ام يع،مل الى بقنمت

مااح ب،قم ا لور اات
المااتل الملن ا

السامق ورصاةح العليامم اللاتل الم اني

اس ااتمتام مي ااى زي ااتل اس ااتح االمعم ااتل مي ااى الخ ااترج سا اما ا ا ال ،اامل مي ااى العقنما ا رم ا ا

ال ،مل ميى اللمتل المؤ ي .

ونظ اع أم ب،قم العنمم الةةني المسعتاا عسعييم الم ترح ى بةاخما واقاو العليامم
والااذي علااتص اااح اوممم ا اة ا ل

الوااتال

قترباات ميااى العمص ا ولماات

ضاال

بلاامق العنمم ا الةة اني المسااعتاا

جتياات لعنبم ا االصسااتم الم ااني ا مااتلم اعرماان وضاال

بةن الوتال لنستل إصمتدم واض ،الملتلم إضت إلى ق امر الخاتات

الوتالاات

سااةب زيااتل رمااتال الطاالب وبناام بخ

العلياامم الواتال واحعمتجاات

اخنجات

ال،مت اللميم

امياصم ل
يماات

سامق اللما والف ا ااامح اات يعليماات الطتلاب وااات عمترساات

الممجأا لختاا الموعماو وق ام امر اى اعح قناما

الممجاامل تلمنطق ا ومااتم بقااتين رمضاات

لقمم العماص والةنااج العتريةم والعى بنبط الوتال تلموعمو.

وب مددرق ا بااترية العنمما الةةاني المسااعتاا ااى الوتالاات

مت صلمبت
امضااات

ب،مل لوم بقتعم ختات

وقي ا ا االمعما ااتلا

الم اني يعضااح رصأاات بماجاات
المتلم ا ا المخ

العنممي (سايمو ا،مات  )484ضالم ماح رم صساة رةمان ااح اؤسسات
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اب اتل اامح

مي ا العااتريل واتلارياامح

ر ض لموعملأت ى اوتل العنمم الةةني

مي ا ا العا ااتريل انةا ااتطتبأم العقيمتع ا ا

ى قمتم الوتال اأذا التور.

لع،قما العنمما

وغماتب

ب،قم ر تاف العنمم (ملوىعمحم :ع2017هع)493هعوصقا ى

لينةاتطت

الوتال ا والمؤسساات

العليممما العا بقاتاأت

ااتبأت؛ اماات رلو إلااى اخااعلل الع امازم ااامح

وبقيمتعا المساتد والةانااج العا بساعختاأت الوتالات

النؤي حمل لور الوتال
النيمت

وميااى ررسااأت

اف اصةرتل
ا ا لاصةا ااط

الموعماو اات ازلات بةا
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أمدد تلنسااة لماقااو الوتالاات
رشتر إحتو التراست

الم اني النتشااي والعااى انأاات جتال ا ال امالي الوتياات قاات

ال،تيف ميى رم الوتالت

النتشي بعضتم

مأات المةا ل

والع،اتعت

ااى ضاام وضاالأت ال،ااتلى ختص ا ااى ال،تج ا المتس ا إلااى العممي ا لعقاامم صةااطعأت المخعيف ا

(ب دلعيم ن :ع.)2018

والة،اامي وبمصاامت

وتلدمددع لنعااتدج الت ارساات

المااؤبم ان وااات بنااتلي اات اااح بلراامم لور

الوتالا ا وبط اامين رلادأ اات لع،قما ا العنمما ا الةةا اني المس ااعتاا

الفتميا لعفلما
واعطيةاات

ااذا الااتور ودقتاا الةا ان ت

العنمم ا الةة اني المسااعتاا

(الوملم الم ني ليعنبم المقترص

ا ااح خ االل وض ااو االس ااعنابمومت

اااو الموعمااو الم،يا وب،قما العما ا ااامح اخنجتبأاات

ماات يعمةااى اااو اعطيةاات

.)462 2011

اللملم ا والعطاامين العننملاامج

وتأممسع ميى ات بقتم بعضح ضنور رم بنمم الوتال ممصت و ار تا ليعنمم

ت رش تلأت

واسااممتبأت وب ااف ختصا العنمما الةةاني المسااعتاا ؛ صرا امن أصأاات رصااة،ت ااى المقاات ال،تضاان

رستسمت لع،قم العطمر الةتا
اطيةتم
م
اوعمو؛ رال و ى الفنو الةةني .
ومن ذا المنطي

ت

ر لتل اات وض اانور برمم اان اقما اات

ى الموعمو وصتحة المسيملم ى بنمم ر م ثنو عمعينأت

ب،قم العنمم الةةاني المساعتاا راا امن الاات انات ااح خالل إلراك
الوتالا ا ا ا ض اام الف اام ار الملن ما ا والليمما ا والعننملمجما ا

ا قاامي اتصعااتج و ا الاانؤو والممترساات

والفاام ار

الوتالم ا وحةاات الوأاامل تحااتاي الع ،امال
الةةا اني المس ااعتاا

ثاام اسااعومت إرال جممااو ر امالر المنرما ا

الأم يم ا اللممق ا العااى بنطاامو ميمأاات مميم ا العنمم ا

ودم ااتل ص اامتغ المأ ااتم العقيمتعا ا ليوتالا ا الم ا اني ،ما ا

المفأاامم الااذي ينةر ا رم بناامم ميماات جتال ا المسااعقة

بقع اانب اأ اات ا ااح

ويسااتمت ت ميااى اماجأ ا الع،ااتعت

الع ا

بماجأأت.

وارحقم د ر ا تل ا ب ا بى الت ارس ا ال،تلم ا ليعلاانف ميااى واقااو العنمم ا الةة اني المسااعتاا

وتال المالي الوتيت تمعةتر ت صممتجتم ليوتال الم ني ال،تيف

وبطمينك ثم ب،تيت لور الوتال

ى ا،تول لنصت اذا الماقاو

ب،قم العنمم الةةاني المساعتاا ا،تولا للربقات تلوتالا

وزيااتل لتلما لور اات العنماامي ا الموعمااو وبناات ميااى ااات سااة عم ااح اياامر اةا ي الت ارسا ا

السؤال الندمل العتل
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كمفعيمكنعتفعمد عدو عج معدععاادوادلعااد رد ع،د عتحقمد عاارنممدععاادشد دععاامسدر امعع

المدرمسعاامحل ؟

ويعفن منت اأسيي العتلم

 -1ات افأمم العنمم الةةني المسعتاا ور لتل ت وا مصتبأت؟

 -2ا اات طةملا ا ال ااتور ال ااذي عق اامم اات العلي اامم الل ااتلى ااى ب،قماا العنمما ا الةةا اني المس ااعتاا
ليموعمو الم،يى؟

 -3ااات واقااو الااتور الااذو بقاامم اات جتال ا ال امالي الوتياات لع،قم ا العنمم ا الةة اني المسااعتاا
ليموعمو الم،يى؟

 -4اا اات الع ا اامر المقعا اانح لعفلم ا ا لور جتال ا ا ال ا امالي الوتيا اات اااى ب،قم ا ا العنمم ا ا الةة ا اني
المسعتاا ليموعمو الم،يى؟

بأااتف الت ارسا ال،تلما إلااى العلاانف ميااى لور جتالا الامالي الوتياات ا ب،قما العنمما
الةةا اني المس ااعتاا ليموعم ااو الم،يا ا

اال تاف الفنمم بعمف

ويع،قا ا

ااذا الأ ااتف الا اندمل ا ااح خ االل اوممما ا ا ااح

 -1العلنف ميى افأمم العنمم الةةني المسعتاا ور لتل ت وا مصتبأت.
 -2ب،تياات طةملا الااتور الااذي عقاامم اات العلياامم اللااتلى ااى ب،قما العنمما الةةاني المسااعتاا
ليمموعمو الم،يى.

 -3النة ا

مااح واقااو الااتور الااذو بقاامم اات جتال ا ال امالي الوتياات لع،قم ا العنمم ا الةة اني

المسعتاا ليموعمو الم،يى.

 -4وض ااو ب اامر اقع اانح لعفلما ا لور جتالا ا الا امالي الوتي اات ااى ب،قما ا العنمما ا الةة ااني
المسعتاا ليموعمو الم،يى.
بنقسم ر مم التراس إلى ع

األهمية النظريــة:

 -1بلات الت ارسا ال،تلما ااتخلم لفأام النراتم العليمماى ليوتالا اعفتصاميت العتريةما والعليممما
والع ميم واالسعةتري والة،فم والموعملم .
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اتر صرني اتم افت ممم اتم لماات ب،مياات اااح افاات مم (العنمم ا
 -2بقااتم الت ارس ا ال،تلم ا إطا ام

الوتال ا

الموعمو الم،يى العنمم الةةني المسعتاا ).

 -3بلت الت ارسا ال،تلما مفت ا طانح ميما بفعقان إلمات ا عةا جتالا الامالي الوتيات امات قات
عستمت مي إثتر العفنمن الليم

 -4بعةييا ا اامر ر مم ا ا ا

ب،قمقت وقمت

افنلابت وآلمت

صعتدوت وا،تورك.

ا ا ااذك الت ارس ا ا ا اا ا ااح خا ا االل ر مم ا ا ا المفأا ا اامم الا ا ااذي بة ،ا ا ا

ما ا اات و ا ا اام

العنمم ا ا ا الةة ا ا اني المس ا ا ااعتاا امصا ا اافأت افأما ا ا اتم ش ا ا ااتالم واعنا ا ااتالم ينةر ا ا ا اس ا ا ااعملت
وبفلميت الموعمو الم ني

 -5بنا ااتقر الت ارس ا ا ال،تلم ا ا امضا ااممتم ي ا انبةط ا ااتلموعمو الم،ا اامط مي ا ا اخعل ا اات وبنمما اات
وبإسااأتاتبت االقع ااتلع واالسااعفمتري واالجعمتمما ليمساات م ا ب،قما العنمما الةةاني

المعنتاي وب،قم اأاح االجعمتم لا نال الذي علمةمم ى الموعمو وينعممم إلمت.

األهمية التطبيقية:

 -1بةاانز ر مم ا الت ارس ا ال،تلم ا اااح خاالل ب،يم ا وب،تياات لور جتال ا ال امالي الوتياات ا
ب،قم العنمم الةةني المسعتاا ليموعمو الم،ي .

 -2بةاانز ر مم ا الت ارس ا ال،تلم ا ا ظ ا بطي ااو الموعمااو لمجاامل اؤسساات بليممم ا انص ا عم نأ اات
االسعوت لمعطيةت السمق ال،تلم والسعقةيم

 -3بطنح التراس ال،تلم ل

م ن يعسم سنم العرم ان واال عةت ت .

الع م ار لعنةامط لور الوتالا ا ب،قما العنمما الةةاني

المسعتاا ليموعمو تمعةتر ت اح ر ام المؤسسات
اسمن العنمم مت.

 -4بفمات الت ارسا ال،تلما الةاتحفمح والقماتلا
ل

 -5بنة ا

العمصمت والمقعنحت الع بفمت

الفتميا ا انات الموعماو وااح ثام ل او

الليمات والمسايملمح تلوتالات

ااح خالل بقاتعم

ب،قم ر لتل العنمم الةةني المسعتاا .

الت ارس ا ال،تلم ا مااح اأسااتلمب واولماات

الفتمي ا والع ا بسااعختاأت الوتال ا ا

ب،قم العنمم الةةني المسعتاا و اللم مي لممأت وزيتل لتلمعأت.

ترح دعاا امععب اح ودعاار امع:ع

 ااح ودعاادش دع :رمضت

مي العتريل والتوصم م والقمتلا

وتال المالي الوتيت.

 ااح ودعاازمنمع :طةقت رلا التراس خلل شأني سةعمةن ور عمبن 2018م.
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بلعم اات الت ارسا ا ال،تلم ا ا مي ااى المااانأج المص اافى لة ،ا ا
المسااعتاا

والمعضاامن افأمااات ور لتل اات ور ااتا أت وا مصتبأاات رماات ع ا

ب،قم العنمم الةةني المسعتاا
آلمت

الةمتصت

بط اامر افأ اامم العنمما ا الةة ا اني

ضلم مح المقمف ميى لور جتال المالي الوتيت اى ب،قما

العنمم الةةني المسعتاا المخعيف
والمليمات

لور العلياامم اللااتلى ااى

رمت اساعختات الت ارسا االساعةتص را لا لي ،امل مياى

اح وجأ صرن ممن التراس .

منعأي عاامصطلح تعاامسرخ معع ،عاا امع:ع

والةاانااج والممازص اات

 -1اارنممدددع :ويق اات اأ اات ل ر ا الخط ااط والسمتساات

الممجأ ا إل ااى إح ااتاي

العرممن واالصلحل (مةتاللييي الرتاتي .)5 2006

 -2اارنممدددععاادشددد دع وبلاانف صأااتل مميم ا برمماان اوعمل ا عةاام رت ا الوماصااب االقع ااتلع
واالجعمتمم ا ا والفقت م ا ا والسمتسااام والةميم ا ا اأاااتف ب،س اامح صممم ا ا حمااات النااات

اةتررعأم

رت اناحيأتل (صتلر نجتص

.)190 2006

 -3اارنممععاامسر امع :وبلانف صأات ل بيةما احعمتجات
اأجمتل القتلا ل (اليون اللتلمم ليةمي والعنمم

ماااح طني ا ا

االجماتل ال،تلما لوم االضانار مساعقة

)69 1989

 -4اارنممععاادش دععاامسر امع :وتعّ ف العنمم الةةني المساعتاا ع صأات بمسامو اخعمات ار النات
وقترابأم اح خلل بنميح رر اتل اجعماتم عقامم اعيةما احعمتجات اأجماتل ال،تلما ماتل
صمر ام ن لوم اتضنار ،تجت

اأجمتل القتلا ع(عنعم عملم ن:ع2005هع.)11

وتع ف العنمم الةةني المساعتاا إجنادماتم صأاتل بام من انص اخعيفا بنتساب الموعماو مياى
اخا ااعلف ر ا انالك ورغةا ااتبأم ما اات عسا اامح اعنا ااميح رر اا ااتل اجعما ااتمى وثقا اات ى و نا اانو وال يأم ا ا
احعمتجت

اأجمتل القتلا وشةتب المسعقة ل.
نظ اع لل عمتم الذي حر

ت اواتل العنمما الةةاني المساعتاا ا رفمان ااح الاتول قات

صعج مح تل متل اح الة،مي والتراست
الةتح
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ايرمت لراس (ا طفى ا،ممل  )2005اعمضامح الللقا اامح الفقان والعنمما الةةاني
ولور العليمم رم،مر رستسى اح ا مصت
اااو العطةم ا ميااى العونب ا المتلميي ا

العنمم الةةني

العنمم الةةني ى ب،قم اسعميت

انبفل اح الاتخ

وبمصاايت الت ارس ا إلااى رم اتلميياات قااتات بونب ا نياات ااى

وقت اسعطتمت ب،سمح العنمم الةةني لاتيأت ااح بخفام

حات الفقان ااح خالل

مت ررتدي ع بى ى اقتاعأت العليمم وروصت التراس ضنور اال عمتم تلعليمم ر حت ر م ا،تور

العنمما الةةاني وتلا ااح حما

ع مم لت ر ةن اأثن ى االربفت
وق مدددت ( انااى مطم ا

الناام والنما
مسعميت

تمتل ب م الةةتب لسمق اللم

حما

الملمة .

ع،ااتي العليامم ال،اناك االجعمااتمى وااح ثاام

 )2008اع،تياات اعطيةاات

العخطاامط ليعنمم ا الةة اني المسااعتاا

وب،تيت لور المؤسست

اال يما اى ب ما وباتريب الةاةتب

وبمصاايت الت ارس ا إلااى رم الرتلةم ا اللرمااى اااح الةااةتب لااتيأم اسااعلتال لعرمماان مميأاام ال،ااتلى
وااللع،تق لم ر ضا ختصا إتا راتم اذا اللما ع ساةأم خةا ان جتيات رو يييات ااح لخيأام او

إتا رتم قنيةتم اح اوتل س نأم.
ون قشددت ل ارسا ( ) & et.al: 2008Hilary Landorfامضاام العلياامم اااح رج ا
العنمم ا ا الةة ا اني المسا ااعتاا ميا ااى اسا ااعمو السمتسا اات
والموعملت

ورا ااذل انتقة ا ا بمجا اات ما ااتل اا ااح الا ااتول

تلاتج الةمي والعنمم المسعتاا ى المنت ج العليممم

بلنياام ا،ااتل ليعنمم ا الةة اني المسااعتاا يعمف ا

ااى رمصأاات امترساات

وبمصيت التراس إلى وضو
بنبمي ا بااؤلو إلااى ب،قم ا

الن ت ما لنصسااتم ودبتحا الفنصا لعنمما قت ارباات تلقاتر الااذو عسااتمتك ميااى المةااترر ااى ال،امار

التعمقناطى ى المقت ال ان ح رو ى المسعقة .

وي ،ت لراس ( )Stephens, J. C. & et al: 2008إلى بليياي اال عماتم إا تصمات

اؤسست العليمم اللتل

ليع،مل ص،م االساعتاا
حاتل

ليعرممن

ا تم اح اللتلم –

اخعي

الفقت ت والةميت – تمعةتر ت رلوا

واساعختات الت ارسا المانأج المصاف لمصا

الرات ن ا،ا الت ارسا

الت ارسا مات قضاتعت عم اح رخاذ ت لامح االمعةاتر منات بقاتين إا تصما العليامم اللاتل

وقات

ا لا

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

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

العمميي واالسعقللم والعنرمم المؤسسا

والعلتا او الموعمو.

وااتو اللميمات التعممقناطما

ورخما امن اتمالم
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وق (ختلات مةات الويما
ﺍلاشﺭي

 )2009اتلعلنف مياى ﺩﻭﺭ ﺍلبلييﻡ ﺍلافبﻭﺡ

بحقيﻕ ﺍلبصاي

يسﻁيﻥ اﻥ خلل ﺍسبلﺭﺍﺽ جتال ﺍلقﺩﺱ ﺍلافبﻭح ﺃصاﻭﺫجت وروص ا اات الت ارسا ا ا

ض ا ا ا اانور ﺃﻥ بلال الوتال ا ا ا اات

ﺍلفيسﻁيصي ميى بياي ﺍحبيتجتﺕ الموعم ا ا ا ااو ﻭ ﻕ ﺭﺅﻯ ﺍلبحﺩيﺙ

ﻭﺍلبﻁﻭﺭ حبى يبسيح ﺍلاﻭﺍﻁﻥ ﺍلفيسﻁيص اتلثقت ﺍلقتﺩﺭﺓ ميى ﺍلصاﻭﺩ ﺃاتﻡ ﺍلثقت تﺕ ﺍلاﺩيي

ﻭ ﺫﺍ يبﻁيﺏ انأا ا ا ا ا ا ا اات اﺯيﺩﺍ اﻥ ﺍلبفتمل او ﺍلاجباو اﻥ خلل ﺍلبﻭﺍصل او اﺅسستﺕ ﺍلاجباو

ﻭقيتﺩﺍبت ﻭخاﺭﺍبت تحﺩﺍﺙ ﺍلبصاي الةةني ﺍلاسبﺩﺍا .

وحددد ول ر ا اااح (مةاات الاانؤوف ا،ماات رشاانف مةاات المطيااب  )2010العمص ا إلااى

ال ااتيمن لض اامتم ج اامل العلي اامم الل ااتلى الم اانو وآلم اات
المس ااعتاا

اوممماات

لتل اات الةميما ا واالجعمتمما ا واالقع ااتلع

الموممم ا االولااى الااتيمن جاامل مميماات

ج اامل السمتسا ا العليممما ا

الموممما ا الفتلفا ا

التيمن جمل المةترر الموعملم

ااذك المل ااتيمن لع،قما ا العنمما ا

بفلما ا

وق اات ب اام بقس اامم ااذك المل ااتيمن إل ااى رربلا ا

العلياامم والااعليم الموممم ا الفتصم ا التيمن

الم ااتر ج اامل الة،ا ا

واح ر م االلمت

جاامل العلياامم اللااتل اللزا ا ليعنمم ا المسااعتاا

الليما ا

الموممماا ال ان لا ا

الع بم العمص المأت لعفلم التيمن ضمتم

وجاامل قمااتل اسااعتاا  -ب ساامل الاامم

ضاانور

العلياامم اااح رجا االسااعتاا  -إمااتل بمجماات العلياامم اللااتل اااح رجا االسااعتاا  -إطاالق ياات القااتل
الوااتالممح لعطاامين السمتساات  -التينتام ما والعفتما

العلياامم اللااتل  -بةنا اااتخ

ا اؤسساات

الفقت اعلتل اال لتل -بطمين المنات االااتام  -الع،سامح المساعمن -بطامين اانااج اعنمما ااح

رج االسعتاا مةترر اوعملم .

وامرقصدت ل ارسا (اأاتو صاتلح  )2011ر لاتل افأامم العنمما الةةاني المساعتاا

ااح

خلل رؤي بتريخم ليعنمم وصمالم إلى ب،قم منتصن االسعتاا العى بةقى لاجمتل القتل نص

العماصا والعمعااو إصواات از االجمااتل ال،تلما

وبمصاايت الت ارسا إلااى ماات صعااتدج ا مأاات رم العلياامم

علات ررناتم استسامتم ااى انرماا العنمما الةةاني المسااعتاا ؛ لمسات متبت ااى ضامتم اانص العةاارم
والعم مح واتص تف واتصعتجم .

وق مت (لميى اح وصمس  )2016تلعلنف ميى رثن جمل العليمم اللتل ميى خي رر

المااتل الةةااني ا مااتل اااح الااتول وبمصاايت الت ارسا إلااى رم االسااعفمتر ا رر
اااح ر اام االسااعفمت ار الع ا بااؤلي إلااى خي ا الفاانو وب،قم ا الن ت م ا

العلياامم إصفتق اتم اس ااعفمتريتم تو انلولع ا متلم ا مي ااى المااتو الطميا ا
بطمين ررسمتلأت الةةني وتل مح طني اال عمتم تلعليمم اللتل .
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تعقيب على الدراسات السابقة:

 -1ااتلنغم اااح قي ا الت ارساات
المسعتاا

الساات ق العااى رجنياات ااى اوااتل ملق ا الوتال ا تلعنمم ا الةة اني

إال رم انأت ات م انبةط اةل

ا،تور التراس ال،تلم .

