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دادإـع
 ةـــــرتبيـــــول الـــــدرس أصـــــم

 قـــــة الزقازيـــــجامع –ة ـــــرتبيـــــة الـــــكلي

 االسةتاايييي هدف البحث الحالي التوصل إلى الكيفية  التةي كن ةن خةن ا للةا الت  ةي 

التنيةة  اليةةاخجي عياخجةة  ال  ةةاتضت  با ت ةةا اليجةة  هةةاا البحةةث اسةةت دا  النةة ل   إلنشةةام خا ةة 

ب د الة  البحةث إلةى عةدة نتةان ، خةن ، الوصفي، باالستجان  عأداة التحليل االستاايييي الاباعي

يأكيةةد نتةةان  التحليةةل االسةةتاايييي الابةةاعي لوا ةةا التنيةة  اليةةاخجي عياخجةة  ال  ةةاتضت علةةى  :أباتهةةا

ج  عجدد  ليل خن نقةا  القةوة التةي ال يههللةا لتحقيةت يني هةا، بخجانايلةا خةن الجد ةد خةن ينتا الياخ

نقا  ال جف التي يهثا سةلباا علةى يحقيقةو، بيةوادا عةدد خحةدبد خةن الفةات للةا التةي ال يةددجلا 

ا  ليةةااا خةةن التلد ةةداد التةةي يحةةون دبر يحقيقةةو، بخةةن أبةةات هةةا  ال تةةان   لتحقيقةةو، بخواتلتلةةا عةةددا

ةة ا اهتنةةا  تاخجةة   انبلي ةةا الشةةنالي  دةةي اةةابيل هيةةل ا خاض يةة  عزنشةةام خا ةة  التنيةة  اليةةاخجي أك ا

خن الايلا دي هاا النيان  بدي ضةوم  اإلدادةبلا، الاي ساهم دي يحقيت يني ها، بأنو عاإلخ ار 

ال تان  التي يوصل إليلةا هةاا البحةث، يةم بضةا يقةون خقتةا  إلنشةام خا ة  خناثةل للةاا النا ة  

خجةةة  ال  ةةةاتضت، لجةةةل ي ليقةةةو كق ةةةلم دةةةي يحقيةةةت التنيةةة  الجةةةالني للياخجةةة ، بيح ةةةين بضةةةجلا عيا

ةةا ل هةةداف ال اصةة  عق ةةا  التجلةةيم اليةةاخجي  الت اد ةةي دةةي التقةة يفاد الجالنيةة  للياخجةةادل يحقيقا

    2030النت ن   عاستاايييي  الت ني  الن تداخ : نؤض  خقا

   التني  الياخجي، خا   التني  الياخجيي، الت  ي  االستااييي :الكلمات املفتاحية
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Strategic Planning for establishing a Center  

of Faculty Excellence at Zagazig University 

Abstract 

The current research aimed to find out how to strategically plan 

for establishing a center of faculty excellence at zagazig university. The 

nature of the current research requires using the descriptive method, and 

using SWOT analysis tool. The research has reached several results, 

such as the confirmation of the results of the quadrilateral strategic 

analysis of the reality of university excellence at zagazig university on 

the university's enjoyment of a few strengths that do not qualify it to 

achieve its excellence, and its suffering from many weaknesses that 

negatively affect its achievement, and the availability of a limited 

number of opportunities that it does not pay to achieve it, and facing a 

large number of threats that prevent it from achieving it, and one of these 

results is also the interest of university of north carolina at chapel hill in 

establishing center of faculty excellence in it. In the light of these results, 

the current research put forward a suggested perception to create a 

similar center for this center at zagazig university, perhaps its application 

contributes to achieving global excellence to it; in order to achieve the 

goals of the university education sector, included in the sustainable 

development strategy: Egypt's vision 2030. 

Keywords: Strategic Planning, Faculty Excellence, University 

Excellence, Center of Faculty Excellence. 
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كعيش الجالم اليو  حالة  خةن التقةد  اإلن ةاني اللانةلل نتيية  لللةون الجد ةد خةن التييةااد التةي 
بالنيتنةةةا النقةةةاي ال كعةةةيش  ،بعلةةةى  ادةةة  الن ةةتوضاد الجالنيةةة  بالنحليةةة  أثةةاد دةةةي اةةةتى النيةةةاالد

بةةةابت : ي يواتلةةةوخةةةن أبةةةات التييةةةااد الجالنيةةة  التةةةب عنجةةة ن عةةةن هةةةا  التييةةةااد بيةةةدا،يايلا الن تلفةةة ، 
الجولنةة  بتةةدا،يايلا الن تلفةة ، باتتيةةا  الجةةالم يقةةد  علنةةي بيك ولةةوتي هانةةل، ببةةابت ال ةةونة القةة ا،ي  
الااعج ، باالييا  النت ا د للنيتنجاد الن تلف  للتحون نحو ب ام خيتنجاد با تقاداد النجادة ، بتضةادة 

ةةا يييةةااد خحليةة ، خةةن أباتهةةا لةةيذ كلةةط دقةة  ،حةةدة الت اد ةةي  الجالنيةة  دةةي خ تلةةف النيةةاالد : بةةل أك ا
نؤضةة  : نغبةة  النيتنةةا النقةةاي دةةي يحقيةةت الت نيةة  الن ةةتداخ  دةةي ضةةوم اسةةتاايييي  الت نيةة  الن ةةتداخ 

خواتلةة  ا تخةةاد التةةي كنةةا بلةةا بالتةةي يت ةةم عالتيةةدد بالت ةةو  باةةنون  بحاصةةو علةةى ، 2030خقةةا
  ى خوا ا ختني ة دبليااخ تلف النياالد، بسجي خهس ايو الن تلف  نحو الوصون إل

 ةةةد داضةةةا خينوعةةة  خةةةن  -سةةةوام أكانةةةا عالنيةةة  أ  خحليةةة  -بال اةةةط أر هةةةا  التييةةةااد
ل خنةةةا التحةةةدكاد علةةةى خ تلةةةف النهس ةةةاد النيتنعيةةة ، بعلةةةى نأسةةةلا خهس ةةةاد التجلةةةيم اليةةةاخجي

هةةا  النهس ةةاد عجاخةة  بخهس ةةاد  خةةن اةة ني لةةم خواتلةة  هةةا  التحةةدكاد بيةةدا،يايلا الن تلفةة  
ةةال لادةةا خ ةةتوضاد ا دام  بكلةةط عاسةةت دا يم اليةةاخجي ع اصةة ، التجلةة الت  ةةي  االسةةتاايييي خ ليا

اليةةاخجي دةةي خ تلةةف الولةةانف الياخعيةة ل خةةن أتةةل يح ةةي و بييوضةةد  بالوصةةون عةةو إلةةى أعلةةى 
إلةةى يحقيةةت التنيةة   -دةةي ال لاكةة -ف ةةيخ ةةتوضايو الةةاي يتةةوادا ايةةو خجةةا يا اليةةودة بالتنيةة ، عنةةا كق 

   تلف أعجاد  بخيااليو التجليني  بالبح ي  بالنيتنعي  بالقيادك الياخجي دي خ
ننةةةا صةةان ضةةةابنة حتنيةةة ل إال كقجةةةد ياداةةا، ب -كنةةةا عقلةةا ع ةةةو سةةلفاا-إر يحقيةةت التنيةةة  اليةةاخجي 
أر يحقيقةو هةو بسةيل  عقةام خهس ةاد التجلةيم اليةاخجي باسةتناانض  : بكلط  سباب عدة، كأيي على نأسةلا

ال يتنية  بال يقنية  نف ةلا عةن اياهةا خةن الياخجةاد الن اد ة  سةوف يت لةف ب ةد  نياحلا، دالياخج  التي
ي دثا، بأر يحقيقو هو بسةيل  أساسةي  لتحقيةت نسةال  الياخجة  باا تلةا عفاعلية  ب فةامة عالية ، خةن اة ن 
خ ةةةةاهنتو دةةةةي االنيقةةةةام عالن ةةةةتور الت لينةةةةي باإلداني عالياخجةةةة  بي ةةةةوضا الكفةةةةامة بالفاعليةةةة  ا كادكنيةةةة  

اإلدانض ، بيأهيللا نحةو االبتكةان باإلبةدا ، بخ ةاعديلا علةى ي ةوضا القةيم بالنجتقةداد با ننةا  ال ةلو ي  ب 
،  نةةا أر يحقيقةةو كقجةةد أخةةااا ضةةابنضاا لحةةل النشةة  د التةةي (254-253، ت ت2013اللةةادي، ) ديلةةا

 ( Volman, Aug 2012, p.9) يواتو خيتنجاي ا دي الو ا الااهن
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ا إلى أهني  يحقيت التني  الياخجيل خن أتل حةل النشة  د الااه ة ، ب د د ن الجالم أتن
دةةي خ تلةةف أعجةةاد  -الط، باييلةةا نحةةو بةةان الن ضةةد خةةن اليلةةود نحةةو يحقيقةةو لةةد  ةةا خقةةا  كنةةا

-خن أتل خواتل  الوبام الجالني ع لم ديابس  ونبنا الن تيد النجةابف عاسةم  وديةد -بخيااليو
19 (-19divoC) بهةو أحةد -النلابل  لتحقيت التني  دي خيان التجلةيم بالةتجلم ، دنن أبات اليلود

لنواتل  هاا الوبام، يفجيل خ لوخ  التجليم عن عجةد دااةل تنيةا الياخجةاد  -أعجاد التني  الياخجي
بالنجاهد النقاض ، بختاعج  ي فيا خشةاب  التحةون الا نةي للياخجةاد الةاي نيةق ي ليقةو دةي الق ةا  

بهةو البجةد ال ةاني خةن -(  أخةا عال  ةب  لتحقيةت التنية  البح ةي 2020لأباضة30 علداليفان،) القحي
دقةةةد أالقةةةا )أكادكنيةةة  البحةةةث الجلنةةةي بالتك ولوتيةةةا التاعجةةة  لةةةوتانة التجلةةةيم  -أعجةةةاد التنيةةة  اليةةةاخجي

ل بلةةةدف «nCitaoiI dnIC( »الةةةت دكايةةةط)( بانةةةاخ  2020خةةةانس24الجةةةالي بالبحةةةث الجلنةةةي، 
نوهوب  باالست  اني  التي كن  لا يقةدكم حلةون ابتكانضة  لنيابلة  بالحةد استق اب الكفاماد بالقدناد ال

بب قةةةةوت يحقيةةةةت التنيةةةة  دةةةةي خيةةةةان   خةةةةن يبجةةةةاد الوبةةةةام الجةةةةالني النت ةةةةلم عةةةةو هةةةةاا الفيةةةةابس
لنواتل  هاا الوبام، دقد أعل ةا  -بهو البجد ال الث خن أعجاد التني  الياخجي-النشان   النيتنعي  

ا ةة  لل ةةوانشل خشةةان  ا خ لةةا دةةي خواتلةة  هةةاا الوبةةام،  نةةا يةةم ييليةة   الن تشةةفياد الياخعيةة  عةةن
الندر الياخعي  بندا  فاميلال لتقبق خ تشةفياد عة ن حةان االحتيةاي إليلةا ضةنن ا ة  ال ةوانش 

 ( 2020أباضل6)بتانة التجليم الجالي بالبحث الجلني،  النجلن ع لا
ن اللةةا  الةةاي يقةةو  عةةو عنليةة  يقجلةةا عةةن الةةدب  -ال ةةابت عاضةةلا-بهةةا  ا خ لةة  بال نةةاكي

 دي حل النش  د النيتنعي   -عن تلف أعجاد -يحقيت التني  الياخجي
بض اف إلى خا سلت،  ور يحقيت التني  الياخجي كق لم بدنت   لياة دي يحقيت أهداف 
النيتنا بانوحايو، حيث كقجد التني  الياخجي إااناا ي  لةت خ ةو  ةل ا نشة   ال ةا،ي  للت ةوضا 

ييةا بالتقةةد ، دةة  كق ةةا اإلن ةةار عنةا لدكةةو خةةن خيةة اد ن ةةلي  داضةدة، بةةل كج ةةي بتحوضللةةا لقةةدناد بالتي
يجةةةود عةةةال فا علةةةى النيتنةةةا، حيةةةث ي ةةةاعد علةةةى يحقيةةةت أهدادةةةو بانوحايةةةو )خةةةا   با خةةةين، 

تحقيت أهداف ل(  ب د د  ا خقا إلى أهني  يحقيت التني  الياخجيل 1718، ت2014أكتوبا
دي يحقيةت الت نية  الن ةتداخ ، ببةات  -دي الفتاة الااه  -نوحايو، بالنتن ل  النيتنا النقاي با

لتحقيةت  ىك  وة أبل- التجليم الياخجي نب  ا   ي وضا كلط بوضو  دي التوتو الح وخي نحو
 ، 2030نؤضة  خقةا: ع  ة  الت نية  الن ةتداخ  النت ةن   عاسةتاايييي  الت نية  الن ةتداخ  -يني  

خةةةة  لت ةةةةوضا  علةةةةى خينوعةةةة  خةةةةن الن ةةةةاناد با هةةةةداف االسةةةةتاايييي  حيةةةةث يجتنةةةةد ا ةةةة  الح و 
بتانة التجلةيم الجةالي، ) بالنشابعاد بالنبادناد، بالتي يايب  عش ل بثيت ع    الت ني  الن تداخ 

 ( 86، ت2015بحدة الت  ي  االستاايييي بدعم ال ياساد، 
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بب اصةةة   -جةةةاد الن تلفةةة يتيةةةو الياخ-عن تلةةةف أعجةةةاد  بخيااليةةةو-بلتحقيةةةت التنيةةة  اليةةةاخجي 
ةةا عجةةد  ةةو ل إلنشةةام خااكةة  التنيةة  اليةةاخجي، حيةةث يقجةةد هةةا  النااكةة  بي ةةاد ي لينيةة   ةةادنة  -االت ليةة   وخا

علةةةةى ي ةةةةوضا خجةةةةا يا أدام بفيةةةةادة عاليةةةة  دةةةةي خيةةةةاالد التجلةةةةيم بالبحةةةةث الجلنةةةةي باالبتكةةةةان بالنشةةةةان   
يقةةو  بةةدبن هةةا  دةةي ب ةةام  دلةةيد الحيةةاة، النيتنعيةة ، بخةةن ثةةم يحقيةةت التقةةد  الن شةةود دةةي خ تلةةف   اعةةا

 ( Hellström, 2013, p.3, p.10القدناد بالكفاماد البشاض  القادنة على يحقيت كلط التقد  )
خااكةةةة  التنيةةةة  اليةةةةاخجي التةةةةي يلةةةةدف إلةةةةى يحقيةةةةت التنيةةةة  دةةةةي خ تلةةةةف  لط ااتلفةةةةاببةةةةا

النشةةةان   النيتنعيةةةة ، التجلةةةيم بالةةةتجلم، بالبحةةةةث الجلنةةةي، ب : بالنتن لةةة  دةةةةي -الولةةةانف الياخعيةةة 
ع اضقةةة  اةةةنولي  بختكاخلةةة ، عةةةن خااكةةة  التنيةةة  اليةةةاخجي النت ققةةة  التةةةي  -بالقيةةةادة الياخعيةةة 

يلةةدف إلةةةى يحقيةةت التنيةةة  اليةةاخجي دةةةي بليفةةة  تاخعيةة  باحةةةدة، خ ةةل خااكةةة  التنيةة  دةةةي التجلةةةيم 
  نةا ااتلفةاي ة ، بالتجلم، بخااك  التني  البح ي، بخااك  التني  ل شا  ادخة  النيتنةا بي نية  الل

ةا التةي يلةدف إلةى يحقيةت التنية  دةي ي قة   ا عن خااك  التني  اليةاخجي ا ك ةا ي ققا أك ا
خااكةةةة  التنيةةةة  البح ةةةةي لت ةةةةوضا يجلةةةةيم بيجلةةةةم : علنةةةةي د يةةةةت دةةةةي بليفةةةة  تاخعيةةةة  باحةةةةدة، خ ةةةةل

يوضةة ، الاضاضةياد بالجلةو ، بخااكةة  التنية  البح ةي التابةةوي، بخااكة  التنية  البح ةةي دةي التق ية  الح
بخااك  التني  البح ي دي النةواد الل دسةي ، بخااكة  التنية  البح ةي دةي الدناسةاد اللي ية ، بخااكة  
التنيةةة  البح ةةةي دةةةي أخةةةن النجلوخةةةاد، بخااكةةة  التنيةةة  البح ةةةي دةةةي ال ا ةةة  النتيةةةددة، باياهةةةا خةةةن 

  النااك  التي يتجدد خ نيايلال لتجدد أهدادلا الت ققي  الدفيق 
ني  الياخجي التي يلةدف إلةى يحقيةت التنية  اليةاخجي دةي خ تلةف بب قوت خااك  الت

أعجاد  بخيااليو ع اضق  انولي  بختكاخل ، بالتي هي خحون البحث الحالي، دقد نيحا تاخجةاد 
أت لية  عةدة دةةي إنشةانلا، ا خةا الةةاي سةاهم دةي يحقيةةت يني هةا، بخةن ثةةم احت للةا خاايةم ختقدخةة  

التقةة يا ا كةةةادكني عللياخجةةاد، دجلةةى سةةليل الن ةةان، بند  دةةي الجد ةةد خةةن التقةة يفاد الجالنيةة 
  احةةةةت ن تاخجةةةة   انبلي ةةةةا 2019للجةةةةا  ( UWRA) (يقةةةة يا اةةةة يلاي)للياخجةةةةاد الجالنيةةةة  

( University of North Carolina at Chapel Hill) ا خاض ية الشةنالي  دةي اةابيل هيةل 
خةةن بةةين ( 33)النايبةة   -هةةاا النيةةانبالتةةي  لةةتم البحةةث الحةةالي بدناسةةتلا بيحليةةل الايلةةا دةةي  -

 Aug 2019, p.4iatInato WtIkoIn 15 ,تاخجة  علةى خ ةتور الجةالم )( 1000)أد ةل 
diIanlatIoCاالستاايييي يلط الياخج  التي عقدد الت  ي -(  ببال لا إلى تاخج  ال  اتضت 

ةةةا لةةةاا التقةةةببند قةةةد د -إلنشةةةام خا ةةة  التنيةةة  اليةةةاخجي بلةةةا خةةةن اةةة ن البحةةةث الحةةةالي  يا أك ا
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 Shanghai Ranking Consultancy, 15 Aug) عالنياةا( 1000-901)احت للةا النايبة  

2019, p.25)   بهةاا الفةانا الكليةا دةي التاييةم بةين هةايين اليةاخجتين لقةالق تاخجة   انبلي ةا
بدنتةةة   ليةةةاة إلةةةى اهتناخلةةةا بتحقيةةةت يني هةةةا عن تلةةةف أعجةةةاد   ر الشةةةنالي  دةةةي اةةةابيل هيةةةل  ةةةد كجةةة  

ةةةةا  وضاةةةةا للت  ةةةةي بتوان  بةةةةو، خةةةةن اةةةة ن إنشةةةةانلا خا ةةةة  التنيةةةة  اليةةةةاخجي بلةةةةا، بهةةةةاا كقن ةةةةل دادجا
إلنشام خا   خناثل عياخج  ال  اتضتل خن أتل يقلي  هاا الفانا الكليا، بيح ةين  االستاايييي

  ياييللا بلاا التق يا بايا  خن التق يفاد الجالني  للياخجاد
ث الحةةةالي علةةةى يحليةةةل با ةةةا التنيةةة  اليةةةاخجي نقةةةم اهتنةةةا  البحةةةاب ةةاما علةةةى خةةةا سةةةلت، 

، بالو ةوف علةى (SWOT Analysis)عياخج  ال  اتضت عاست دا  التحليل االستاايييي الاباعي 
النتنية ة دةي خيةان إنشةام خااكة  التنية   ا خاض ية الاة تاخج   انبلي ةا الشةنالي  دةي اةابيل هيةل 

ر يقحقةةةت يني هةةةا دةةةي خ تلةةةف الولةةةانف اليةةةاخجي، بالتةةةي عاهتناخلةةةا بلةةةاا النيةةةان، اسةةةت اعا أ
الياخعي ، بأر يحتل خاايم ختقدخ  ضنن  انن  أد ل الياخجاد على خ تور الجالمل بكلةط خةن 

  أتل بضا يقون خقتا  إلنشام خا   خناثل للاا النا   عياخج  ال  اتضت

أر يحقيت التني  الياخجي كحلى عأهنية  خش ل  البحث دي  دبان   اا خنا يقد ، يي د
كلياة، عاعتبان  ضابنة حتني  خجاصاة، بالتي أكةديلا ا بضةا  الحيايية  النجاصةاة، حيةث د  ةا 