 -2ر اات ل ا الت ارساات الساات ق ميااى بمثم ا ال ااي ااامح العنبما ممما اتم مؤسسااتبأت المخعيف ا
وبمح العنمم الةةني المسعتاا و م ات عسعييم ضنور بقتعم التمم الماتلو والملنامو لةانااج
العنمم الةةني المسعتاا لع،قم اأ تاف العنممي الةتاي .

 -3اسعفتل

الت ارسا ال،تلما ااح الت ارسات

السات ق اى إااناز ااتو بطامر افأامم العنمما الةةاني

ورعضاتم اى اسااعمفت لا

ا،ااتور رلا الت ارسا اااح خالل منضااأت أ لاتل العنمما

المساعتاا

الةةني المسعتاا .
 -4بخعي ا

الت ارس ا ال،تلم ا مااح الت ارس ا الساات ق ااى بنتولأاات لااتور جتال ا صتشااي اف ا جتال ا

المالي الوتيت ى العنمم الةةني المسعتاا

اقترص رمن ت اح الوتالت

لم يعطنق رحت إلى لراس لور ت ى ذا الموتل.

تا

العترية والعاى

إلج بععبنعأمئلععاا امععاتدسعااد ح عااخطواتعاار امع:ع

-1عاإلج بععبنعااسؤالعاألول:عم عمف و عاارنممععاادش دععاامسر امععوأبع دي عومكون ت ؟
ق ا ااتم الةتحا ا ا

ب،ي ا ااملم صرنيا ا اتم لفيس ا ااف العنمما ا ا الةةا ا اني المس ا ااعتاا ا ا ااح حما ا ا

العط ا اامر

العا ا ااتريخ لمفأا ا اامم العنمم ا ا ا ممما ا ا اتم وص ا ا امالم لمفأا ا اامم العنمم ا ا ا الةة ا ا اني المسا ا ااعتاا ثا ا اام ما ا اانض
أ م ر لتل ت وا مصتبأت.

 -2اإلج بددععبددنعااس دؤالعااث د ن :عم د عيدمعددععاا د و عااددكلعيقددو عبددهعاارعلددم عااع د ا ع ،د عتحقم د ع
اارنممععاادش دععاامسر امععالمدرمسعاامحل ؟ع
قااتم الةتح ا

ب،يااملم صرني اتم لطةمل ا الااتور الااذي عقاامم اات العلياامم اللااتلى ممما اتم والوتالاات

ختص ى ب،قم وبيةم اعطيةت

العنمم الةةني المسعتاا .

 -3اإلج بععبنعااسؤالعااث اد :عمد عواقدسعااد و عاادكىعتقدو عبدهعج معدععاادوادلعااد رد عارحقمد ع
اارنممععاادش دععاامسر امععالمدرمسعاامحل ؟ع

حما

قتم الةتح

منضتم لماقو التور الذي بقمم ات جتالا الامالي لع،قما العنمما الةةاني ااح

امقلأاات الور ان ا وساامتبأت صةا بأت طلاأاات وخنيومأاات الأم ا العنرمما

المحااتا

تا
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الطاات و الخااتص ثاام ماانض أ اام الع،ااتعت

العنممي.

ثاام قااتم الةتح ا

ثتصم اتم ااتج ان ا

والملمقاات

الع ا ب،اامل لوم ب،قما الوتال ا لااتور ت
اسااعةتص اأااتف

التاس ا الممتاصم ا اااح خاالل رلا الت ارس ا

المقااامف ميا ااى واقا ااو لور جتال ا ا ال ا امالي الوتيااات ا ااى ب،قم ا ا اال لاااتل االقع اااتلع واالجعمتمم ا ا
والسمتساام والةميم ا ليعنمم ا الةة اني المسااعتاا ليموعمااو الم،ي ا
والمعمفي

مي العتريل والتوصم م والقمتلا

رمضت

اااح وجأ ا صراان ممن ا الت ارس ا

اال تلعمم وااللاري

يمت

الوتال .

 -4اإلج بددععبددنعااس دؤالعاا ابددس:عم د عاارصددو عاامقر د يعارفعم د عدو عج معددععاا دوادلعااد ر د ع ،د ع
تحقم عاارنممععاادش دععاامسر امععالمدرمسعاامحل ؟
قتم الةتح

اح خلل ات بم منضات ااح امتصات

واليماات

ا اتطاتر النراني واات بام

العمص إلمت اح صعتدج ليتراس النرني والممتاصم امضو ب مر اقعنح اأاتف بفلما لور جتالا
الامالي الوتياات ا اوااتال

العنمما الةةاني المسااعتاا

اااح خاالل إصةاات انرااي (بنماامي) خااتص

تلعنمم الةةني المسعتاا يعةو إلاريتم صتدب ردمل الوتالا لةايمم ختاا الموعماو وبنمما الةميا

ثم منض أ م الاح و يسف مم

ذا المنري.

أوالً  :مفهوم التنمية البشرية املستدامة وأبعادها ومكوناتها:
يعرد د امضاام العنمم ا اااح الممضااممت

والموعملت ؛ صر امن أ ممعأت

المعخيف ا  .حم ا
السعمنمت

إحتاي العقتم والعطمر وبقيما الأم امح الاتول المعقتاا والاتول

ظأاان ااذا الم ااطيح روالم ا االلاماات

اسعختم

ا الخطاط والسمتسات

الرتاتي .)5

الع ا حرماات ت عمااتم رةماان اااح جتصااب الااتول

االلامت

االقع ااتلع ثاام االجعمتمم ا

السمتسم وااللاري حعى بةنعت ميا االاام المع،ات لعنضامي ب،عات

والةانااج والممازصات

الممجأا إلاى إحاتاي العرممان واالصالح (مةاتاللييي

ان منات ال،اتي ماح بنمما الموعملات
افأماات انعة ما
وا دكا رصاة،ت العنمما
م

المتلع وبتلع،تيت االقع تلع واالجعمتمم و
واالب تال

إال رم الرتلب

واااو مقاات

اوتال اف

ا الوماصاب

العليمم وال  ،والنق والمماصل

ال،تي ع مم مح الوماصب المتلع انأت واتي ب ثن اسعمي لخ

اأ نال اأت واربفت اساعأل أم لسايو المنا وااتي اساعفتلبأم ااح اانااج بنمميا المنا وغمن ات (بدد ع

ااسال عمصطف :ع.) 2006
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وتع ف العنمما

صأات النمام الاذي ع اتحب العرمان والعرمان ااتورك اجعماتم وثقات

ااات اام اقع ااتلي و اام عةاام الناام والنما
الطةملم و رر

المتل ا مح طني النتدنت

الاتم غماان رم العنمما ال بع،قا
الةةني الع بمف رلوا

فضيأت اسعرلل الممارل المتلع ( ،وقعبد هعقلمع:ع2003هع.)40

قاتر

مواانل وجاامل المامارل
ويع،ق

العرممن النةط

كم عب  ،ع(عبد عاا حمنعمحم 2011:هع )4ميى رصأت مميم بأتف إلى بةتي الأمت

االجعمتمم وبلتي األوار والم ان ي وب،ني اتا تصت
تف العرممن

ص،م ب،قم

الملطمت

المعلتل الوماصاب لات رصات ت وبمجمأأات

الفنني والقممم وبنت لمتدم التول الل ني

القمو الةةني لعنجم الخطط الليمم العنممي إلى اةنومت

خلل بنت

إلى إحتاي العرمم ان المطيمب .
ومن العلنيفت

الست ق يعضح رم بلنيفت العنمم بخعي

لأت النتبب ويلمل السةب

تمي بؤلي اخنجتبأت

تخعلف المتار الع ينعم

االخعلف إات ليم تم رو ليعترية رو ليرنوف الستدت

ذا تتضات

رو اأخلق رو ال،ضاتري والساةب

إلى اأيتولمجمت صفسأت أنتك اح حتول ربطأت تلةلت الفقت
رعضت إلى رم
ذك االخعل ت
علمل
م
االخعل ات واتجعأاتلا واو ار المخعيفا إال رم العنمما

وتلا ااح

ني ينيت رم يةنر الوتصب الذي يأعم ت واو

الةل

مةت

ا روا اط اخعيفا واعتاخيا ااو لضاأت

لتل ت المعلتل تلةلت االقع تلي والسمتس واالجعمتم والفقت

كم بةمن بي العلنيفت

ذك

واتلاري ...الة.

إلى اوممم ااح اأ اتاف اللتاا ليعنمما بعمفا

اى (صاتل،

)4

 -1ر و المسعمو االجعمتم واالقع تلي لتو اأ نال وب،سمح المةعأم.
 -2إشةت ال،تجت

اأستسم لوممو ر نال الموعمو.

 -3ب،قما ا العو ااتصل ا اامح طةق اات

الموعم ااو وتلا ا اعقيما ا الفا امارق الطةقما ا وبأميا ا الف اانص

المعنت ي ليوممو حسب قترابأم اللقيم وال ،م .

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

انحي اح اناح الةنت العنممي المسعأتف ب،قمقت

اوعملت.

وااد د ر ع تلااذرن رمعافأاامم العنمم ا بطاامر لم انبةط تللتياات اااح ال،قاامل الملن م ا

صااةح

نااتك العنمم ا الفقت م ا الع ا بس الى لن ااو اسااعمو الفقت ا ا الموعمااو والعنمم ا االجعمتمم ا الع ا
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امح رطناف الموعماو ولاذل اساع،تي افأامم العنمما الةةاني الاذي

بأتف إلى بطمين العفتمل

يأااعم اااتمم قاات ار الفاانل ور ااو اسااعمو المةااعت وبليمماات وصاا،عت وب،ساامح روضااتمت ا الموعمااو
اعم من مم ولخ انتسةمح.

واق د ا عساب افأاامم العنمما الةةاني تيمماتم انااذ مااتم 1990م اعةنا االااام المع،اات لأااذا

الم ااطيح ويةنااى المفأاامم ميااى رم الةةاان اام الفاانو ال،قمقم ا لاااام ورم العنمم ا الةة اني

ا

مميما بمسامو الخمات ار راااتم الةةان ورم ليةةان اوممما اااح ال،قامق االستسام منات ري اسااعمو
اح اسعميت

العنمم

اللمر حمت طميي وص،م

لمسعمو المة الد (م ممععحس نمن:ع2015هع.)76

ا الملن ا

ال،

بام ن المامارل اللزاا

وتعد ف (ص امن قامرير 2011م) العنمما الةةاني مياى رصأات لبنمما النات

النات

ااح رجا

اماساط النات ل و اذا علنا االساعفمتر ا قات ار الةةان ساما ا العليامم رو ال ا ،رو

المأت ار حعى عم نأم اللم ميى ص،م انعج وخلق والعنمم اح رج النت
ثماتر النمام اتقع اتلي بمزيلاتم ماتلالم والعنمما اماساط النات

المةترر مأت او الع مت ميى جتصةمح
 -1بة م القت ار الةةني

النت ت فتلا بمزياو

النت ات إمطات

ا

انل نصا

اوتال ال  ،والعليمم والملن واسعمو الن ت م .
روقت

 -2بم مح الةةن اح إسعفمتر قترابأم سما ليعمعو

الموتال السمتسم واتجعمتمم والفقت م وغمن ت.

الفناغ رو

اتصعتج رو ليمست م

واامالح د اماات سااة رم افأاامم العنمما الةةاني عسااعنت إلااى اتصسااتم وغتيعاات اتصسااتم و اات أت
اام بنمما ا االصس ااتم ا ا اوعم ااو ا اات اااح را ا النا اماح

السمتس اام واالقع ااتلع واالجعمتمما ا والفقت ما ا

والليمم والفنني  .و ذك العنمم عوب رم بنمم (أيمنعأنس هعوج لعشفم :ع2012هع)34

 -1تنممععش ملع :بةم ر انتح ال،مت السمتسم و االقع تلع واالجعمتمم والفقت م وبةام
جممو المؤسست
رو العقت م.

ال ،مام واأ يم الممجمل مت وبةم جممو اأ نال اأمات اخعيا

 -2تنممععمرك ملع :بأعم وممو اأ نال والومتمات

والعوملات

ال ،مام واأ يم اح صتحم بفتميأت او لضأت ،م

والمواتال

جنساأم

المخعيفا والمؤسسات

بنمم غمن اعنت ن وال اعنتقض .

 -3تنممدددددددععمسدددددددر امع :بس ا ا االى لا ضا ا ا ا وقتايا ا ا ا للس ا ا ااعمنار ا ا ا ااح وجأا ا ا ا صر ا ا اان اقع ا ا ااتلع
واجعمتمم وبميم .
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وقددددد ح ا ااتل (انص ا ااتاج االا ا اام المع ،ا اات االصم ا ااتد
الةة ا اني ا ا اا اات يي ا ا

 )2015الم مص ا اات

طا اامل مما اان اال ا انال اسا ااعمو الملمة ا ا

م ا اات رم الر ا اام الملت ا ااتا

التولما ا ا بنر ا ااي مي ا ااى رر

استسم لع،قم العنتا االقع تلي.

اأستس ا اام ليعنمما ا ا

الملن ا ا الع ا ا عمعينأا اات الفا اانل

الم ا ااتل الةة ا ااني وال ا ااذي علعة ا اان قتم ا اات

أمد العنمما المسااعتاا أا افأاامم شااتدو بام بتاولاات ا الساتا رفما امن وقاات اصةفا اااح قيا

المخع اامح تلةميا سااةب باات مر المامارل النيفما الااذي بسااةةت العنمما العقيمتعا

مر انأوم انعرما مقاب ااؤبمنك الفتلا

يفمنك انصتاج اأام المع،ت اتصمتد

جم تصسةمرغ ب،ت اسم اؤبمن االام المع،ت حمل العنمم المسعتاا

ثاام صااتر ا عمتااتم
الاذي اصلقات ا

ورتم الع،تي اأستس

مفم لاج العنمم المسعتاا تلعنمم الةةني ؛ ر ع ةح ليمفأمامح التم النى القمل.
ودؤك بقنين العنمم الةةني

م

صت ال يمجت بلترض امح العنمم الةةني والعنمم المسعتاا

نل ماات قااتدم ميااى الطاات و اللااتلم لمطتلااب ال،ماات (انصااتاج االااام المع،اات اتصمااتد

2011

 )18تلعنمم الةةني بلن ا ستح الموتل راتم االصستم لملمر حمات اتيات يعمعاو مأات تل ا،

وي ،ا ميااى العلياامم المنتساب وي،قا تاباات راات العنمما المسااعتاا علنا ال،اانص ميااى إ سااتح

الموتل تابت راتم رجمتل الرت تلعنمم الةةني ال بنمم بنمم ةني حقتم ات لم بنح اسعتاا .
وتع ف العنمم المسعتاا صأت بيا اللميما المساعمن لياعليم والعاتريب وب،اتي ا رال
ُ

اااح الةمياات

الخترجما وبمياات

اللما وبقاامم ميا المةااترر الفلتلا ليمترساامح المأنماامح والماات ار

وبأااتف اة ااتدمتم إل ا بليي ااي بلياام وبط اامين الملااترف والمأ اات ار والقاامم المس ااعتاا المنتسااة وتلا ا
قمتلبأم وسيمرأم اتلارو حعاى يعم ناما ااح بليياي
لمستمت القتل ميى بنفمذ العرم ان الأتل
العلياامم مااتلى الواامل لطلاأاام طنيق ا ر فاان لتلم ا ولع،قم ا الع امازم المعف ا ميماات ااامح حتجاات
اأ نال واالحعمتجت

القمام (.)Ray Bolan: 2003,74-89

ودشدددم ا ااطيح العنمما ا المس ااعتاا حس ااب امعم ااتل الموعم ااو ال ااتول
المنلقت تلة انزي 1992م إلى لبيةم احعمتجت

ا ا قما ا االرض

الوم ال،تل لوم إ تار حقمق االجمتل القتلا

ا ال،ماات ل وبعضاامح العنمم ا المسااعتاا ر لااتلام ثلث ا عوااب اال عمااتم اأاات ا مميماات

المسااعأت

وا

والةلاات االجعمااتم

العنمم ا

الةلاات االقع ااتلي الااذي يعطيااب العنشاامت تعقااتف اسااعنياف الم امارل الطةملم ا
تمعةااتر االصسااتم الم،اامر اأستس ا لن ا بنمم ا

والةلاات الةمي (اليون ا المطنم ا

ليعنمم المسعتاا م ن .)4 2006
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وتشم األامت

العى بلتلج امضم العنمم المسعتاا إلى رصأت لمميما ياعم ااح خللأات
اعساتوو

بمسمو الخمت ار اتصساتصم المعتحا رااتم الةةان وبمزياو انات و النمام االقع اتلو ةا

ودمتل انت الةمي اتالم اح بتامن ت وخي

نص اللم ل(مةت الوةتر ا،ممل .)81 2006

ودسرن افأمم العنمم المسعتاا إل اوممم اح اأسل ر مأت (مةت النحمح ا،مت )5

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

 -1متم اربنتز العنمم مي متدت النمام االقع اتلي قاتر اربنتز ات ميا صممما ورمفما بمزياو
اللتداات واااتي ب،سااح الراانوف الملمةاام اااح خاالل الانبط ااامح سمتساات
مي الةمي .

 -2إمتل النرن
او الةمي .

سمتست

االسعفمتر ال،تلما

العنمما وال،فااتظ

واساعختام المساتد العننملمجما اأ فان بما قاتم

 -3بلتي رصمتط االسعألك الستدت لي،ت اح اتسناف وبةتيت الممارل وبيمي الةمي .
 -4شممل افأمم اللتدت اح العنمم ر ات علمل مي الموعمو تلنفو.
 -5اسعتاا وبماص واسعم انري النرم اتصعتجم رست

المقتع اح احعماتال

اصأماتر اقماات

العنمما ا ختصا ا تلاااتول النتاما ا الع ا ا بلعم اات ميا ا صر اام بقيمتعا ا ب ا انبةط مقما اات

الطةملم .

الةمي ا ا

وترضح ر مم العنمم المسعتاا اح خلل المةتلا الع بنبني ميمأت اح رجا ب،قما ر اتا أت
المنةمل لختا االصستم حم بنبني ميى المةتلا العتلم (ا،مت مةتالةفمو )184 2015
 -1العمازم امح العنمم والةمي .

 -2العخطمط السيمم المةن ميى الةمتصت

واالا تصت

المعتح .

 -3المةترر الةلةم لوممو رطناف الموعمو ورطمت ت المعلتل .
 -4حسح االلار والمست ل والنقت .

 -5اللتال االجعمتمم والمستوا امح اال نال

ال،قمق والماجةت .

ررضددح لناات رم افأاامم العنمم ا المسااعتاا ينرااي ميااى ختاا االصسااتم واالرض والةمي ا اااح
خاالل االسااعرلل االاف ا للا تصاات

المعتح ا مخعي ا

رصمامأاات واسااعميتبأت ة ا

ال،تضاان وال يعلااتو ميااى حقاامق االجمااتل القتلاا تمعةااتر رم لنا اصسااتم حقاات ا
ري وقت رتم.
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ودكك (ا،مت اح مي
 -1العنمم المسعتاا بخعي

 )12 2017الخ تدا الع عم ح رم بممي ذا المفأمم
مح العنمم ة

متم

 -2العنمم ا المسااعتاا بعمجاات استساات إلااى بيةم ا اعطيةاات
الموعمو.

رمصأت رشت بتاخلم ور فن بلقمتام
واحعمتجاات

ر فاان الة انادح ق ا امن ا

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

 -4العنمم المسعتاا ال عم ح
والنممم .

وبع عظأامرعافأامم العنمما المساعتاا عجات

اأولااى بةااتو ر صأاات ر ضا بساامي

غماان رم العااتقم

العنمم ا المسااعتاا رو العنمم ا الةة اني

اؤشانابأت لةات باتاخ اال لاتل النمما

العنمما الةةاني المساعتاا العا ااح النران

مأاات عسااعتم الساؤال مااح الفاانق امنأاات وباامح

تل ا رم العنمم ا الةة اني المسااعتاا عوااب رم بناامم شااميت

اخعيفتم ورم بلن ر فن اح اونل بنمم اسعتاا اضت تم إلمأت العنمم الةةني .
وجددوي االخااعلف ااامح العنمم ا المسااعتاا والعنمما الةة اني المسااعتاا

إلاا الملتال

القتدم ليعنمم

ا موي ا العنمم ا

رات العنمم الةةني المسعتاا نر امن المعةتر النت

إصأاات بسااتمت ميااى بطاامين الااتال

وبطيلتبأم (موم عرومف:ع2003هع.)20

رم اأولااى بلن ا
ا،ام امر ردمسامتم

العنمم ا ماات يعمتشااى واحعمتجاات

الناات

وقد ظأاان افأاامم العنمما الةةاني المسااعتاا خاالل مقاات العساالمنمت اااح القاانم اللةانيح لاات

بقنياان العنمم ا الةة اني ال ان ااو 1993م وبلاات ق اامر افاات مم العنمم ا االقع ااتلع والمسااعتاا والةة اني
مااح االحتط ا

ا جماصااب ال،ماات اماات رلو إلااى الة ،ا مااح افأاامم جتياات ليعنمم ا يعنااتول من ااني

االصستم واالسعتاا التم ويضم

إلمأمت لتا اجعمتممتم يام ن الةامملم واالحتطا

ا جماصاب ال،مات .

ااذا المفأاامم روسااو ليعنمم ا عومااو ااامح افاات مم العنمم ا االقع ااتلع والةة اني والمسااعتاا يأااعم تلةمي ا

والسا تم والمؤسساات االجعمتمما وجماصاب رخاانو لاامل ااح ضاامح وضاالأت ا المقاات ال،تضاان قااط

ودصمت ضمح انرمر طمي اأج (ب ن نعداودهي ىعزود :ع2010هع.)27
وبلمدده ااإم افأاامم العنمما الةةاني المسااعتاا جاات صعموا ليعملما

ااامح انأواامح ليعنمما

اأول اسعنابموم العنمم الةةني الع طنحت ا بقاترين العنمما الةةاني لةنصاتاج اأاام المع،ات
االصمتد

والفتص

المع،اات الملن ا

انأج العنمم المسعتاا الذي وصفت اخ اتدممم اميمامم وامعماتك ااؤبمن االاام

تلةمي ا والعنمم ا 1992م وميماات ااإم العنمم ا الةة اني المسااعتاا ال ب،ق ا صم امام
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اقع تلعتم ،ساب ودصمات بقامم مياى اةاتر اللتالا ا العمزياو والعم امح وبنات ؤ الفانص والمةاترر
و

رعضتم صمط ليعنمم عقمم تلم،ت ر ميى الةمي ال اعتامن ت.