إلةى أهنية  يحقيقةو،  نةا سةجا إلةى يحقيقةول خةن  -بعلى نأسةلا خقةا-خ تلف خيتنجاد الجالم 
حل النش  د با تخاد الااه  ، الن اهن  دي : أتل يحقيت دواند بخي اد عدة، كأيي على نأسلا

، 19-خ ةةل أتخةة  انتشةةان الوبةةةام الجةةالني ع ةةلم ديةةابس  ونبنةةةا الن ةةتيد النجةةابف عاسةةم  وديةةةد
بالن اهن  دي يحقيت أهداف النيتنجاد بانوحايلا الن تلف ، ا خا الاي دعا إلى تضادة التوتو 

ك  ةةوة أبلةةى لتحقيةةت -  التجليم اليةةاخجي بنبةة  ا ةة  ي ةةوضا عةة االهتنةةا الح ةةوخي النقةةاي نحةةو 
 ل 2030نؤضة  خقةا: ع  ة  الت نية  الن ةتداخ  النت ةن   عاسةتاايييي  الت نية  الن ةتداخ  -يني  

  بكلط خن أتل فياخو بدبن  الن و  عو دي يحقيت الت ني  الن تداخ  للنيتنا النقاي 
التنيةةةة  بينااةةةياا خةةةا هةةةاا التأكيةةةد، نيحةةةا الجد ةةةد خةةةةن الياخجةةةاد ا ت ليةةة  دةةةي إنشةةةام خااكةةة  

اليةةةةاخجي، التةةةةي يلةةةةدف إلةةةةى يحقيةةةةت التنيةةةة  اليةةةةاخجي دةةةةي خ تلةةةةف أعجةةةةاد  بخيااليةةةةو ع اضقةةةة  اةةةةنولي  
بختكاخل ، بليذ يحقيقو دي خيان باحد خن خياالد الجنلي  التجلينية  الياخعية ، ا خةا الةاي سةاهم دةي 

  ور الجالميحقيت يني ها، بخن ثم احت للا خاايم ختقدخ  ضنن  انن  أد ل الياخجاد على خ ت
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ي ق احت للا خايب  ختةأااة ا -التي   ت م إليلا الباحث-ببال لا إلى تاخج  ال  اتضت 
بلةا  القاننةة ، إكا خةةا  قةونر ياييللةةا بتاييةةم الياخجةةاد ا ت لية  النتنيةة ة دةةي إنشةام خ ةةل هةةاا ال ةةو  

ل البحةةةث خةةةن النااكةةة ، بالسةةةينا تاخجةةة   انبلي ةةةا الشةةةنالي  دةةةي اةةةابيل هيةةةل، خحةةةل دناسةةة  بيحليةةة
بهةةاا الفةةانا الكليةةا دةةي التاييةةم بةةين تاخجةة  ال  ةةاتضت بهةةا  الياخجةة  ا ت ليةة  النتنيةة ة  ،الحةةالي

بدنتة   ليةاة إلةى اهتناخلةا بتحقيةت التنية  اليةاخجي بلةا عن تلةف أعجةاد   ر لقالق ا اياة  ةد كجة  
ا  وضاا للت  ي  خجة  ال  ةاتضتل خةن إلنشةام خا ة  خناثةل عيا االستاايييي بتوانبو، بهاا كن ل دادجا

بالبحث الحةالي   أتل يقلي  هاا الفانا الكليا، بيحقيت يني ها، بتضادة ي اد يتلا إ لينياا بعالنياا
 استياع  خباااة للاا الدادا  كار

 :خش ل  البحث الحالي دي الت اؤن الانيذ التالي صييابعليو، 
عياخجةةة  ال  ةةةاتضت، إلنشةةةام خا ةةة  التنيةةة  اليةةةاخجي  االسةةةتاايييي كيةةةا كن ةةةن الت  ةةةي 

 القادن على يحقيت يني ها عقونة انولي  بختكاخل ؟
 :بيفا  عن هاا الت اؤن الانيذ ا س ل  الفا،ي  التالي 

 خا اإلاان الفكاي لنا   التني  الياخجي؟ 
 خا با ا التني  الياخجي عياخج  ال  اتضت؟ 
  النتنيةة ة دةةي خيةةان  خةةا خ خةةق الةةاة تاخجةة   انبلي ةةا الشةةنالي  دةةي اةةابيل هيةةل ا خاض يةة

 إنشام خااك  التني  الياخجي؟
  خا التقون النقتا  إلنشام خا   التني  الياخجي عياخج  ال  اتضت دي ضوم يحليل با ا

 يني ها بالاة تاخج   انبلي ا الشنالي  دي اابيل هيل ا خاض ي ؟

كيفيةة  التةةي كن ةةن خةةن ا للةةا ين ةةل اللةةدف الةةانيذ للبحةةث الحةةالي دةةي التوصةةل إلةةى ال
إلنشام خا   التني  الياخجي عياخج  ال  اتضت، القادن على يحقيت يني هةا  االستاايييي الت  ي 

عن تلةةةف أعجةةةاد ، بخةةةن ثةةةم يح ةةةين بضةةةجلا الت اد ةةةي إ لينياةةةا بعالنياةةةا، بكلةةةط خةةةن اةةة ن يحقيةةةت 
 :ا هداف الفا،ي  التالي 

    التني  الياخجيإلقام ال وم على اإلاان الفكاي لنا  
  يحليل با ا التني  الياخجي عياخج  ال  اتضت 
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  استجااض بيحليل الاة تاخجة   انبلي ةا الشةنالي  دةي اةابيل هيةل ا خاض ية  النتنية ة دةي
 خيان إنشام خااك  التني  الياخجي 

  بضةةا يقةةون خقتةةا  إلنشةةام خا ةة  التنيةة  اليةةاخجي عياخجةة  ال  ةةاتضت، دةةي ضةةوم يحليةةل
 بالاة تاخج   انبلي ا الشنالي  دي اابيل هيل ا خاض ي  با ا يني ها، 

  ةةلل بتليةةةاد للتيلةةم علةةةى خجو ةةاد ي فيةةا التقةةةون النقتةةا ، بالتةةةي بةةدبنها يقجيةةةت ا تةةاا  سق
 إنشام النا   النقتا  

 :خنا  لي أهنيتو البحث الحالي استند
 النيةةةاالد الحياييةةة ، بالتةةةي أدةةةاتد  دةةةي خ تلةةةف أنةةةو خ ةةةل اسةةةتياع  للتييةةةااد النجاصةةةاة

يحقيةت يني هةا دةي ال جي نحو  خهس اد التجليم الياخجي داضا علىيحدكاد خت وع ، 
إنشانلا خااك  التني  الياخجيل بكلط لنا يق لم عو هةا   علا، خ تلف ا عجاد بالنياالد

ا، ببصةوللا دي االنيقةام عالن لوخة  التجلينية  الياخعية ، بيحقيةت توديلةا بيني هةالنااك  
إلةةى خ ةةتوضاد ختقدخةة  خةةن الت اد ةةي  الجالنيةة ، بخةةن ثةةم يحقيةةت التقةةد  بالت نيةة  الن ةةتداخ  

  الن شودة للنيتنجاد الن ت ب  إليلا
 ةا إلنشةام خا ة  التنية  اليةاخجي عياخجة  ال  ةاتضت بهةاا التقةةون ، أنةو اةا  يقةوناا خقتاحا

بةادنة إلنشةانو ببضةا إتةااماد  د كقفيةد الن ة ولين بصةانجي القةاان عالياخجة  دةي بضةا خ
 ي فياك  للا، يكور  فيل  عال يا  دي إنشانو، باللدم دي ي فيا أنش تو 

   ةةد ك ةةور حةةاد اا للياخجةةاد  -خحةةل الدناسةة -أر ال يةةا  دةةي إنشةةام هةةاا النا ةة  عالياخجةة 
النقةةاض  ا اةةار إلنشةةام خااكةة  خناثلةة  لةةو، ب ةةد ك ةةور خقجي اةةا للةةال لل يةةا  دةةي إنشةةانلا، 

  ي ور حي لا عن اع  الاة خحلي  ناندة دي هاا النيانحيث س

ةةا  هدادةةو، بينااةةياا خةةا اليجتةةو، اسةةت دا  النةة ل   ا ت ةةا اليجةة  البحةةث الحةةاليل يحقيقا
البحث الحةالي  استجارالوصفيل لوصف خش ل  البحث بيحليللا دي ضوم ي اؤاليو بأهدادو،  نا 

االسةةتاايييي الابةةاعي  زحةةدر أبةةات أدباد الت  ةةي  االسةةتاايييي التجلينةةي، حيةةث عةةأداة التحليةةل 
دةةةي  -دةةةي ال لاكةةة  -أسةةةلم نةةةا خسةةةت دخلا دةةةي يحليةةةل با ةةةا التنيةةة  اليةةةاخجي عياخجةةة  ال  ةةةاتضت، ا

إلنشةةام خا ة  التنيةة   االسةتاايييي دةي الت  ةةي  أدةةاددالوصةون إلةى خينوعةة  خةن ال تةةان ، التةي 
  الياخجي بلا  الياخج 
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يحليةل با ةا التنية  اليةاخجي إلةى  تقا البحث الحالي على تاخج  ال  اتضت، حيث سةجى ا
ا للت  ةةي  إلنشةةام خا ة  التنيةة  اليةاخجي بلةا، ك ةةور خقجي اةا للةةا دةي يحقيةةت االسةتاايييي  بلةال ينليةدا

ةا علةى تاخجة  ايني ها بيح ين بضجلا الت اد ي عالنياا، ب   انبلي ةا الشةنالي  دةي اةابيل  تقةا أك ا
هيةةل ا خاض يةة    نةةوكي للياخجةةاد النتنيةة ة دةةي إنشةةام خ ةةل هةةاا ال ةةو  خةةن النااكةة ، بالتةةي بةةدبنها 
أهلتلةةا الحةةت ن خاايةةم ختقدخةة  عالتقةة يفاد الجالنيةة  للياخجةةاد، ب ةةد يةةم ااتيةةان هةةا  الياخجةة  بدةةت 

  ي النحون ال الثخجا يا بتلياد خقحددة، يل اها البحث الحالي، بيم ك اها د

 :ثـــري يف البحـــوات الســـخط
 :ع لا خحابن  التالي  علادبدقاا لنينوع  خن ال  واد التي  عال  البحث الحالي خوضوعو

 اإلاان الفكاي لنا   التني  الياخجي: النحون ا بن  
  النحون ال اني: التحليل اللي ي لوا ا التني  الياخجي عياخج  ال  اتضت 
 الث: الاة تاخج   انبلي ا الشنالي  دي اابيل هيل ا خاض ي  دي إنشام خا ة  النحون ال 

 التني  الياخجي 
   النحون الااعا: نتان  البحث بالتقون النقتا 

 :بيم ي ابن ها  النحابن ا نبج  عالتفقيل على ال حو التالي
 المحور األول: اإلطار الفكري لمركز التميز الجامعي:

يحقيةت الاضةادة للياخجة  بيني هةا، بصةوالا دةي ال لاكة  إلةى  دي الياخجي خا   التني  كق لم
 النحةون ي ابن يحقيت التقد  بالاداهي  للدبل ، بين ي لا خن اللحاا با م الدبن النتقدخ   بعليو،

بأايةةااا خلةةاناد  خفلوخةةو، بأهدادةةو، حيةةث لنا ةة  التنيةة  اليةةاخجي خةةن الفكةةاي  اإلاةةان الحةةالي
 :التالي على ال حو لطبك بخت لباد إنشانو،

 «:Center of Faculty Excellence»أواًل: مفهوم مركز التميز الجامعي 

، 2013عادو )حةاب، أباضةليجددد يجاضفاد خا   التني  الياخجي، دجلى سليل الن ان، 
( عأنو: بحدة تاخعي  علني  ايا نن ي ، يت م عزنياتاد نو،ي  خلنوس ، يحقت للياخج  198ت

انة  الاايجة ، بيقةم اةةدخايلا علةى النيتنةال خةن أتةةل ي نيتةو باللحةاا با ةم الةةدبن الاضةادة بالن 
 ,Aleksey, Kirill, Irina, & Nikita)النتقدخة ، بعادةو ألي  ةي ب ياضةل بإ اض ةا بني يتةا 

2015, p. 235)  عأنةو: خ لنة  يتبةا الياخجة ، يكةور خ ة ول  عةن إتةاام ا عحةات دةي خيةاالد
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ضةةةا )خاسةةةي، ب ب يلةةة ة عالكاخةةةل، بلةةةد لا خةةةواند دكاضةةة  ببشةةةاض  داضةةةدة  الجلةةةو  الاني ةةةي ، بيكةةةور خ
ةا اةةاخ ا لةو 12-11، ت ت2018 دجادةو عأنةةو: خهس ة  يقشةةاف علةةى  -إلةةى حةد  ليةةا-( يجاضفا

أنشة   التجلةةيم بالبحةث الجلنةةي بادخة  النيتنةةا،  ةتم إنشةةاؤها خةن  لةةل الياخجة  أب عاالسةةت اد إلةةى 
ا اد الق ةةةا  ال ةةةات الناخو ةةة ، بهةةةي ين ةةةل خةةةدا ا يحالفةةةاد بي لةةةا خةةةا هي ةةةاد ح وخيةةة  أب اةةة

و تةةةعادل نيقةةام عالقةةدناد الوا يةة  دةةي خيةةاالد ااتقاصةةةلا، بيحقيةةت التنيةة   ببةة فذ ال اضقةة ، 
 & Ministry of Skill Development)بتانة ي ني  النلاناد بنضادة ا عنان عح وخ  الل د 

Entrepreneurship, 9 Aug 2019, p.2) ت القيةةادة اإلبدا،يةة ، بأد ةةل عأنةةو: هي ةة  يجةة 
الننانسةةةةاد، بيشةةةةيا إتةةةةاام البحةةةةوت، بيقةةةةد  الةةةةدعم، بيةةةةودا التةةةةدنضم علةةةةى النلةةةةاناد لق ةةةةا   

   اعاد خحددة، ببتجليا أدا هو خ ار  تم ايو الحفاظ على أعلى النجا يا 
ب ةةاما علةةى خةةا سةةلت، بخةةن اةة ن عةةاض بيحليةةل بتلةةاد ال لةةا النتجةةددة التةةي ي ابلةةا 

ااتااك ها  التجاضفاد دةي هةدف باحةد، بهةو يحقيةت الاضةادة ي ق االتني  الياخجي، خفلو  خا   
ا ااةت ف اللياخج  بيني ها، بصوالا دي ال لاك  إلى يحقيت التقد  بالاداهي  للنيتنا، ب  ي ق أك ا

ي كقو  بلةا خا ة  التنية  اليةاخجي، دجلةى سةليل الن ةان لةم تالتجاضفاد اينا بي لا حون الولانف ال
بلانف النا  ، إننا بصفو عأنو بحدة تاخعي  علني  يقم ( 2013حاب، أباضل)يجاضا  كقحدد

بليفة   (2015بني يتةا،  ادخايلا على النيتنةا، دةي حةين حةدد يجاضةا )ألي  ةي ب ياضةل بإ اض ةا
دحةةدد يجاضفةةو ثةة ت بلةةانف للنا ةة  هةةي ( 2018خاسةةي، )هةةاا النا ةة  دةةي إتةةاام ا عحةةات، أخةةا 

بتانة ي نية  النلةةاناد بنضةةادة )ي بادخةة  النيتنةا، ب ةةالط ا خةةا دةي يجاضةةا التجلةيم بالبحةةث الجلنة
 :دقةةةد حةةةددد الةةةوتانة بلةةةانف عةةةدة للنا ةةة  أباتهةةةا (2019أا ةةة ذ 9ا عنةةةان عح وخةةة  الل ةةةد، 

البحةةةث عتلةةةا ا  بعليةةو،  يج ضةة  القيةةةادة اإلبدا،يةة  بالننانسةةةاد التدنض ةةةي  بإتةةاام البحةةةوت النتنيةةة ة
بتانة ي نية  النلةاناد بنضةادة ا عنةان عح وخة  الل ةد، )بيجاضةا  (2018خاسةي، ) يجاضةاالحالي 

يجاضةةةةا  ي هنةةةةاأك ةةةةا هةةةةا  التجاضفةةةةاد اةةةةنوالا لولةةةةانف بأنشةةةة   الياخجةةةة ، ( 2019أا ةةةة ذ 9
 ( 2013حاب، أباضل)، ثم يجاضا (2015بني يتا،  )ألي  ي ب ياضل بإ اض ا

بحةةدة تاخعيةة  يج ةةي : نةةوبدةةي هةةاا ال ةةياا، عةةاف البحةةث الحةةالي خا ةة  التنيةة  اليةةاخجي عأ
التجليم بالبحةث الجلنةي بالنشةان   النيتنعية  -بتحقيت التني  دي خ تلف بلانف بأنش   الياخج  

بيحقيت استداختو، دي ضةوم النجةا يا الجالنية  للتنية ، بكلةط خةن اة ن يشةييا  -الياخعي  بالقيادة
الي ، دي لل يوادا خ ةا  داعةم أع ام النيتنا الياخجي، بين ي لم خن خنانس  أدبانهم ع فامة بدج

إل اخةة  يحالفةةاد باةةااكاد خةةا الوحةةداد ا اةةار دااةةل الياخجةة ، بالوحةةداد الن ةةالاة للةةا  الوحةةدة 
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عالياخجةةةاد النتنيةةة ة عالنياةةةا، بخةةةا النهس ةةةاد باللي ةةةاد الن تلفةةة  اةةةاني الياخجةةة ، عنةةةا كق ةةةلم دةةةي 
  ق يفاد الجالني  للياخجاديح ين الوضا الت اد ي للياخج ، باحت للا خايب  ختقدخ  عالت

 ثانًيا: أهداف مركز التميز الجامعي:

ا الياخجي التني  خا   كقجد  الجد ةد دةي يقجةاف التةي النتنية ة ا كادكنية  ال شةاااد خةن نوعا

حدد بيتجدد الاؤر ببتلاد ال لا ع قوت أهدادو، دجلى سليل الن ان،  الجالني ، الياخجاد خن
 أهدادو اينا  لي: (154-153ت ت، 2.14)إبااهيم، 

 الجلني   البحوت ببااخ  بنب لا عاللااخ  ا كادكني  با   الياخج ، بأهداف نسال  يفجيل 
 بأهدادلا  بااكايلا نسالتلا يحقيت خن الن تلف  بوحدايلا الياخج  ين ين 
 ا   ةا  خ ةتور  علةى اللةااخ  ا كادكنية  بالبحةوت الجلنية  ا ة  الن ةاهن  دةي بضةا 

 بالياخج   ادبالكلي الجلني 
  بالباح ين دي خياالد التجليم بالبحةث  النجابن  باللي   التدنضذ هي    دناد أع ام ي ني

 الجلني بادخ  النيتنا 
  يشةةييا أع ةةام النيتنةةا اليةةاخجي النتنيةة ضن دةةي خ تلةةف ا نشةة   بالنيةةاالد، بيقةةدكم

 حواد  خج وض  بخادك  للم 
 الكفيل  ب يا  الياخج  دي ي فيا نشااايلا الن تلف  بالنالي الف ي  بالنواند اإلخ انياد يوديا ،  
 باال ليني  بالجالني   النحلي  الن توضاد على خ تلف بلانف الياخج  دي التني  يحقيت 
 التي با نش   ال دخاد دي باإل ليني  بالجالني  النحلي  النيتنجاد ثق  ك م على الجنل 

 ادخايلا  خن يدةالن تف ا اااف نضا الياخج ، بيحقيت يقدخلا

 اإلداني عالياخج   باليلات بالوليفي الت ليني عالل ام االنيقام 

 خحفة ة عنةل بي ة  بإكيةاد ببوحةدايلا الن تلفة ، النتنية  عالياخجة  اإلداني  ا دام يحقيةت 

 باالبتكان  لإلبدا 

اللةدف ا ساسةي  بادحةدد (Aleksey et al., 2015, p. 235)أخةا ألي  ةي بتاةابر 
ي  الياخجي دي إكياد ع     وض  ببايدة بين الجنلياد التجليني  بالجلنية ، بكلةط خةن لنا   التن

 ا ن دخ  النجلوخاد حون أحدت اإلنياتاد دي خياالد الجلو  الن تلف  دي الن اه  الدناسي  
ي ةق يجةدد بي ةو  أهةدادلا، اخةن اة ن الجةاض ال ةابت  هةداف خا ة  التنية  اليةاخجي، 

ةةةا أنةةةو ناةةةم هةةةاا التجةةةدد بالت ةةةو  ا اةةةار، بخةةةن دبلةةة   اةةةار، ب  باات دلةةةا خةةةن تاخجةةة  ي ةةةق أك ا
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دي هدف عا  هو يحقيت التنية  دةي التجلةيم اليةاخجي، دةي خ تلةف  ااتا اباالات ف، إال أنلا 
ي ق أر نيا  أي خا ة  دةي يحقيةت أهدادةو ابلانفو بأنش تو، بيحقيت استداخ  هاا التني ،  نا 