وبصدددد و بقني اان العنمما ا الةةا اني 1994م ب اام إمط اات م اات بلنيف اات

المسعتاا حم

ليعنمما ا الةة ا اني

بم بلنيفأت ميى رصأت اسعنابموم بنممي شتاي بسلى إلاى بم امح االصساتم وبنات
اخعي

قترابت وبمسمو خمترابت

الموتال

السمتسم واالقع تلع واالجعمتمم ورذل ال ،م

والةميما والعليممم ا وغمن اات اااو الع ماات ميااى االص ااتف واللتال ا وبمزيااو الفمااتر ساما ااامح الوم ا
ال،تل رو امح االجمتل المسعقةيم ميى حت سما (انصتاج االام المع،ت االصمتد

.)4 1994

كم علنف بقنين العنمم الةةني للتم  2011العنمم الةةني المساعتاا مياى رصأات ل ا
وقااترابأم لعيةم ا حتجاات

بمساامو خماات ار الناات

اللحق ل (انصتاج االام المع،ت االصمتد

االجمااتل ال،تلم ا لوم االض انار ،تجاات

.)2 2011

االجمااتل

ولمت رتم افأمم العنمم الةةني المسعتاا علن اعمسمو الخمت ار والةتاد راتم االصستم

ااإم ااذا العمس اامو ا ا الخم اات ار ع،ع ااتج إل ااى اميا ا انتس ااة بس ااتمتك مي ااى االس ااعفتل ا ااح الما امارل
واالا تصاات

المعتح ا

(امسى يمس

وتل ا ليمسااتمت ا ب،قم ا ر ااتاف العنمم ا الةة اني المسااعتاا

)21

 -1بطمين المسعمو العليمم والفقت
 -2بم من ال،مت المتيت وال ،م .

 -3بم من التخ اللزم لعرطم احعمتجت
 -4اشةت احعمتجت

اال ااتاف أماات وامماتم والعا بمفا احعمتجاات
خاالل رلوا

الموعمو.
االصستم.

االصستم النوحم والملنمي .

وارح ر المنأوم الملدم ليموعمو
بعنما

والمعمفي ا

احتاي بنمم ةني اسعتاا ال ات اح أم اذك

السا تم العا عساالى را اوعمااو إلااى ب،قمقأاات اااح

اااو جممااو ظاانوف وخ ااتدا الم ااتم الااذي بلما اااح رجا ب،قما العنمما

الةةني مت واح رانز ذك االلوا

ات يي

(امسى يمس

)23

 -1اارمكددمن :ملنااى رم بناامم العنمم ا ليةةاان تالضاات لمةااتررعأم ااى صاانو الق ا ان ار المعليق ا
،متبأم وبتلعاتلى ال اات ااح بليياي قات ار الةةان مياى اخعيا
العليمم والعتريب م بنمم الممارل الةةني ودبتح المليمات

المساعميت
والملترف.

 -2اإلنص ف :و ى بلنى بستوو الةةن ى ال ،مل ميى صفل الفنص .
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 -3اارعد ون :علعةان ر ام االلوا
اأم

الفتميا ا ب،قما العنمما الةةاني المساعتاا لمات لات ااح با ثمن

ب،ني موي العفتم والعنتا االجعمتم .

 -4االمددرم ا دع :وب،عاامو ميااى ضاامتم ح اامل الةةاان ميااى اانص العنمما لوم صساامتم االجمااتل
القتلا .
 -5اامش كععااشعدمع :بنةو ر ممعأت اح رمصأت بعمح الموتل لومماو ر انال الموعماو ليمسات م ا
اقعستم ثمتر ت.

صنو العنمم و

واق د باام بلمم ا افأاامم العنمم ا الةة اني المسااعتاا فض ا جأاامل انصااتاج االااام المع،اات
االصمتد

(متصتم لاول

وتل امضو التيمن واؤش ان لت بعمف

تو زوين )30

 -1ال،فتظ ميى الةمي وامارل ت الطةملم والعقيم اح العيمي.
المااتل الةةااني ،م ا

 -2االمعناات ا ا رن
والمةترر
 -3بطمين رر

بع اما ن ليوممااو المأاات ار والقاات ار ال اا،م والعليممم ا

اللميم االقع تلع واالجعمتمم .
المتل الموعمل

ري االطتر العنرمم ليللقت

حسح االلار والمست ل واالص تف واللتال
ى ل
ود ع

الموعملما مياى رسات

بمزيو الممارل والمةترر

اةاتلا

ابختت القنار

الةتحفمح رم العخطمط ليعنمم الةةني المسعتاا ال عقع ن ميى العفنمن اى

حواام المامارل المتلما المعتحا مفأماأاات الضاام

ودصماات عةاام تلا رعضاتم العخطاامط تمااتال القاامو

الةةني اللتاي وب ميأت او انامت رم اللتا الةةنو ى بنيف رو خط يعنتول جماصب اعلاتل

ر مأت اأمتال المطيمب ليلم واسعمو رفتيعأت ورجمر ت وات بتريةأت واح ثم ميى المخطط رم
ع خذ ى امعةترك لادمتم النتحم الةةني ورم ع،تل اى را خطا رو اةانو ماتل اللنتصان الةةاني

اللزا وبخ

تبأت او وضو خطا رتايا ليع ما والعاتريب والعليامم رمات علات بخطامط القامو

الةةاني اللتايا مفت ا اسااعفمتر لا رن

المااتل الةةاانو عقتاا اسااعفمتر رر

المااتل المااتلو (مااتط

ا توو وآخنوم .)2006 430
وترحدددد د اقماا اات

العخطا اامط ليعنمم ا ا الةة ا اني المسا ااعتاا ا ا النقا ااتط العتلم ا ا

(بددددد

ااعقم 2003:هع)3
 -1اقعنا ا اات اتلار

مم ا ا ا العخطا ا اامط ليعنمم ا ا ا الةة ا ا اني المسا ا ااعتاا لضا ا اامتم االسا ا ااعختام االاف ا ا ا

ليلن ن الةةنو.
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 -2ضانور العنتاا ااامح العخطامط ليعنمما الةةاني المسااعتاا والعخطامط ليمؤسسا
ى حتل انامت ر تاف المؤسس

 -3بما ن صرتم اليمات

ويع،قا تلا

وامعةتر ت صقط الةتاع ليعخطمط ليعنمم الةةني المسعتاا .

إلاري ليعخطمط ليعنمم الةةني المسعتاا او ضنور ب،تي

الةمتصت .

 -4ض ا اانور با ا ايااح العخط ا اامط ق ا اامن االجا ا ا ا ا ااو العخط ا اامط طميا ا ا اأجا ا ا ليعنمما ا ا الةةا ا اني
المس ا ا ااعتاا حع ا ا ااى بن ا ا اامم ن ا ا ااتك رؤيا ا ا ا اس ا ا ااعقةيم تا

ا ا ا ااتو لم ا ا اات ا ا ا ااو با ا ا اما ن المنوصا ا ا ا

النت م ليعنفمذ ى االج الق من.

 -5المناجل ا التوري ا لخط ا العنمم ا الةة اني المسااعتاا حعااى عم ااح الع اات اااح تميم ا الخطااط
الممضمم ودا تصمتبأت ى ب،قم ر تاف المؤسس .
عوتشم ل

ال،تج ا اات

مومممت

االصس ا ااتصم
ردمسم

االلامت

الى رم العنمم الةةني المسعتاا ال بع،ق إال مح طني اشةت

و ا ا ا ض ا اام

ا ااذا العط ا اامر ح ا ااتل

(رسلت جمال )13 2006

اؤش ا ا ان العنمما ا ا الةة ا اني المس ا ااعتاا

 -1المؤشا ا ان المةتش اان ا ا لاللعأ اات مي ااى حتلا ا االصس ااتم ومي ااى ا ااتو اش ااةت حتجتب اات المتلعا ا
واالجعمتمم والملنمي والنوحم والنفسم .

 -2المؤش ا ا ا ان التال ا ا ا ميا ا ااى حتل ا ا ا العنرا ا اامم االجعما ا ااتم اا ا ااح حم ا ا ا

اا ا ااتو بمتس ا ا ا ت ورفتع ا ا ا

األا لمؤسسا ا ااتبت وح ان ا ا اات االجعما ا ااتم ولعمقناطم ا ا ا حنرعا ا اات وق ان اربا ا اات اما ا اات يعا ا اامح الم ا ا اات
،تجتبت الموعملم .

 -3المؤش ان التال ميى بما ن القم اللتاي ملتر أت واأترابأت الليمم والعقنم وقممأت االجعمتمم .

 -4المؤش ان التال ميى قتر الموعمو ميى اصعتج الملن الليمم وبمظمفأت لع،سمح صممم ال،مت .
 -5اؤش ان العمازم االع ملمج واتو صمتص الةمي الطةملم وامارل ت اح العت مر والعيمي.
وترمث ر لتل العنمم الةةني المسعتاا رمت لخ أت ا عب الممصس م االقيمم ليعليمم

الا ا ااتول اللنبم ا ا ا تالسا ا ااعنتل الا ا ااى الع،ا ا ااتعت

( الممصس م )14 2008

الةميم ا ا ا واالجعمتمم ا ا ا واالقع ا ا ااتلع ا ا ااى اا ا اات يي ا ا ا

 -1اادعد االقرصد دل :يعم،امر الةلات االقع اتلي ليعنمما المساعتاا حامل مفما بطامين الةميا
االقع تلع حعى بعنتسب او اأصرم الةميم ميى المتو الةلمت ويعوست الةلت االقع اتلي اى

ال،فاتظ مياى ح ا االساعألك الفانلي ااح المامارل الطةملما
والمستوا
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واعدد ر اام ااات رلو إلااى ظأاامر افأاامم العنمم ا المسااعتاا

اام ب،قم ا الع امازم ااامح النماام

وحمتع الةمي ومتم االضنار اأت اح جأ رخنو واح ثم

االقع تلي ور ت م االصستم اح جأ

ااإم العنمم ا اال بااتامن ا اااح ر اام ا عمتااات

الةلاات االقع ااتلي ليعنمم ا المسااعتاا

بلمح ميى ال،مت وبم ن سة النزق طنق اخعيف (ا،مت صةني وصت ت متل

حم ا

رصأاات

.)139 2007

كم رم الةلت االقع تلي ليعنمم المسعتاا يعلذر ب،قمقت ا ظا ا،تولعا المامارل ااتلم
(مةتاللييي الرتاتي )9

بعما ن اللنتصن العتلم

 بما ن منتصن االصعتج اف االسعقنار والعنرمم والملن و رر
 ر و اسعمو النفت
 زيتل التال

النمم

والفتميم لل نل والمنرمت
اخعي

 -2اادع االجرم ب  :منات ال،اتي
ة

اوتال

اعنفمذ السمتست

المتل.

والةنااج العنممي .

االصعتج لييتل التل لخ الفنل.

ماح العنمما المساعتاا ااح الوتصاب االجعماتم والفقات

إصنات

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

بأعم تلةةن لوم العفنق ويلتلج تل مت صقتط انأت ر مم لور الم رن ور مم بمزياو السا تم
واال عمتم تل  ،والعليمم ولمم اأسيمب التعمقناط والمةترر الةلةم .
 ،ادعددد االجعمااتم عةاامن إلااى اللااتل ااامح اأجمااتل حم ا ال ع،اانم الااةل

ع،فا مياى االصساتم آلامعات ااح صاتبج العنمما رو الفانو ويفا
ماات عق اات رعض اتم تلةلاات االجعمااتم اةااترر الناات

السمتسم والعخطمطم والعنفمذع و

تلمعطيةات االستسام ل،قامق االصساتم

جممل اتم ا باامل اساايملمت العنمم ا ا الن اماح

جم ن التعمقناطم (ا،مت مةتالفعتح .)20 2008

ودكمددن الةلاات االجعمااتم ليعنمما المسااعتاا ا اللااتلا

صةااتطت

اااح القااتر الااذي

اال انال ا الموعمااو و ااذك الللقاات

والعقتلماات والللقاات

العا ب ،اام

ينةرا رم بقاامم ميااى بنراامم الموعمااو اااح اخعيا

جماصة اات مي ااى المجا اات ال ااذي ع،ف ا ا لل ا انال حقااامقأم و ن اات يةا اانز لور العلي اامم ا ا ب س اامل الةلااات

االجعمتم ( متل التيح المنس

.)131 2003

و نااتك اوممما اااح اؤشا ان الةلاات االجعمااتم ليعنمما الةةاني المسااعتاا

مةتالفعتح )21

 عااوضسعااسك ن
بقتم الموعمو

ا

(ا،ماات

بلت المؤش ان الس تصم اف حوم الس تم والاتل صمامك للاملم مياى اساعمو

جممو الموتال

وااح ثام اإم ضاةط السا تم علعةان ررماي اأما ااح رراتدي

العنمم الةةني المسعتاا .
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 عمع لعاارحض
القتطنمح

التل العقتم العنمامي ملاتال

عقت

الع،ضان ا الموعماو رو ماتل السا تم

المتم صسة إلى إجمتل الس تم نيمت رتصت صسةعأم رةمان راتم تلا للاملم مياى

بقتم الموعمو.

 عااح اددععااصددحمع واااح ر اام اؤش انابأت اربفاات صسااة و ماات

االطفااتل النضااو واعمسااط طاامل

ال،مت المعمقو منت المملل وص مب الفنل اح االصفتق ميى الختات

ال ،م .

 عااح اععاارعلمممدع وااح ر ام اؤشانابأت لرجا االلماتم اتلق ان والنعت ا والعا برلات المات امر ليعقاتم
والعنمم االجعمتمم واصخفتضأت للملم ميى العخي .
تال نال اعةتينمم طةملاعأم ولاذا

 عااوضسعااقمم بة القمم إطت امر انجلمتم ليلقت االجعمتم
إصأم لن عةا يما اوعملاتم إصات ااح الضانوري ابفاتقأم حامل انرماا قممما ا،اتل وااح ثام
تصأمااتر قاامم الموعمااو رو حعااى ضاالفأت ساامف يااؤلي الصأمااتر الموعمااو وباات مرك (لمياات مي ا

.)1293 2006

ودرطلب ب،قم الةلت االجعمتم ليعنمم المسعتاا ات يي

 بفلم الة ان

امح ال ،ما والموعمو المتص .

 بممم ا اال انال والومتماات

ا طمادفأاات (رجااتل – صساات  )...ضاانور االسااأتم ا صاانتم

المسعقة .

 الةا ا ان

والماجةت

(مةتاللييي الرتاتي )11

القتاا ا اوعم ااو اع ،اات ا ا ر تا اات واعض ااتاح ا ا اس اايملمتبت ا ا إط ااتر ا ااح ال،ق اامق
قتدم ميى اللتل والمستو ومتم العمممي.

 -3اادع اادمئد :عيعم،امر حامل اوممما ااح اللنتصان بعمفا
االسااعفمتر اأاف ا ليمسااتحت
اتلقماصمح والسمتسات

وا،تربا

اى ال،فاتظ ميا اساعنابموم باتمم

اااح او ارض ا وبنشاامت اسااعختااأت وحمتع ا

الم امارل الطةملم ا

ا رشا تل الفساتل العا باؤثن مياى العنممات الةمملمجما وتلا

مماجأ مميمت االصقناض وحمتع المنت اح االحعةت

ال،ناري وصمتص الممتك اللذ .

إال رصا اات ال عوا ااب إغفا ااتل رم ا ااذك المأم ا ا مميم ا ا بنرمأا اات الن ا اماح العة ا انيلم والقتصمي ا ا
والعننملمجم قط ودصمت

اسا ل رخلقما وبنبميا ااح الترجا االولاى وااح ثام ظأان اال عماتم

تلعنبما ا الةميما ا العا ا بس ااعأتف بممما ا ر ا انال الموعم ااو تلملن ا ا والمأ اات ار اللزاا ا ليعلتاا ا ا ااو

المةا ا ل

الةميما ا المنبةطا ا اأ اات وااللعا ايام إعو ااتل حي اامل ليمةا ا ل

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

عضامح

ابختت القنار وبمال السمتل واالسعقللم ليموعمو جمتلت المعلحق .

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

مقاتار اات لتعات ااح اامارل طةملما واتلعا قاط ودصمات عضاتف

إن ثنو الموعمو ال بقت

إلمت الممارل الةةني رعضتم أم اللن ن الةةني م رست
وادددكا ااإم صوااتح سمتساات العنمم ا االقع ااتلع واالجعمتمم ا والسمتساام والةميم ا ا انبةط ،سااح

النأض والعطمر المتلي ليموعملت .

اسا ااعرلل واسا ااعفمتر اللن ا اان الةةا ااني ا ا الموعما ااو واال عما ااتم النا اات
والملترف الضنوري واالبوت ت

المعليق

لتل العنمم

ا اات وبيويا ااتك تلنفتعا اات

االعوتام وبنمم اأترابت وقترابت واساعفمتر ت ا حا المةا ل

الموعمو (سيمو ا،مت .)487 2017

ومددن ناات عا ب اال عمااتم النةماان ااتلعليمم ةا

ا تر الطتقا الةةاني ومن ان تما
ميمت واح رجيت جممو سمتست

العنمم

ا العنمما

مااتم والعلياامم اللااتل

ت ا جماصةأات و ام اللمامل الفقاني الاذي بقامم

ودتا رتصت العنمم الةةني

مميم بنمم اأات ار ر انال

اللن اان الةةااني والااتر أم وقااترابأم ااإم الم ااتم الطةملا الملداام لع،قما
النرااتم العنباامي والعليمم ا
الخ ااتدا والس اامت

ةا

خااتص أصاات

ااذك الخ ااتدا اام

نيماات اربفلاات صممم ا العلياامم وجملباات وصوااح ا إ سااتب ر انالك ااذك

اربف ااو اس ااعمو العنمما ا الةةا اني ول ااو ال،نرا ا االقع ااتلع واالجعمتمما ا

والسمتسم والةميم إلى اأاتم (سيمو ا،مت .)488
واق رشتر اللتيت اح التراست

الممتاصم الع ا عمت اتراس الللق امح صممما العليامم

واؤش ان العنمم إلى وجمل ملقا اربةتطما امنأمات ولاذل ا عمات الاتول اعطامين صممما بليممأات

وبومي ااتك لض اامتم بنمما ا ةا اني لتلا ا وق ااتلر مي ااى ب،قما ا ر ااتا أت والع م اات مي ااى ا ااتو ر مما ا
ال ،اامل ميااى ص امابج بنبمي ا تا

لتلم ا وخ ااتدا إعوتام ا لا انال وبنمم ا الفاانل ر ا رن

اااتل

ة ا ا ا ا ااني ال عم ا ا ا ا ااح بلميض ا ا ا ا اات تمعة ا ا ا ا ااترك الق ا ا ا ا اام الفتميا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ب،قما ا ا ا ا ا العنمما ا ا ا ا ا الة ا ا ا ا ااتاي

(.)Jaison A.d &Richard D: 2012

ا ري اوعماو مياى قما السايم العليمما

ودع العليمم اللاتل
ُ
ذا النم ااح العليامم ا تصا انامقا اامح ا انحا العليامم ودلقات اساؤولمت

ميمت؛ جليعت ع،ع انري النيتل امح اؤسست

اأاان الاذي رلو إلاى بةامر
رةمان ووظاتد

متيات

الموعمو الع باؤلي لو امر حممياتم ا ب،قما العقاتم
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ليموعملاات
وب،ااتي

الةةاني

تمعةااترك ا ااتر إمااتال القاامو الةةاني الملاات والمؤ يا والقااتلر ميااى بطاامين

الموعمااو واااح ثاام صااتر العلياامم اللااتل

ال،مت االصستصم الملتصن والتور الذي عقمم ت

ا ر ا الموعملاات

ر فاان ر مم ا سااةب بلقاات

ختا اوعملت.

وددددأت العلياامم اللااتلى الوماات امصاافت اما ا ردمس ا ليعنمم ا الةة اني

اقمات

العنمم المسعتاا

رمات رصات اى حات تابات علات إحاتو الضامتصت

ى متلم لم بلت مت الممارل الطةملم اللممل الفقنو ليعنمم والنخت

حم

والعااى بلاات اااح ر اام

اأستسام لاااح القاماى
رصةح اقع تل الملن ا

اام النرمااي الندمسا تحااتاي طفاان تديا واعنتاما ااى اامارل اأااام والااذو يعطيااب رستساتم بليمماتم

اعطاام امر تا جاامل متلم ا و ق اتم لملااتيمن قمتساام

الفليم ليمؤسست
واقد

العليممم .

وصرم اتم حت م ا واسااعمن لقماات

ةاافت بوااترب اأااام وخةا ان

الةاالمب ا

وبقااميم الممترساات

قضاام العنمما مااح تميما لور

العليامم اللااتل ور ممعاات ا لماام اساامنبأت وباام من الضاامتصت

الضاانوري لعنمما الموعملاات

وبلييااي وضاالأت ال،ضااتري وتل ا ااات ل ااو تلااتول والأمياات

الم،يم ا

والتولم ا

سمتسااتبت وانرمتباات ورم بلما ميا بطاامين انااواات وانت واات تل اامر العا
لورك المظمف

أم بأااعم
بااتمم تميما

ب،قم العنمم الةتاي .
ال بقع ان ر ممعا ااح

 ،ارعلم اللتلى رعلت النرماي اأستسام ليعنمما الةةاني المساعتاا
انر اامر العنمما ا الةةا اني المس ااعتاا تمعة ااترك ي ااؤلي إل ااى ب،س اامح صممما ا من اان اللما ا وزي ااتل
إصعتجمعت تلعليمم ح اح حقمق اتصستم الندمس

و م غتع

تابت وا تر إشةت ع،عتج إلمت

الةةن لعم منأم اح امترس حمتبأم ورلوار م اتصستصم المخعيفا مياى ص،ام ر ضا

والعليامم راذل

اح اللماا الندمس تزال الفقن وا ت ،عات ماح طنيا اانح النات

ايياتام ااح المأات ار العا بييات

مي ااى العماصا ا واالصعم اات الفل ااتل ليموعم ااو وال،ف ااتظ مي ااى الةميا ا

وال ااممى ال اا،ى والسا ا تصى

اااح قااتربأم ميااى النسااب وال ،اامل ميااى اانص مما ر ضا
وا عستب المأت ار العقنم

وبنمم العفنمن اتاتامى واللم الومتمى واقتوا العأمامر واللايل

ويم ن لت الفقت ال،قمقم العا بم نات ااح المطتلةا ،قمقات رتايا
عمف رحت ارت ن بناميح وبا ان م رر

رمات رم االساعفمتر ا العليامم

الماتل الةةاني الاذي علعةان ااح رراتدي االساعتاا ا اواتل

العنمم الةةني ع(عص احععبد ع :ع.)4
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كم عبؤرت التراست

المقت ال،تضان ليعليامم المنلايل ماح

والة،مي رعضتم رصت ال ا تم

الموعما ااو واة ا ا لبت ورم العليا اامم اللا ااتل الفلا ااتل ا اام الا ااذي ع ا اامم وثم ا ا ال ا ااي ،ما اات اال ا انال
وحتج ااتبأم واةا ا لبأم ورم ع اامم ت اات اأستسا ا بط اامين الموعم ااو والنأ اامض اات إل ااى اس ااعمو
بننملمج واقع تلي وص ،واجعمتم وثقت

الممارل الةةني

ضم ات بمينت الوتالت

الم،عم ا ا الا ااذي بؤلعا اات اخنجا اات

( مزلعأحم :ع2007هع.)18

رض

ورم عسأم اتور رةمان واع اييات ا بنمما

اح قامو ةاني ودا تصات

اتلعا

و ا ضام الاتور

ا ااذك المنحي ا ا ا ا مميم ا ا العنمم ا ا االقع ا ااتلع واالجعمتمم ا ا

ودع العليمم اللتلى ثنو ةمن تمعةتر الوتال اؤسس بليممم اح رر و المؤسست الع

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

اعخ

المواتال

امح ا اخعيا

إضات إلاى رصأات بةا

والعطةمقم الع بضمح العقتم االقع تلي واالجعمتم والفقت
والمأت ار والنفت ا

الم ان اي اأستسام لية،امي الليمما
و

وبتلعتل بع ،م تألا السمتس واالجعمتم

بفني صنت القنار اتلخة ان
إطتر لعمقناط .

ودؤكدددددد (مي ا ا ا الة ا ااتعو  )401 2011رم ليعليا ا اامم الل ا ااتل لو امر رستسا ا اامتم وا ا ااؤث امن ا ا ا

ب،قم ا ا ا ا العقا ا ا ااتم ا ا ا ا شا ا ا ااعى الموا ا ا ااتال

اوعم ا ااو ا ا ااح الموعمل ا اات

الةةا ا اني

االقع ا ا ا ااتلع واالجعمتمم ا ا ا ا والسمتسا ا ا اام وغمن ا ا ا اات أي

رم ا اات عس ا ااأم ا ا ا بط ا اامينك وبقتا ا اات وزي ا ااتل قترب ا اات االصعتجما ا ا

لمماجأ ات علعنض استر صممك اح ب،تعت .

ودع العليمم اللتل رحت ر م اؤش ان ب،قم العنمم الةةني المسعتاا

القمو الةةني ور و المسعمو العليمم لأت؛ امت عوليأت ر فن إعوتام
والمةترر فتميم

اح خالل ب ما

اماجأ قضتعت الموعمو

مميم العنمم (اا ان مم رحمت السمت .)47 2007

واكا علت العليمم اللتل اح ر م االسل االسعنابموم الضنوري لع،قما العنمما الةةاني

المساعتاا

أاام ضانوري اااح رجا الةقاات ا مااتلم بع اييات ماات حات العناات ل ا جممااو الموااتال

االقع تلع والفقت م وغمن ت.

وبل د الاانغم اماات رشااتر إلماات الراام الت ارساات

يؤلع اات العلي اامم الل ااتل وختصا ا الوتال اات

الساات ق اااح ر مما الااتور الااذي عم ااح رم

ا ا بحقيﻕ ﺍلبصاي ﺍالجباتمي ﻭﺍالقبصتﺩي

ﺍلاجباو اﻥ ﺍالسبفتﺩﺓ اﻥ اﻭﺍﺭﺩك ﺍلاشﺭي ةا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ﺃ ضل ﻭاختص

ﺍالقبصتﺩي ﺍلبجتﺭي ﻭﺍلاتلي ﻭاﺭﻭﺯ قضي ﺍلبصاي ﺍلاشﺭي المس ااعتاا

وبم اامح

ض ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام ﺍلاصت س
قض اام لأت ﺍأﻭلﻭي
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اﺭﺍاج ﺍلبصاي ﺍالقبصتﺩي ﻭﺍالجباتمي

ماا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات ﺃﻥ خيﻕ ﺍلاجباو ﺍلابليﻡ ابﻁيﺏ ﺃستس اﻥ

ابﻁياتﺕ بحقيﻕ ﺍلﺭ ت ي والمة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااترر ﺍلاجبالي ﻭﺍلبصاي ﺍلاسبﺩﺍا
ود سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتاأم ﺍلالﺭ ﻭﺍلاأتﺭﺍﺕ ﻭﺍالبجت تﺕ ﺍللﺯا ليليﺵ

ﻭبلﻅيﻡ ﺇصبتجي ﺍأ ﺭﺍﺩ
اسبﻭﻯ ثقت

ﻭحضتﺭﻱ

ﻭﺍقبصتﺩﻱ ابقﺩﻡ.
إال رم نتك ل ارسات

رخانو رت ارسا (حسدنعكمد ل:ع2008هع )8بةامن إلاى ضال

التور الذي بؤلعت الوتالت
افلم ميى اوتل الع م

الرم التول اللنبم
القطتمت

العنمما الةةاني المساعتاا

االقع تلع وااللاري المخعيفا

اؤسساات

العلياامم اللااتل

التراست

ذا اللوي إلى (اا ان مم ا،مت )2012 289

امات اصل ال

ويل ال اذا الماقاو مواي

ا رلا لور اات ا ب ساامل ملقا ااامح الوتالا والعنمما

 بق اامن التولا ا ا ا لم اام وبيوي اات اؤسس اات

واقاو

وررجلاات بيا

العلي اامم الل ااتل امس ااتد بس ااتمت ت مي ااى القم ااتم

امظمفعأت.
 سمتساات

التول ا قتدم ا ميااى زيااتل الطتق ا االسااعملتام ليوتال ا امنماات ي ان ا تل ا اربفاات

ا

صسب الةطتل .
 الليل ا االجعمتمم ا ليوتالاات

وبلاات ت مااح المةااترر الفلتل ا واالعوتام ا ا مميماات

ال،قمقم وبيةم اعطيةت

الموعمو الم،ي ل ،اة لبت الماقلم .

احعمتجت

العنمم ا

ممددد عف اانض مي ااى الوتال اات ض اانور العخط اامط الوم اات لع،قما ا العنمما ا الةةا اني المس ااعتاا
وااعل أاات القااتر ميااى جااذب اأسااتبذ اال فاات وام بلم ا ميااى بطاامين خطااط وب انااج الة ،ا

مأاات

اال عمااتم مسااعمو وصاام العلياامم والقضااتعت ال،مميا العا ال ااات ام بعضاامنأت اناات ج العلياامم رال عقع اان
العليمم الوتال ميى العليمم النرتا

قط ودصمت اليوم لنرم رخانو راتلعليمم المساعمن والاذي عم اح رم

ي ااعم اماس ااط الوتالا ا تلعل ااتوم ا ااو الموعم ااو وتلا ا حع ااى ي ااعم ا س ااتب اللن اان الةة ااني المل ااترف
والعمجمأاات والقاات ار الع ا بعنتسااب اااو اعطيةاات القاانم ال،ااتلي واللة انيح اال عمااتم تلة ،ا الليم ا
او اللم ميى بمجمأت إلى الوماصب العطةمقم الع بأعم قضتعت العنمم .
و،دد ضاام ر ا ااات بقااتم يااؤلي العلياامم اللااتلى لو امر ردمس اتم ااى إحااتاي العنمم ا الةة اني

المسااعتاا
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ت المساعميت

والوماصاب االقع اتلع واالجعمتمما والفقت ما والسمتسام والعقنما واتلاريا – حما

عسااأم العلياامم اللااتلى ااى ب،قما العنمما الةةاني المسااعتاا اااح خاالل وظتدفاات واسااؤلمتبت العتلما

(سيمو ا،مت )492

لضامتم حات رلصاى ااح العليامم لنت ا يات

 -1إعوتل قتمت اجعمتمم منيضا اعليما

الموعماو

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

 -2المست م ى بلتي صرتم القمم واالبوت ت

وزيتل قتر المعليم ميى برممان القامم واللاتلا

اتصعتج والختات

غمان المنغامب مأات لختاا اخعيا

واتلار والقضت ميى الةطتل

 -3إماااتال اللنتصا اان الةة ا اني وب ميأااات وباااتريةأت ليلم ا ا
المسعميت

العنمميا اى الموعماو
قطتمات

والعقيم اح الرما ن السيةم ى الموعمو.
المخعيف ا ا

ومياااى رت ا ا

اااى القطتمااات

والمأح وتل مح طني بيويت ت تلملترف والمأت ار واالبوت ت

والقمم اللزا

ليلم المسعأتف وبمت عم نأت اح العلتعر او الل ن العقنى وبطامين وساتديأت ا،يماتم ااو
العنرمااي ميااى اللياامم وبطةمقتبأاات المخعيف ا

الةةني ورصمت اسعمن اح رر

وبتلعااتلى ضاامتم وجاامل قتماات لادم ا اااح الم امارل

المتل الةةنو.

 -4ب،قم العمازم ى ب م القمو اللتاي

حسب االحعمتجت

المعرمن .

 -5بنمم ا ا امارل التول ا العليممم ا والعننملمجم ا واسااعرللأت اااح خاالل اللنتصاان الةة اني المؤ ي ا
والملت .

 -6بنمم ا رصمااتط العلةماان والعفنماان وبنممأاات لااتو اأ انال ماات ع،ق ا اب ااتلأم وااذور م الفقت م ا
واصعمتدأم المطنى.

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

الفنني واالجعمتمم .

ررضح امت سة رم العليمم اللتل لت لور ا العنمما الةةاني المساعتاا ( ت ا جماصةأات

االجعمتمما ا والةميما ا واالقع ااتلع والسمتس اام ) ام اات رلي إل ااى ا عم ااتم ال ااتول إصة اات الوتال اات
وربطأت ،تجت

الموعمو ن و الاتال

العنمما ياعم ماح طنيا زياتل االساعفمت ار

المتلعا وغماان المتلعا (افا العلياامم والااعليم والعااتريب واالاعنااتر) و اام ااات عةا

ا االصامل

اطيةاتم رستساامتم

لع،قم ا ر ااتاف الموعمااو رماات رم نااتك ماات مماا ا ل لاات إلااى اال عمااتم اااتور الوتالاات
العنمم ا الةةا اني المس ااعتاا انأ اات با ا ثن الوتال اات

تللملما ا وث اامر االب ااتال

ا

وب ايي اات اال عم ااتم
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تللن اان الةةااني ر ا رن

امح الوتالت

اااتل نااني اال عمااتم واامل الوتالاات

سما ميى ال لمتيح الم،ي رو االقيمم

المعمتل اات زيااتل حاات العناات ل

ملعةن العليمم

الةلل النتام وسامي

اأما ا لع،قما ا ان اات و اقع ااتلع وب،س اامح اس ااعمو الملمةا ا ليف اانل وب،س اامح ا تصع اات االجعمتمما ا
وب،سمح اسعماك الفقت
اعطية اات

وزيتل وممت السمتس .ع

وبلدددد تلا ا يع اات لور العلي اامم الل ااتلى ممماا اتم والوتال اات
العنمما ا الةةا اني المس ااعتاا

الخ تدا بعممي اأت رمنرما اعنتاي

وقتايمعأ اات ليعطةما ا ؛ لم اات بعمع ااو اات الوتال اات
تلوتالت

ور ممعأت تلنسة تمتال اأجمتل وختا الموعمو و
اات ا ااح وظ ااتد

انرمات

ل ااتل ا ااح

اوعملما ال خالف مياى ا تصعأات

رذل انرمت

بعن اام ا اامح الع ااتريل (صقا ا الملن ا ا ) والة،ا ا

الموعمو (بطةم الملن ) و

ختصا ا ااى ب،قما ا وبيةما ا

الن م اح خلل ات بقمم

الليما ا (إصع ااتج الملن ا ا ) وختاا ا

اذل بم ن متلر رةم امن واعنممتم اح توو المأت ار الفنم واللميم

والعنرممم واتلاري والقمتلع اللزا ليمؤسست

الموعملم المخعيف .ع

ثالثاً :واقع دور جامعة الوادي اجلديد قى جمال التنمية البشرية املستدامة للمجتمع احمللي:

تقس جتال المالي الوتيت ومماو ريمتبأات (العنبما -العنبما النيتضام -االلاب -الليامم -الطاب

الةمطني-الي ارما ) منراي الخترجا م،ت را الامالي الوتيات والعا بةيا اساتحعأت()440.98الا

رام2

م اات عل ااتلل( )%43.6ا ااح المس ااتح النيما ا لم اان ويةيا ا م ااتل سا ا تصأت ( )230591صس اام انس ااة

( )%0.3اااح إجمااتل مااتل الس ا تم (الوأااتز المنراايي ليعلةي ا واتح اات )19 2016؛ لااذا بلعةاان
جتال المالي الوتيت ر ةن الوتالت الم ني اح حم المستح الور ان م الع برطمأت.
وترس الم،ت ر اعنم وبلتل اوتال

ةمن لعنمم امارل ت الذابم
ليتراست

و نص االسعفمتر مأت؛ امات يعامح ليوتالا نصاتم

وبم من سمق مم عسعممب خنيومأت لسنما

اأ تلعمم والعطةمقم

قتلا

و عح اواتال

وميى الوتصب االخن قت ياؤلي تلا لرأامر اللتيات ااح الع،اتعت

ليوتالا ا ظا ساالمأت ليقمااتم اااتورك العنماامي المناامط اأات ا ختاا الموعمااو؛ اماات يياايم ضاانور
زيتل وستد االب تل امح الوتال والوتالت

النيمت

امقو جر ان

اامر اعنت يا

(اف

والم ان ي الة،فم االخنو رمت رم اسعملتب جمماو

واحت قت يؤثن سيةمتم ميى بمزيو الخاتات

رماات رم العمسااو ا إصةاات المؤسساات

جتال النأض م،ت ر ان سميم) سمة

العا عقاتاأت ليم ان اي اأخانو

الوتالما الختصا تلم،ت راات

ب،تعتم وسمعنبب ميمت ازلعتل حات ﺍلاصت س

امنأمت؛ امت عفنض ضنور انت وبلييي انري ت العنت س لوذب المعممييح اح الطلب.
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وبماات المما ق ا ميااى إصةاات جتال ا ال امالي الوتياات  -لاات رم رتصاات اان باات و لوتال ا
رسممط -مفت اسعوت لمت بقعضمت اعطيةت
العمسو
ولرجت

الوتالت

ال ،مام

مميم العنمم المسعتاا تلم،ت را وابةات سمتسا

قنار ردمل اويل المز ار رقم( )1714اعترية 2018/9/3م.

واليمسااتصل ميااى اسااعمو الةااأتل الوتالم ا اأولااى

وتمددنح الوتال ا لرج ا الة ااتلمريم
التايمم والمتجسعمن والترعمراك

ت

اللتيت اح العخ

ميى اساعمو الت ارسات

الليمات

وقاات اي ا اجمااتل مااتل طاالب الوتال ا ( )4651طتلة اتم (اتلار اللتا ا لةاايمم العلياامم والطاالب
 )2018كم د ايا إجمااتل مااتل خنيوا الوتالا ( )7465خنيواتم(اتلار اللتاا لةاايمم العلياامم

والطاالب )2017؛ اماات ساامعنبب ميماات اااذل الوأاات لع م ا واعت ل ا خنيومأاات وزيااتل الخااتات

المقتاا ا لأ اام رم اات يعض ااح رعضا اتم رم ريم اات
خنيو ريمت

اأ م

الوتالا ا بعمم ااي ا ااتممأت لقط اات العلي اامم م ااح طنيا ا

العنبم واولاب والعنبم النيتضم

وسمق اللم

القطات الي ارما و ام القطات

الم،ت ر اح خلل خنيو ريمع اليرام والطب الةمطني وبتمم القطت الليم اح

خلل خنيو ريم الليمم.

كم عبسلى الوتال لع،قم اوممم اح اأ تاف انذ رم رتصت ن بت و لوتال رسممط

ل،مح اسعنمتل خطعأت االسعنابموم

واح ر م ذك اأ تاف (جتال رسممط )2014

 -1بم من العليمم المعممي أانت الموعمو مت يعما
 -2إمتال النمالر المؤ ي
 -3بطمين الة،
 -4إقتا ش ان ت

الموتال

او احعمتجت

الليمم والعقنم الع ع،عتجأت الموعمو.

الليم وانت ج العتريل مت يعما ب او المعطيةت

او الأميت

والمؤسست

سمق اللم .

الم،يم واللتلمم .

ال ،مام والموعملم لختا الموعمو الم،ي .

وبرحقمد الوتالا لأااذك اال ااتاف ع اامم الطنيا امأااتا رااى بعةااؤ ا تصا انامقا واعممااي

مي ااى المس ااعمو الم،يا ا واالقيمما ا
واتلاريمح تتضت لمةتررعأت
ة

ا ا ض اام بن ااتا رم ااتال الط االب ورمض اات

الم،ت

ميا ا الع ااتريل

الموعملم واأحتاي او تلعمم والوتالم وظأمر ت

اةنف ا عسب احعنام وبقتين الوممو.

كمدددد رعلح ا ا رم حتاث ا ا إصةا اات الوتال ا ا للم ا ا ميا ااى ما ااتم اسا ااعنمتل الأم ا ا العنرمم ا ا

وااللا ار المنريي ليوتال

ومتم بام ن الخةا ان الطمييا تلوأاتز اأ اتلعم واتلاري ليوتالا

امت عةمن إلى حتوي اصل تست

سيةم مياى سامن اللما

الذي يؤلي اتورك إلى بماضاو لور الوتالا ا اخعيا

وبضاترب ا االخع تصات

المواتال

والمأاتم

العليممما والليمما والموعملما
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والفقت م ا والعنميني ا
بنفم

مي ا الاانغم اااح العناات ل امنأاات وباامح الوتالاات

العتريب ميى رفمن اح المأت ار تصوتز اأممتل فت

المنااتظن ؛ اماات يياايم ضاانور

ولمماجأ اأزات

رمات

فتميما

يم ن لت نص رم ينعرنك لو امر اسعقةي ا امل.

عوح ص دع اااح إلار الوتال ا ميااى االربقاات لمسااعمو اعقااتم وبنراان اع صم ا لومي ا اأ ااتاف

العا بساالى لع،قمقأات ص ا إلااى رم بيا اأ ااتاف بعم،اامر حامل اساالى واحاات ام ب،قما بنمما
ة اني اسااعتاا

ش ان ت

سا اما بلي ا اأااان س اال الوتال ا ص ،اام ختا ا الموعمااو الم،ي ااى اااح خ االل
رو حنص الوتال ميى بم من النفت ا

اوعملم تمي

الةةني المؤ يا

رو المسات م

الفتميا ا ااى ان اات اوعم ااو الملن ا ا واقع ااتلعتبت نا ا تلا ا ين ااترج ب ،اات اريا ا العنمما ا الةةا اني

المسااعتاا ؛ رماات رصأاات بلط ا رسااتل واضاا ،اؤلا اات رم الوتال ا ب،اانص ميااى إصوااتز ال ،ا
العنمم لاجمتل ال،تضن والمسعقةيم .

ا

واد معددددددددع ال ا ا ا امالي الوتيا ا ا اات لور اسا ا ا ااعقةي ا ا ا ا ا امل ا ا ا ا ب،قم ا ا ا ا العنمم ا ا ا ا الةة ا ا ا اني

المس ا ا ااعتاا

يعض ا ا ااح ةا ا ا ا

جيا ا ا ا ا ا ا ااح اناجلا ا ا ا المخطط ا ا اات

المس ا ا ااعقةيم ليوتالا ا ا ا

بةا اام العمسا ااو ا ا رما ااتال الطا االب الوا ااتل والعمجا اات ص،ا اام ا ااعح اللتيا اات اا ااح النيما اات
والعا ا ا بنتس ا ااب اميا ا ا الم،ت را ا ا الس ا ااعرلل امارل ا اات واا تصتبأ ا اات والف ا اانوا

ر ما ا ا وج ا اات لعرطا ا ا خ ا ااتاتبأت ورصة ا ااطعأت الر ا اام ا ان ا ااي الم،ت را ا ا
اح العخ

ت

الليمم

النيمت

اللتاي تلفل .

وبل د الاانغم اااح حتاث ا الوتال ا

والعا ا ا ا
المخعيف ا ا

الممج ا اامل اأ ا اات مي ا ااى

ضا ا الم م ا ااح ا ااعح النفم ا اان

إال رصاات يعاام ن اأاات مااتل ال ا

اعمفيا ا ا ا الوأ ااتز اال ااتلعم والوأ ااتز االلاري ليوتالا ا مي ااى الن ،اام الع ااتل

اااح الم امارل الةة اني
(جتالا ا الا امالي

الوتيت )2018
جدول( :)1أعداد املوارد البشرية بكليات جامعة الوادي اجلديد للعام اجلامعي(2018/2017م)
اإلدارة العليا

أعضاء هيئة التدريس

معاونو أعضاء

األكادميية اإلدارية أستاذ/أستاذ مساعد مدرس هيئة التدريس
العدد

22

11

60

167

152

العاملون الطالب اإلمجالي
700

4651

5763

وتوا الوتال ا عمتاتم رةم امن اعنجم ر اتا أت ووظتدفأات مياى ررض الماقاو ورغةعأات ا انات

إصسااتم ااذا الموعمااو ب،قممقاات لمةااتر العنمم ا الةة اني المسااعتاا و اام ااات بمف ا

ا إقتا ا اللتياات اااح

الم ان ااي والمح ااتا تا الط اات و الخ ااتص وا عةا اتم للب ااتل منر ااي التاخيا ا والعا ا بق ااتم خ ااتاتبأت
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العليممم ا والعنبمي ا والة،فم ا واالسعةااتري ليطاالب وجممااو ر انال الموعمااو الم،يااى ودقتا ا ش ا ان ت
ات قتات الوتالا اعمقملات ااح

اؤسست الموعمو المخعيف رمت بوتيى
تمي امح الوتال وبمح ت
ابفتقماات اااو المؤسساات الم،يما ااى لا الموااتال ؛ لع،قما الةا ان
تلنفو ميى الوتال والموعمو و ممت ييى امتم

م ذك المحتا

وبةااتلل الخةا ان

رمت يمض،أت الوتول العتل

جدول( :)2الوحدات ذات الطابع اخلاص بكليات جامعة الوادي اجلديد
م

الكلية
الرتبية

1

العلوم
اآلداب

2

الرتبية

3

الرتبية

4

الرتبية

5

الرتبية

6

الرتبية

7

ماات علاامل

()

املركز/الوحدة

أهداف املركز/الوحدة

مركز اخلدمة

تقديم اخلدمات التدريبية واالستشارية للمؤسسات واهليئات واألقراد يف كل ما يتعلة

العامة

باجملاالت العلمية واملعرقية وااللكرتونية والتنمية البشرية واللغات.