التني  دي النيتنا الياخجي، بين ين أع انو خن خنانس  التني   خاهور عال يا  دي نشا ثقاد 
  بنعاك  النتني ضن خ لم، بخدر االن يا  بالتااع  بين أنش   ببلانف الياخج  الن تلف 

 ثالًثا: مبررات إنشاء مركز التميز الجامعي:

 - بااصةة  ا ت ليةة– ت ا ةةد االهتنةةا  عزنشةةام خااكةة  التنيةة  اليةةاخجي عن تلةةف الياخجةةاد 
ةا عجةةد  ةو ، بهةةاا الت ا ةةد دةي االهتنةةا   اتةا إلةةى عةةدة عواخةل بختييةةااد با عية  داضةةا نف ةةلا   وخا

 (Hellström, 2013, p.3, p.10حةدد هيل ةتاب  ) ةد على اليج  الحيةاة بالنيتنجةاد النجاصةاة  ب 
 أبات خلاناد إنشام هاا ال و  خن النااك  اينا  لي:

 دةةي خيةةاالد التجلةةيم بالبحةةث الجلنةةي باالبتكةةان، الحاتةة  إلةةى ي ةةوضا خجةةا يا فيةةادة عاليةة  
 حيث يجد خااك  التني  الياخجي بي اد ي ليني   ادنة على يحقيت كلط 

   االييا  نحو يحقيت التقد  دي خ تلف   اعاد الحياة، حيث يينا أهداف خجلةم خااكة
لتةةةي التنيةةة  اليةةةاخجي بةةةين عةةةدد خةةةن ا هةةةداف ا كادكنيةةة  باالتتنا،يةةة  باال تقةةةادك ، با

 بتحقيقلا  تحقت كلط التقد  

  نحةو ب ةام القةدناد بالكفةاماد البشةاض ،  -بب اص  الدبن ال اخية -اييا  خ تلف دبن الجالم
خةةن اةة ن إنشةةانلا لنااكةة  التنيةة  اليةةاخجيل لكونلةةا يجةةد ا داة الن اسةةب  لل ةةام هةةا  القةةدناد 

 ن القدناد الت ليني  بالكفاماد، دلي  ادنة على يحقيت ي ني  النواند البشاض ، بيح ي

 European Researchأخا خيلذ البحث باالبتكان ا بنببي التاعا ل يحاد ا بنببي )

and Innovation Area Board, Feb 2014, p.9  دحةدد يلةط النلةاناد دةي بةابت الجولنة ،)
، التةةي بالتحةةدكاد الكلةةار بالت ةةون ال ةةاضا للتك ولوتيةةا، بااصةة  يك ولوتيةةا النجلوخةةاد بااليقةةاالد

ا بد  اخي ية ، ب  النيلةذ علةى هةاا كةد أتجلا لابف البحث باالبتكان، ب الط ا عنان، أك ا يجقيدا
أنو ال سةليل لنواتلة  هةاا ا خةا، إال بتةوادا هياكةل ي لينية  تد ةدة بننةاكي أعنةان تد ةدة لكةل خةن 

 لياخجي البحث الجلني باالبتكان باإلدانة الياخعي ، بهاا  تحقت عزنشام خااك  التني  ا
خةةن اةة ن الجةةاض ال ةةابت لنلةةاناد إنشةةام خا ةة  التنيةة  اليةةاخجي عالياخجةةاد الن تلفةة ، 

ي ق ي و  بيجدد ها  النلانادل نلااا لت و  الاؤر ببتلةاد ال لةا حياللةا، بناةم هةاا الت ةو  إال ا
بالنتن ةل دةي -حون خلان ننيذ هةو الحاتة  إلةى ب ةام نأس النةان البشةاي النتنية   دأنلا ينحون 
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القةةةادن علةةةى خواتلةةة  التحةةةدكاد النجاصةةةاة دةةةي خ تلةةةف النيةةةاالد،  -اضيةةةي التجلةةةيم اليةةةاخجيا
خةن اة ن يجابنةو خةا  -بيحقيت التقد  بالت ني  الن شودة عالنيتنا، بكلةط عن ةاهن  هةاا النا ة  

 دي يحقيت التني  دي خ تلف خياالد ببلانف الياخج   -تنيا خهس اد الياخج  بأداادها
 إنشاء مركز التميز الجامعي: رابًعا: متطلبات

يوتةةةةد الجد ةةةةد خةةةةن النت لبةةةةاد التةةةةي البةةةةد خةةةةن يواداهةةةةا، خةةةةن أتةةةةل إنشةةةةام خا ةةةة  التنيةةةة  
( أبةةات 11، ت2010)بتانة التجلةةيم الجةةالي عالننلكةة  الجابيةة  ال ةةجودك ،  دحةةدد ةةد اليةةاخجي، ب 

 ها  النت لباد اينا  لي:
 قاد النايب   بلا يحد د خياالد اهتنا  النا   بن اا ي ليقايلا بالت ق 

    يحد د نؤض  بنسال  بأهداف النا   عنا  تفت خا نؤض  بنسال  بأهداف الياخج  الحاض
 لو، خا خااعاة أر يكور أهداف النا    ابل  للتحقيت 

  صياا  أاا التجابر بين النا   بالنااك  ا اار النناثل  خحلياا بإ لينياا بعالنياا، بدعم
 أصحاب ال لااد ا كادكني  النحلي  بالجالني  النا   عحقيل  باسج  خن 

   يةةةوديا الل يةةة  ا ساسةةةي  بالتيليةةة اد الجلنيةةة  بالنجلوخاييةةة  بال لةةةااد ا كادكنيةةة  الداعنةةة
  نش   النا   

  ، بضةا دناسةة  تةةدبر إلنشةةام النا ة ، يت ةةنن أخةةون هاخةة  خ لةا: تةةدبر بدةةات نيةةا  النا ةة
علةةى أنشةة تو، بأبةةات ال لةةااد النتنيةة ة دةةي خيةةان بال  ةة  التفقةةيلي  إلدانة النا ةة  باإلاةةااف 

إنشةةةام هةةةاا ال ةةةو  خةةةن النااكةةة ، ببا عيةةة  يكلفةةة  إنشةةةانو، بدةةةات ب  ةةةواد دعةةةم النا ةةة  بأنشةةة تو 
 ل نار  فاميو باستناانضتو، بخدر بحيم الدعم الاي ستشانك عو الياخج  الاا،ي  للنا   

   خا  لي: ( إلى النت لباد ال اعق101، ت2014ف )علد اليواد، اضأب 
   دعةةم اإلدانة الجليةةا ب  اعتلةةا عأهنيةة  إنشةةام النا ةة ، بيي ةةيا ال ةةللل لتن ي ةةو خةةن خنانسةة

 أنش تو الن تلف  
   يةةةوديا خهاةةةااد بخجةةةا يا لل يةةةا ، يكةةةور عن اعةةة  دليةةةل استااةةةاديل ل ةةةب  أدام النا ةةة

 بيقحيحو أبن عأبن 

ي ةةق اي ةةا  هةةا  ا خةةن اةة ن الجةةاض ال ةةابت لنت لبةةاد إنشةةام خا ةة  التنيةة  اليةةاخجي،
النت لباد لتشنل خ تلف ا عجاد باليوانم، دنن ها  النت لباد خا  تقل عالبقجد البشاي، بخ لا 
خةةا  تقةةل عالبقجةةد القةةانوني، بخ لةةا خةةا  تقةةل عالبجةةد الت  ي ةةي باإلداني، بأايةةااا خ لةةا خةةا  تقةةل 
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ةةا أر اعالبجةةد النةةادي بالنةةالي، ب  )دااةةل النا ةة  بالياخجةة   اداالياةة الةةا  النت لبةةاد تانباةةلي ةةق أك ا
 )ااني الياخج  الحاض   لو(  ااانتيا  بتااالحاض   لو(، 

 المحور الثاني: التحليل البيئي لواقع التميز الجامعي بجامعة الزقازيق:
ي ابن النحون الحالي يحلي ا لوا ةا التنية  اليةاخجي عياخجة  ال  ةاتضت، حيةث يةم اسةت دا  

الوثةانت  بدايلا(، بكلط بدقاا للنج ياد التي SWOT Analysisالتحليل االستاايييي الاباعي )
دي يحليل اللي   الداالي  )نقا  القوة، بنقا  ال جف(  أداددبالدناساد بالتقانضا الن تلف ، بالتي 

بيحليةةةةل اللي ةةةة  ال انتيةةةة  )الفةةةةات النتاحةةةة ، بالتلد ةةةةداد النحتنلةةةة ( للتنيةةةة  اليةةةةاخجي عياخجةةةة  
 ةادن علةى بضةا يقةون خقتةا  لنا ة  التنية  اليةاخجي عالياخجة ، دةي اإلدةادة ال  اتضت، بخةن ثةم 

 بضن ن عاض أهم نتان  التحليل اينا  لي: يحقيت يني  الياخج  دي خ تلف بلانفلا 

 :«Internal Environment Analysis»أواًل: تحليل البيئة الداخلية 

 حو التالي:على ال  تامدبخن ا لو يم التجاف على نقا  القوة بنقا  ال جف، ب 
 «:Strengths»وة ـــــاط القـــــنق -1

 أبات ها  ال قا  اينا  لي: ابين ل
  ي و  اللااخ  التجليني  دةي الجد ةد خةن  ليةاد الياخجة ، بإنشةام عجةم اللةااخ  الننية ة دةي

عجم الكلياد، بإنشام بحةداد للةا  اللةااخ  الننية ة بةبجم الكليةاد خ ةل: بحةدة اللةااخ  
 ( 2019أباضل23)تاخج  ال  اتضت،  لي  الجلو ، جلو  اليد دة ع لي  ال

   حقةةون الجد ةةد خةةن الكليةةاد عالياخجةة  علةةى االعتنةةاد ا كةةادكني خةةن  لةةل اللي ةة  القوخيةة
ل نار تودة التجليم باالعتناد، بحقون عجم الكلياد على خشةاب  الفاعلية  التجلينية  

 خن إدانة النشابعاد بوتانة التجليم الجالي 
 باةلادة 2008 9001دانة اليةودة عالياخجة ، حاصةل علةى اةلادة ا  ة ببتود خا   إ  

 ، ب د يم إنشاؤ  لي ور خاتعية  فيادكة  بأحةد خااكة  ال لةاة ل ةنار 2015 9001ا   ب
 ( 2019أا  ذ  11اليودة عالياخج  )تاخج  ال  اتضت، 

 يةة  عالياخجةة ، ال ةةجي نحةةو إ اخةة  اةةااكاد يجلينيةة  خةةا خهس ةةاد أت ليةة  لت ةةوضا اللةةااخ  التجلين
 ةادة خبةادنة الشةااك   بيللةا بةوادن هةا  الشةااكاد دةي يةوديا الياخجة  خة ق ا بية  علةا بانةاخ 

 ( 2017دلاا ا 10)تاخج  ال  اتضت،( NESA(، بباناخ  التبادن )(MEPIا بس ي  
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   يةةةةوادا الل يةةةة  التحتيةةةة  ا ساسةةةةي  عالياخجةةةة ، بالتةةةةي يق ةةةةلم دةةةةي نيةةةةا  الجنليةةةة  التجلينيةةةة
(ل بكلةةط خةةن أتةةل ISبيأسةةيذ بحةةدة ي ةةوضا الل يةة  ا ساسةةي  لشةةب   الياخجةة  ) بالبح يةة ،

(، 2018 وليةو22تضادة  دنة اإلنتانا بنقا  الشب   عن تلف الكليةاد )تاخجة  ال  ةاتضت، 
ببضةا حيةةا أسةةاس دةا  تاخجةة  ال  ةةاتضت عند  ة  الجااةةا خةةن نخ ةار باللةةدم دةةي يةةوديا 

 ( 2017نودنلا27خج  ال  اتضت، الل ي  التحتي  ا ساسي  ال اص  بلا )تا
  سجي الياخج  نحو االنيقام عالجنلي  التدنض ي  خن خ تلةف توانللةا، خةن اة ن اهتناخلةا

يي ةةد هةةاا االهتنةةا  علةةى   ةةدب أاةة ان التجلةةيم عةةن عجةةد، بهةةو التجلةةيم االلكتابنةةي، عأحةةد 
ب  للوسةان  أنض الوا ا علا إنشام بحدة للتجليم اإللكتابني عالياخج ،  نا يم إنشام خ ت

الا نيةةة  بالجلنيةةة ل إلياحةةة  النحتةةةور اإللكتابنةةةي الجلنةةةي لينيةةةا أدةةةااد النيتنةةةا اليةةةاخجي 
 ( 2019خا و27)تاخج  ال  اتضت، 

   يةةةوديا الياخجةةة  خينوعةةة  خةةةن ال ةةةدخاد اإللكتابنيةةة  لل ةةة ب، بالتةةةي يق ةةةلم دةةةي نيةةةا
كتابنةةي لل ةة ب، الجنليةة  التجلينيةة ، بضةةأيي علةةى نأس هةةا  ال ةةدخاد خةةا  لةةي: اللاضةةد اإلل

بالن تبةةةة  الا نيةةةة ، ب واعةةةةد الليانةةةةاد الجالنيةةةة ، بب ةةةةط النجادةةةة ، بسةةةةفانة النجادةةةة  )تاخجةةةة  
 ( 2019خا و27ال  اتضت، 

  ،اهتنا  الياخج  بت فيا ا نش   ال  بي  بيج ض ها بيشييا ال ة ب علةى النشةان   ديلةا
  ال اصة  بلةا  ا نشة  ، باهتناخلا عزعداد أدل  إناادك  لل ة ب حةون ال ةواحي اإلتاانية

ةةةا بت وضةةةا هةةةا  ا نشةةة  ل لةةةت نم خ تلةةةف اهتناخةةةاد ال ةةة ب  بال يقتقةةةا  باهتناخلةةةا أك ا
ةةا  خنانسةة  ال ةة ب للةةا  ا نشةة   دااةةل الياخجةة  بح ةةم، إننةةا ينتةةد خنانسةةتلم للةةا أك ا

(  ب ةةةد أدر هةةةاا االهتنةةةا  إلةةةى 2019خةةةانس29إلةةةى اةةةاني الياخجةةة  )تاخجةةة  ال  ةةةاتضت، 
اخج  النا   ال الث دي خيان ا نش   ال  بي  ضنن خ اعق  أد ل تاخج  احت ن الي

  2020 2019علةةى خ ةةتور الياخجةةاد النقةةاض  الح وخيةة  بال اصةة  للجةةا  اليةةاخجي 
 ( 2019دك نلا21)تاخج  ال  اتضت، 

  يةةوديا الياخجةة  أاةةة االا خت وعةة  خةةن الةةةدعم ال  بةةي، دجلةةى سةةةليل الن ةةان كقةةد  صةةة دبا
اعي التةةةةاعا إلداناد نعاكةةةة  الشةةةةباب عالكليةةةةاد خينوعةةةة  خةةةةن ال ةةةةدخاد، التكادةةةةل االتتنةةةة

أباتهةةا: يقةةدكم الن ةةاعداد ال قدكةة  لل الةةم ايةةا القةةادن، بيقةةدكم الكتةةم الدناسةةي  لل الةةم 
)تاخجةة  ال  ةةاتضت، ايةةا القةةادن علةةى الشةةاام، بيقةةدكم ا تلةة ة التجوض ةةي  لل الةةم النجةةاا 
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بتكةةاضم أبانةةل  ةة ب النتفةةو ين، حيةةث يقةةو  (،  نةةا يلةةتم الياخجةة  بةةدعم ال2015سةةلتنلا
ةةا ك لةةت عليةةو ) ةةو   ال ةةاضيين اةة ن احتفاليةة  ي لنلةةا عقةةونة دبنضةة  بي قةة  للةةا  وخا

 ( 2019خا و11التفوا الجلني( )تاخج  ال  اتضت، 
  اهتنةةةةةا  الياخجةةةةة  عاسةةةةةتق اب ال ةةةةة ب الوادةةةةةد ن، حيةةةةةث  تواتةةةةةد عالياخجةةةةة  إدانة لشةةةةة ور

)تاخجة  ال  ةاتضت، ال  ب بيوديا سلل ال يا  دةي دناسةتلم  الوادد ن، يلتم باعاك  ههالم
ال  ب الوادد ن عالناحل  الياخعي  ب د بلغ عدد (، 55، ت1، ت2018أا  ذ 26
( االةةم، بكلةةط بدةةت إحقةةانياد عةةا  764( االةةم، ببناحلةة  الدناسةةاد الجليةةا )1521)

 ( 2019خا و26)تاخج  ال  اتضت،   2019

  بةةي بي لةةا ببةةين الياخجةةاد الجابيةة  با ت ليةة ، بضلةةات كلةةط بوضةةو  يج ضةة  الياخجةة  التبةةادن ال 
دي الن ق الدناسي  التةي يقةدخلا الةدبن بالياخجةاد الن تلفة  ل ة ب الياخجة ، بالتةي خةن أباتهةا: 
النةةة ق الدناسةةةي  النقدخةةة  خةةةن الياخجةةةاد الباك ةةةتاني ، بالنةةة ق النقدخةةة  خةةةن تنلونضةةة  سةةةاض نكا 

 ( 2019أباضل30احل  الياخعي  ا بلى )تاخج  ال  اتضت، الدكنقاااي  االاتااكي  للن
  اهتنةةا  الياخجةة  بةةاب  اللةةااخ  التجلينيةة  عفةةات التوليةةا دةةي سةةوا الجنةةل، بضلةةات هةةاا

االهتنةةا  اينةةا  لةةي: فيةةا  الياخجةة  عزنشةةام النا ةة  اليةةاخجي للت ةةوضا النل ةةي الةةاي   فةةا 
يةةة  اإلنيلي ضةةة  بإدانة اليةةةودة دبناد يدنضليةةة  خيانيةةة  لل ةةة ب دةةةي خلةةةاناد التوليةةةا بالل

ي ةةةةةنين اللةةةةةااخ  التجلينيةةةةة  (، ب 2019خةةةةةا و29تاخجةةةةة  ال  ةةةةةاتضت، بادانة النشةةةةةابعاد )
 لنقاناد بلا نلم للتدنضم الجنلي بالنيداني بخشابعاد الت اي 

 ( ليةة  بخجلةةد عالياخجةة ، 24(  ليةة  خةةن إتنةةالي )19بتةةود بةةااخ  للدناسةةاد الجليةةا دةةي  )
ا، حيةةةث لةةةم يلةةةدأ هةةةا  اللةةةااخ  عالكليةةةاد الن ةةةتحدث  عالياخجةةة  ٪( يقاضباةةة80بكلةةةط ب  ةةةب  )

تاخجةةة  (  ليةةةاد،  نةةةا لةةةم يلةةةدأ عنجلةةةد ا بنا ل لكونةةةو يحةةةا التأسةةةيذ )4بالبةةةالغ عةةةددها )
 ( 2019أباضل29ال  اتضت، 

  بتةةةةود ن بةةةة  خةةةةن أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ عالياخجةةةة  يللةةةةى احتياتةةةةاد اإلاةةةةااف الجلنةةةةي
ةةةا إلحقةةةانياد الجةةةا  3967دهم )عالدناسةةةاد الجليةةةا، حيةةةث  للةةةغ عةةةد ( ع ةةةو، بكلةةةط بدقا

، 2019باإلحقةام، أكتةوبا  الجاخة  للتجل ة  النا ة ي    )اليلةات2019 2018اليةاخجي 
 ( االةةةةم7406(، بضللةةةةغ عةةةةدد اةةةة ب الدناسةةةةاد الجليةةةةا الةةةةا ن كشةةةةادور علةةةةيلم )60ت

 بخةةن ثةةم  للةةغ ختوسةة  اةة ب الدناسةةاد الجليةةا لكةةل(  2019خةةا و26)تاخجةة  ال  ةةاتضت، 
( االةم يقاضباةا، بهةاا  فيةل ب يةا  عنلية  اإلاةااف 87,1ع و هي ة  يةدنضذ عالياخجة  )

 الجلني بيني ها، بإر  ار البجم  د  ااها ن ب  ضعيف  
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  بتود ا   عح ي  للياخج ،  تم يحد  لا عاستناان بدت الن تيداد بالنتييااد النجاصاة
يةةث إر تاةةا يحةةد ث للةةا  ال  ةة  الحادثةة  علةةى ال ةةاح  الجالنيةة  باإل لينيةة  بالنحليةة ، ح

دةي  -دةي ضةوم ال  ة  اليد ةدة- ل بكلط خةن أتةل إسةلا  الياخجة  2019كار دي عا  
ةةا السةةتاايييي  الت نيةة  الن ةةتداخ : نؤضةة   يحقيةةت نسةةالتلا دةةي ب ةةام اإلن ةةار النقةةاي، بدقا