مركز اإلرشاد
النفسي والرتبوي

تقديم خدمات التوجيت واإلرشاد النفسي لألقراد العاديني وذوي االحتياجات اخلاصة داخل
وخارج الكلية ،تقديم الربامج التدريبية واإلرشادية واالستشارات النفسية والرتبوية يف
مجيع اجملاالت النفسية والبحثية واجملتمعية؛ مبا يليب احتياجات اجملتمع املتنوعة.

وحدة ضمان

تطوير العملية الرتبوية التعليمية وخدمة اجملتمع على املستوى احمللى واإلقليمي يف ضوء

اجلودة

معايري اجلودة واالعتماد ،نشر ثقاقة اجلودة واالعتماد بالكلية واجملتمع احمللي ،تقويم

واالعتماد

األداء لكل عناصر العملية التعليمية بالكلية.

وحدة التحاليل
الدقيقة

تشجيع البحوث العلمية والنهوض بها ،وذلك بتقديم خدمة متميزة يف جمال تليل نتائج
البحوث وتوقري األجهزة العلمية الدقيقة وإتاحة الفرصة جلميع الباحثني والطالب بالكلية
واملؤسسات واهليئات واألقراد لالستفادة منها.

وحدة متابعة

الربط بني الكلية وخرجييها،إعداد برامج متعددة من شأنها رقع مستوى اخلريج وتأهيل

اخلرجني

خرجيي الكلية لسوق العمل.

وحدة األزمات توقري وتقية معايري األمن والسالمة وصحة الطالب والعاملني بالكلية ،ونشر الوعي بينهم
والكوارث

وتدريبهم على السلوك األمثل ،تأمني مباني الكلية ضد احلرائة واألزمات والكوارث.

الرتبية

صالة األلعاب

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

الرياضية

الرياضية

الرياضية

عوُعدالحدددد بنااام المحاااتا

تا

الطا اات و الخا ااتص ةا ااميت اخعي ا ا

والفقت ما ا واأصة ااط االجعمتمما ا ا ااح وح ااتا

اال عمتاااات

الليمم ا ا ا

بأ ااعم إم ااتال الط االب والخا انيومح اعق ااتعم الةا انااج

العتريةم المعطمر لأم؛ امات ياؤ يأم لمماجأا ب،اتعت

سامق اللما

رو باتريب اللاتايمح تلوتالا

( )بالرجوع إىل الئحة كل مركز ووحدة.
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وخترجأ ات لن ااو رفاات ابأم ووحااتا

رخاانو اخع ا اعقااتعم االسعةاات ار الليمم ا ودج ا ان الة،اامي

ذك المحتا

تلنسة ليوتال والموعمو الم،ي ؛ أصأت بلعمت ميى ررميبمح

العطةمقم لمماجأ احعمتجت
وتد ز ر مم

العنمم .

واعطيةت

مميأت اأولى المةترر الفليم
العتريل ودا تصتبأم الة،فم
المةترر

بقتعم الختات

واالسعةت ار ووضو خة ان رمضت

سةم ب،قم اأما الوتالا ا ختاا الموعماو الم،يا

بتامن امارل اتلم لعةرم المحتا

واةترر الوتال

بممي

ل

مي

والفتصما

اةنومتبأت

كم بم إصةت ا عب االب تل لفان جتال ا رساممط اتلمالي الوتيات -قةا قانار الوتالا -
واقنك انري التاخي (يةلت است  180رم مح انري الخترج اقن الوتال ) قنار السمت اأساعتت
الااترعمر /رداامل جتال ا رسااممط اعااترية 2013/5/18م لعرط ا رصةااطعت ا ان ااي التاخي ا والف ان اان
وبلط اأتف إعوتل العماص امح الوتال وبمح الموعمو الم،ي اح خلل بقتعم ختات

بنبمي

وبتريةما واةاتل ار اوعملما اعطاامر بساأم ا ب،قما العنمما الةةاني المسااعتاا ا إطاتر اااح
المسؤولم المأنم والة ان

الموعملم الفتمي ليموعمو الم،ي .

وتددوا جتال ا ال امالي الوتياات انااذ رم رتصاات اان باات و لوتال ا رسااممط ا عمتا اتم رةم ا امن اعنجم ا
ر اتا أت ميااى ررض الماقااو ورغةعأاات ال ااتلق ولممأاات لةناات إصسااتم ااذا الموعمااو ب،قممقاات لمةااتر العنمما

الةةني المسعتاا و ام اات بمفا

ا شا ان ت

الموعماااو المخعيف ا ا وبةاااتلل الخة ا ا ان

اؤسسات
تميا اامح الوتالا امحاتابأت المعنمما وبامح ت

مااات علااامل ا ااتلنفو مياااى الوتال ا ا والموعم ااو و مم اات يياااى اما ااتم

تالبفتقمت العى راناعأت الوتال او المؤسست الم،يم

اوتل العنمم الةةني المسعتاا

جدول ()3
االتفاقيات بني جامعة الوادي اجلديد واملؤسسات اجملتمعية باجملتمع احمللي
م

اسم اجلهة

1
2

جمال االتفاقية
التدريب امليداني للطالب مبدارس احملاقظة

مديرية الرتبية والتعليم مبحاقظة الوادي اجلديد

3

تدريب املعلمني
مشروع الطفولة املبكرة

4

ادارة تعليم الكبار باحملاقظة

مشاركة الطالب واخلرجيني يف مشروع حمو االمية

5

(مركز النيل لالعالم -اجمللس القومي للمرأة)

تنمية جمتمعية
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بعمعاو مما اي

ودالح رم جتال المالي الوتيت او حتاث صة بأت وقي اا تصتبأت ال،تلم
ُ
وخ ااتدا متياات عم ااح رم بوليأاات ا ص ااتار الوتالاات الم اني وبس ااتمت ت ميااى ب،قماا
لور اات فتميما واقعااتار ا اوااتل العنمما الةةاني المسااعتاا لموعمااو الامالي الوتياات ميااى الاانغم

اح وجمل ل

الملمقت

والع،تعت

الع قت ع مم لأت اصل تست

سيةم مياى اساعقة الوتالا

وب ا ثم ان ميااى اأتااات بلاامق لور اات ا ب،قم ا العنمم ا الةة اني المسااعتاا ؛ اماات عفاانض حعمم ا
االسعلتال لأت رو االسعفتل انأت واح ر م ذك الع،تعت
 -1تحديات اقتصادية:
تم ليلملم وات اربةط اأت اح يسف االقع تل ال،ن بتاممت اقع تلع ؛ ايال الةطتلا اامح

خنيو ا الوتالاات للااتم ال ا ا ق اترابأم ورفاات بأم لمعطيةاات ساامق اللم ا

االقع تلي تلعمجت ص،م الخ خ

رماات اص،ساان لور التول ا

رلو إلى رصت رصة،ت التول بنرن إلاى العليامم صران اقع اتلع

اح حم بنيفعات وب،ما صفقتبات وباتر بلعمات مياى القطات الخاتص ا إصةات الوتالات ااو الطياب

المعيايت ميا العليامم الواتال ا اقتاا ا،تولعا القاتر االساعملتام لمؤسساتبت ااو ا،تولعا العمميا
ال ،ااما المخ ااا لاات (انصااتاج االااام المع،اات االصمااتد  )46 2014والااذي ال ع ل
لداام الع ايياات ا
الااتال العضااخم والراال واربفاات اسااعميت الواامل واعطيةتبأاات؛ اأااان الااذي قاات يااؤخن الوتالا ا

إقتا واسعنمتل المنةآ والمةتص العليممم واتلاري .
و ،ضم

ذك الع،اتعت

رطيقات ا ان إساعنابمومعأت ليعنمما المساعتاا 2030م رإطاتر

مااتم واعنتاا ليعنمما االقع ااتلع واالجعمتمما والةميما ؛ اماات عفاانض ميااى جتالا الامالي الوتياات

العط اامين لع ااعل م اخنجتبأا ات ا ااو االحعمتج اات

العنمميا ا

لعنمما المأاات ار اتلاريا ليلااتايمح والقمااتلا

وبنساامة المةااتلا والقاامم را بسااأم اااتور تما

والة،

ماح ا اتلر إضات م ليعمميا

ورم بلما ا مي ااى بنش اامت روج اات اتصف ااتق

إضات لع سامل جأاتز إلاري تما اعام من اانااج بتريةما

ب،قم العنمم الةةني المسعتاا .

ا

 -2تحديات تعليمية:
 ،إطتر ب،قم اساعنابموم العنمما المساعتاا ا ان2030م رمات

وزار العليامم اللاتل

إسعنابمومعأت القمام لعطمين العليمم اللاتل (2030-2015م) وقات بضامنت االساعنابموم خطا

لع،سمح القتر العنت سم لمنرما العليمم الوتال اع،سمح جمل اللميم العليممم مت يعما ا ااو

الملااتيمن اللتلمما تمعمااتل جممااو المؤسساات

الوتالما

وزيااتل اانص االلع،ااتق ااتلعليمم الوااتال
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تلعمسااو ا إصةاات المؤسساات

ساامق اللم ا
واخنجاات

الوتالم ا

و مماات عخااا الة ،ا

االاعنااتر والة ،ا

ا،ف ااي بعليا ا

تلعةا انيلت

والملترف اتصستصم ة

وب،ساامح اخنجاات

العلياامم الوااتال انبطاات معطيةاات

الليم ا بضاامنت االسااعنابموم خط ا ل انبط بطةمقاات
تحعمتجاات

الليم ا

والسمتس اات

العنمم ا االقع ااتلع واالجعمتمم ا

االس ااعفمتري والعممييما ا والةنما ا الع،عما ا

امسن اح خلل ان الملن (وزار العليمم اللتل

الملن ا

ودعوااتل امي ا

ودبتحا ا اللي اامم

.)2015

امت عفنض ميى جتال المالي الوتيات رم برسان ا وضاو إساعنابمومعأت لعساعنم لور ات
المنةاامل ا العنمما الةةاني المسااعتاا ورم بساالى لع ما ريمتبأات للمعمااتل واما اا العرما ان
الس انيل ا اعطيةاات

اةنومت

ليعطمين.

ساامق اللم ا

اااح خاالل مي ا ضاامتم الواامل واالمعمااتل وااات باام نك اااح

 -3تحديات اجتماعية وسياسية:
الموعمااو الم ااني لاات2011م بااتاممت

ك د ن الربفاات طممحاات

اة ااتلا واف اات مم اللتالا ا االجعمتمما ا

القاات ار

اللتالا ا

بن اات ؤ الف اانص زي ااتل ال،ا اناك االجعم ااتم المةنا ا مي ااى

إصاالح انرما ا القاامم رماات رااتم لأاات بااتاممت

الن اناا ا اتصس ااتصم

التعمقناطما ا

اجعمتمم ا ص،اام بنساامة

ال،نيا ا

سمتساام ص،اام بنساامة اةااتلا وافاات مم

حق اامق اتصس ااتم المس ااتوا ال اامم السمتسا ا

المةترر السمتسم (صلح السمت وآخنوم .)91 2015

مم عفانض مياى جتالا الامالي الوتيات بطامين لور ات ووظتدفأات ليمصامل إلاى اات عطماح

إلمت الموعمو

ال ،امل مياى خاتات

انتساة وبوامل متلما

ودماتال النامالر الةةاني المؤ يا
الموعمو الم،ي .

والقتلر ميى النأمض تلموعمو ودصلح وبنت انرما القمم واأخلق
 -4تحديات علمية:
كدد ن لفاامر المليمااات
ا تلر المليمات

واالب ااتل بااتاممت

ميااى ب ايياات الملن ا ساانم تدق ا

وسأمل المصمل إلمأت واح ثم زال االمعمتل مياى العقنمات
م رست

ورصةح إصعتج واسعختام الملن

النمم االقع تلي (ميى السيم

وو اان ا

المؤلعا ليملن ا

.)69 2014

مم عفنض ميى جتال المالي الوتيت اسعملتب ذك الملن ا ورمفما اساعختااأت ودلاربأات

وبمظمفأ اات واالس ااعفتل انأ اات وب اام من اانص العلي اامم المس ااعمن لومم ااو ر نال اات وبط اامين انااوأا ات
اأ تلعمما واسااع،تاي بخ
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ليملن إلى انعج لأت

اوعمو قتدم ميى اقع تل الملن

م ن المليماتبم والملن

ودمتال خنيج قتلر ميى العلتاا ااو

معرمنابت المعلحق .

وخالصععم مد عيعضح رم جتال الامالي الوتيات اات ازلات بماجات اللتيات ااح المةا ل

وال لمبت

اوميأت المقت

الع بمف

ب،مل لوم رلا لور ات العنمامي الما امل وختصا ا

اوتل ب،قم ر لتل العنمم الةةني المسعتاا ليموعمو الم،ي
 اة ي العممي
 ض ال

الللقاات

ختص ورصأت بلعمت ميى العممي ال ،ما

قط.

الموعملم ا ليوتال ا ؛ اماات عوليأاات بلاامر ا ميل ا مااح اة ا ل

وقضتعتك.

 متم ا عمتم اال نال تلمؤسست

الموعملم تالا تصمت

الموعمااو

المعتح لتو الوتال واالسعفتل انأت.

 ماتم وجامل آلما لااتو الوتالا بضامح االربةااتط اامح بمجأات
الموعمو.

ر مأت

اال ،ااتي وااتو بمظمفأات لختاا

ات سة يةنر ال،تج المي ،لعرممن النرن العقيمتع لوتالا الامالي الوتيات ررمن ات ااح

الوتالت

ميى رصأت اؤسس ميمما صرنيا ال بعلاتو رصةاطعأت وبنااوأات ال،ماي الور ان ا والم اتص

اطتلة

م بلرم تدتبأت لموعملأت وبلمت العلنف ميمت ال عستب ثقعت مأت .وامركم الع لتور جتال

ليوتالا بيا النراان العا رصااة،ت ال بعامادم اااو اقعضامت الل اان والعا رصااة،ت مات الوتالا
الامالي الوتيات اى العنمما الةةاني المساعتاا با بى الت ارسا الممتاصما ليعلانف مياى واقاو اذا الااتور
ى ا،تول لعقمممت واح ثم وضو ب مر اقعنح عم ح اح خللت بفلم

ذا التور.

أوالع:عيددد فعاا امدددععاامم انمدددع:عبأااتف الت ارس ا الممتاصم ا إلااى المقاامف ميااى واقااو لور جتال ا
المالي الوتيت ى العنمم الةةني المسعتاا ليموعمو الم،ي .

ث نمع:عمدرمدسعاا امدععاامم انمدععواخرمد عااعمندع:علمات رتصات الت ارسا ال،تلما بأاتف إلاى المقامف
ميااى لور جتال ا ال امالي الوتياات ااى العنمم ا الةة اني المسااعتاا

الت ارس ا اااح رمضاات

مي ا العااتريل والااتوصم م والقمااتلا

لااذا جاات اخعمااتر اوعمااو

االلاري ا الليماات ا ريم ا وااللار

اللتا تمعةتر م ر فن ر نال الوتال إل ار تم لأذا التور.
ويعنمم الموعمو االصي ليتراس اح رمضات ميا العاتريل والاتوصم م والقماتلا

اال تلعمم ا و االلاريا ا

ا ريما ا والااذي ايا ا مااتل م ( )350طةقا اتم تح ااتدمت

الليمات

الل ااتم الو ااتالى
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2018/2017م وقم بم اخعماتر ر انال ممنا الت ارسا تلنساة لنا ريما تلطنيقا اللةامادم والاذي
ايا مااتل ت ( )260اانل انسااة  %74.3اااح الموعمااو االصااي ليت ارسا
يماات

بمزيااو ر انال اللمن ا

العتل

والوااتول العااتل يمضااح

الوتال ا وصسااةعأت إلااى الموعمااو االصااي وو ق اتم لمظااتدفأم ميااى الن،اام

جدول ( :)4يوضح توزيع أقراد عينة الدراسة وقق ًا لوظائفهم ونسبتها إق اجملتمع االصلي
االدارة العليا

الوظيفة

أعضاء هيئة

معاونو أعضاء

التدريس

هيئة التدريس

االمجالي

العدد

%

العدد

%

العدد

%

العدد

%

30

%90.9

153

%67.4

77

%50.7

260

%74.3

العدد

ث اثع:عأداةعاا امععاامم انمعع
امعمت

التراس الممتاصم مياى االساعةتص را لا لي ،امل مياى الةمتصات

والمليماات

ماح

واقااو لور جتال ا ال امالي الوتياات ا العنمم ا الةة اني المسااعتاا اااح وجأ ا صراان ممن ا الت ارس ا
وابةو الةتح

العتلم

الخطما

إمتال االسعةتص

صمربأت اأولم اح خلل االسعنشتل تالطتر النرني وبل

 -1بم انت االسعةتص

الست ق ى العلنف ميى ل

ر لتل العنمم الةةني المسعتاا .

 -2باام ماانض االسااعةتص ميااى مااتل اااح الم ،ماامح

(*)

التراست

وتلا لي ،اام ميااى اااتو وضاامح ال اامتغ

اليرمي ليةنمل واتو اربةتط ر انت تلموتل الذي وضو لت.

 -3باام إج ا ان ل ا

صمربأت النأتدم

العلااتعل

(**)

ا ضاام آ ار والحراات

الم ،ماامح وبنمصاات االسااعةتص ا

اح ( )34قن امزم ميى رربل ر لتل ى

 اادعدددد عاألول :لور جتال ا ا ال ا امالي الوتيا اات ا ا ب،قم ا ا الةلا اات االقع ا ااتلو ليعنمم ا ا الةة ا اني
المسعتاا .

 اادعدددد عااثدددد ن  :لور جتالا ا الا امالي الوتي اات ا ا ب،قما ا الةل اات االجعم ااتمى ليعنمما ا الةةا اني
المسعتاا .

(*) اي )1( ،قتدم الم ،ممح
(**) اي )2( ،االسعةتص
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جملة كلية الرتبية ببنها

 اادعددددد عااث اددددد  :لور جتال ا ا ال ا امالي الوتيا اات ا ا ب،قم ا ا الةلا اات السمتسا ااى ليعنمم ا ا الةة ا اني
المسعتاا .

 اادع عاا ابس :لور جتال المالي الوتيت

ب،قم الةلت الةميى ليعنمم الةةني المسعتاا .

-4عحس بعص قعوثد تعاالمرد نععبل عاانحوعاار ا :ع

أ)ععحس بعااص ق:ع

ت بطةم االسعةتص ميى ممن اسعطلمم تجمتل ( )40بم س،ةأت تلطنيق اللةمادم

واسااعختات اسااعوت ت

االسااعةتص

ااذك اللمن ا ا الع،ق ا اااح صااتق وثةاات

حم ا

قااتم الةتح ا

،سااتب قمم ا التا ا االربةااتط امنساامم مااح طني ا إعوااتل التا ا االربةااتط ااامح لرج ا ر ا مةااتر

والمومام النياى ليم،امر الاذي بمفياات وراذل لرجا را ا،اامر والترجات النيما للساعةتصت ويعضااح
تل اح خلل الوتولمح العتلممح
جدول ( :)5معامالت االرتباط بني عبارات االستبانة واحملور املنتمية إليت ( ن = )40
البعد األول
العبارة

البعد الثاني

البعد الثالث

العبارة

م االرتباط

العبارة

**

1

**807.

1

2

**

701.

2

**732.

2

3

**

722.

3

**791.

4

**

831.

4

**778.

4

5

**

792.

5

**765.

5

6

**

743.

6

**826.

6

7

**

772.

7

**844.

7

**

8

**816.

8

9

**711.

10

**743.

11

**706.

12

**741.

1

8

م االرتباط

البعد الرابع

719.

843.

العبارة

م االرتباط

م االرتباط
**

1

**686.

**

2

**787.

3

**

844.

3

**728.

**

754.

4

**684.

**

686.

5

**741.

**

6

**843.
**761.
**822.

792.
731.

812.

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

البعد

**

791.

معامل االرتباط

الثاني

الثالث

الرابع

**

**

**

775.

821.

722.

*لال منت( ** )0.05لال منت ()0.01

االربةااتط لالا النمياتم اماات يااتل ميااى صااتق

يعضااح اااح الوااتول رم جممااو قاامم الااتال
االبستق التاخيى للسعةتص .

ب)عثد تعاالمدرد نع:عساو الةتحا ااتي با ثمن را مةاتر ميا قمما التاا الفةات ساما م اربفتماتم رو
اصخفتضتم وتل مح طني اسعخناج سيسي اح التال رلفت رنوصةت والذي يمضح الوتول العتلى
جدول ( :)7قيم معامل ارتباط ألفا كرونباخ لثبات االستبانة
البعد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الكلي

قيمة معامل االرتباط

823.

811.

795.

0.852

802.

يعضااح اااح الوااتول رم جممااو قاامم الااتال

االربةااتط الااتال مي ا الفةاات

نوصةت بعناوح اتامح ( )0.852 0.795امت يتل ميى ثةت

طنيق ا رلف ات

االسعةتص .

رابعاً :إجراءات تطبية االستبانة:
الا االساعةتص ا شا يأت النأاتدى ماح طنيا الع ات ااح صاتقأت

بع رم بمص الةتح

وتل ا خاالل شااأنو (سااةعمةن ور عاامبن

وثةتبأاات باام بطةم ا االسااعةتص ميااى ر انال ممن ا الت ارس ا
 ) 2018قتم الةتح

معت ل ر نال اللمن وجمو االسعةتصت

االجعمتمما والعنبميا ( )SPSSباام ب،يما الةمتصاات
االح تدم العتلم

المعمسطت

وبتسعختام النزم االح تدم ليليمم

وال ،اامل ميااى النعااتدج تسااعختام الملااتلال

ال،ستام – االص ،ان ت

الملمتري – التا رلفت نوصةت – التا

اربةتط امنسمم.
ت اسعختام اقمت
المسعتاا ليموعمو الم،ي
،ما
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وتل

يناااي إلااى اذك االجت اات

تخعمتر رحت االجت ت

( اما

العنمم الةةاني

– إلى حت ات– غمن اما ا )

ا صاامر روزام (  )1 2 3وبنامم قمما المعمسااط الماانجح

العدد ( )117يناير ج(2019 )1

جملة كلية الرتبية ببنها
الملةاان مااح اسااعوت ت
اما

ر انال اللمن ا رتلعااتل

( ) 1.66 -1غماان اما ا

( 1.67إل ا ) 2.33

إلى حت ات (  2.34إل  )3اما .

خامساً :تفسري ومناقشة نتائج الدراسة امليدانية:
تفسييين اتييالب الاعييد ا ي وا :دون جامعيية الييوادت الجديييد ييق تحدي ي الاعييد ا قتصيياد
للتامية الاشنية المستدامة:
ودددد و عيدددكاعاامحدددو عحدددولعدو عج معدددععاادددوادلعااد رددد ع،ددد عتحقمددد عمرطلدددد تعاادعددد ع

االقرص دىعالرنممدععاادشد دععاامسدر امعهعواادد ولعاارد ا عروضدحعامدرد ب تعأ،د ادعااعمندععحدولع

يكاعاامحو .ع

جدول(:)8استجابات أقراد العينة حول دور جامعة الوادي اجلديد
يف تقية البعد االقتصادى للتنمية البشرية املستدامة
العبـــــــارة

م

املتوسط االحنراف

االجتاه

الرتتيب
7

املرجح

املعيارى

1.77

421.

إق حد ما

1.70

704.

إق حد ما

8

1.86

670.

إق حد ما

6

2.23

435.

إق حد ما

2

2.12

261.

إق حد ما

3

6

تنظم برامج تدريبية حول طرق احلفاظ على املوارد وترشيد استهالكها.

1.94

536.

إق حد ما

5

7

تقوم بإجراء دراسات للبحث عن مصادر جديدة للثروة.

2.03

839.

إق حد ما

4

2.29

461.

إق حد ما

1

2.15

489.

1
2
3
4

تعقد اتفاقات لتفعيل دور القطاع اخلاص يف تدريب الطالب
واحتساب مدة التدريب إحدى متطلبات التخرج.
تنظم دورات حول كيفية عمل مشروع صغري وإدارتت للحد من
البطالة والفقر.
تقيم معارض تسويقية للطالب لتشجيعهم على العمل لزيادة الدخل
تقدم برامج اثرائية لتحسني مستوى خرجييها ملواكبة تطورات
سوق العمل

 5تقوم بنشر الوعي بأهمية احلفاظ على احتياجات األجيال القادمة

8

تدعم اجملتمع حباجاتت من القوى العاملة املؤهلة واملدربة مبا
يتناسب وتغري املهن
جمموع احملور

ررضددحعاااح الوااتول السااتا رم ابوااتك جممااو اللةاات ار ل ااتلح االسااعوت اما ا إلااى حاات
ااات وللا

ااى تلا إشااتر إلااى رم الةلاات االقع ااتلو ليعنمما الةةاني المسااعتاا ااات زال لاام يعضااح
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لا ا

تلوتالا ا

مي ااى امعة ااتر رم

ااى رت ااتم النفما انيح ا ااح رمض اات

ميا ا الع ااتريل والقم ااتلا

كمد يعضاح اااح الواتول الساتا رعضاتم رم المعمساط المانجح السااعوت ت

ر انال اللمنا اااح

الوتال اؤسس بليممم بقتم ختاتبأت ليموعمو اتوم اقتا وال بأتف لينبح.

رمضت

مي العتريل مح ذا الم،مر قت اي ( )2.15و ام عقاو اى المساعمو اما ا إلاى حات اات

طةقتم لمفعتح الع ،مح امت ياتل مياى رم مةات ار

اح ر نال اللمن

اذا الم،امر قات حرمات مياى اما قا اعمساط

ويم ح بفسمن المما ق المعمسط السعوت ت ر نال اللمن مح مةت ار

إلى سمطن الفنن العقيماتو مياى رت اتم لا

القماتلا

ال عم ااح النراان ليوتال ا ميااى رصأاات اؤسس ا اقع ااتلع

الوتالما والمعمفا

ذا الم،مر

اى قناتمعأم صات

ييوتال ا اأم ا رستساام

ا العلياامم

والة ،ا الليم ا وختا ا الموعمااو و ا اأم ا عوااب رم ب ااتم لما ماتا مااح المفأاامم االقع ااتلو
العقيمتي .و ذا الفنان قات برمان رأامر صماتت ج متلمما افا صمامتج الوتالا المنعوا الاذو عقامم
ميى ب،قم وظتد

العليمم والة،

الليم والختا اللتا ،م

بلطمأت المنوص النت م لعطمين ل

بعنتا

مأات بيا المظاتد

صةتطتبأت وختاتبأت العليممم .

كمدددد يعضا ااح رعض ا اتم رم المعمسا ااطت

ال،سا ااتام للةا اات ار

ا ااذا الةلا اات قا اات بناوحااات اا اامح

( ) 2.29 1.70امح رلصى ورمياى اعمساط حساتاى وقات ح ايت اللةاتر رقام ( )8والعاى ص اأت
ل بتمم الموعمو ،تجتبات ااح القامو اللتايا المؤ يا والمتربا مات يعنتساب وبرمان المأاحل مياى
رمي ااى اعمس ااط حس ااتاى ويم ااح بفس اامن تلا ا

العرم ان
وبعف ا

والعطم ار

ااى ض اام ح اانص ر ا انال اللمنا ا مي ااى اما ةا ا

الليمم والعننملمجما ودلاتجأات ا المنات ج والمقان ار

والخطاط الوتالما

ااذك النعمو ا اااو ل ارس ا (ساايمو ا،ماات  )2017والع ا رشااتر إلااى ر مم ا إمااتال اال انال
والمليماات

لي،مت اللميم ماح طنيا إماتال م مقيماتم وجساتعتص وروحماتم وبيويات م تلمأات ار
ا ا تا النف اات العا ا عس ااعطملمم ا ااح خللأ اات ش اار المأ ااح العا ا ع،عتجأ اات
الفنما ا المعخ
الموعمااو ور ااذل ل ارسا ا (رعم ااح رصسا ا و وجااتي شاافم

برممن سمتس العليمم الوتال وبطمين ت و قتم ليمعرم ان
واحعمتجت سمق اللم .

 )2012والع ااى رشااتر إل ااى ض اانور

اللتلمم مت يعما ا ااو بنمما الموعماو

بمنمددددد ح ا اايت اللة ا ااتر رق ا اام ( )2والع ا ااى ص ا ااأت ل ب ا اانرم لو ار بتريةما ا ا ح ا اامل رمفما ا ا
مم ا ا ا اةا ا اانو صا ا اارمن ودلاربا ا اات لي،ا ا اات اا ا ااح الةطتل ا ا ا والفقا ا اانل ميا ا ااى رلصا ا ااى اعمسا ا ااط حسا ا ااتاى
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ويم ا ااح بفس ا اامن تلا ا ا
الرم ريمت

ا ااى ض ا اام رم ا ااذا اأا ا اان العل ا اات ا ا ااح وظ ا ااتد

الوتال ريمت

الوتالا ا ا

وختصا ا ا رم

صرني .

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

ا ااذا الم،ا اامر حا اامل لور جتال ا ا ال ا امالي الوتيا اات ا ااى ب،قم ا ا اعطيةا اات

االجعم ااتمى ليعنمما ا الةةا اني المس ااعتاا

والو ااتول الع ااتلى يمض ااح اس ااعوت ت

الةلا اات

اللمنا ا ح اامل ااذا

الم،مر.
جدول ( :)9استجابات أقراد العينة حول دور جامعة الوادي اجلديد
يف تقية البعد االجتماعى للتنمية البشرية املستدامة
م

العبـــــــارة

املتوسط االحنراف

االجتاه

الرتتيب
4

املرجح

املعيارى

2.18

512.

إق حد ما

1.85

460.

إق حد ما

10

3

تنظم األنشطة اليت تسهم يف تقية مبدأ املساواة بني اجلنسني .

2.14

733.

إق حد ما

5

4

تطبة نتائج األحباث العلمية يف حل املشكالت التعليمية واجملتمعية

2.13

697.

إق حد ما

6

5

تصمم برامج للمحاقظة على املوروث الثقايف للمجتمع احمللي

2.11

444.

إق حد ما

7

6

تسهم برباجمها وأنشطتها يف تدعيم قيم وعادات اجملتمع احمللى.

2.27

265.

إق حد ما

2

7

توقر برامج تعليمية وتدريبية جلميع أقراد اجملتمع

2.65

563.

مواقة

1

8

تقومبنشرمبادئوقيمالعدالةاالجتماعية داخلاحلرماجلامعي.

2.20

859.

إق حد ما

3

1.77

429.

إق حد ما

11

10

تتيح تكوين قنوات اتصال مع املؤسسات اجملتمعية.

2.10

677.

إق حد ما

8

11

تدعم الربامج الالزمة لتهيئة املسنني ملتغريات احلياة االجتماعية.

1.76

698.

إق حد ما

12

12

تسهم يف حل املشكالت االجتماعية اليت تهدد استقرار اجملتمع.

1.96

450.

إق حد ما

9

2.08

621.

1
2

9

تنمى وعى اجملتمع بأهمية التعليم والتدريب الفين واملهين.
تدعم برامج حمو األمية مبفهومها الواسع (األجبدية،
الوظيفية،الثقاقية ،التقنية).

تنظم ندوات ودورات تهتم بالتثقيف الصحي ألقراد اجملتمع
لتحسني حالتهم الصحية واملعيشية

جمموع احملور

الةتح

ررضح اح الوتول رم ابوتك جممو اللةت ار ل تلح االسعوت اما

تل إلى رم جتال المالي الوتيت ااح اامح الوتالات

إلى حت ات ويليو

النتشاي حاتيفتم والعاى بسالى جت ات
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ى طني ب سمل انمعأت الع،عم اأان الذو قت عوليأت بنةر قيملم مح انااج الةلت االجعمتمى
المنبةط تلعنمم الةةني المسعتاا .
ر انال اللمنا ماح اذا الم،امر قات ايا

مت يعضاح رعضاتم رم المعمساط المانجح الساعوت ت
( )2.08و اام عقااو ااى المسااعمو اما ا إلااى حاات ااات طةق اتم لمفعااتح الع اا،مح اماات يااتل ميااى رم
ذا الم،مر قت حرمت ميى اما ق اعمساط ااح جتصاب ر انال اللمنا

مةت ار

ااى ضاام غمااتب قن اما

ويم اح بفسامن تلا

االب ااتل الموعملم ا العااى اأمعأاات العفتم ا اااو الوتال ا والعاانويج لأاات
نااتك رسااةتب بلاامل ليوتالا صفسااأت

وأصةاطعأت وللا السااةب ااى ااذا لاامل الموعمااو ،سااب اا

ماات عم ااح بفساامن تل ا رعض اتم ااى ضاام رم ب،قم ا اعطيةاات
المس ااعتاا عس ااعييم قم ااتم اة ااترر اوعملما ا ا اامح جتالا ا الا امالي الوتي اات وب اامح رت ا ا المؤسس اات

الموعملم ا اأخ اانو رااى ال بع،ما ا الوتال ا وح اات ت م ااب
الموعملم ى الوتالت

بمجت ذك الوتالت

الةلاات االجعمااتمى ليعنمم ا الةة اني

ااذا ال ااتور وبتسااعق ان واق ااو الةا ا ان

النتشاي والعاى انأات جتالا الامالي الوتيات يعضاح رم ناتك ق ام ار اى

صةطعأت لعيةم احعمتجت

اأ نال الفليم .

اذا الةلاات قات بناوحات ااامح ()2.65 1.76

للةات ار

مات يعضاح رعضاتم رم المعمسااطت
وق ا اات ح ا اايت اللة ا ااتر رق ا اام ( )7والع ا ااى ص ا ااأت ل ب ا اام ن اا ا انااج بليممما ا ا وبتريةما ا ا لومم ا ااو ر ا ا انال

الموعمااولميى رميااى اعمسااط حم ا ح اايت ميااى اسااعمو ( اما ا ) طةق اتم لمفعااتح الع اا،مح
ويم ااح بفساامن تل ا ااى ضاام حاانص ر انال اللمن ا ميااى امعةتر اات المظمف ا االولااى ليوتال ا و ااى
المظمفا العليممما والعااى با بى ااى صااتر رولمياات

بليممم رخنو رتلتراست

الليمت والعليمم المفعمح.

جتالا الامالي تالضاات لماات بقتااات اااح اانااج

امنماات ح اايت اللةااتر رقاام ( )11والعااى ص ااأت ل بااتمم الة انااج اللزا ا لعأمي ا المساانمح

لمعرم ان ال،مت االجعمتمم لميى رلصى اعمسط حم
اللمن

ويم ح بفسمن تل

ا ااح رصة ااط
والوملمت

ى ضم رم اأم مضم مي العتريل م الطتلب ور ات ينبةط ت

ام اات رم ن ااتك اؤسس اات

تلمساانمح وياانو الةتحا

حرمت ميى اما ق اعمسط اح قة ر انال

اوعملما ا رخ اانو بق اامم اعنفم ااذ اأصة ااط والةا انااج الختصا ا

رم بنفمااذ ااذا اأااان قاات يااعم اااح خاالل اةااترر اوعملم ا ااامح الوتال ا

الختص انمتع المسنمح.

تفسييين اتييالب الاعييد ال:الييج  :دون جامعيية الييوادت الجديييد ييق تحديي الاعييد السياسيير
للتامية الاشنية المستدامة
ود و

ذا الم،مر حمل لور جتال المالي الوتيات اى ب،قما اعطيةات

ليعنمم الةةني المسعتاا
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جدول ( :)10استجابات أقراد العينة حول دور جامعة الوادي اجلديد
يف تقية البعد السياسى للتنمية البشرية املستدامة
م

العبـــــــارة

1

تشارك اجملتمع احمللي يف املناسبات الوطنية
تقوم بتوعية أولياء األمور مبتطلبات ومفاهيم الرتبية
السياسية لألبناء.
تدعم أسلوب احلوار الدميقراطي يف املناقشات املختلفة.
تزيد من املساحة املخصصة ملناقشة القضايا السياسية املطروحة
توقر برامج تثقيف سياسي للفئات اليت ال تظى
باهتمام كاف داخل اجملتمع
توقربرامج وأنشطة تنمى الوالء واالنتماء لدى أقراد اجملتمع.
جمموع احملور

2
3
4
5
6

املتوسط
املرجح

االحنراف
املعيارى

االجتاه

الرتتيب

2.26

382.

إق حد ما

3

1.55

392.

غري مواقة

5

2.54
1.81

650.
686.

مواقة
إق حد ما

1
4

1.56

448.

غري مواقة

6

2.30
2.05

558.
440.

إق حد ما

2

إلى حت ات ويليو

ررضح اح الوتول ام ابوتك جممو اللةت ار ل تلح االسعوت اما
الةتح تل إلى رم الطلب سام مصمم رول ااح يعا ثن إلخاتل السمتسا رو را اات يعليا اأات ااح
قنياب رو لمات لاخا رسامار الوتالا اأااان الاذو ساامنل ل ال شا ميااى ب ،اميأم واسااعملتاأم
وبتلعااتلى جاات اسااعوت ت اللمنا رصااتام لماقااو الةلاات السمتسااى ليوتالا والعااى بضااو اااتور ت ااذا
اأان ى ال،سةتم منت بنفمذ الةنااج المعليق اأذا الةلت.
كم يعضح رعضتم رم المعمسط الساعوت ت ر انال اللمنا ماح اذا الم،امر قات ايا ()2.05
و م عقو ى المسعمو اما ا إلاى حات اات طةقاتم لمفعاتح الع ا،مح امات ياتل مياى رم مةات ار اذا
الم،امر قات حرمات مياى اما قا اعمساط ااح جتصاب ر انال اللمنا ويم اح بفسامن تلا اى ضام
ثقت ا ال،اانم الوااتالى والااذو عقاامم ميااى الف ا ااامح السمتس ا رعمجاات وباامح العلياامم رختا ا بقااتم
ليطلب غمن رم نتك حقمق ال عم ح إصنتر ت و ى رم الموعمو والوتال ى امي واحات و اذك
الةميا إم لاام عسااتصت ت اللياام فنوماات المخعيفا بضاات ن ميمأاات المةاات ولانبأاات رماات رم صاانتم
المسااعقة صاانتم ميمم ا واالسااعفتل اااح الخة ا ان الفنني ا بخي ا بماصاال ااامح اأجمااتل ع ماات
الذابم الفقت م ع،ما اال انال ااح الةاةتب ااح االصاتاتج ا بمات ار ننيا غمان آانات مياى قضاتعت
العنمم و م ات يعف او لراس (سيمو ا،مت )2017
كمد يعضااح رعضاتم رم المعمسااط الماانجح للةاات ار

ااذا الةلاات قاات بناوحاات ااامح ()2.54 1.68

امح رلصى ورميى اعمسط وقت ح يت اللةتر رقم ( )3والعى ص أت ل بتمم رسيمب ال،امار الاتعمقناطى
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ا المنتقةاات المخعيفا لميااى رميااى اعمسااط وللا

ااى تلا لماام اااح ر انال اللمنا إلااى ضاانور قمااتم

اتلار الوتالما اعفلما سااة ال،امار اااو الطاالب لاخا ال،اانم الوااتالى وبعفا

ااذك النعموا اااو ااات

رشتر إلمت (إا ان مم التيب  )134 2005اح حتج طلب الوتال إلاى إلار بةاتوري بع،اتور الأام
وبمن،أم حقمقأم وال ب،ناأم ح المةترر ى ب،تيت حتضن م واسعقةيأم.
بمنمددد ح اايت اللة ااتر رق اام ( )5والع ااى ص ااأت لب اام ن اا انااج بفقما ا

سمتسا ا ليفي اات العا ا ال

ب،رى ت عمتم رتف لاخ الموعمولميى رلصى اعمسط حما حرمات مياى اما قا اعمساط ااح قةا
ر انال اللمنا ويم ااح بفساامن تلا ااى ضاام حاانص ر انال اللمنا ميااى رم ع اامم لوتالا الامالي الوتياات
لور ااى بقااتعم اانااج بفقمفما ليفياات المأمةا والةلماات مااح الخااتات الفقت ما المخعيفا وتلا تمعةااتر
رم ااذك الفياات ااى ر فاان الفياات الموعملم ا إحعمتج اتم لعنتا ا رت ا المؤسساات ااى بيةم ا احعمتجتبأاات
وختص االحعمتجت االقع تلع واالجعمتمم العى بفمق ر ممعأت االحعمتجت السمتسم .
تفسين اتالب الاعد النااع :دون جامعة الوادت الجديد ق تحدي الاعد الايلر للتامية
الاشنية المستدامة:
ود د و ااذا الم،اامر حاامل لور جتالا الامالي الوتياات ااى ب،قما اعطيةاات الةلاات الةميااى
ليعنمم الةةني المسعتاا والوتول العتلى يمضح اسعوت ت ر نال اللمن حمل ذا الم،مر.
جدول ( :)11استجابات أقراد العينة حول دور جامعة الوادي اجلديد
يف تقية البعد البيئى للتنمية البشرية املستدامة
م

العبـــــــارة

1
2

تصمم برامج لتشجيع الزراعات العضوية الصديقة للبيئة.
تستغلاملعسكراتالطالبيةيفتنظيممحالتالتشجريباألحياء
ترقع كفاءة القدرات احمللية إلدارة البيئة (التدريب
واالستشارات والدراسات)
تقوم بإجراء دراسات تستهدف االعتماد على الطاقة
املتجددة كالطاقة الشمسية
تنظم محالت توعية بأضرار التلوث البيئي
ترص على أن تكون بيئتها اجلامعية بيئة نظيفة.
تُنشئ وحدة إلدارة األزمات اجلامعية وتستفيد منها يف
مواجهة الكوارث البيئية
تدمج الرتبية البيئية ضمن املناهج واملقررات اجلامعية
جمموع احملور

3
4
5
6
7
8
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املتوسط االحنراف
املرجح املعيارى

االجتاه

الرتتيب

1.76
2.04

442.
426.

إق حد ما
إق حد ما

7
3

1.78

482.

إق حد ما

6

1.75

380.

إق حد ما

8

1.80
2.29

491.
494.

إق حد ما
إق حد ما

5
1

2.02

502.

إق حد ما

4

2.20
2.03

545.
484.

إق حد ما

2
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إلى حت ات ودعزىع

ررضحعاح الوتول رم ابوتك جممو اللةت ار ل تلح االسعوت اما
الةتح ا

تل ا إلااى غمااتب انرما ا المن،ااى الةمي ا ليعلياامم الوااتال

رماات رم حمتع ا الةمي ا ولر

اأخطاتر منأات روتصاب وقاتد والع ااتي لمات رصاتب الةميا ااح رخطااتر والتلوا اات إمع ان ات اااح
الوتال الندمس الفلي.

رتو روتصب ملج ات زال اال عمتم ت ضلمفتم مةن وظتد
كم يعضاح رعضاتم رم المعمساط المانجح الساعوت ت ر انال اللمنا ماح اذا الم،امر قات ايا

( )2.03و اام عقااو ااى المسااعمو اما ا إلااى حاات ااات طةق اتم لمفعااتح الع اا،مح اماات يااتل ميااى رم
مةت ار

ذا الم،مر قت حرمت ميى اما قا اعمساط ااح جتصاب ر انال اللمنا

ويم اح بفسامن تلا

ااى ضاام رم لور الوتالا بوااتك الةميا العااى بمجاات اأاات ااات زال راا ان اخعمترياتم ميااى الاانغم اااح رم

اب تل الوتالت

اةميعأت وبقتعم اوممم اح األوار واأصةط والختات

ضنوري نضعت المعرم ان والع،تعت

الملتصن .