  باحتياتةةاد خحادلةة  الشةةافي   بال كقتقةةا ا خةةا علةةى بتةةود ا ةة  عح يةة  2030خقةةا
بل  تجدر ا خا كلط، حيث  وتةد ا ة  عح ية  للكليةاد الن تلفة ، يةم يحةد  لا للياخج ، 

 ( 2019أباضل17لتتوادت خا ال    البح ي  للياخج  )تاخج  ال  اتضت، 
  اهتنةةةا  الياخجةةة  بتشةةةييا أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ علةةةى ال شةةةا الةةةدبلي بةةةدبنضاد كاد خجاخةةةل

(  بهةةةةاا 1، ت2019 ةةةةاتضت، )تاخجةةةة  ال   تةةةةوان  ال شةةةةا الةةةةدبلييةةةةأثيا، خةةةةن اةةةة ن خةةةة ق 
ةا لتقة يا ليةدراالهتنا  أدر إلى   "Leiden" احت ن الياخج  خا  اا دي ال شةا الةدبلي بدقا

( تاخجةةاد خقةةاض ، بتةةدد بلةةاا 5 ل حيةةث صةة فا الياخجةة  ضةةنن )2019اللول ةةدي لجةةا  
( تاخجةة  حةةون 30000( تاخجةة  عالنيةة  خةةن إتنةةالي )963التقةة يا الجةةالني الةةاي ك ةةم )

  (Leiden University, 31 Oct 2019)( إداضقياا 14نا احتلا النايب  ن م )الجالم،  
  اهتنةةةا  الياخجةةة  عاإلعةةةداد الييةةةد لنجةةةابني أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ بالبةةةاح ين دةةةي خيةةةان إتةةةاام

الدناساد بالبحوت الجلني ، دقد بادت خيلةذ الدناسةاد الجليةا بالبحةوت عيل ةتو )الحادكة  عشةا( 
  علةةى عقةةد ثةة ت دبناد يدنضليةة  دةةي خيةةاالد اسةةت دا   واعةةد 2016 7 17الن جقةةدة بتةةانض  

الليانةةةاد الجالنيةةة ، بإدانة بي لةةةيم النااتةةةا الجلنيةةة ، بيي ةةةم اال تبةةةاس ل ةةة ب الدناسةةةاد الجليةةةا 
  للن ةيلين اليةدد  شةا  خةن 2017 1 1بأع ام هي   التدنضذ بخجابنيلم بكلةط اعتبةاناا خةن 

الن ةةيلين سةةاعقاا يكةةور اةةاااا خةةن اةةاب  يشةة يل لي ةة   أخةةا عال  ةةب  لل ةة ب اةةاب  الت ةةييل،
 ( 2018  ا ا2أابان تاخج  ال  اتضت،  (الح م على الاسال 

   بتود خا   للج  اد الدبلي  عالياخجة ، سةاهم بتةود  دةي تضةادة أعةداد النودةد ن ل ةاني الياخجة
د الجلنيةة  ( عج ةةاد، بعةةدد النلنةةا3 ، حيةةث بلةةغ عةةدد البج ةةاد ال انتيةة  )2018اةة ن الجةةا  

( 14( إتةةةاتة، بعةةةدد عج ةةةاد اإلاةةةااف النشةةةتاك )16( خلنةةةاد، بعةةةدد اإلتةةةاتاد الدناسةةةي  )4)
 ( 16، تب2019 ونيوباإلحقام،  الجاخ  للتجل   النا  ي  )اليلات عج  

   بتةةود بحةةدة إدانة خشةةابعاد الت ةةوضا عالياخجةة ، بهةةي  ةةد سةةاهنا دةةي حقةةون الياخجةة
 وضا الدناساد الجليا بالنجاخل البح ي ، بسةاهنا على عدد خن النشابعاد الت اد ي  لت
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ا دي تضادة ينوضل الياخج  للنشابعاد البح ية ، حيةث  اخةا هةا  الوحةدة عاسةتحدات  أك ا
خ ةةور لتنوضةةل خشةةابعاد ي اد ةةي  دةةي خيةةان البحةةث الجلنةةي الت ليقةةيل  لةةدف إلةةى حةةل 

عق اعةاد الدبلة  خش  د با عي ، خن اة ن التجةابر خةا اليلةاد اإلنتاتية  أب ال دخية  
 ( 2015سلتنلا26الح وخي  أب الق ا  الجا  )تاخج  ال  اتضت، 

 ( بتةةود لي ةة   ا فيةةاد البحةةث الجلنةةيIRB عالياخجةة ، بفيةةا  الياخجةة  بتفجيةةل دبنهةةا، حيةةث )
 اخا عزنشام ي ليت ك نق لل ادة أع ام هي ة  التةدنضذ ع لية  ال ةم البشةاي عنةلم بابيو ةون 

 ( 2019أباضل26لل ها  اللي   )تاخج  ال  اتضت، عح ي،  تم خااتجتو خن  

   أهةداداا اسةتاايييي  لت ةوضا   ةا  2022-2013ي نين ال  ة  االسةتاايييي  للياخجة  
ا ا   ي فياك  لت وضا هاا الق ا  )تاخجة   ادخ  النيتنا بي ني  اللي  ، بي ني لا أك ا

 ( 2019خا و22ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 
 ل ي لينةي لق ةا  اة ور ادخة  النيتنةا بي نية  اللي ة  ضةنن هي ةل الياخجة ، بتود هي 

دةةي ادخةة  النيتنةةا بي نيةة  اللي ةة ، حيةةث كقةةو  عاإلاةةااف علةةى  كج ةةذ دبن هةةاا الق ةةا 
النااك  بالوحداد كاد ال اعا ال ةات بالن شة د الياخعية  التةي يقةد  اةدخايلا للنيتنةا 

 ( 2019باللي   النحي   )تاخج  ال  اتضت، خا و
  بتةةةود خا ةةة  ل دخةةة  النيتنةةةا بي نيةةة  اللي ةةة  عالياخجةةة ، كقةةةو  بت لةةةيم دبناد يدنضليةةة  دةةةي

خيةةاالد عةةدة لنةةواا ي خحادلةة  الشةةافي ل إلك ةةابلم خلةةاناد نو،يةة  ختنيةة ة، دجلةةى سةةليل 
الن ةةةان، يةةةم عقةةةد دبناد يدنضليةةة  للنلةةةاناد اليدبضةةة  للتأهيةةةل ل ةةةوا الجنةةةل عأسةةةجان نخ ضةةة  

 ( 2018أا  ذ5اآلداب،  )تاخج  ال  اتضت،  لي 
  الت ا  الياخج  ع    عنل س وض  دي خيان ادخ  النيتنا بي نية  اللي ة ، حيةث ية لم خلتقةي

ال نتاخةور  للتوليا بخلاتار لللي ة  سة وضاا، دجلةى سةليل الن ةان، أالقةا الياخجة   ادلة  لقاضة 
  2020 2019عنا ةة  هليةةةا ضةةةنن دجاليةةاد خلاتةةةار اللي ةةة  ال ةةاعا عشةةةا للجةةةا  اليةةةاخجي 

يحةةا اةةجان ةحيةةاة  اضنةة  لكةةل خةةواانة، ب ةةد ي وعةةا أنشةة   هةةا  القادلةة  خةةا بةةين  ادلةة  اليةة  
بعقةةد نةةدباد يوعوضةة  دةةي  عشةةاض  يو ةةا الكشةةف خةةا صةةاف الةةدبام عالنيةةار، ب ادلةة  بي اضةة ،

 ( 2019دك نلا5النيان القحي باللي اي بال ناعي )تاخج  ال  اتضت، 
 لنشان   دي خ ا ش    اكا النيتنةا بإكيةاد حلةون اهتنا  الياخج  بتشييا ا بلا على ا

لنشةة  يو، دجلةةى سةةليل الن ةةان،  وتةةد عالياخجةة  بحةةدة لتجلةةيم الكبةةان، يلةةتم عنتاعجةة  ي فيةةا 
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للابيو ون التجابر النو ةا بةين اللي ة  الجاخة   -بعلى نأسلا  لي  التابي –عجم الكلياد 
 ل ل ةةةنار اسةةةتناانض  2019انةةةودنل19لتجلةةةيم الكبةةةان بالياخجةةة ، بالةةةاي يةةةم ييد ةةةد  دةةةي 

است نان ا ب الياخج  دي خحو ا خي  عالنحادل ، بالسينا عجد يقدن الياخج  النا   
ا بن علةةى خ ةةتور الياخجةةاد النقةةاض  خةةن حيةةث اإلنيةةات بالنشةةان   الفاعلةة  دةةي هةةاا 

 ( 2019نودنلا19النيان )نناس  خيلذ الوتنام، اللي   الجاخ  لتجليم الكبان، 
 ياخجةة  بت نيةة  النيتنةةا النحلةةي باالنيقةةام عةةو، خةةن اةة ن خ ةةاهنتلا دةةي ي ةةوضا القةةار اهتنةةا  ال

ةةا عالنحادلةة  بيةةوديا حيةةاة  اضنةة  لنواا يلةةا، دجلةةى سةةليل الن ةةان،  اخةةا الياخجةة   ا اةةد احتياتا
بت وضا  اض  يل نبتر التاعجة  لاناسة  خا ة  بللةيذ، ب ةد نفةاد بانةاخ  للت ةوضا ع ةل خةا ينتلكةو 

 انيةةةةاد، بسةةةةاهنا دةةةةي يح ةةةةين بي ةةةةوضا ال ةةةةدخاد النوتةةةةودة بلةةةةا )تاخجةةةة  خةةةةن الةةةةااد بإخ
ب ةةد أدر هةةاا االهتنةةا  إلةةى احةةت ن الياخجةة  النا ةة  ال الةةث دةةي (  2019نةةودنلا17ال  ةةاتضت، 

خيةةةان ي ةةةوضا الجشةةةوانياد ضةةةنن خ ةةةاعق  أد ةةةل تاخجةةة  علةةةى خ ةةةتور الياخجةةةاد النقةةةاض  
 ( 2019دك نلا21اخج  ال  اتضت، )ت  2020 2019الح وخي  بال اص  للجا  الياخجي 

  يشييا الياخج  أع ام هي   التدنضذ بالباح ين بلا على إتاام عحةوت خيدانية ل لحقةا
خشةةة  د النيتنةةةا النحلةةةي النحةةةي  عالياخجةةة  بخحابلةةة  حللةةةا  بدةةةي هةةةاا اإلاةةةان، يقةةةو  

كةةار -الياخجةة  عزصةةدان دليةةل للدناسةةاد بالبحةةوت اللي يةة  بي ليقايلةةا عقةةونة ايةةا دبنضةة  
بالةةةةاي كقجةةةةد ا ةةةةوة هاخةةةة  علةةةةى ااضةةةةت  - 2016 2015( للجةةةةا  9تااهةةةا الةةةةدليل ن ةةةةم )

الت ليةةت الجنلةةي بالةةوا جي ل عحةةات الجلنيةة  بالنشةةابعاد البح يةة  التةةي أتاضةةا عالياخجةة  
 ( 3، ت2016نودنلا13)تاخج  ال  اتضت،   ا  ادخ  النيتنا بي ني  اللي  ، 

 باالتتنا،يةةةة  عالنحادلةةةة ، دجلةةةةى سةةةةليل اهتنةةةةا  الياخجةةةة  عاالنيقةةةةام عال ةةةةدخاد القةةةةحي  
الن ان، بدأد الياخجة  بت فيةا خشةابعين اليةينل خةن أتةل يةوديا الاعاكة  القةحي   ب ةام 
النحادل  بالنحادلاد النيابنة، بهنا اآلر يحا اإلنشام، أبللنا خجلةد ا بنا  بتااهنةا 

 خ تشفى ال وانش 
 نللةةةا، بض ةةةنن يحقيةةةت نسةةةالتلا بتةةةود هي ةةةل ي لينةةةي بإداني للياخجةةة ، كقحةةةدد أسةةةلوب ع

بااكايلا ال لاني  بأهدادلا االستاايييي   بض م هاا اللي ل اإلداناد بالق اعاد ا ساسي  
ال تخ  ل يا  الياخج  دي يأدك  بلانفلا التجليني  بالبح ي  ببلانفلا دي ادخ  النيتنا 

  لن تلةف  ليةاد (، ببتةود هياكةل ي لينية2019 ونيةو6بي ني  اللي   )تاخج  ال  ةاتضت، 
 الياخج  خ شونة على خوا جلا االلكتابني  
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   بتةةةود أدلةةة  للتوصةةةيا الةةةوليفي بةةةبجم  ليةةةاد الياخجةةة ، دجلةةةى سةةةليل الن ةةةان، بضةةةجا  ليةةة
القةةيدل  يوصةةيفاا بليفياةةا لينيةةا الجةةاخلين بلةةا بةةدماا خةةن القيةةاداد ا كادكنيةة  بانتلةةاما عأع ةةام 

   )تاخجة  ال  ةاتضت، 2018 اخةا بتحد  ةو عةا    ، ثةم2015اليلات اإلداني، بكلةط دةي الجةا  
 (، ب الط ا خا ع لي  الحاسباد بالنجلوخاد 7-5، ت ت2018كلي  القيدل ، 

 ا تخةةاد خ ةةل: بحةةدة إدانة ببحةةداد تد ةةدة عالياخجةة  بب ليايلةةا الن تلفةة ، إداناد اسةةتحدات 

، ببحةداد اليةودة عالكليةاد اليةودة عالياخجة  بالكوانت عالياخج  بب ليايلا الن تلفة ، بخا ة  إدانة
الن تلف ، ببحدة دعةم التنية  اإلداني  بنتيية  االهتنةا  بلةا  اإلداناد بالوحةداد حقةلا بحةدة 

خةةةةةةةن  2015 9001دعةةةةةةةم التنيةةةةةةة  اإلداني بي ةةةةةةةا إداناد عالياخجةةةةةةة  علةةةةةةةى اةةةةةةةلادة ا  ةةةةةةة ب 
نةل   بهةا  الشةلادة  ةتم الحقةون عليلةا بدقةا لتةوادا خجةا يا خةن اةأنلا الج TUV Nordاةا  

علةةي يح ةةين ال ةةدخاد اإلدانضةة  النقدخةة  لل ةة ب بال ةةاضيين بأع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بالجةةاخلين 
 ( 2019أباضل22بأدااد النيتنا النحلي )تاخج  ال  اتضت، 

   ب ةةد اهتنةةا  الياخجةة  عةةالتحون الا نةةيل ل ضةةادة  فةةامة خهس ةةايلا بيح ةةين أدام أع ةةانلا
 ة  ال الةث دةي خيةان التحةون الا نةي ضةنن أدر هاا االهتنةا  إلةى احةت ن الياخجة  النا 

خ ةةةةاعق  أد ةةةةل تاخجةةةة  علةةةةى خ ةةةةتور الياخجةةةةاد النقةةةةاض  الح وخيةةةة  بال اصةةةة  للجةةةةا  
 ( 2019دك نلا21)تاخج  ال  اتضت،   2020 2019الياخجي 

   سةةجي الياخجةة  نحةةو يحقيةةت التنيةة  اإلداني بلةةا، خةةن اةة ن يشةةييا خهس ةةايلا الن تلفةة
النتنيةةة ضن علةةةى النشةةةان   عيةةةان ة خقةةةا للتنيةةة  الح ةةةوخي  بفيادايلةةةا اإلدانضةةة  بخولفيلةةةا

 ( 2019  ا ا3)تاخج  ال  اتضت، 
   بتةةود خجةةا يا خحةةددة الاتيةةان القيةةاداد الياخعيةة  باإلدانضةة  عالياخجةة ، باهتنةةا  الياخجةة

بتةةدنضم هةةا  القيةةاداد بي نيةة   ةةدنايلم  لةةل أر كشةةيلوا هةةا  الن اصةةم، خةةن اةة ن خا ةة  
  التةدنضذ بالقيةاداد، الةاي كققةد  دبناد دةي خيةاالد: الت  ةي  ي ني   دناد أع ام هي 

االستاايييي، باإلدانة الياخعي ، باليوانم النالي  بالقانوني  دي ا عنان الياخعي ، بإدانة 
الو ةةةةا باالتتناعةةةةاد )تاخجةةةة  ال  ةةةةاتضت، خا ةةةة  ي نيةةةة   ةةةةدناد أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ 

 ( 2015أكتوبا13بالقياداد، 



2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 75 

 «:Weakness»نقاط الضعف  -2

 أبات ها  ال قا  اينا  لي: ابين ل  
  خجاناة اللااخ  التجليني  دي الجد د خن  لياد الياخج  خن  ل  خ مختلةا لنت لبةاد سةوا

الجنل، بضجف االهتنا  عزكياد تلي  لقياس نضا الن تفيد ن خن ااضيي الياخجة  ع لةا 
ةةةا120-119، ت ت 2013)تاخجةةة  ال  ةةةاتضت،  خةةةن  لةةة  خ اسةةةلتلا  (، بخجانايلةةةا أك ا

لنيون ال  ب بنغبايلم الدناسي  دي عجم الكلياد، بضجف االهتنا  بتجاضا ال ة ب 
 ( 246، ت2016بلا، بااص  اليد د خ لا )إبااهيم، خانس

  يةةةأاا اعتنةةةاد عجةةةم الكليةةةاد بالنجاهةةةد خةةةن  لةةةل اللي ةةة  القوخيةةة  ل ةةةنار تةةةودة التجلةةةيم
 ي  لبجم الكلياد بالنجاهد با   ا  الجنلي  باالعتناد، بعد  استيفام اللياكل ا كادكن

   خن عجم النش  د ال ايي  عن  -خ للا خ ل عقي  الياخجاد النقاض -خجاناة الياخج
سياسةةةاد القلةةةون بالتحوضةةةل الن بقةةة  حالياةةةا، حيةةةث  ةةةتم  لةةةون ال ةةة ب ب ةةةاما علةةةى التوتضةةةا 

ب بخااعةةةاة االلكتابنةةةي لن تةةةم الت  ةةةيت، عيةةةم ال لةةةا عةةةن خةةةدر يحقيةةةت نغبةةةاد ال ةةة 
ةةا خةةن ضةةجف خ ةةتور ال ةة ب النقلةةولين خةةن التجلةةيم  لةةل  خيةةوللم، بخجانةةاة الياخجةة  أك ا
اليةةةاخجي، بضةةةجف اإلعةةة ر عةةةن سياسةةةاد القلةةةون بالتحوضةةةل لةةةدر الجد ةةةد خةةةن الكليةةةاد 

 ( 2019خا و22)تاخج  ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 

 ني عةدد خةن الكليةاد خةن نقة  ال ا ة  بتود  قون دي الل ي  التحتي  عالياخج ، حيث كجةا
االسةةةتيجابي  للجد ةةةد خةةةن النةةةواند النادكةةة  ال اصةةة  عالجنليةةة  التجلينيةةة ، بضةةةجف االسةةةت دا  
ا خ ةةةل للنبةةةاني بالقاعةةةاد بالنجاخةةةل بأخةةةاكن ا نشةةة   النتةةةوداة، بضةةةجف خ اعقةةة  عجةةةم 

للجنليةة   القاعةةاد الدناسةةي  لنجةةا يا اليةةودة، ببتةةود  قةةون دةةي النةةواند الناليةة  الن ققةة 
 ( 128-127، ت ت 2013التجليني  بضجف  فاك  النواند الاايي  )تاخج  ال  اتضت، 

  خجاناة الجنلي  التدنض ي  خن الجد د خن النش  د، خةن أباتهةا: بتةود  قةون دةي اسةت نان
الن ور التك ولوتي بأساليم التجليم الحد  ة ، ب لة  النقةاناد الدناسةي  االلكتابنية ، ب قةون 

نقة  بةااخ  يةدنضم أع ةام هي ة  التةدنضذ ، ب لم يقييم ال  ب لنت لباد اليةودةخ مخ  ن
)تاخجةةةة  ال  ةةةةاتضت، بحةةةةدة الحد  ةةةة  بخجةةةةابنيلم علةةةةى اسةةةةت دا  أسةةةةاليم التةةةةدنضذ بالتقةةةةوضم 

(، بثبةةةةاد النقةةةاناد الدناسةةةةي ، بضةةةجف عنليةةةةاد 2019خةةةا و22الت  ةةةي  االسةةةةتاايييي، 
ا   ةةا  الجلنيةة ، ب لةة  إاةة   أع ةةام هي ةة   التيد ةةد بالت ةةوضا بالتحةةد ث دااةةل الك يةةا خةةن
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التةةدنضذ علةةى اليد ةةد دةةي خيةةان الن ةةاه  باةةاا التةةدنضذ، ب  ةةاة ا ،بةةام الوليفيةة  التةةي 
ك لفور بلا، بضجف نبايللم عحيث ال يكفي خت لبايلم الحيايي ، ا خا الاي  ددا الةبجم 