كمد يعضاح رعضاتم رم المعمسااطت

المنج،ا للةات ار

لأذك الةمي رصةح ران

اذا الةلاات قات بناوحات اامح (1.75

 )2.29ااامح رلصااى ورميااى اعمسااط وقاات ح اايت اللةااتر رقاام ( )6والعااى ص ااأت ل ب،اانص ميااى رم
بنمم اميعأت الوتالم امي صرمف ل ميى رميى اعمسط ويم ح بفسمن تلا

اى ضام إلراك اللمنا

ودحستسااأم تلااتور الااذو بقاامم اات الوتال ا بوااتك صرت ا المتين ا الوتالم ا وحاانم النيماات

والمةنااى

التيمن الأمي القمام ليعقميم واالمعمتل اأ تلعمى والعى بةمن إلى ضنور العنفمذ النا

والفلاتل

االلاري واسااعناحت
أمما ااتل الخا ااتات

واالمعمتل اأ تلعم

رمضاات

مي ا العااتريل وبعف ا

ااذك النعمو ا اااو الممترساات

اف ا ا النرت ا ا وال ا اامتص الةسا اامط والسا االا والةمي ا ا (الأمي ا ا المطنم ا ا ليعقا ااميم
.)58 2008

بمنم ح يت اللةتر رقم ( )4والعى ص أت لبقمم إج ان لراست

الطتق المعوتل رتلطتق الةمسم ل ميى رلصى اعمسط ويم اح بفسامن تلا

المالي اح الوتالت
بنيف

ذك التراست

العااى بضاامنعأت

بسعأتف االمعمتل مياى
اى ضام رم جتالا

النتشاي والعا بمجات الرام رصةاطعأت الساعنمتل الةنا الع،عم إضات الربفات

امت علمق بنفمذ ت

ظ الرنوف االقع تلع وا،تولع العممي .

تشددم صعااتدج الت ارس ا الممتاصما إلااى ضاال

لور جتال ا ال امالي الوتياات ا ب،قم ا ر لااتل

العنمما ا الةةا اني المس ااعتاا ليموعم ااو الم،يا ا والمعمفيا ا ا ا الةل اات (االقع ااتلي -االجعم ااتم -
السمتس  -الةمي ) اح وجأ صرن ممن التراس ميى الن،م العتل
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ب،قم الةلت االقع تلي ليعنمم الةةني ليموعماو الم،يا جات بنرماي

 -1حمل لور الوتال

األوار والوماصااب االقع ااتلع بمفياات ا باام من القاامو اللتايا المؤ يا

الوتالا ميااى لا

والمترب ا الع ا ع،عتجأاات الموعمااو وبماات يعنتسااب وبرماان المأااح تمعةتر اات المظمف ا اأستساام

ليوتال والع اح رجيأت رصةيت رعضتم ا عمت الوتال اعقتعم انااج اثنادما لع،سامح اساعمو
خنيومأت لمما ة بطم ار سمق اللم  .رمت رشتر النعاتدج إلاى ماتم ا عماتم الوتالا ااةل
بنر اامم لو ار ح اامل رمفما ا مما ا اة اانو ص اارمن

الوماص ااب االقع ااتلع بمفي اات ا ا ض اال

ودلارباات لي،اات اااح الةطتل ا والفقاان وماايو الةتح ا

تل ا إلااى رم الوتال ا اؤسس ا بليممم ا اااح

المقتم اأول ولمست اؤسس اقع تلع ،عت.

 -2حمل لور الوتال
الوتال ميى ل

ب،قم الةلات االجعماتم ليعنمما الةةاني ليموعماو الم،يا جات بنراي

األوار والوماصاب االجعمتمما بمفيات ا بام من اانااج بليممما وبتريةما
الةانااج واأصةاط العا باتمم قامم وماتلا

لومماو ر انال الموعماو و اتساأتم ااةل

الموعمااو

الم،يى رمت رشتر النعتدج إلى متم العنرمي ميى الةنااج اللزا لعأميا المسانمح لمعرما ان
ولو ار بأااعم ااتلعفقم

ال،ماات االجعمتمما و بنرامم صااتوا
حتلعأم ال ،م والملمةم .

ال اا ،أ انال الموعمااو لع،ساامح

 -3حاامل لور الوتال ا ا ب،قم ا الةلاات السمتس ا ليعنمم ا الةة اني المسااعتاا ليموعمااو الم،ي ا
جت بنرمي الوتال ميى ل
ا المنتقةاات

الااتعمقناط

سمتس ا ليفياات

األوار والمظتد

المخعيفا

وضاال

السمتسام بمفيات ا لمام رسايمب ال،امار

لور الوتالا ا بقااتعم وباام من اانااج بفقما

الع ا ال ب،رااى ت عمااتم رااتف لاخ ا الموعمااو ويلاايو الةتح ا

الوتال اؤسس بليممم اح المقتم اأول ولمست حيبتم سمتسمتم.

 -4حمل لور الوتال

ب،قما الةلات الةميا ليعنمما الةةاني المساعتاا ليموعماو الم،يا جات

بنرمااي الوتال ا ميااى ل ا
اميعأ اات صرمفا ا وص اا،م

الوتالما

األوار والوماصااب الةميم ا بمفياات ا حاانص الوتال ا رم بناامم

ويؤر اات تلا ا لا ااج اق اانر العنبما ا الةميما ا ض اامح المن اات ج والمق اان ار

ورظأان صعااتدج الت ارسا ضاال

اف إج ان لراست
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لور الوتالا ا ب،قما

لا

المؤشا ان الةميما

بسعأتف االمعمتل ميى الطتق المعوتل رتلطتق الةمسم .

واصددم ع الع اامر المقعاانح ااإم الةتحا

رستس

تل ا إلااى رم

اجعأاات ا تلا

تالضت لنعتدج التراس الع،يميم النرني .

تالمعمااتل بيا النعااتدج رمنبنااي
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لتفعيل دور جامعة الوادي اجلديد قى تقية التنمية البشرية املستدامة للمجتمع احمللى.
أو ً :منتكزات التصون المدتنح:
يمضح الة العتل المنبنا اي العا رانا ميمأات الع امر المقعانح والوماصاب الم مصا لات
والذي بأتف التراس ال،تلم إلى اقعناحت
ع
ع

نتائج الدراسة

نتائج الدراسة

التحليلية النظرية

امليدانية

ع
ع

التصور املقرتح

ع

شكل( :)1مرتكزات التصور املقرتح
:ااياً :أهداف و لسفة التصون المدتنح:
ر ددد ف الع اامر إل ااى بفلما ا لور جتالا ا الا امالي الوتي اات ا ا او ااتال

العنمما ا الةةا اني

المسعتاا ااح خالل إصةات انراي (بنمامي) خاتص تلعنمما الةةاني المساعتاا يعةاو إلارياتم صتداب
ردامل الوتالا لةاايمم ختاا الموعمااو وبنمما الةميا وبعضااح يسااف الع امر المقعاانح اااح خاالل
منض الاح وا،تور مم انري العنمم الةةني المسعتاا ميى الن،م العتل

 تأمددماعاام كددز:عيااعم ب ساامل انرااي العنمم ا الةة اني المسااعتاا اااح انطي ا ا عمااتم الوتال ا
ختا ا الموعمااو الم،ي ا وبيةم ا احعمتجتباات والة ،ا

الليم ا وبطةمقتباات ور ممعاات ا العطاامين

والعرمماان ميااى رساال ميمم ا يااتين ت ا،عاان مح ا إج ا ان وبنفمااذ ا انااج واةاانومت

بنممي ا

بسعأتف االسعفمتر الةةني مت ع،ق العنمم الةةني المسعتاا موعمو المالي الوتيت.ع


ؤدععاام كز:عييعيم المنري م ع مم اعمم امي ا اواتال
واتح ت ا

حضتريتم وا ت امر ليمليمات
 م اععاام كز:ععقمم المنري مت يي

العاتريب والع ما الةةاني ودشالتمتم

التقمق والليمم ا،يمتم واقيمممتم.

ر) بقتعم انااج بتريةم بنممي اعنمم .
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ب) بيويت الموعمو الم،ي
ج) العمظم

تلمليمات

والتراست

.

المعخ

اأاف ليممارل المتلع والةةني المعتح .

ل) االمعمتل مي صخة اح ر ض اللنتصن الةةني

اللم .

ه) امعةتر الوتال انة امن بنمي امن لقمتل الموعمو ص،م العقتم والعطمين.
و) اللم و قتم ليملتيمن اللتلمم وب،ت اري القمم الم،يم .

 أي افعاام كز:عبعمف ر تاف المنري ممت يي ع
 بقتعم االسعةت ار
 ب،تيت احعمتجت

العنممي المخعيف .

الموتال

الموعمو الم،ي .

اوتال

 اسعفمتر القت ار الةةني

العنمم .

 بنمم القتر ميى ابختت القنار المنتسب

 ب،تيت الخمت ار ووضو اتسعنابمومت السمتست العنممي انؤي اسعقةيم ر فن بمازصتم ومتالم.
 بيويت الفنل تلقتر ميى االب تل اةتشن او ا تلر الملن .
 لمم وبفلم اةتر المةترر الموعملم واةترر المسعفمتيح

-5عأيممععإنش عاام كز:

 يية المنري احعمتجت

الموعمو الم،ي اح خلل لراس قضتعتك واللم ميى حيأت.

 ماتم وجامل انصااتاج رو وحات إلاريا اعخ
ا الموااتال

المةنومت

العطمين.

ا ب،ات اريا الوتالا بلما

ةا

العنممي ا جمملأاات يةااتلر ات ارس ا القضااتعت الملتصاان ويلقاات النااتوا

تا

ميما

وينفااذ

اال عمتم.

ود تكز مم انري العنمم الةةني تلوتال ميى اوممم اح المنبن اي بعمف

 -1ااسم مدد تعوااقدد ا اتعاارعلمممددع عوااب رم بعضاامح اال عمااتم تلم،ت ر ا ميااى الةمي ا ور لااتل
العنمم الةةني المسعتاا

 -2اارخطددددمشعااشدددد م

رمت عوب رم بستين بي السمتست

العرم ان الموعملم .

ينةر ا ا رم يعضا اامح العخطا اامط رت ا ا جماصا ااب اللميم ا ا العنبمي ا ا

ر ا ااتاف العنمم ا ا الةة ا اني المسا ااعتاا
جماصب ال،مت المخعيف .

-3عاألنشطععااطالبمع حم

بسأم

ا اامر واضا اا ،ا ا ضا اام اعطيةتبأا اات ا ا اخعي ا ا

بقنيب الطلب اح اميعأم الم،مط اح خلل السيمرمت

الع ينةر رم عقماما اأت رعنشمت االسعألك ليم،ت ر ميى الممارل الطةملم .
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-4عاالبدددددال عاار بدددددولعاا ددددد دف حما ا ا ي ا ااؤلي لور ا ا ا بممما ا ا الط ا االب ض ا اانور اال عم ا ااتم
تلةميا ا ا والم،ت ر ا ا ا ميا ا ااى ا عسا ا ااةت الا ا اامطح ورمتع ا ا ا حقا ا اامق االخ ا ا انيح ب،قمق ا ا اتم أ ا ا ااتاف
العنمم الةةني المسعتاا .

-5عاادح عااعلمد  :ضانور بنرماي اال ،اتي والمةاتريو الة،فما مياى الممضاممت
ح اة لب اماقلم .

الةمي والموعمو ليمست م

العا بلاال

-6عاادودةعواالبرمد د:عينةرا االلعايام مةاتلا الوامل ا را جماصاب النراتم العليمما ااح رجا
ال مصمل إلى النفت

بقتعم الختات
سمق اللم

اللتلم

قتلر ميى المةترر إعوتام

العليممم

وااح ثام ب ما اخنجات

ظ المسعوتا

المعلحق .

بليممما

-7عااش اكععاامدرمعمع:عال ات رم ع مم نتك اب تل وبماص اسعمن امح الوتال واؤسست الموعمو
اوتل العنمم الةةني المسعتاا .
اأخنو اح رج العلتوم المعةتلل لع،قم ر تاف التول
:ال:اً :محاون التصون المدتنح:
يااعم ب،تياات ا،ااتور الع اامر المقعاانح ور لااتل مم ا انرااي العنمم ا الةة اني المسااعتاا ااى

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

 ارض بسميقم ليطلب لعةوملأم ميى اللم لييتل التخ
المحور الثانى :الجانب االجصماعى:
 بم من انااج بليممم وبتريةم لوممو ر نال الموعمو.
 بتممم قمم ومتلا

الموعمو الم،ي .

 صةن اةتلا وقمم اللتال االجعمتمم لاخ ال،نم الوتال .
 بنمم ومى الموعمو

مم العليمم.

ب،قم اةتر المستوا .

 بنرمم اأصةط الع بسأم

 بطةم صعتدج اأ ،تي ح المة ل .
المحور الثالث :الجانب السياسى:
 بتممم رسيمب ال،مار التعمقناط

 بم من رصةط بنمى االصعمت والمال .
 اةترر الموعمو الم،ي

 انتقة القضتعت السمتسم .
 بممم المالتيح معطيةت

المنتسةت

المنتقةت

المخعيف .

المطنم .

وافت مم العنبم السمتسم لاانت .
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المحور الرابع :الجانب البيئى:
 ال،نص ميى رم بنمم الةمي الوتالم امي صرمف
 لاج العنبم الةميم ضمح المقن ار الوتالم
 اقتا الملس ان الطلام لعنرمم حمل
 إصةت وحت تلار اأزات
 بنرمم حمل

بممم

العةومن تأحمت

الوتالم بسعفمت انأت

ضنار العيمي الةمي

 اادودة عطة المنري العنممي التيمن الومل

اماجأ النماري الةميم

ر اناح اللم اح خلل

 وضو رؤي ورستل ليمنري وبطمين ت تسعمنار.
 وضو ر تاف واض. ،
 وضو سمتست
 وضو رولميت

مم و يسف وانأتجم .

لأذك الختات .

 وضو خط مم زانم انبةط مؤش ان ب،قم ر تا أت.

 اج ا اتعضدشعاادودة:

 وضو إطتر ليلم وخطط بنفمذع واعت لعأت

 ب ممم الةنااج العتريةم مةترر الموعمو الم،مط.
 اناجل الةنااج الع بم ب مممأت مي ريتي خة ان
 بطةم األوا

مي اللمنت

 اناجل امتاصم للميمت


عت العقترين النأتدم .

وبل

اأستسم .

العطةم .

ذا ع مم انري العنمم الةةني المسعتاا انر امي ليعنمم وب ما اللنتصان الةةاني
الموعمااو اااو الحرا رم يااعم العطاامين المسااعمن ا اأ ااتاف واالسااعنابمومت

و قاتم الحعمتجاات
واولمت والخطط والمةنومت

،سب حتج الموعمو والمسعفمتيح.

نااعاً :الجهات الماوط اها تافيذ التصون المدتنح:

بعلتل منتصن المنرما الوتال الع بسأم ا بنفماذ اذا الع امر وبفلما لور المنراي

العنممي لع،قم العنمم الةةني المسعتاا

 اإلدا ةعااد معمع:عويعمف لور ت ممت يي
 -1ااعن ا ا ااتر اوممما ا ا ا ا ا ا ااح السمتس ا ا اات
انأج مم وحمت .
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ميا ا ا العا ااتريل واتلاري ا اامح وب ا اامجمأأم

 -2با اام من ان ا اات اوعملا ااى ص ا اا،ى ليط ا االب ورمضا اات
ليلم لي تلح.

 -3بفممح وا ت

المما ب الةةني وبةومو اوخنيح ميى اذل ر ات لتيأم اح طتق .

 -4بليي ا ااي ال ا ااعليم ا ا ااح رجا ا ا العنمما ا ا الةةا ا اني المس ا ااعتاا م ا ااح طنيا ا ا ال،ف ا ااتظ مي ا ااى الةميا ا ا
العليممم وبوتيت ت.

 أبض عيمئععاار دا:عويعمف لور م ممت يي
 -1إج ان لراست

ميمم لية ،مح ا تلر جتيت ليعممي ومتم اال عفت تلم تلر االستسم .

 -2صةن الممى

اأجمتل القتلا .

مم ال،فتظ ميى احعمتجت

 -3بممم الطلب طنق ال،فتظ ميى الممارل وبنشمت اسعأل أت.
 -4صةن اةتلا و مم اللتال االجعمتمم لاخ ال،نم الوتالى.
 -5بتممم رسيمب ال،مار التعمقناطى ى المنتقةت
 -6بلنيم الطلب تلفنوا

الطةملم والةميم

الموعمو الم،ي .

 -7ب ممم رصةط بليممم لي،فتظ ميى العناي الفقت

 يالبعااد معع:عويعمف لور م ممت يي ع

المخعيف او الطلب.
ليموعمو.

 -1المةترر ى اقتوا العيمي الةميى.

 -2المةترر لعقمي العلامذ ى المناح العليممم المخعيف .
 -3المةترر ى إقتا النتوا
 -4المةترر ى القما

 -5المةترر ى مميمت

والم،تض ان حمل اأحتاي والقضتعت الوتري .

الفقت م والعمممي تلموعمو الم،ي .
الختا اللتا ليموعمو رعنرم

 دو عاامن يجعواامق اتعااد معمع:ع

الةمار وبةومن ت.

يعطيب ب،قم ر تاف المنري العنممي اخنجت ميى اساعمو ماتل ااح الوامل ساما م اى
الملااترف و المأاات ار رو ااى رصمااتط الساايمك واااح ناات ااإم ا،عاامو الماانأج ينةرااى ام عقاامم ميااى
انت الفنن وبطمين القت ار اللقيم والوسمم والمجتاصم اح خلل بمجمت المعليممح ص،م ا اتلر

الملن ا ا المخعيفا ا

وامعم ااتل االصة ااط العليممما ا ر س ااتلمب بلي اام ورم ع اامم الم،ع اامو ق ااتلر مي ااى

اسعملتب اذا النام ااح المليماات
وبمظمفأت

والملاترف ورم ع امم قاتلر مياى بم امح المعليمامح ااح أمأات

مر بؤلو إلى ب،قم العنمم الةةني المسعتاا .

163

د /صقرحممد صقر مبارز

خامساً :متطلاات تافيذ التصون المدتنح:
 -1وجاامل قمااتل جتالم ا بخطااط ليمسااعقة اااح رج ا ب،قم ا حماات رنيم ا لاجمااتل ال،تضاان
والمسعقةيم .

 -2ض اامتم االربق اات تلعنمما ا الةةا اني المس ااعتاا ااى اللميما ا العليممما ا الوتالما ا ؛ رأ ااتف
إسعنابموى.

 -3صةن الممى ى المسط الوتالى ضنور العليمم اح رج العنمم الةةني المسعتاا .
 -4إلراج العنمم الةةني المسعتاا لاخ رت رصةط الوتال التاخيم والخترجم .
 -5بمجمت المنت ح الوتالم ص،م العنمم الةةني المسعتاا .
 -6إمطا اات الفنص ا ا ليقما ااتل الوتالم ا ا ل ا انبط السمتسا اات
المسعتاا .

الوتالم ا ا

لا ااتل العنمم ا ا الةة ا اني

 -7النبط امح القمم العنبمي العى بسلى الوتال لع،قمقأت وبمح العرم ان الةميم واالجعمتمم .
 -8بمجمت الطلب ليعخ

ت

العى ب،عتجأت العنمم الةةني المسعتاا .

 -9رصت امياصم اسعقي ختص منري العنمم الةةني المسعتاا .

تمعةاتر تلا ضانورو تحاتاي العنمما الةةاني

 -10بنرمي الوتال ميى الوماصاب الليمما
المسعتاا .

 -11ا عسااتب طاالب الوتالا المأاات ار العقنما أم تلا ضاانورو تحااتاي العنمما الةةاني
المسعتاا .

سادساً :آليات تافيذ التصون المدتنح:
بعمف آلمت

بنفمذ الع مر المقعنح

ات يي ع

 -1قنار اعة م اليون الليمت تلار المنري .

 -2خط مم اعنتاي لمنري العنمم الةةني المسعتاا .
 -3من ن ةنو اترب واؤ
( رمضت

ى اوتل العنمم الةةاني المساعتاا ،ما

مي العتريل – طلب – إلاريمح – ر نال اوعمو ا،يى ).

يعضامح الناتلر

 -4امياصم اسعقي لمنري العنمم الةةني المسعتاا .
سااعاً :ضمااات اجاح التصون المدتنح:
 -1لمم انرما الومل ليمنري وبمت ع،ق ر ض اسعمي والتل اح ب،قم اأ تاف.
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 -2العخطمط والعنرمم الومت لمنري العنمم الةةني المسعتاا وبنااوت ى الموعمو الم،يى.
 -3إبتح الفنص ليموعمو الم،يى ليمةترر ى انااج ور تاف انري العنمم الةةني المسعتاا .
 -4اللم ميى إ ستب اللتايمح تلوتال المأت ار اللزا لمةتررعأم ى رممتل المنري.
 -5ال،ت اح ال لمبت

العنرممم ليمةترر ى انااج العنمم الةةني المسعتاا .

 -6اللم ميى بما ن االصةط المنتسة لنت الطلب ليمةترر ى ب،قم ر تاف المنري.
 -7عح قنما

اب تل امح الوتال والمؤسست

الملنم تلعنمم الةةني المسعتاا تلموعمو.

 -8بما ن القتو اال تلعمم واتلاري تلوتال ليمةترر ى انااج انري العنمم الةةني المسعتاا .
 -9بما ن القمتل المامم

مم انري العنمم الةةني المسعتاا .

 -10ا عمتم وستد اتملم مت ع،في الوتال ليمةترر الفلتل ى ب،قم ر تاف المنري.
 -11ر ااو وم ااى اال ا انال لاخا ا الوتالا ا وخترجأ اات
الةةني المسعتاا ليموعمو الم،يى.

مما ا المة ااترر ااى اا انااج ورصة ااط العنمما ا
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 -1إا ا ان مم رحماات الساامت اارعلدددم عواارنممدددععاادشددد دع لار الم اات ليطةتم ا والنةاان اتس ا نتري
2007م.

 -2ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا تطدددود عدو عج معدددععاألزيددد ع،ددد عاارنممدددععاادشددد دعع،ددد عضدددو عاارحددد ي تع
ااع اممععاامع ص ة رستل لرعمراك ريم العنبم

جتال اأز ن 2005م.

 -3إا ان مم الاتيب إمر اتمدم تعاارطدود عاإلدا ىعواإلصداليعااشد م

اؤسسا رم القانو ليعنجما

والنةن والعمزيو المن مر 2005م.
 -4إا ا ا ان مم مةا اات ال ان ا ااو السا اامتلوص  .سا ااأتم عتسا اامح رحما اات بفلم ا ا لور مضا اام مي ا ا العا ااتريل
تلوتالاات

الم ااني ا اوااتل ختا ا الموعمااو .مدلددععاار بمددع .ريم ا العنبم ا  .جتال ا

اأز ن 127 .ج2005 1م .