لةم التدنض ةي )ناصةف خ لم للبحث عن خقادن ل ضادة الدال، بهاا  هثا عال لم علةى أدان
 ( 442، ت439، ت435، ت2012بعتاضذ، أكتوبا

  قةةةةون خلةةةةاناد اسةةةةةت دا  الوسةةةةانل التك ولوتيةةةةة  لةةةةدر الجةةةةاخلين عق ةةةةةا  اةةةة ور التجلةةةةةيم 
(، عنةةةةةا  ةةةةةهدي إلةةةةةى  قةةةةةون ال ةةةةةدخاد 170، ت2013بال ةةةةة ب )تاخجةةةةة  ال  ةةةةةاتضت، 
 االلكتابني  النقدخ  لل  ب 

  نشةةةة   ال  بيةةةة  عالياخجةةةة ل الهتنةةةةاخلم عةةةة بف خجلةةةةم ال ةةةة ب عةةةةن النشةةةةان   دةةةةي ا
عالتحقيل الدناسي، بلقل  بعيلم عأهنية  خشةان تلم دةي هةا  ا نشة   )تاخجة  ال  ةاتضت، 

 ( 2019خا و22بحدة الت  ي  االستاايييي، 

  بتود  قون دي الدعم النقد  ل  ب الياخج ، عن تلةف صةون ، دةدعم الكتةاب اليةاخجي
عاسةةةتناان، بالاعاكةةة  االتتنا،يةةة  بال ليةةة  النتاحةةة   خحةةةدبد، بخشةةة  يو خت وعةةة  بختااكنةةة 

لل ةة ب ضةةعيف  الكفاكةةة ، ب ةةالط الحةةان دةةةي نلةةم نعاكةة  ال ةةة ب النتفةةو ين بالنتج ةةةاضن 
بكبي االحتياتةةةةاد ال اصةةةة ، دلةةةةي يجةةةةاني خةةةةن ال ةةةةجف بالققةةةةون )تاخجةةةة  ال  ةةةةاتضت، 

 ( 170-169، ت ت2013

 اخعية  يجةاني خةن ضةجف  فا تلةا بتود  قون دي نعاكة  ال ة ب النيتةابين، دالنةدر الي
الستيجاب عدد ال  ب النيتابين، بان فاض تودة عجم ال دخاد النقدخ  بلا )تاخج  

 ( 2019خا و22ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 

  ،نقةةةة  أعةةةةداد ال ةةةة ب الوادةةةةد ن لن ةةةةتور الةةةةدنتاد الياخعيةةةة  ا بلةةةةى، ب لةةةة  ختةةةةاعجتلم
، ت 2013هةةةهالم ال ةةة ب )تاخجةةة  ال  ةةةاتضت،  بضةةجف  فاكةةة  اللةةةااخ  النتنيةةة ة ليةةةاب

 ( 170، ت126-125ت

   خحدبدكةةة  التبةةةادن ال  بةةةي دةةةي ن ةةةاا اللةةةااخ  الدناسةةةي ، بضةةةجف اإلخ انيةةةاد النادكةةة  ال تخةةة
 ( 2019خا و22لتفجيل هاا التبادن )تاخج  ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 

 ث  وتةد عالياخجة  إدانة لل ةاضيين، لك لةا بتود  قون دي التواصل خا ال اضيين بدعنلةم، حية
يتبةةا اإلدانة الجاخةة  للدناسةةاد الجليةةا، بال  وتةةد إدانة لل ةةاضيين يلةةتم ع اضيةةي الناحلةة  الياخعيةة  

(،  نةةا ال  وتةد بحةةداد لنتاعجةة  2019خةةا و16ا بلةى خةةن خ تلةف الكليةةاد )تاخجةة  ال  ةاتضت، 
 اع  بالل دس  بالتناضم ال اضيين عالكلياد إال عجدد خحدبد خ لا  لياد ال ن 
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  ،تنةةود سياسةةاد الدناسةةاد الجليةةا، بيجقةةد إتةةااماد االلتحةةاا بالت ةةييل بنلةةا  اإلاةةااف
بعد  خواكلتلا للت ةون الجةالني دةي البحةث القةانم علةى االبتكةان )تاخجة  ال  ةاتضت، بحةدة 

(، ببتود ديوة بين ها  ال ياساد بخجا يا اللي   2019خا و22الت  ي  االستاايييي، 
 القوخي  ل نار تودة التجليم باالعتناد 

   ان فاض خجدالد الت ون ا كادكني بالبح ي لبجم أع ام هي   التدنضذ، ب لة  االهتنةا
عزكيةةةاد تليةةة  لةةةدعم يافيةةة  أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ بخ ةةةاعدة النتج ةةةاضن دةةةي إتةةةاام البحةةةوت، 

ال  ةةةاتضت،  بضةةةجف  فاكةةة  أسةةةاليم الاعاكةةة  االتتنا،يةةة   ع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ )تاخجةةة 
 (، عنا كق لم دي يدني ا دام البح ي للك ياضن خ لم 171-170، ت ت2013

  بتود  قون دةي الل ية  التحتية  للبحةث الجلنةي، بيتن ةل أبةات خلةاها هةاا الققةون اينةا
 لةةي: ضةةجف ال ةةدخاد النقدخةة  خةةن الن تبةة  النا  ضةة  بخجلةةم خ تبةةاد الكليةةاد، بنقةة  

اخيياد الحد    الن اعدة على االبتكان بإنتةاي النجادة  خواند بخواد البحث با تل ة بالل
باةةوض النيةةاالد اليد ةةدة، بضةةجف اسةةتيجاب الةة لم الا نيةة  دةةي إدانة اةة ور الدناسةةاد 

 ( 2019خا و22)تاخج  ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، الجليا بالبحوت 

   لتتنااةةةى  ل 2019ناةةةم بتةةةود ا ةةة  عح يةةة  للياخجةةة ،  ةةةار تاةةةا يحةةةد ث للةةةا دةةةي عةةةا
 ، بنام بتود ا   عح ية  2030بيتوادت خا استاايييي  الت ني  الن تداخ : نؤض  خقا

للكليةةاد الن تلفةة ، يةةم يحةةد  لا لتتوادةةت خةةا ال  ةة  البح يةة  للياخجةة ، إال أنةةو لةةم  ةةتم نشةةا 
بثيق  ها  ال    نسنياا على النو ا االلكتابني للياخج ،  نا لم  تم نشا بثانت ال    

لجد ةةد خةةن الكليةةاد علةةى خوا جلةةا االلكتابنيةة ، بهةةاا كقجيةةت اسةةتفادة أع ةةام هي ةة  البح يةة  ل
التةةدنضذ بخجةةابنيلم بالبةةاح ين خةةن هةةا  ال  ةة   بخنةةا كقجيةةت االسةةتفادة خةةن هةةا  ال  ةة  
ةةةا عةةةد  ي قةةةي  إداناد دجالةةة  ب ةةةوادن إدانضةةة  خت ققةةة  للبحةةةث الجلنةةةي ع ليةةةاد  أك ا

 ( 135، ت2013خج  ال  اتضت، الياخج  إلدانة ي فيا ال    البح ي  )تا
  ناةةم اهتنةةا  الياخجةة  بتشةةييا أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ علةةى ال شةةا الةةدبلي بةةدبنضاد كاد

ةةةةةةا لتقةةةةةة يا خجاخةةةةةةل يةةةةةةأثيا، ب  ناةةةةةةم احةةةةةةت ن الياخجةةةةةة  خا ةةةةةة اا دةةةةةةي ال شةةةةةةا الةةةةةةدبلي بدقا
إال أنلةةةا  - نةةةا سةةةلت اإلاةةةانة ب قةةةا  القةةةوة - 2019اللول ةةةدي لجةةةا    "Leiden"ليةةةدر

  (Leiden University, 31 Oct 2019)ا اياة إداضقياا بخقاضاا  احتلا النايب 



 حسن مصطفى حسن سليمد. 
 

 78 

   ناةةم بتةةود خا ةة  للج  ةةاد الدبليةة  عالياخجةةة ،  لةةتم عشةة ور النودةةد ن لل ةةاني دةةي خلةةةا
علني ، بضجنل على تضادة أعدادهم، إال أر تنل  أعداد النودد ن لل اني خن الياخجة  دةي 

ا خةةن إتنةةالي )( 37  بصةةلا إلةةى )2018خلةةا  علنيةة  اةة ن عةةا   ( خودةةد 1094خودةةدا
 للتجل ة  النا ة ي  ٪( )اليلةات38,3خقةاي لل ةاني خةن خ تلةف اليلةاد، بكلةط ب  ةب  )

 ( 16ب، ت2019باإلحقام،  ونيو الجاخ 
  لةة  االهتنةةا  عزنشةةام خا ةة  للتنيةة  البح ةةي، بخا ةة  خت قةة  ل ةةدخاد البحةةث الجلنةةي 

 لكي  الفكاض  بي ليم النهينااد بالتاتن ، بخ تم لحناك  حقوا الن
   لةة  االهتنةةا  عاسةةتحدات دبنضةةاد علنيةة  ختكاخلةة  خن لةة  للياخجةة ل ل شةةا ا عحةةات الجلنيةة 

 ( 2019خا و22)تاخج  ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، عنجاخل يأثيا دبلي 

  ك اة ا ،بام اإلدانض  التي كشيللا ع و هي   التدنضذ، بالتةي بةدبنها ي ةتللط   يةااا خةن
لد ، ببالتةالي يكةور عانقةاا دةي إنيةات البحةوت الجلنية  بيةأليا الكتةم بياتنتلةا، ب تو بت

 ( 459، ت2012)ناصف بعتاضذ، أكتوباباياها خن ا نش   البح ي  ا اار 
  تاخجة  ال  ةاتضت، )  ل  االهتنا  بوضا بثيق  خجتنةدة  ا فيةاد البحةث الجلنةي للياخجة

   ام يشنل تنيا الكلياد ع  است، (171، ت2013
  نام بتود هي ل ي ليني لق ا  ادخ  النيتنا بي ني  اللي   ضةنن هي ةل الياخجة ، إال

أنةةو ه ةةاك يةةداال بةةين أنشةة   اإلدانة ال  ثةة  )اةة ور التجلةةيم بال ةة ب، بادخةة  النيتنةةا 
 بي ني  اللي  ، بالدناساد الجليا( 

  دبر االسةتجان  فيا  الياخج  بوضا ا   ببااخ  ل دخ  النيتنا النحلي بي ني  اللي ، 
 عقياس االحتياتاد 

  ل  ي قيا أدةااد النيتنةا النحلةى بةدبن الياخجة  دةي حةل النشة  د النيتنعية  بإحةدات 
(، ناةم 2019خةا و22الت ني  الن شةودة )تاخجة  ال  ةاتضت، بحةدة الت  ةي  االسةتاايييي، 

نضليةةة  دةةةي بتةةةود خا ةةة  ل دخةةة  النيتنةةةا بي نيةةة  اللي ةةة  عالياخجةةة ، كقةةةو  بت لةةةيم دبناد يد
 خياالد عدة لنواا ي النحادل ل إلك ابلم خلاناد نو،ي  ختني ة 

  ،2013 لةةةة  االهتنةةةةا  عزكيةةةةاد تليةةةة  لةةةةاب  ال ةةةةاضيين ع ةةةةوا الجنةةةةل )تاخجةةةة  ال  ةةةةاتضت، 
 (، نام الت ا  الياخج  ب ليايلا الن تلف  بت ليم خلتقي للتوليا س وضاا 172ت
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  النيتنةةةةا بي نيةةةة  اللي ةةةة  عالكليةةةةاد  خحدبدكةةةة  النةةةةواند الناليةةةة  الن ققةةةة  لق ةةةةا  ادخةةةة
الن تلف ، حيث يجاني الكلياد با   ا  الن تلف  خن  ل  االعتناداد النالي  الن ققة  

 للا  دام دبنها عفجالي  دي هاا الق ا  

  بتةةةود خجو ةةةاد إدانضةةة  يحةةةد خةةةن أدبان الكليةةةاد با   ةةةا  الن تلفةةة  دةةةي   ةةةا  ادخةةة  النيتنةةةا
 لةةة  االهتنةةةا  بتوتضةةةا ا دبان ال اصةةة  بلةةةاا الق ةةةا  علةةةى ا   ةةةا  بي نيةةة  اللي ةةة ، خةةةن أباتهةةةا: 

الن تلف ، بالتققيا دي بضا ا ة  سة وض  خقتاحة  خةن  لةل ا   ةا  ية لم خ ةاهنتلا دةي هةاا 
الق ةةا ، ب لةة  االهتنةةا  بوضةةا تليةةاد للتقةةوضم الةةدبني بال ةة وي الن ةةتنا لنةةدر خ ةةاهن  الكليةةاد 

 ( 973-972، ت ت2009لدالباس  بح ن، خانسبا   ا  الن تلف  دي هاا الق ا  )ع
   ضةةةةجف خشةةةةان   أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ دةةةةي ادخةةةة  النيتنةةةةا بي نيةةةة  اللي ةةةة  )تاخجةةةة

(، ناةم يشةييا الياخجة  للةم علةى 2019خا و22ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 
النشةةةةان   علةةةةا بحةةةةدة إدانة النشةةةةابعاد، باياهةةةةا خةةةةن الوحةةةةداد كاد ال ةةةةاعا ال ةةةةات  

خشةةان تلم كجةةود إلةةى يا يةة  الياخجةة  تلودهةةا علةةى أدانلةةا لةةدبن باحةةد دقةة  بهةةو بضةةجف 
الةةدبن التجلينةةي، بإلةةى خحدبدكةة  الج  ةة  بةةين أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بالنيتنةةا النحلةةيل 
نلةةةااا لقلةةة  الحةةةواد  النادكةةة  النقدخةةة  للةةةم خةةةن أتةةةل النشةةةان   دةةةي كلةةةط، بالنيفةةةا  يكلفةةة  

 ( 460، ت2012اصف بعتاضذ، أكتوبااالاتااك دي ال دباد بالنهينااد )ن

  :ضةةجف النشةةان   النيتنعيةة  لةةدر اةة ب الياخجةة ، بخةةن أبةةات خلةةاها هةةاا ال ةةجف خةةا  لةةي
عقجةةد الك يةةاضن خةة لم عةةن النشةةان   دةةي حنةة د التو،يةة  القةةحي  لةةبجم ا خةةااض خ ةةل انفلةةون ا 

تنعية  اياضة   سي باياهنا، ب ل  نغب  الك ياضن خة لم دةي االاةتااك دةي أكة  ال يون أب ديابس
 نةةةةا أر ه ةةةةاك  قةةةةون دةةةةي دعةةةةم باحت ةةةةةار (، 581، ت2017)الشةةةةواددي بسةةةةالم، أكتةةةةوبا

ال ةة ب النتفةةو ين بالنتنيةة ضن دةةي خيةةان ي نيةة  اللي ةة  بادخةة  النيتنةةا )تاخجةة  ال  ةةاتضت، بحةةدة 
(، ناةم اهتنةا  الياخجة  بتشةييا ا بلةا علةى النشةةان   2019خةا و22الت  ةي  االسةتاايييي، 

   اكا النيتنا بإكياد حلون لنش  يو، خ ل خش ل  خحو ا خي  دي خ ا ش  
   ناةةم اهتنةةا  الياخجةة  بتشةةييا ا اةةااف النيتنعيةة  النج يةة  علةةى النشةةان   دةةي خ ا شةةة

  ةاكا النيتنةا دةي خ تلةةف النيةاالد، إال أر ه ةاك ضةجف دةةي الت  ةيت خةا النحليةةاد 
 دي خدر بخااك  النحادل  
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 ل بيقييم خ تور نضا ا اااف النيتنعية  النج ية  عةن ضجف استفادة الياخج  خن يحلي
ا نشةة   النيتنعيةة  للياخجةة ، بخةةن ثةةم ضةةجف اي ةةاك القةةااناد ع قةةوت تضةةادة نضةةاهم 

 ( 139ت ،2013)تاخج  ال  اتضت، عن يلط ا نش   
 علةةةا -ا تقةةةان خ ةةةاهناد الياخجةةة  دةةةي ادخةةة  النيتنةةةا النحلةةةي بي نيتةةةو باالنيقةةةام عةةةو

ةةا عالنحادلةة  بيةةوديا حيةةاة  اضنةة  لنواا يلةةاخ ةةاهنتلا دةةي ي ةةوضا القةة  -ار ا اةةد احتياتا
 على القار القاضب  بعد  بصوللا للقار ال اني  

   ل  ا عحات الت ليقي  التي يجنةل علةى حةل الك يةا خةن النشة  د النحلية  خ ةل القناخة 
 بحاا  ش ا نت باياها، نام يشييا الياخج  أع ام هي   التدنضذ بالباح ين بلا على
إتاانلةا، بضةجف االسةتفادة الجنلية  بالوا عية  خةن ا عحةات الجلنية  بالنشةابعاد البح ية  

 ( 2019خا و22التي أتاضا عالياخج  )تاخج  ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 

  ،قةةون ال ةةدخاد القةةحي  باالتتنا،يةةة  التةةي يقةةدخلا الياخجةةة   دةةااد النيتنةةا النحلةةةي 
 لةةةي: ضةةةجف  فاكةةة  الن تشةةةفياد الياخعيةةة ل نلةةةااا للك ادةةة  بهةةةاا الققةةةون  اتةةةا إلةةةى خةةةا 

با  ةةةةةاليم النحي ةةةةة ، ب لةةةةة  اإلخ انيةةةةةاد النادكةةةةة  بلةةةةةا، ب لةةةةة   فاكةةةةة   ال ةةةةة اني  عالنحادلةةةةة 
الن ققاد النالية  أب الن ةتل خاد النقدخة  سةوام عةن ااضةت الدبلة  أب نتةان ا عنةان 

 ( 142-141ت ت ،2013)تاخج  ال  اتضت، عالنحادل  

 حتةةور االلكتابنةةي ال ةةات عق ةةا  ادخةة  النيتنةةا بي نيةة  اللي ةة  علةةى خو ةةا ضةةجف الن
الياخج ، خقانن  عق اعي ا ور التجليم بال  ب بالدناساد الجليا بالبحةوت، دجلةى سةليل 
الن ةةان، ال  وتةةد خو ةةا إلكتابنةةي لنا ةة  ادخةة  النيتنةةا بي نيةة  اللي ةة ، بهةةو أحةةد خااكةة  

   الياخجي الياخج ، نام بتود خقا لو ااني الحا 
  اللي ةةل الت لينةةي للياخجةة  كحتةةاي إلعةةادة هي لةة ل نلةةااا الي ةةاخو عةةاآليي: نقةة  النابنةة  دةةي

الت ليم، بضجف يكاده ال ل   النن وح  للن  ولين خا  دنايلم بإخ انايلم، ب لة  التةواتر بةين 
 ،2013)تاخجةة  ال  ةةاتضت، النا  ضةة  بال خا  ضةة ، بضةةجف التواصةةل بةةين اإلداناد الن تلفةة  

 (، با خا    لت  الط على اللياكل الت ليني  لكلياد الياخج  145-143ت ت

   ناةةم بتةةود أدلةة  للتوصةةيا الةةوليفي بةةبجم  ليةةاد الياخجةة ، إال أر هةةا  التوصةةيفاد الوليفيةة
يت ةةم عقلةةة  الوضةةةو  بان فةةةاض  فا تلةةا، حيةةةث إنلةةةا ال يجلةةةا عةةن ال ليجةةة  الفجليةةة  للك يةةةا خ لةةةا 

(،  نةةا أر ه ةةاك ضةةجف دةةي 2019خةةا و22لت  ةةي  االسةةتاايييي، )تاخجةة  ال  ةةاتضت، بحةةدة ا
 االهتنا  عزعداد يوصيا بليفي لكل الولانف النوتودة على اللي ل الت ليني للياخج  
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  ناةةةةم اسةةةةتحدات إداناد ببحةةةةداد تد ةةةةدة عالياخجةةةة  بب ليايلةةةةا الن تلفةةةة ، إال أر هةةةةا  اإلداناد
ا عاللي ةةل الت لينةةي للياخجةة ، بان فةةاض بالوحةةداد يجةةاني خةةن اآليةةي:  لةة  االهتنةةا  عزدناتلةة

كفاميلةةا، ببتةةود يةةداال  ليةةا بةةين عج ةةلا، ب لةة  التجةةابر الفجةةان اينةةا بةةين أع ةةانلا، ب لةة  
علةةةى سةةةليل  –االهتنةةةا  بتفجيللةةةا  دام بلانفلةةةا عفجاليةةة  ب فةةةامة، دةةةزدانة ا تخةةةاد بالكةةةوانت 

ا لقل  االهتنةا  بوضةا ا ة  يتم  اد دجل ل تخاد بليذ خن خلدأ خ ا حدبثلال نلاا  -الن ان
 ( 172-171، ت ت145-144ت ت ،2013)تاخج  ال  اتضت،  استبافي  إلدانيلا

  ، بتةةود عجةةم النجو ةةاد التةةي يحةةون دبر يحقيةةت  فةةامة التحةةون الا نةةي دااةةل الياخجةة
خ ل: ان فاض  فاكة  اةب   االيقةاالد باإلنتانةا دااللةا، ب لة  االهتنةا  عاسةت دا  نلةم 

   ل لتقييم أدام الجاخلين دي هاا النيان النجلوخاد الحد 

  ،بتود عجم النجو اد التةي يحةون دبر يحقيةت التنية  اإلداني عالياخجة ، ناةم سةجيلا لتحقيقةو
بضةةةأيي علةةةى نأس هةةةا  النجو ةةةاد: بتةةةود  قةةةون دةةةي ثقادةةة  الت  ةةةي  االسةةةتاايييي، بضةةةجف 

بن لتحقيةةةةت التنيةةةة  التةةةةي هةةةةي ال ةةةةليل ا -االهتنةةةةا  عزكيةةةةاد نلةةةةا  داالةةةةي لليةةةةودة النهس ةةةةي  
عةةزداناد الياخجةة  الن تلفةة ، بنقةة  الكةةوادن اإلدانضةة  النههلةة  لتلليةة  خت لبةةاد يحقيةةت  -اإلداني 

 ( 2019خا و22اليودة باالعتناد النهس ي )تاخج  ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 

  2013)تاخجةةةةة  ال  ةةةةةاتضت،  لةةةةة  االهتنةةةةةا  عجقةةةةةد دبناد يدنضليةةةةة  للناؤبسةةةةةين اإلدانضةةةةةين، 
 (، نام اهتنا  الياخج  بتدنضم القياداد الياخعي  بي ني   دنايلم 145ت

  ان فةةةاض خجةةةدالد الاضةةةا عةةةن خ ةةةا  الجنةةةل دااةةةل الياخجةةة  لةةةدر أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ
(، 2019خةا و22بخجابنيلم بالجاخلين بلا )تاخج  ال  اتضت، بحةدة الت  ةي  االسةتاايييي، 

لن ةةا  اإلداني دااةةل الياخجةة ، دجلةةى سةةليل ب ةةالط ان فةةاض خجةةدالد نضةةا ال ةة ب عةةن ا
-235، ت ت231، ت2016الن ان،  شفا ال تان  النيداني  لدناس  )إبةااهيم، خةانس

( أر ع اصا تودة ال دخاد ال  بي  ال اص  ببقجد ثق  ال  ب دي اإلدانضين، ببقجد 239
خللم خجلةم، تةامد كفامة اإلدانضين النل ي ، ببقجد انأني   ال  ب بيجااف اإلدانضين بيجا

 ايا ختحقق  ب  ب   لياة دي  لي  التابي  خن بتل  نلا ا بلا 

  ل  االهتنةا  بوضةا تلية  لتقيةيم ا دام النهس ةي بفيةاس نضةا الجةاخلين بالن ةتفيد ن خةن 
 ( 173ت ،2013تاخج  ال  اتضت، ال دخاد التي يقدخلا الياخج  )
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 :«External Environment Analysis»ثانًيا: تحليل البيئة الخارجية 

 على ال حو التالي: بتامدبخن ا لو يم التجاف على الفات النتاح  بالتلد داد النحتنل ، 
 «:Opportunities»الفرص املتاحة  -1

 أبات ها  الفات اينا  لي: ابين ل
  االييا  صوب االستقاان ال ياسي باال تقادي بيقحيق خ ان ال اضت 
 ان دي التجليم الياخجي بتود الم خت اخي على االست ن 
  بتةةةود عقةةةةون خقةةةاض  نابلةةةة  عال ةةةاني بدةةةةي النهس ةةةاد الدبليةةةة  الناخو ةةة  )بتانة التجلةةةةيم

 ( 76، ت2015الجالي، بحدة الت  ي  االستاايييي بدعم ال ياساد، 

  ل  ةةةب  خةةةن ال ةةةاي  النحلةةةي اإلتنةةةالي لإلنفةةةاا علةةةى 2014ي قةةةي  الدسةةةتون النقةةةاي  
( خ ةو علةى خةا  لةي: ةبيلتة   الدبلة  بت قةي  ن ةب  21نةادة )التجليم الياخجي، دقد نقا ال

% خن ال اي  القوخي اإلتنالي يتقةاعد 2خن اإلنفاا الح وخي للتجليم الياخجي ال يقل عن 
 ( 13، ت2014)تنلونض  خقا الجابي ، يدنضيياا حتى يتفت خا النجدالد الجالني ة 

  بيحقيةةةةت توديةةةةو،   قةةةةوت بتةةةود يشةةةةاضجاد ي ةةةةنن عقةةةةام باسةةةةتناان التجلةةةيم اليةةةةاخجي
 ، باالييةةا  النت ةةاخي 1972( القةةادن عةةا  49الدسةةتون ب ةةانور ي لةةيم الياخجةةاد ن ةةم )

نحةةو ضةةب  هةةا  التشةةاضجاد الحاكنةة  لن لوختةةو، دجلةةى سةةليل الن ةةان، يةةم إصةةدان  ةةانور 
إنشام الياخجاد التك ولوتي ، بإصدان  انور تد د للياخجاد ال اص  با هلي ، بإصدان 

ر إنشام داب  الياخجاد ا ت لي  عنقا )بتانة التجليم الجالي بالبحث الجلني،  انور عشأ
 ( 11، ت2018دك نلا

   التوتةةةو الح ةةةوخي نحةةةو تضةةةادة دعةةةم التجلةةةيم اليةةةاخجي بنبةةة  ا ةةة  ي ةةةوضا  ع  ةةة  الت نيةةة
 ، حيةةث يجتنةةد 2030الن ةةتداخ  النت ةةن   عاسةةتاايييي  الت نيةة  الن ةةتداخ : نؤضةة  خقةةا

ضا التجلةةةةةةيم الجةةةةةةالي علةةةةةةى خينوعةةةةةة  خةةةةةةن الن ةةةةةةاناد با هةةةةةةداف ا ةةةةةة  الح وخةةةةةة  لت ةةةةةةو 
االستاايييي  بالنشابعاد بالنبةادناد بالتةي يةايب  عشة ل بثيةت ع  ة  الت نية  الن ةتداخ  

(  86، ت2015)بتانة التجلةةيم الجةةالي، بحةةدة الت  ةةي  االسةةتاايييي بدعةةم ال ياسةةاد، 
ا نحو تضادة دعةم البحةث الجلنةي بن  بة  ا ة  ي ةوضا   ةالط ع  ة  بالتوتو الح وخي أك ا

الت ني  الن تداخ ، حيث انتلا بتانة التجليم الجالي بالبحث الجلني خن بضا استاايييي  
 ، بهةةي دةةي سةةجي 2018( دةةي الجةةا  STI-EGY2030الجلةةو  بالتك ولوتيةةا باالبتكةةان )

(ل بكلةط خةن 18، ت2018خ تنا نحو ي فيةاها )بتانة التجلةيم الجةالي بالبحةث الجلنةي، 
 االنيقام عن لوخ  البحث الجلني باالبتكان دي خقا، بيحقيت يني ها أتل 
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  اهتنةةةا  الدبلةةة  ع ةةةنار اليةةةودة بالتح ةةةين بالت ةةةوضا الن ةةةتنا للجنليةةة  التجلينيةةة  عناحلةةة  التجلةةةيم
اليةةةاخجي، عنةةةا  توادةةةت خةةةا الةةة لم الجالنيةةة ، بضلةةةات هةةةاا االهتنةةةا  بوضةةةو  دةةةي إنشةةةانلا لللي ةةة  

ةةا دةةي القوخيةة  ل ةةنار تةةودة التجلةةي م باالعتنةةاد، باعتنةةاد هةةا  اللي ةة  خحلياةةا بدبلياةةا، بضلةةات أك ا
يأسةةةيذ خااكةةة  ل ةةةنار اليةةةودة باالعتنةةةاد عن تلةةةف الياخجةةةاد بيأسةةةيذ بحةةةداد ياعجةةة  للةةةا  

(  بضلةةةات 172، ت2017النااكةة  دااةةةل الكليةةاد لةةةد لا خهاةةااد بأهةةةداف باضةةح  )اليةةة ان، 
بانةاخ  التجلةيم الف ةي بالتق ةي، بي ةوضا عجةم  هاا االهتنةا   ةالط دةي إنشةام هي ة  اعتنةاد تةودة

بةةةااخ  التجلةةةيم الجةةةالي باليةةةاخجي، باسةةةتحدات بةةةااخ  تد ةةةدة، بيحةةةد ث   اعةةةاد التابيةةة  بال ةةةم 
 ( 29-28، ت ت2019خانس11بالل دس  )بتانة التجليم الجالي بالبحث الجلني، 

  اد الكليةةةةاة حتنيةةة  حقةةةون خهس ةةةةاد التجلةةةيم اليةةةةاخجي علةةةى االعتنةةةةاد كج ةةةي داصةةةة  للتيييةةةا
ةةةا يجا ةةةل خةةن  لةةةل القةةةوانين التقليدكةةة  باللةةةوانق اللياب ااايةةة   بالت ةةوناد النااوبةةة  التةةةي  انةةةا داننا

(  بنتييةة  لةةالط، تاد عةةدد الكليةةاد الحاصةةل  علةةى اةةلادة االعتنةةاد 172، ت2017)اليةة ان، 
  إلةى 2017(  لية  عةا  87ا كادكني خن اللي   القوخي  ل نار تودة التجليم باالعتنةاد خةن )

٪ )بتانة التجلةةيم الجةةالي 6,12(  ليةة ، بب  ةةب  تضةةادة  ةةدنها 11  بوا ةةا )2018(  ليةة  عةةا  98)
(  ب ةةةد انج ةةةذ كلةةةط إكياعاةةةا علةةةى تةةةودة خهس ةةةاد 11، ت2018بالبحةةةث الجلنةةةي، دك ةةةنلا

(  ليةةةاد عالياخجةةة  علةةةى اةةةلادة االعتنةةةاد 8التجلةةةيم اليةةةاخجي عياخجةةة  ال  ةةةاتضت، دقةةةد حقةةةلا )
 ( 2019 ونيو20ي   القوخي  ل نار تودة التجليم باالعتناد، ا كادكني )الل

  التوسةةةا دةةةي إياحةةة  اةةةدخاد التجلةةةيم الجةةةالي باليةةةاخجي، خةةةن اةةة ن إياحةةة  خةةةا  لةةةي: إنشةةةام
تاخجاد بداب  تاخجاد ب لياد ح وخي ، بإنشام تاخجاد ااص  بأهلي  بخجاهد ااصة ، 

ولةةةةوتي، بتضةةةةادة أعةةةةداد ال ةةةة ب بي ةةةةوضا الل يةةةة  ا ساسةةةةي  للتجلةةةةيم اليةةةةاخجي الف ةةةةي بالتك 
بأع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ بالبةةةاح ين، بي ةةةوضا الن تشةةةفياد الياخعيةةة ، بتضةةةادة خواتنةةة  بتانة 

، ت 2018التجلةةيم الجةةالي بالبحةةث الجلنةةي )بتانة التجلةةيم الجةةالي بالبحةةث الجلنةةي، دك ةةنلا
تاخجةة  (  ب ةةد انج ةةذ هةةاا التوسةةا إكياعاةةا علةةى ال ةةدخاد التجلينيةة  التةةي يقةةدخلا 8-3ت

ال  اتضت، دقد بادت النيلةذ ا علةى للياخجةاد دةي اتتناعةو الشةلاي الن جقةد  ةو  ال نةيذ 
  خةةةةن حيةةةةث النلةةةةدأ علةةةةى الةةةةم تاخجةةةة  ال  ةةةةاتضت إلنشةةةةام تاخجةةةة  2020 1 16النوادةةةةت 

الشةةافي  ا هليةة ، خةةا يحوضةةل ال لةةم إلةةى لي ةة  إنشةةام الياخجةةاد ال اصةة  با هليةة  لفحةة  
(،  نةةا ينةا النوادقة  سةةاعقاا علةى إنشةام دةةا  2020  ةا ا18، النلةف  ةاخ ا )تاخجةة  أسةوار

 ( 2017نودنلا27تد د لياخج  ال  اتضت عند    الجااا خن نخ ار )تاخج  ال  اتضت، 
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   يشةةييا بتانة التجلةةيم الجةةالي بالبحةةث الجلنةةي خ تلةةف الياخجةةاد النقةةاض  لت ةةوضا  ادةة
  بالنيتنعية  بلةا، بكلةط خةن اة ن خ وناد بتوانةم الجنلية  التجلينية  بالبح ية  بالتدنضلية

ي ليم خ اعق  أد ل تاخج  خقاض ، حيث يم يكاضم الياخجاد الفةان ة دةي النوسةم ا بن 
  2018نةةةودنلا6-3للةةةا  الن ةةةاعق  اةةة ن خ تةةةدر اةةةباب الجةةةالم الن جقةةةد دةةةي الفتةةةاة خةةةن 

 ( 10، ت2018)بتانة التجليم الجالي بالبحث الجلني، دك نلا
  ( 22باإل لينيةة  للياخجةةاد النقةةاض ، دقةةد احتلةةا خقةةا النايبةة  ) الدبليةة  الن انةة يح ةةن

( دبلة  دةي النهاةا الفاعةي ال ةات عجةدد الياخجةاد النقة ف  136عالنياةا خةن إتنةالي )
( عالنياةةةا دةةةي النهاةةةا الفاعةةةي ال ةةةات عال  ةةةب  الن وضةةة  2عالنياةةةا دةةةي الدبلةةة ، بالنايبةةة  )

هاةةةاار دا،يةةةار لنهاةةةا النجادةةة  لل ةةة ب النلتحقةةةين عياخجةةةاد خقةةة ف  عالنياةةةا، بهنةةةا خ
  )خهس   خحند بن نااد تن خ تو  للنجاد ، باناخ  ا خم النتحدة 2019الجالني للجا  

 ( 260، ت2019اإلنناني، نودنلا
  ي ةةةون خ لوخةةةة  البج ةةةةاد الوا يةةةة ، دقةةةةد تاد عةةةدد النبجةةةةوثين النقةةةةاضين للحقةةةةون علةةةةى

( 1150  إلى )2017عا   ( خبجوثاا950دنتاد تاخعي  عليا بدي خلناد علني  خن )
)بتانة التجلةةةةةيم الجةةةةةةالي بالبحةةةةةث الجلنةةةةةةي، ( خبجوثاةةةةةةا 200  بوا ةةةةةا )2018خبجوثاةةةةةا عةةةةةةا  

 ( 32، ت2018دك نلا
  ا ا تيةةةدا تضةةةادة ال لةةةم االتتنةةةاعي علةةةى التجلةةةيم اليةةةاخجي خةةةن تانةةةم الوادةةةد ن كن ةةةل نادةةةدا

( 52235ن )(، دقد تاد عدد ال ة ب الوادةد ن عةو خة172، ت2017)الي ان، لني انيتو 
( االباةةةا دةةةي الجةةةا  اليةةةاخجي 55507  إلةةةى )2018 2017االباةةةا دةةةي الجةةةا  اليةةةاخجي 

باإلحقةةام،  الجاخةة  للتجل ةة  النا ةة ي  )اليلةةات ( االةةم3272  بوا ةةا )2019 2018
 ( 192، ت2019أكتوبا 

   بتود خشةابعاد يجةابر بايفافيةاد اةااك  بةين بتانة التجلةيم الجةالي ببةين خهس ةاد دبلية
  بتاخجةةاد أت ليةة  خاخو ةةة ، خ ةةل: االيفافيةةاد باللابيكةةةوالد النو جةة  بةةين الةةةوتانة بإ لينيةة

بالياخجةةةاد ا ت ليةةة  التاليةةة : تاخجةةة  او يةةةو الجاصةةةن  بتاخجةةة   و وتةةةاكوضن بتاخجةةة  
، هياباةةةةةينا عالياعةةةةةار بتاخجةةةةة  باسةةةةةيدا عالياعةةةةةار )بتانة التجلةةةةةيم الجةةةةةالي بالبحةةةةةث الجلنةةةةةي

 خا االيحاد ا بنببي  بايفافياد الشااك (، 2019 وليو24
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 (  31تضةةادة أعةةداد البةةاح ين النت ققةةين دةةي التجلةةيم الجةةالي، دقةةد احتلةةا خقةةا النايبةة )
عالنياةةةا دةةةي النهاةةةا الفاعةةةي ال ةةةات عال  ةةةب  الن وضةةة  للبةةةاح ين النت ققةةةين دةةةي التجلةةةيم 

  )خهس ة  خحنةد 2019الجالي، بهو أحد النهاااد الفا،ي  لنهاا النجاد  الجالني للجةا  
 ( 260، ت2019ن نااد تن خ تو  للنجاد ، باناخ  ا خم النتحدة اإلنناني، نودنلاب

  اهتنةةا  بتانة التجلةةيم الجةةالي بالبحةةث الجلنةةي بةةدعم الل يةة  التحتيةة  بب ةةام القةةدنادل لتحقيةةت
( خجنةة ا خا  ضاةةا دةةي 56التنيةة  دةةي البحةةث الجلنةةي، دجلةةى سةةليل الن ةةان، يةةم دعةةم إنشةةام )

النااك  البح ي ، بيم اا  بانةاخ  اةباب البةاح ين الةاي  لةدف إلةى الياخجاد بالنجاهد ب 
الن اهن  دي ب ام بي وضا القاعدة الجلني  دي خقةا، بيةم اةا  بانةاخ  دعةم النةهينااد 

بتانة التجلةةةيم الجةةةالي ببنش الجنةةةل،  نةةةا يةةةم اةةةا  بانةةةاخ  دعةةةم خااكةةة  التنيةةة  الجلنةةةي )
 ( 15-14، ت ت2018، بالبحث الجلني

   بةةةةاب  البحةةةةث الجلنةةةةي عالقةةةة اع  بيجنيةةةةت  ة التجلةةةةيم الجةةةةالي بالبحةةةةث الجلنةةةةيبتان اهتنةةةةا
( حاضة اد دةي تاخجة  أسةيو  3التق يا النحلي، دجلى سليل الن ةان، يةم دعةم بإنشةام )
( حاضةةة   دةةةي أ ةةةاليم خقةةةا 17بهليوبةةةولذ بتنعيةةة  ايقةةةان، ليقةةةل عةةةدد الحاضةةة اد )
ا دي الياخجاد بالنااك  بالنجاهد الن تلف ،  نا يم استكنان اب   خ ايم نقل التك ولوتي

 ، بيةةم اةةا  2018 2017( خ تةةم حتةةى عةةا  43البح يةة  ليقةةل عةةدد الن ايةةم إلةةى )
باناخ  دعم ا عحات بالت نية  التك ولوتية ،  نةا يةم اةا  بانةاخ  دعةم البحةوت ا ساسةي  

 ،بتانة التجلةةةةيم الجةةةةالي بالبحةةةةث الجلنةةةةي)بالت ليقيةةةة  ببانةةةةاخ  يلليةةةة  احتياتةةةةاد النيتنةةةةا 
 ( 7-6، ت ت3-2، ت ت2018

  اي ةةا  ال  ةةاا اليياادةةي، بتضةةةادة   ادةة  ال ةة ار دةةي خحةةةي  الياخجةة ، بتضةةادة التينجةةةاد
الق ا،ي  بال نا،ية  اليد ةدة دةي ال  ةاا القةحاابي للنحادلة ، بانتشةان عةدد خةن النةدر 

 ةل هةا  أخةون إكا  ( 158-157، ت ت2013تاخجة  ال  ةاتضت، اليد دة عالنحادل  )
ةةا ختاحة  ل نيقةام عالياخجةة  بيح ةين تةةودة أخ ةن اسةت  نانها عقةةونة تيةدة، أصةبحا داصا

 خ اتايلا، بخن ثم يحقيت يني ها 
   تاخجة  بتود إفبان باضةق خةن  لةل أدةااد النيتنةا النحلةي علةى اللةااخ  الننية ة عالياخجة(

 ، بهاا خا  ةددا الياخجة  إلةى إنشةام(2019خا و22ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، 
 بااخ  خني ة تد دة ع ليايلا الن تلف  عقونة خ تناةل لنواتل  هاا االفبان النت ا د 
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   تضادة الوعي ال قادي لدر أدااد النيتنا النحلي بدبن الياخج  دي ادخ  النيتنةا بي نية
بةةةدبنها دةةةي حةةةل  -علةةةى  ادةةة  الن ةةةتوضاد-اللي ةةة ، بتضةةةادة بعةةةي الن ةةة ولين عالنحادلةةة  