 -5إاا ان مم ا،ماات اأشااعن دو عاارعلددم عااع د ا ع ،د عاارنممددععاادش د دع ناان وداااتا
يمصمم  2012ا عة االصويم الم ني

 -6رحماات اللوم ا

الموياات68

القت ن 2012م.

االتد ي د تعااح رثددعع ،د عااقم د دةعاإلدا دددععواارنممددععاادش د دع لار المساامن

لينةن والعمزيو والطةتم

ممتم 2010م.

 -7رسلت جمال العنمم الةةني المسعتاا ولمم الفنن االقع تلي إلى رحتب اتصساتصم

مدلدعع

العليمم الواتال والعنمما الةةاني

مدلدعع

ااعلو عاالقرص ديع اللناق اج5

 -8رعمح رصل اتس نتراص

 2006 17ص ص.14 - 1

وجتي شفم مةتاليطم

كلمععاآلداب اللتل  60ريم اولاب جتال اليقتزي

2012م ص.30

تق ددددددددددددددد عاارنممددددددددددددددععاادشدددددددددددددد دعع.2011

 -9انصا ا ا ا ا ا ااتاج اأاا ا ا ا ا ا اام المع،ا ا ا ا ا ا اات اتصما ا ا ا ا ا ااتد
http://dhr.undp.org/en
 -10ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بقنيا ا ا اان العنمم ا ا ا ا الةة ا ا ا اني اارنممدددددددددعع،ددددددددد عكددددددددد عبمددددددددد
http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr15.pdf
 -11ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بقنين العنمم الةةني صمميمرك .1994
 -12ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا بقنياان الملن ا اللنب ا

2015م

ااشددد بعوتددويمنعاامع ،ددع لار الرنياان ليطةتم ا

والنةن اؤسس ا،مت اح راشت ال ا عمم لا

2014م.

 -13جتال ا رسااممط ااخطدددععاإلمدددر اتمدمععاد معدددععأمدددمو ع(:) 2019-2014عمعددد عادنددد ع
مدرمسعاامع ،ع جتال رسممط 2014م.
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 -14جتال ا ا ال ا امالي الوتيااات إحصدددد مععبأبدددد ادعااد دددد زعاألكدددد ديم عواإلدا لعبدددد اف عالعدددد ع
ااددددد مع / 2017ع 2018اتلار اللتا ا ا لةا اايمم اللا ااتايمح جتال ا ا ال ا امالي الوتيا اات
2018م.

 -15ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا إحصددددد مععبأبددددد ادعااخددددد ددمنعب اد معدددددععالعددددد عاادددددد مع / 2016ع
 2017اتلار اللتا لةيمم العليمم والطلب جتال المالي الوتيت 2017م.

 -16ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا إحصددد مععبأبددد ادعااطدددالبعبكلمددد تعااد معدددععالعددد عاادددد مع / 2017ع
 2018اتلار اللتا لةيمم العليمم والطلب جتال المالي الوتيت 2018م.

 -17الوملم ا الم اني ليعنبم ا المقترص ا واتلار العليممم ا

توصددم تعاامددؤتم عااسددنولعاار مددسع

بش عالدمعمععبعنوانع"اارعلم عواارنممععاادش دعع ،عدولعق ةعإ ،دقم " القت ن 2011م.

 -18الوأتز المنريي ليعلةي واتح ات
ليعلةي واتح ت

ااكرد بعاإلحصد

القت ن سةعمةن2016م ص.19

 -19حسااح رمااتل الطاات ن لور العلياامم اللااتل
اللنب

عااسدنولع 2016الوأاتز المنرايي

ا العخطاامط لعنمما المامارل الةةاني ا الاامطح

اامؤتم عااعلم عااخ ماعاكلمععاالقرص دعوااعلو عاإلدا دععبعندوانع"واقدسعمنظمد تع

األبمد لعااع بمددعع ،د يعوتح د ي ت ريما االقع ااتل واللياامم اتلاريا

جتالا إرباات اأ يما

اأرلم 2008م.
 -20ختل ا ا اات مة ا ا ااتالويم

لور العنبما ا ا ا والعلي ا ا اامم المفع ا ا اامح ا ا ا ا ب،قما ا ا ا العنمما ا ا ا الةةا ا ا اني ا ا ا ا

يسا ااطمح جتال ا ا الق ا اات

المفعمح ا ا رصممتجا اات مدددددؤتم عنحدددددوعامدددددرثم عأ،ضددددد عالعلدددددو ع

اار بودددددددععواانفسددددددمعع،دددددد عضددددددو عتحدددددد ي تعااعصدددددد

ريما ا ا العنبما ا ا

جتالا ا ا لاةا ا ا

سمريت اج 2009 1ص ص .26 - 1
 -21ردتس ا ا الومأمري ا ا

دمددددرو عجم و دددددععمصدددد عااع بمددددع الأمي ا ا اللتا ا ا للسا ااعللات

القت ن 2014م.
 -22رايي رحمت ا طفى العليمم اللتل
والمسعقة

الومت مني ولورك

بنمم الممارل الةةني الماقو

مدلععج معععمد عالعلو عاإلنس نمع المويت  6اللتل  3لمةمت 2007م.

 -23ستام حستصمح العنمم الةةني المفعنو ميمأت اامدلع اللتل 39الأميا الم اني اللتاا
لينعتب القت ن 2015م.
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 -24سيمو ا،مت العت ل

العنمم الةةني اأتم جتيت ا رساتل الوتالا

بدو معم اللتل2017 21م ص ص .496-477
 -25صتل ،مةت

يمس

العما

امح اخنجت

العليمم اللتل واعطيةت

مدلدععكلمدععاار بمدعع
العنمم

سيطن

مم ااتم و قددددععبمدددد عمق مددددععالو شددددععاإلقلمممددددع"امددددرد بععاارعلددددم عامرطلددددد تعاارنممددددعع

االجرم بمدددددددددددعل المنرما ا ا ا ا ا اتس ا ا ا ا االام ليعنبما ا ا ا ا ا واللي ا ا ا ا اامم والفقت (االعسمسا ا ا ا ا ا م) -17
2006/12/18م يم العنبم جتال قتام

ممتم 2006م.

 -26صلح السمت مةتك و آخنوم ثمر  25ينتين وبتاممتبأت العنبميا مياى الموعماو الم اني
ل ارسا ب،يميما

مدلددععاامع ،ددععاار بودددع الوملما الم اني أصاامل العنبما

انأاات اااج3

2015 6م.
 -27مااتلل عمااتص اأااتي خطدددععإمدددر اتمدمععمقر حدددععافددد عج معدددععأمدددمو عبددد اوادلعااد رددد ع
ب مددرخ ا عبط قددععاألدا عاامردوازنع رسااتل اتجسااعمن ريما العنبما ااتلمالي الوتياات جتالا
رسممط 2018م.
 -28مااتط

ا ااتوو وآخاانوم د امد تعمددك نمععوبمئمددع انرااي صةاان وبمزيااو النعااتب الوااتال

جتال حيمام 2006م.
 -29مةت الوةاتر ا،مامل العنمما الةةاني المساعتاا اامح طنوحات
ااحكمع اللتل  42امت ال ،م

اللملما واالساعقلل مدلدعع

رتال 2006م.

 -30مةا ا ا اات الا ا ا اانحمح ا،ما ا ا اات ال،س ا ا ا اح العنمم ا ا ا ا المسا ا ا ااعتاا واعطيةا ا ا اات

ب،قمقأا ا ا اات ملرقددددددددد ع

إمدددددر اتمدمععااحكومدددددعع،ددددد عااقضددددد عبلددددد عاادط ادددددععوتحقمددددد عاارنممدددددععاامسدددددر امع
جتال المسمي

الويادن 2011م.

 -31مة ا ا ااتالنؤوف ا،م ا ا اات رش ا ا اانف مة ا ا ااتالمطيب ض ا ا اامتم ج ا ا اامل العلي ا ا اامم الل ا ا ااتل ا ا ا ااتخ
ليعنمم ا ا المسا ااعتاا ا ا الموعما ااو الم ا ااني مسدددددرقد عاار بمدددددععااع بمدددددع ا ا اان اا ااج
17

2010 61م.

 -32مةااتاللييي اااح صااقن الرتاااتي بنمما المامارل الةةاني واعطيةاات
اللنب

جتالا صاتعم ليليامم اأانما صممتجاتم و قدععبمد عمق مدععالملرقد عااع بد عااث اد ع

الر بمععواارعلم  26-24إاني
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 -33مةاتاللييي اااح مةات

الساانة

لور المنرماات

اللنبما ا العنمما المساعتاا

و قددععبمد ع

مق مددععامددؤتم عاارنممددععواألمددنع،د عااددوينعااع ب د "عاألمددنعمسددؤوامععاادممددسل ر تلعمما
صتعم اللنبم
 -34مةت

النيتض  26-24سةعمةن 2001م.

اللقم

مدلدععاادزدد ةعاالاكر ونمدع

العخطمط االساعنابمو

 11086النميات

2003م.
 -35مةت

امستوو لور التول ى العنمم الةةني ى التول النتاما اى ظا اللملما

اقرص دي تعشم لعأ ،دقم اللتل الستل
 -36مااتصتم لاول

مدلدعع

2009م.

ااتو زوياان االقرصددد دعاامع ،ددد عوانعك مددد تهعبلددد عاارنممدددععاادشددد دع لار

جنين ممتم .2010
 -37مي السيم

اإلدا ةع ،عبص عااعوامععواامع ،ع سمت لينةن والعمزيو القت ن 2014م.

 -38ميااى اااح صااتلح الةااتعو الع،ااتعت
الملن ا

الع ا بماجاات الوتالاات

الساالملع ليع،اامل ص،اام اوعمااو

مدلددععكلمددععاار بمددع الموياات  21اللااتل  2ريم ا العنبم ا  -جتال ا اتس ا نتري

2011م.
 -39تروق مةتك يم

اقرص دي تعاارعلم لار المسمن لينةن والعمزيو ممتم 2003م.

 -40مااتل الااتيح المنسا
اتس نتري

قضد ي عاارعلددم ع،د عااعد ا عاإلمددالم

لار الم اات ليطةتما والنةاان

2003م.

 -41اليونا اللتلمم ا ليةمي ا والعنمم ا

اسااعقةينت المةااعنك بنجما ا،ماات مااترف ب د ا عاامع ،ددع

اللتل 142النميت المويل المطن ليفقت والفنمم واولاب 1989م.
 -42اليون ا المطنم ا ليعنمم ا المسااعتاا م اان وثمقدددععإيددد عاإلمدددر اتمدمععااوينمدددععالرنممدددعع
اامسدددددددددددددددددددددر امععومن دمدددددددددددددددددددددععإبددددددددددددددددددددد ادعاامؤشددددددددددددددددددددد اتعا ددددددددددددددددددددد 2006م.
http://www.eeaa.gov.eg/english/report/NSDSF.pdf
 -43لمياات مي ا

الع ،امال

االجعمتمم ا والعلياامم اللااتل

ا ا اان طةمل ا الللقاات

المعةتلل ا

اامؤتم عااسنولعااث منعبش عالدحوثعااسم م ":عاارعلم عااع ا ع ،عمص عخ دطععااواقسع
وامرشدددد افعاامسددددرقد ل الموي اات الف ااتص

القا اات ن انر ااي الة ،اامي والت ارس اات

السمتسااام

2006م.
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العنمما ا ا ا ا الةةاا ا ا اني وج ا ا ا اامل العلي ا ا ا اامم الل ا ا ا ااتل

 -44لمي ا ا ا ااى ا ا ا ا ااح وصمسا ا ا ا ا

مدلدددددددددععاادشددددددددد ع

جتال ا ا ا طا ا اات ني ا،ما ا اات

االقرصدددددد ديع المويا ا اات 2اللا ا ااتل 5ريم ا ا ا الليا ا اامم االقع ا ا ااتلع
ةتر الويادن 2016م.
 -45ا،ماات اااح ميا اللاام
لول الخيمج اللنب

رؤيا إسااعنابموم اقعنحا ليعلياامم اااح رجا العنمما المسااعتاا ا
مدلعع م يعالدحوثعواا ام ت اللتل  22اأرلم 2017م.

 -46ا،م ا اات ص ا ااةني ال ،ا اام و صت ا اات ما ا اتل ش ا ااتتل
الم ني

اارعلدددددم عواارنممدددددع الق ا اات ن االصوي ا اام

2007م.

 -47ا،م اات مةتالة اافمو ممس ااى إم ااتل النر اان ا ا العنمما ا الةةا اني

مدلدددععبحدددوثعاقرصددد ديعع

وب بمع المويت 22اللتل 70ا ن 2015م.
 -48ا،ماات مةااتالفعتح الق ااتص اارنممدددععاامسدددر امع-عد امددد تعمسدددرقدلمع القاات ن الم عة ا
اأ تلعمم

2008م.

 -49ا طفى ا،ممل ا،مت لور ب،سمح العنمم الةةني ااو العنرماي مياى العليامم ا بخفما
ح اات الفق اان -الخة اان المتلمييا ا

مدلدددععمصددد عاامع صددد ة ا ااج  96الل ااتلام478/477

ا ن  2005ص ص .537 - 507
 -50انى مطم خيام العخطمط ليعنمم الةةني المسعتاا تمتل ب م الةةتب لسامق اللما
مدلععد ام تع ،عااخ مععاالجرم بمععوااعلو عاإلنس نمع ا ان

 25ج2008 3م

ص ص .1411 – 1361
 -51اأ ا ا ااتو ص ا ا ااتلح العنمما ا ا ا الةةا ا ا اني المس ا ا ااعتاا اف ا ا اات مم العن ا ا ااميح ور ل ا ا ااتل العم ا ا اامح اللا ا ا اناق
رصممتجا ا اتم اامدلددددددععااع اقمددددددععالعلددددددو عاالقرصدددددد ديع الس ا اان العتس ا اال الل ا ااتل 2011 31م
ص ص .117-95
 -52امسى يمس

خممل العنمم الةةني المسعتاا اامدلععااثق ،مع

 -53صتلر نجاتص

تق د عاارنممععاادش دععالع ع 2005عاارع ونعاا وا عبل عمفرد قعيد قع

المسعقة اللنب
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الويادن وآ تقأات ا ظا انصاتاج العنمما 2014-2010

 -54ص من قمرير العنمم الةةني

مدلععاألك ديممع ال ام ت االجرم بمع واإلنسد نمع لوريا لولما ا ،ما
اح اممي

جتالا حسامة

الويادن 2011م.

 -55صلامم ساايمتم ااترول مرطلدد تعاارنممددععاامسددر امععواامرك ملددععمددنعاامؤشد اتعاإلحصد مع
الوأتز المنريي لنح ت الفيسطمن
 -56ااتي س االت و رامما ا حيما ا
تلوتالت
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االحعمتج اات

العتريةما ا لنؤس اات او ااتلل اأقس ااتم اأ تلعمما ا
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مدلععاار بمع

ضم خة ان
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التول المعقتاا

 7يملمم2002م.

 -57لل إلريل وآخنوم العنمم الةةني المسعتاا وال ،م ال تلح عمدلععد امد تعإقلمممدع
انر ااي الت ارس اات

اتقيممما ا وتالا ا الممصا ا

اللا اناق ا ااج 8

2011 24م ص ص

.285 -266
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ص.16-1
 -59وزار العلياامم اللااتل والة ،ا

الليم ا

اإلمدددر اتمدمععااقوممدددععارطدددود عاارعلدددم ع(2015ع–ع

 ) 2030وزار العليمم اللتل والة،

الليم

القت ن 2015م.

 -60ا ا ا ا دامد عاامد اجعمنعاامعرمد رنعامؤمسد تعاارعلدم عااعد ا
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ااع بمع ا عب الممصس م اتقيمم ليعنبم

التول اللنبم

امنو
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جملة كلية الرتبية ببنها

ملــحــــــــــــــة ()1

االســــــــــــــــــــــــــــــــم

م

الوظـــيفـــــــــــــــــــــــــــــــــة
أستاذ االدارة والرتبية املقارنة

1

بكلية الرتبية جامعة قناة السويس
مدرس علم النفس الرتبوى

2

كلية الرتبية -جامعة الوادى اجلديد
أستاذ مناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد

3

كلية الرتبية – جامعة الوادي اجلديد.
أستاذ أصول الرتبية املساعد

4

كلية الرتبية -جامعة الوادي اجلديد
مدرس أصول الرتبية

5

كلية الرتبية -جامعة الوادي اجلديد
أستاذ االدارة التعليمية

6

وعميد كلية الرتبية جامعة الوادي اجلديد
أستاذ أصول الرتبية

7

وعميد كلية الرتبية االسبة جامعة الوادى اجلديد

ععع

(*)ع وب عاار تمبعاالبد ىعاألمم .
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ملحــــــــــــة ()2

دور جامعة الوادي اجلديد يف تقية التنمية البشرية املستدامة للمجتمع احمللي

السمت الفتض  /اأسعتت الترعمر.............................. /

ااسال عبلمك عو حمعع عوب ك تهع

با بى ااذك االسااعةتص ضاامح إجا ان ا

ل ارس ا عقاامم اأاات الةتحا

ومنماصأاات ل تصددو عمقر د يع

ارفعم عدو عج معععاادوادلعااد رد ع،د عتحقمد عاارنممدععاادشد دععاامسدر امععالمدرمدسعاامحلد ل
وقت بطيةت التراس ضنور بلنف وجأ صرن سمتلبنم حمل واقاو لور جتالا الامالي الوتيات ا

ب،قم ر لتل العنمم الةةني المسعتاا ليموعمو الم،ي والمعمفيا ا ( الةلات االقع اتلو -الةلات
االجعمتمى  -الةلت السمتسى  -الةلت الةميى) وتل اح خلل اسعمفت
او الليم م ذك المليمات

ذك االسعةتص .

غتع السني ولح بسعختم إال لرنض الة،

(عواك عجزد عااشك عارع ونك عملف ع)ع

أوال  :اادم ن تعاألم ممع:ع

الليم .

ااد ح ع

االم ع(عاخرم ىع)ع:ع...............................................ع
ااكلدمدععع

عع:ع................................................ع

اا جع ااعلممع :عععععععأمر ذ

عععأمر ذعمس ب عععععععععم سععععععععم سعمس ب ععععع

ااخد ة اار دسمع/االدا دعع:عععأق من 5منوات عععععععمن 5ع–ع10ععععععععاكث من  10سنما
ع
ع
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م
1

البعــد األول  :دور جامعــة الــوادي اجلديــد يف تقيــة البعــد االقتصــادى للتنميــة
البشرية املستدامة
متطلبات التخرج.

2
3

تقيم معارض تسويقية للطالب لتشجيعهم على العمل لزيادة الدخل

4

تقدم برامج اثرائية لتحسني مستوى خرجييها ملواكبة تطورات سوق العمل

5

تقوم بنشر الوعي بأهمية احلفاظ على احتياجات األجيال القادمة .

6

تنظم برامج تدريبية حول طرق احلفاظ على املوارد وترشيد استهالكها.

7

تقوم بإجراء دراسات للبحث عن مصادر جديدة للثروة.

8

تدعم اجملتمع حباجاتت من القوى العاملة املؤهلة واملدربة مبا يتناسب وتغري املهن

البعـد الثــاني  :دور جامعــة الـوادي اجلديــد يف تقيــة البعـد االجتمــاعى للتنميــة
البشرية املستدامة

1

تنمى وعى اجملتمع بأهمية التعليم والتدريب الفين واملهين.

2

تدعم برامج حمو األمية مبفهومها الواسع (األجبدية ،الوظيفية،الثقاقية ،التقنية).

3

تنظم األنشطة اليت تسهم يف تقية مبدأ املساواة بني اجلنسني .

4

تطبة نتائج األحباث العلمية يف حل املشكالت التعليمية واجملتمعية

5

تصمم برامج للمحاقظة على املوروث الثقايف للمجتمع احمللي

6

تسهم برباجمها وأنشطتها يف تدعيم قيم وعادات اجملتمع احمللى.

7

توقر برامج تعليمية وتدريبية جلميع أقراد اجملتمع

8

تقوم بنشر مبادئ وقيم العدالة االجتماعية داخل احلرم اجلامعي.

9

تنظم ندوات ودورات تهتم بالتثقيف الصحي ألقراد اجملتمع لتحسني حالتهم الصحية واملعيشية

10

تتيح تكوين قنوات اتصال مع املؤسسات اجملتمعية.

11

تدعم الربامج الالزمة لتهيئة املسنني ملتغريات احلياة االجتماعية.

12

تسهم يف حل املشكالت االجتماعية اليت تهدد استقرار اجملتمع.

م

مواقة

إق حد ما

غري مواقة

تعقد اتفاقات لتفعيل دور القطاع اخلاص يف تدريب الطالب واحتساب مدة التـدريب إحـدى
تنظم دورات حول كيفية عمل مشروع صغري وإدارتت للحد من البطالة والفقر.

م

العدد ( )117يناير ج(2019 )1

البعــد الثالــث :دور جامعــة الــوادي اجلديــد يف تقيــة البعــد السياســى للتنميــة
البشرية املستدامة

1

تشارك اجملتمع احمللي يف املناسبات الوطنية

2

تقوم بتوعية أولياء األمور مبتطلبات ومفاهيم الرتبية السياسية لألبناء.

3

تدعم أسلوب احلوار الدميقراطي يف املناقشات املختلفة.

4

تزيد من املساحة املخصصة ملناقشة القضايا السياسية املطروحة

5

توقر برامج تثقيف سياسي للفئات اليت ال تظى باهتمام كاف داخل اجملتمع

6

توقر برامج وأنشطة تنمى الوالء واالنتماء لدى أقراد اجملتمع.

مواقة

مواقة

إق حد ما

إق حد ما

غري مواقة

غري مواقة
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م

البعد الرابع  :دور جامعة الوادي اجلديد يف تقية البعد البيئى للتنميـة البشـرية
املستدامة

1

تصمم برامج لتشجيع الزراعات العضوية الصديقة للبيئة.

2

تستغل املعسكرات الطالبية يف تنظيم محالت التشجري باألحياء

3

ترقع كفاءة القدرات احمللية إلدارة البيئة (التدريب واالستشارات والدراسات)

4

تقوم بإجراء دراسات تستهدف االعتماد على الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية

5

تنظم محالت توعية بأضرار التلوث البيئي

6

ترص على أن تكون بيئتها اجلامعية بيئة نظيفة.

7

تُنشئ وحدة إلدارة األزمات اجلامعية وتستفيد منها يف مواجهة الكوارث البيئية

8

تدمج الرتبية البيئية ضمن املناهج واملقررات اجلامعية

176

مواقة

إق حد ما غري مواقة