 ف  خش  د النيتنا الن تل

  االستفادة خن عجم تلاد النيتنا النحلي دي يةدنضم أع ةام هي ة  التةدنضذ بال ة ب
 دي خيان يك ولوتيا النجلوخاد بااليقاالد 

   بتةةةةود   ةةةةواد ايقةةةةان بةةةةين الياخجةةةة  بالجد ةةةةد خةةةةن اليلةةةةاد الح وخيةةةة  با هليةةةة ،  فيلةةةة
)تاخجةةة  عاالسةةةتفادة خةةةن الت ةةةون اللانةةةل دةةةي خيةةةان يك ولوتيةةةا النجلوخةةةاد بااليقةةةاالد 

 ( 165-164، ت ت160، ت2013ال  اتضت، 
 «:Threats»التهديدات املحتملة  -2

 أبات ها  التلد داد اينا  لي: ابين ل
  يبااه خجدن ال نو اال تقادي، حيث بلغ ال ةاي  النحلةي اإلتنةالي للفةاد الواحةد دةي خقةا

لتةةي يحتةةل ( دبالن أخاض ةةي دةي سةة يادونة ا04104,64( دبالن أخاض ةي، خقابةةل )5733,2)
  2019( دبلةة  دةةي يقاضةةا الت اد ةةي  الجةةالني للجةةا  141النايبةة  ا بلةةى عالنياةةا خةةن بةةين )

«The Global Competitiveness Report 2019»  نةةا احتلةةا خقةةا النايبةة  ،
( عالنياا دي النهاا الفاعي ال ات عاستقاان اال تقاد الكلةي، بهةو أحةد النهاةااد 135)

  (World Economic Forum, 2019, p.198, p.506) الفا،ي  للاا التقاضا
  ال دنة ال  لي  للنواند النتاح ، بعد  است نانها عالش ل ا خ ل 
  للةةةون عجةةةم ا تخةةةاد النايب ةةة  عال ا ةةة  بالنيةةةا  باليةةةاام، بانيبةةةا  كلةةةط عقةةةونة  ليةةةاة

 عةةةالتجليم اليةةةاخجي بالبحةةةث الجلنةةةي )بتانة التجلةةةيم الجةةةالي، بحةةةدة الت  ةةةي  االسةةةتاايييي
 ( 76، ت2015بدعم ال ياساد، 

  الت ةةون اللانةةل بال ةةةاضا دةةي يك ولوتيةةةا النجلوخةةاد بااليقةةاالد خةةةا  قةةون اإلخ انيةةةاد
( عالنياةةا عنهاةةا االعتنةةاد علةةى 106لن حقةة  هةةاا الت ةةون، دقةةد احتلةةا خقةةا النايبةة  )

 ةي  يك ولوتيا النجلوخةاد بااليقةاالد، بهةو أحةد النهاةااد الفا،ية  الةواندة بتقاضةا الت اد
،  نةةا  (World Economic Forum, 2019, p.200)  2019الجةةالني للجةةا  

( عالنياةةةةا عنهاةةةةا يك ولوتيةةةةا النجلوخةةةةاد بااليقةةةةاالد، بهةةةةو أحةةةةد 96احتلةةةةا النايبةةةة  )
 The Global»  2019النهاةةةةةااد الفا،يةةةةة  لنهاةةةةةا االبتكةةةةةان الجةةةةةالني للجةةةةةا  

Innovation Index 2019 »(Cornell University, INSEAD, & WIPO, 

2019, p.252) ا عةةةن ، بياييةةةم خقةةةا دةةةي النهاةةةا ا ايةةةا  لةةةات أنةةةو ال  ةةة ان عجيةةةدا
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ةةةةا   ، بالتةةةةي 2030الت نيةةةة  الن ةةةةتداخ : نؤضةةةة  خقةةةةا السةةةةتاايييي خ ةةةةتلدداد خقةةةةا بدقا
)بتانة   2020( عالنياةا دةي هةاا النهاةا عحلةون عةا 50ي تلدف الوصون إلةى النايبة  )

 ( 20، ت2016، خا والت  ي  بالنتاعج  باإلص   اإلداني 
  اي ةةةا  الجقةةةا الحةةةالي عالتةةةددت النجادةةةي بالنجلوخةةةايي اللانةةةل بالنت ةةةان ، بضةةةجف القةةةدنة علةةةى

خواكلتو، بدوضى عجم النجلوخةاد ال ايية  عةن هةاا التةددت، ب لة  خقةدا يتلا، خنةا  ةهثا سةلباا 
  (166-165، ت ت2013)تاخج  ال  اتضت، على نب  االنتنام بالنواا   لدر ال  ب 

  على الاام خن انيفا  خ توضاد االنفاا الح وخي على التجلةيم اليةاخجي بالبحةث الجلنةي اة ن
ال ةة واد الناضةةي ، إال أنةةو لةةم  ايةةت إلةةى ال نوحةةاد النيتنعيةة ،  نةةا أنةةو لةةم كقةةل إلةةى ال  ةةب  

 ، ابال  ةب  لإلنفةاا الح ةوخي علةى التجلةةيم 2014الن ققة  لةو بالنحةددة عالدسةتون النقةةاي 
( خةةةن 21ت ةةةق ان فةةةاض ن ةةةلتو عةةةن ال  ةةةب  الن ققةةة  لةةةو بالنحةةةددة عالنةةةادة )اليةةةاخجي،  
حيةةةث يةةة   هةةةا  النةةةادة علةةةى خةةةا  لةةةي: ةبيلتةةة   الدبلةةة   -بالتةةةي سةةةلت اإلاةةةانة اليلةةةا-الدسةةةتون 

% خةةن ال ةةاي  القةةوخي 2بت قةةي  ن ةةب  خةةن اإلنفةةاا الح ةةوخي للتجلةةيم اليةةاخجي ال يقةةل عةةن 
)تنلونضةةةة  خقةةةةا الجابيةةةة ، النجةةةةدالد الجالنيةةةة ة  اإلتنةةةةالي يتقةةةةاعد يةةةةدنضيياا حتةةةةى يتفةةةةت خةةةةا

(، ببنقاننةةةةةةةة  كلةةةةةةةةط عحيةةةةةةةةم اإلنفةةةةةةةةاا علةةةةةةةةى التجلةةةةةةةةيم اليةةةةةةةةاخجي دةةةةةةةةي الجةةةةةةةةا  13، ت2014
( خليةةور ت يةةو،  نةةا بلةةغ حيةةم 25754 ، نيةةد أر حيةةم هةةاا اإلنفةةاا  ةةد بلةةغ )2018 2017

، ببلةغ حيةم ( خليور ت يةو5,3588442)ال اي  النحلي اإلتنالي عا سجان ال ابت  ل فذ الجا  
( خليةةةور ت يةةةو 9,4333897)ال ةةةاي  النحلةةةي اإلتنةةةالي عا سةةةجان اليانضةةة  لةةة فذ هةةةاا الجةةةا  

(، أي 161، ت110-109، ت ت 2019)اليلةةات النا ةة ي للتجل ةة  الجاخةة  باإلحقةةام، 
على التجلةيم اليةاخجي خةن ال ةاي  النحلةي اإلتنةالي عا سةجان ال ابتة  أر ن ب  االنفاا الح وخي 

(، ٪59,0(، بن ةةةلتو خةةةن ال ةةةاي  النحلةةةي اإلتنةةةالي عا سةةةجان اليانضةةة  بليةةةا )٪72,0بليةةةا )
بهايةةار ال  ةةلتار أ ةةل خةةن ال  ةةب  النحةةددة عالدسةةتون  ببال  ةةب  لإلنفةةاا الح ةةوخي علةةى البحةةث 

( خةةةةن 23الجلنةةةةي،  ت ةةةةق ان فةةةةاض ن ةةةةلتو عةةةةن ال  ةةةةب  الن ققةةةة  لةةةةو بالنحةةةةددة عالنةةةةادة )
ا  لةةةي: ةيكفةةل الدبلةةة  حاضةةة  البحةةث الجلنةةةي بيشةةةيا الدسةةتون، حيةةةث يةة   هةةةا  النةةةادة علةةى خةةة

خهس ةةايو، عاعتبةةةان  بسةةةيل  لتحقيةةت ال ةةةيادة الوا يةةة ، بب ةةةام ا تقةةاد النجادةةة ، بياعةةةى البةةةاح ين 
% خةةن ال ةةاي  القةةوخي 1بالن تةةاعين، بي قةة  لةةو ن ةةب  خةةن اإلنفةةاا الح ةةوخي ال يقةةل عةةن 

)تنلونضةةةة  خقةةةةا الجابيةةةة ، يةةةة ة اإلتنةةةةالي يتقةةةةاعد يةةةةدنضيياا حتةةةةى يتفةةةةت خةةةةا النجةةةةدالد الجالن
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ببنقاننةةةةةةةة  كلةةةةةةةةط عحيةةةةةةةةم اإلنفةةةةةةةةاا علةةةةةةةةى البحةةةةةةةةث بالت ةةةةةةةةوضا دةةةةةةةةي الجةةةةةةةةا   (،13، ت2014
بتانة التجلةيم الجةالي ( خليةان ت يةو )19,19 ، نيد أر حيم هاا اإلنفاا  د بلةغ )2018 2017

عليةةو خةةن ال ةةاي  النحلةةي ببح ةةاب ن ةةب  االنفةةاا الح ةةوخي (، 2، ت2018بالبحةةث الجلنةةي، 
 53,0نيةد أنلةةا بليةةا ) -ال ةابت اإلاةةانة إليلةةا-الي عا سةةجان ال ابتة  ببا سةةجان اليانضةة  اإلتنة

 ( على التوالي، بهايار ال  لتار أ ل خن ال  ب  النحددة عالدستون ٪ 44,0( ب)٪
   تضةةادة ال لةةم االتتنةةاعي علةةى التجلةةيم اليةةاخجي خةةا ضةةجف القةةدنة علةةى االسةةتياع  للةةا

( 1756475عةةداد ال ةة ب النقيةةد ن عالياخجةةاد الح وخيةة  )ال ضةةادة، حيةةث بلةةغ إتنةةالي أ 
باإلحقةام،  الجاخة  للتجل ة  النا ة ي    )اليلةات2019 2018االباةا دةي الجةا  اليةاخجي 

( عالنياةةا دةةي خهاةةا 96(، بهةةاا أدر إلةةى احةةت ن خقةةا النايبةة  )6، ت2019أكتةةوبا 
اد الفا،يةة  لنهاةةا ختوسةة  عةةدد ال لبةة  لكةةل خجلةةم دةةي التجلةةيم الجةةالي، بهةةو أحةةد النهاةةا 

  )خهس ةةة  خحنةةةد بةةةةن نااةةةد تن خ تةةةو  للنجادةةة ، بانةةةاخ  ا خةةةةم 2019النجادةةة  الجةةةالني
 ( 260، ت2019النتحدة اإلنناني، نودنلا

  االسةةةتناان دةةةي سياسةةة   لةةةون ال ةةة ب النتبجةةة  حالياةةةا، بالتةةةي يةةةهدي إلةةةى إحةةةدات أتخةةةاد
يوتضةا ال ة ب علةى عالتجليم الياخجي بضجف خ ةتور ااضييةو، حيةث  ةتم االعتنةاد دةي 

بدقاا لنعيان خينو  الدنتاد التي حقلوا عليلا  -بدت ها  ال ياس  –الكلياد الن تلف  
 دي الادة ال انوض  الجاخ  بخا كجادللا، دبر ال لا إلى  دنايلم باحتياتايلم بخلانايلم 

  يةةدني خ ةةتور التجلةةيم ال ةةانوي، ببالتةةالي يةةدني خ ةةتور ااضييةةو الةةا ن كشةة لور خةةدا د
 لتجليم الياخجي ل

  ان فةةاض دادعيةة  الةةتجلم لةةدر ال ةة ب بال يةةا  ايةةول ع ةةلم تضةةادة خجةةدالد الب الةة  بةةين
 ( 173-172، ت ت2017ااضيي هاا ال و  خن التجليم )الي ان، 

  قةةةون التشةةةاضجاد عةةةن خواكبةةة  الت ةةةون الجةةةالني دةةةي التجلةةةيم اليةةةاخجي، بتنةةةود عجةةةم 
، د    ان  انور (156، ت153، ت2013ت، )تاخج  ال  اتضالقوانين باللوانق النالي  
هو القانور النجنون  -نام إداان يجدك د عليو عاستناان –( 49ي ليم الياخجاد ن م )

   1972عو حتى اآلر خ ا إصدان  عا  
  التيييةةةا الن ةةةةتنا للقيةةةةاداد الوتانضةةة ، بعةةةةد  اسةةةةتقاان ال ياسةةة  التجلينيةةةة  لناحلةةةة  التجلةةةةيم

  (163، ت2013)تاخج  ال  اتضت، الياخجي 
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  ضجف الج    بين سياس  التجليم الياخجي بال    الت نوضة  النيتنعية ، بهةاا  ت ةلم دةي
إحةةدات ديةةوة بةةين خ اتايةةو بحاتةةاد سةةوا الجنةةل،   ةةت  ع لةةا دةةانم  ليةةا دةةي ااضيةةي 
ا علةةةى كلةةةط،  عجةةةم الت ققةةةاد بعيةةة   ليةةةا دةةةي ااضيةةةي ي ققةةةاد أاةةةار  بيأكيةةةدا

  2018اد ال لاضةة  عالياخجةةاد الح وخيةة  دةةي الجةةا  تةةامد ال  ةةب  الن وضةة  ل اضيةةي الكليةة
)اليلةةةةةةةات النا ةةةةةةة ي للتجل ةةةةةةة  الجاخةةةةةةة  ( ٪2,22(، بل اضيةةةةةةةي الكليةةةةةةةاد الجنليةةةةةةة  )8,77٪)

  دةي 2019،  نا أاان خهاا النجاد  الجةالني للجةا  (40، ت2019باإلحقام، نودنلا
ولوتيةةةا بالل دسةةة  أحةةد خهاةةةاايو الفا،يةة ، بهةةةو ال  ةةةب  الن وضةة  ل اضيةةةي بةةةااخ  الجلةةو  بالتك 

)خهس ةة  خحنةةد ( عالنياةا 102بالاضاضةياد دةةي التجلةيم الجةةالي إلةةى احةت ن خقةةا النايبةة  )
 ( 260، ت2019بةةن نااةةد تن خ تةةو  للنجادةة ، بانةةاخ  ا خةةم النتحةةدة اإلننةةاني، نةةودنلا

بهةةا  الفيةةوة ي ةةللا دةةي يفةةا م خشةة ل  الب الةة  بةةين ااضيةةي هةةاا التجلةةيم، حيةةث بلةةغ خجةةدن 
دةةةي الابةةةا ا بن خةةةن الجةةةا   ٪(15ين حنلةةة  النههةةةل اليةةةاخجي بدةةةوا اليةةةاخجي )الب الةةة  بةةة
(  بدةةةي هةةةاا 6أ، ت2019)اليلةةةات النا ةةة ي للتجل ةةة  الجاخةةة  باإلحقةةةام،  ونيةةةو  2019

( 124  إلةةى احةةت ن خقةةا النايبةة  )2019النجادةة  الجةةالني للجةةا   القةةدد، أاةةان خهاةةا
ضةةة  للب الةةة  دةةةي أبسةةةا  القةةةور الجاخلةةة  عالنياةةةا دةةةي النهاةةةا الفاعةةةي ال ةةةات عال  ةةةب  الن و 

( عالنياةةا دةةي النهاةةا الفاعةةي ال ةةات 82الحاصةةل  علةةى يجلةةيم ختقةةد ، باحت للةةا النايبةة  )
)خهس   خحند بن نااةد تن خ تةو  للنجادة ، بانةاخ  ع لول  الج ون على  ور عاخل  خاهاة 

 ( 260-259، ت ت2019ا خم النتحدة اإلنناني، نودنلا
 جليم الياخجي دي عجم الللدار، عنا   ضد خن حدة الن اد   )بتانة التجليم انيفا  تودة الت

 ( 76، ت2015الجالي، بحدة الت  ي  االستاايييي بدعم ال ياساد، 

  نام يح ن ياييم خقا عالنياا دي عجةم النهاةااد بالتقةانضا الدبلية  خ ةل يح ةن ياييللةا
 ، حيةث احتلةا 2018م عةن عةا  ( خااية3  بوا ا )2019عنهاا االبتكان الجالني للجا  

  خقابةةةل احت للةةةا النايبةةة  2019( دبلةةة  دةةةي الجةةةا  129( عالنياةةةا خةةةن بةةةين )92النايبةةة  )
  النايبةة  2019 ، بناةةم احت للةةا بلةةاا النهاةةا دةةي الجةةا  2018( عالنياةةا دةةي الجةةا  95)
دةةةي  ( عالنياةةةا55( عالنياةةةا دةةةي النهاةةةا الفاعةةةي ال ةةةات عةةةالتجليم الجةةةالي، بالنايبةةة  )108)

 & ,Cornell University, INSEADالنهاةا الفاعةي ال ةات عالبحةث بالت ةوضا )

WIPO, 2019, p.252) إال أر هةاا التح ةن بهةاا الن ةتور الةاي بصةلا إليةو خقةا ،
ةةةا السةةةتاايييي   دةةةي هةةةا ن النهاةةةاضن الفةةةاعيين، خةةةا تاال عجيةةةد ن عةةةن خ ةةةتلدداد خقةةةا بدقا

( 85ي ي ةةةةتلدف الوصةةةةون إلةةةةى النايبةةةة  ) ، بالتةةة2030الت نيةةة  الن ةةةةتداخ : نؤضةةةة  خقةةةةا 
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( عالنياةةةا عةةةو عحلةةةون 60  بالنايبةةة  )2020عالنياةةةا عنهاةةةا االبتكةةةان الجةةةالني عحلةةةون عةةةا  
ةةةا بصةةةون خقةةةةا إلةةةى النايبةةة  )2030 ( عالنياةةةا دةةةي النهاةةةةا 90 ، بالتةةةي ي ةةةتلدف أك ا

البحةث ( عالنياا دةي النهاةا الفاعةي ال ةات ع40الفاعي ال ات عالتجليم الجالي بالنايب  )
، 2016  )بتانة الت  ةي  بالنتاعجة  باإلصة   اإلداني، خةا و2020بالت وضا عحلون عةا  

ةةةةا لنهاةةةةا االبتكةةةةان 20ت (  بخةةةةن خهاةةةةااد يةةةةدني تةةةةودة التجلةةةةيم اليةةةةاخجي النقةةةةاي بدقا
( عالنياا دي النهاةا الفاعةي ال ةات 99  خا  لي: احت ن خقا النايب  )2019الجالني 

( عالنياةةةا دةةةي النهاةةةا 77لجلةةةو  بالل دسةةة ، باحت للةةةا النايبةةة  )عال  ةةةب  الن وضةةة  ل اضيةةةي ا
الفاعي ال ات عالحااك الداالي للتجليم الجالي  بخن خهاااد يدني تودة خ لوخة  البحةث 

ةةةا للةةةاا النهاةةةا خةةةا  لةةةي: احةةةت ن خقةةةا النايبةةة  ) ( عالنياةةةا دةةةي 61بالت ةةةوضا عنقةةةا بدقا
لكةةل خليةةور ن ةةن ، باحت للةةا النايبةة  النهاةةا الفاعةةي ال ةةات عجةةدد البةةاح ين بةةدبا   اخةةل 

( عالنياا دي النهاا الفاعي ال ات ب  ةب  االنفةاا علةى البحةث بالت ةوضا خةن ال ةاي  51)
( عالنياا دةي النهاةا الفاعةي ال ةات عالياخجةاد 48النحلي اإلتنالي، باحت للا النايب  )

 QS University Ranking (Cornell( نيةةو  دةةةي 3الحاصةةل  علةةةى يقةةة يا )

University, INSEAD, & WIPO, 2019, p.252 ) 
  على الاام خن إنشام اللي ة  القوخية  ل ةنار تةودة التجلةيم باالعتنةاد التةي يةدعم يح ةين

ةةا دةةي تةةةودة  ةةةا خلحولا تةةودة التجلةةيم عاخةة  بالتجلةةةيم اليةةاخجي ااصةة ، إال أر ه ةةاك يااتجا
الجةةالني للجةةا   خهس ةةاد التجلةةيم اليةةاخجي بتةةودة خ اتايةةو، حيةةث كشةةيا خهاةةا النجادةة 

( عالنياا دي النهاا الفاعي ال ةات عن اتةاد 66  إلى احت ن خقا النايب  )2019
( عالنياةةا دةةي النهاةةا الفاعةةي ال ةةات 108التجلةةيم الجةةالي بتوديةةو، باحت للةةا النايبةة  )

)خهس ةةة  خحنةةةد بةةةن نااةةةد تن خ تةةةو  للنجادةةة ، بانةةةاخ   عيةةةودة خهس ةةةاد البحةةةث الجلنةةةي
 ( 260، ت2019اني، نودنلاا خم النتحدة اإلنن

   ضةةةةجف التجةةةةابر بةةةةين خهس ةةةةاد التجلةةةةيم اليةةةةاخجي بالق اعةةةةاد بالنهس ةةةةاد النيتنعيةةةة
( عالنياةا 80الن تلف  دةي خيةاالد البحةث الجلنةي بالت ةوضا، دقةد احتلةا خقةا النايبة  )

دةةي خهاةةا التجةةابر بةةين الياخجةةاد بالق اعةةاد دةةي خيةةاالد البحةةث بالت ةةوضا، بالنايبةة  
( دةةةي خهاةةةا االبتكةةةان 81ا دةةةي خهاةةةا االبتكةةةان دةةةي اإلنتةةةاي، بالنايبةةة  )( عالنياةةة119)

النيتنجي، بها  النهاااد ال  ث  هي خهاااد دا،ي   ت ن لا خهاةا النجادة  الجةالني 
)خهس ةةةة  خحنةةةةد بةةةةن نااةةةةد تن خ تةةةةو  للنجادةةةة ، بانةةةةاخ  ا خةةةةم النتحةةةةدة   2019للجةةةةا  

 ( 260، ت2019اإلنناني، نودنلا
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 تكاد ةة  بةةين خهس ةةاد التجلةةيم اليةةاخجي الح وخيةة  ببةةين خهس ةةةاد بتةةود خ اد ةة  ايةةا خ
عنا ينلكو خن إخ انياد بخي انياد،  -النت ا د عددها عاستناان-التجليم الياخجي ال ات 

 حيث يهدي ها  الن اد   إلى  ل  دات الجنل النتاح  ل اضيي الياخجاد الح وخي  

 يةت ا هةداف التةي بضةجا خةن ضجف  دنة خشابعاد ي وضا التجليم اليةاخجي علةى يحق
تاخجة  ال  ةاتضت، بحةدة أتللا، ب ل  النشابعاد دي خيدار ادخ  النيتنا بي ني  اللي   )

 ( 2019خا و22الت  ي  االستاايييي، 

  ، الققةةون النلحةةوظ دةةي نصةةد خهاةةااد بإحقةةانياد سةةوا الجنةةل بالتجلةةيم عشةة ل خنةة ل
نة التجلةةةةةيم الجةةةةةالي، بحةةةةةدة بالت ةةةةةانب دةةةةةي اإلحقةةةةةانياد علةةةةةا النهس ةةةةةاد الواحةةةةةدة )بتا

 ( 76، ت2015الت  ي  االستاايييي بدعم ال ياساد، 

  ضجف خوامخ  خ اتاد التجليم الياخجي الحتياتاد سوا الجنل با   الت ني  عنقا
عقف  عاخة  ببنحادلة  الشةافي  عقةف  ااصة ل نلةااا لقلة  التجةابر الن نةا بالواضةق بةين 

يةدنضم ال ة ب أث ةام خاحلة  الب ةالونضوس،  الياخج  ببين النقةانا بالشةا اد دةي خيةان
ب ل  االهتنا  بوضا  واعد بياناد لنجاد  احتياتاد سوا الجنل دااةل النحادلة ، بهةاا 
 هدي إلى ضجف دات الجنل ل اضيي الياخج  دااةل النهس ةاد الن ةتفيدة عالنحادلة  

 ( 155-154، ت ت2013)تاخج  ال  اتضت، 
 تةدنضذ للجنةل دةي  يانةاد خ اد ة  لنهس ةاد التجلةيم اييا  عدد  ليا خن أع ةام هي ةو ال

بب اصةة  ا كفةةام  –اليةةاخجي الح وخيةة ، خ ةةل الياخجةةاد بالنجاهةةد ال اصةة ، أب فيةةاخلم 
عال ةةةةفا للتةةةةدنضذ عال ةةةةانيل بكلةةةةط خةةةةن أتةةةةل الحقةةةةون علةةةةى عانةةةةد خةةةةالي أكلةةةةا  -خةةةة لم

 .(، بيح ين أبضاعلم النعيشي 172، ت2017)الي ان، 
 دلةي  -النحادلة  الحاضة   لياخجة  ال  ةاتضت -ي  لنحادل  الشةافي  انيفا  الك اد  ال  ان

يجةةد ثالةةث أكلةةا خحادلةة  علةةى خ ةةتور الينلونضةة  خةةن حيةةث عةةدد ال ةة ار، دقةةد بلةةغ عةةدد 
( ن ةةةةةن ، بكلةةةةةط بدةةةةةت يقةةةةةد ااد اليلةةةةةات 7459413  نحةةةةةو )2019 7 1سةةةةة انلا دةةةةةي 

  باإلحقةةةةةةام، النا ةةةةة ي للتجل ةةةةة  الجاخةةةةةة  باإلحقةةةةةام )اليلةةةةةةات النا ةةةةة ي للتجل ةةةةةة  الجاخةةةةة
(، بال اط أر ها  الك اد  ال  اني  النايفج  ال يت اسم خا خواند 40، ت2019سلتنلا

بإخ انيةةةاد الياخجةةة  النتاحةةة ،  نةةةا أنلةةةا يةةةهثا عال ةةةلم علةةةى خ ةةةتور ال ةةةدخاد التجلينيةةة  
 بالبح ي  بالنيتنعي  التي يقدخلا الياخج   ب ام النحادل  



 حسن مصطفى حسن سليمد. 
 

 92 

 بينوضةةل خهس ةةاد التجلةةيم اليةةاخجي الح ةةوخي  يةةدني دبن النشةةان   النيتنعيةة  دةةي دعةةم
 عالش ل بالن تور الن لوبين 

  ،ت 2017 لةة  الةةدنتاد الوليفيةة  التةةي ي ةةنق بتجيةةين إدانضةةين بد يةةين تةةدد )اليةة ان ،
(، عالياخجاد، خنا  هدي إلى ان فاض تودة ال ةدخاد اإلدانضة  النقدخة  173-172ت

 بلا لل  ب 
 ن عالنيتنا النحي  عالياخج  عةن االسةتجان  بلةا، احيا  عجم الن  ولين بنتان ا عنا

 باالستفادة خن الاايلا، باالعتناد على خهس اد التجليم الياخجي ال ات با ت لي 
   غياب الت  يت النهس ي بين الياخج  باإلداناد النحلي  عالنحادل 
  نيةةة   لةةة  النشةةةابعاد الت اد ةةةي  الندعوخةةة  خالياةةةا، بالتةةةي ي ةةةد    ةةةا  ادخةةة  النيتنةةةا بي

 ( 2019خا و22تاخج  ال  اتضت، بحدة الت  ي  االستاايييي، اللي   )

ل تةةان  التحليةةل االسةةتاايييي الابةةاعي لوا ةةا التنيةة  اليةةاخجي  مننخ لننلع ض انناب ض  نن   
 ي ق خا  لي:اعياخج  ال  اتضت، 

 ينتا الياخج  عجدد  ليل خن نقا  القوة التي ال يههللا لتحقيت يني ها دي خ تلف بلانفلا  

  خجاناة الياخج  خن الجد د خن نقا  ال جف التي يهثا سلباا على يحقيت يني ها 

  يوادا عدد خحدبد خن الفات للياخج  التي ال يددجلا لتحقيت يني ها 

  خواتل  الياخج  عدداا  ليااا خن التلد داد التي يحون دبر يحقيت يني ها 

سةةتاايييي الابةةاعي للنهس ةة  بخةةن الن ةةلم عةةو أنةةو عجةةد الحقةةون علةةى نتةةان  التحليةةل اال
التجليني ، يلدأ عنلي  النواتن  بين ال ياناد باللةدانل الن ةتقللي  التةي كيةم أر يت ةاها النهس ة ل 
ا دةةةةي الت  ةةةةي   لتحد ةةةةد ايياهلةةةةا االسةةةةتاايييي، بض ةةةةت د  لةةةةالط عةةةةدة أدباد، أاةةةةلاها اسةةةةت داخا

ل  نلةةا «SWOT Analysis Matrix« »خقةةفود  التحليةةل الابةةاعي»االسةةتاايييي التجلينةةي 
ي ةةنق عةةزتاام خقاننةةاد بةةين تةةانلي اللي ةة  الدااليةة  )نقةةا  القةةوة، بنقةةا  ال ةةجف(، بتةةانلي اللي ةة  
ال انتيةةةةة  )الفةةةةةات النتاحةةةةة ، بالتلد ةةةةةداد النحتنلةةةةة (، بض ةةةةةت  ع لةةةةةا أنبجةةةةة  بةةةةةدانل اسةةةةةتاايييي ، 

 :(206، ت204-203، ت ت2011)ضحابي بالنلييي، كالتالي

 اسةةتاايييي  القةةوة  ال( فةةاتSO  بهةةي اسةةتاايييي  هيوخيةة ، يلةةدف إلةةى يوليةةا نقةةا :)
 القوةل لتحقيت أ قى استفادة خن    خن الفات النتاح  
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 ( اسةةتاايييي  القةةوة  التلد ةةدادST  بهةةي اسةةتاايييي  ددا،يةة ، يلةةدف إلةةى يوليةةا نقةةا :)
 القوةل لتقليل التلد داد بالن ااا النحتنل  

 استاايييي  ال جف  الفات (WO)ي استاايييي  ع تي ، يلدف إلى التيلم على : به
 نقا  ال جف عاست نان الفات النتاح  

 ( اسةةتاايييي  ال ةةجف  التلد ةةدادWT بهةةي اسةةتاايييي  انكنااةةي ، يلةةدف إلةةى يقليةةل :)
 نقا  ال جف بيي م التلد داد النحتنل  

اعي لوا ةةا ببت ليةةت خقةةفود  التحليةةل االسةةتاايييي علةةى نتةةان  التحليةةل االسةةتاايييي الابةة
ي ةق أر اللةد ل االسةتاايييي ا ن ةم لتحقيةت ينية  الياخجة  االتني  الياخجي عياخجة  ال  ةاتضت، 

(، بالتةةةةي ين ةةةةل اسةةةةتاايييي  WTدةةةةي خ تلةةةةف بلانفلةةةةا هةةةةو اسةةةةتاايييي  ال ةةةةجف  التلد ةةةةداد )
انكنااةةي ، يلةةدف إلةةى التقليةةل خةةن نقةةا  ال ةةجف دةةي اللي ةة  الدااليةة  للياخجةة ، بكلةةط خةةن اةة ن 

ا إلى التقليل خن يأثيا التلد داد ال انتي  التي يفاتها اال ستفادة خن نقا  القوة بلا، بيلدف أك ا
 اللي   ال انتي  النحي   عالياخج ، بكلط خن ا ن االستفادة خن الفات النتاح  للا 

بالنتن ةةل دةةي -ر البحةةث الحةةالي أر ي ليةةت هةةاا اللةةد ل االسةةتااييييأبدةةي هةةاا القةةدد، ن 
 ت لةم إنشةام خا ة  للتنية  اليةاخجي عالياخجة ، ك ةنن يحقيةت يني هةا  -ي  االنكنااي االستااييي

بينية  أع ةةانلا دةي خ تلةةف توانةم الجنليةة  التجلينيةة  الياخعية ، بالنتن لةة  دةي: التجلةةيم، بالبحةةث 
الجلني، بادخ  النيتنا، باليانم اإلداني  بهاا خا سجى البحث الحالي إلى يحقيقو، خن اة ن 

خقتا  للاا النا  ، لجل ي ليقو كق لم دي التحون خن االستاايييي  االنكنااةي  إلةى بضا يقون 
اسةةةتاايييي  أاةةةار،  االسةةةتاايييي  الليوخيةةة ، بالتةةةي بت فيةةةاها  تحقةةةت التنيةةة  الجةةةالني للياخجةةة ، 
ةةةا ل هةةةداف ال اصةةة  عق ةةةا  التجلةةةيم  بضتح ةةةن بضةةةجلا الت اد ةةةي دةةةي التقةةة يفاد الجالنيةةة ل يحقيقا

   2030ي ي ن تلا استاايييي  الت ني  الن تداخ : نؤض  خقا الياخجي الت
المحور الثالث: خبرة جامعة كارولينا الشمالية فيي شيابيل لييل األمريكيية فيي  نشيا        

 مركز التميز الجامعي:
هةةةتم النحةةةون الحةةةالي بدناسةةة  بيحليةةةل الةةةاة تاخجةةة   انبلي ةةةا الشةةةنالي  دةةةي اةةةابيل هيةةةل ا 

( دةي إنشةام خا ة  التنية  University of North Carolina at Chapel Hillا خاض ية  )
خةن ال يةا  البةاها بالنتنية  الةاي حققتةو هةا  الياخجة  دةي هةاا  اإلدةادةالياخجيل بكلط خةن أتةل 

إلنشام خا   خناثل لو عياخج  ال  اتضت، ك ةور  ةادناا  االستاايييي النيان، عنا كقفيد دي الت  ي 
 على يحقيت يني ها دي خ تلف بلانفلا 
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إباات ا سةباب الدادجة  إلةى ااتيانهةا  -يحليل ها  ال لاةدناس  ب  لل  -ب ار خن اليد ا 
 ها  ا سباب اينا  لي: دك نوكي للياخجاد الااندة دي هاا النيان  بيحدد

  ايم ختقدخ  دي الجد د خن التقة يفاد الجالنية  للياخجةاد، دجلةى احت ن ها  الياخج  خا
للجةةا   التقةة يا ا كةةادكني للياخجةةاد الجالنيةة  )يقةة يا اةة يلاي(عسةةليل الن ةةان، بند 

( تاخجةة  علةةى خ ةةتور الجةةالم، 1000( خةةن بةةين أد ةةل )33  احت للةةا النايبةة  )2019
ةةةةةةا احةةةةةةت ن تاخجةةةةةة  ال  ةةةةةةاتضت النايبةةةةةةبببند   (1000-901)  لةةةةةةاا التقةةةةةة يا أك ا

(Shanghai Ranking Consultancy, 15 Aug 2019, p.4, p.25).  بهةاا
 ر الفةةانا دةةي التاييةةم بةةين هةةا  الياخجةة  بتاخجةة  ال  ةةاتضت لقةةالق هةةا  الياخجةة   ةةد كجةة  

بدنت   لياة إلى اهتناخلا بتحقيت يني ها دي خ تلةف بلانفلةا، خةن اة ن إنشةانلا خا ة  
ةةةا  وضاةةا ل ار عن اعةة ا خةةا  ةةالتنيةة  اليةةاخجي، بهةةاا  إنشةةام خا ةة  خناثةةةل ل ةةجي نحةةو دادجا

عياخجة  ال  ةةاتضتل خةن أتةةل يقلةي  هةةاا الفةانا الكليةةا، بيح ةين ياييللةةا بلةاا التقةة يا 
 بايا  خن التق يفاد الجالني  للياخجاد 

  يشةاعو هةةا  الياخجة  خةةا تاخجة  ال  ةةاتضت دةي  ونلنةةا تةاخجتين عةةاختين ح ةوخيتين، بهةةاا
 خن الاة ها  الياخج  دي هاا النيان  اإلدادةنت   لياة دي بد ساهمالتشاعو 

  اهتنا  خا   التني  الياخجي التةاعا للةا  الياخجة  بتحقيةت يني هةا دةي خ تلةف النيةاالد
بهاا  ،بالولانف الياخعي ، بعد  ا تقان  على يحقيت يني ها دي خيان أب بليف  باحدة

الاتيان ها  الياخج    نوكي  ا وضا  ادادجا  عن اع   ارالت و  بالشنون  نش   هاا النا   
 إلنشام النا   النقتا  عياخج  ال  اتضت  االستاايييي كقحتار بلا ع د الت  ي 

   البحث الحالي بدناس  بيحليل الاة ها  الياخج  عالتفقيل على ال حو التالي:ابعليو،  

 ز:ــــركــــأة المــــأواًل: نش

 Center forاخجة   انبلي ةا الشةنالي  دةي اةابيل هيةل )يأسذ خا   التني  الياخجي عي

Faculty Excellence, University of North Carolina at Chapel Hill )–  بداكة- 
( بكلةط دةي عةا  Center for Teaching and Learning( )CTLكنا ة  للتجلةيم بالةتجلم )

ا ة  اة ن هةا  الفتةاة  ، ب د نيةق هةاا الن2008 ، باستنا يحا هاا الن نى حتى عا  1987
دةي ي ةوضا عنلية  التجلةيم بالةتجلم عالياخجة ، ب ةد أدر ال يةا  الةاي حققةو إلةى للةون نؤضة  أبسةا 
لت ةةوضا الياخجةة ، باسةةتلددا هةةا  الاؤضةة  يحقيةةت ينيةة  الياخجةة ، لةةيذ دقةة  دةةي التجلةةيم بالةةتجلم، 
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ةةا دةةي البحةةث بالقيةةادة باإلناةةاد  به ةةاا ي ةةون خا ةة  التجلةةيم بالةةت ( ليقةةبق CTLجلم )بلكةةن أك ا
  بحتى اآلرل خن أتل يحقيت أهةداف أبسةا خةن 2008( خ ا عا  CFEخا  اا للتني  الياخجي )

 University of North Carolina at Chapel Hill, Centerأهداف النا   عن نا  القدكم

for Faculty Excellence, 19 Nov 2019) ) 
 ه:ــالتــز ورســركــة المــثانُيا: رؤي

يوديا النواند بالدعم ال ت   ع ام هي   التدنضذ دي  ةل خااحةل حيةايلم د نؤض  النا   دي حدتي
أخةا   (Malloy, 19 Nov 2019)  النل ية ، بدةي خ تلةف بلةانفلمل خةن أتةل يحقيةت االتدهةان بال يةا 

حةدد دةي ين ةين أع ةام هي ة  التةدنضذ دةي تنيةا الت ققةاد، بعلةى اختةداد حيةايلم تنسالتو، دت
 University of North ، خن الوصون إلى أهدادلم دي التدنضذ بالبحث الجلني بالقيادة النل ي

Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty Excellence, 19 Nov 2019) ) 
 ز:ــركــداف المـــثالًثا: أه

لةةةةدف النا ةةةة  إلةةةةى ين ةةةةين الياخجةةةة  خةةةةن بضةةةةا أهةةةةداف خايب ةةةة  عن تلةةةةف بلانفلةةةةا،  
لل يا  دي يحقيت ها  ا هداف، بكلةط خةن اة ن يةوديا النةواند بيقةدكم اإلناةاد، عنةا بخجابنتلال 

ةا إلةى يةوديا الةدعم ضكق لم دي ال لاك  دي ي وضا اب   لدعم التني  الياخجي  ب  لدف النا   أك ا
دةةي تنيةةةا بحةةةداد  -بعلةةةى نأسةةةلم أع ةةام هي ةةة  التةةةدنضذ-الشةةاخل  ع ةةةام النيتنةةةا اليةةاخجي

 University of Northيقوخةةوا عن ةة وليايلم بأنشةة تلم النل يةة  بتنيةة  بإداناد الياخجةة ل ل

Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty Excellence, 19 Nov 2019) ) 
 رابًعا: الهيكل التنظيمي للمركز:

 تكةةور النا ةة  خةةةن ثةة ت بحةةداد، هةةةي: بحةةدة التجلةةيم بالةةةتجلم، ببحةةدة البحةةث الجلنةةةي، 
اأسو خد ا، بضجابر هةاا النةد ا ث ثة  خةدنام خ ةاعد ن،  ةل باحةد خة لم خ ة ون ببحدة القيادة  بض

عن إدانة بحدة خن بحداد النا ة  ال  ثة   بضجةابر النةد ا بالنةدنام الن ةاعد ن ال  ثة   ةل خةن: 
الن تشةةةةان التجلينةةةةي )بهةةةةو خت قةةةة  دةةةةي الت  ةةةةي  التجلينةةةةي(، بخ تشةةةةان يك ولوتيةةةةا التجلةةةةيم 

وضا اليةةةةاخجي، بأاقةةةةاني الةةةةدعم اإلداني بخ  ةةةةت اللةةةةااخ ، بخةةةةد ا بايقةةةةااليو، بخ تشةةةةان الت ةةةة
(، بخ ة ون ايقةان Team Advanceااليقاالد، بخد ا خشةاب  عحةوت ي ةوضا داضةت الجنةل )

(،  نةا أر ه ةاك تخة م للنا ة  خةن اة ب الدناسةاد الجليةا خةن  ليةاد Oasisالواكذ عالياخج  )
 University of North Carolina at Chapel Hill, Center forبي ققةاد خ تلفة 

Faculty Excellence , 21 Aug 2018) ) 
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 ز:ــركــة المــخامًسا: أنشط

كنةةا -يت ةةو  ا نشةة   التةةي كقةةدخلا النا ةة ل نلةةااا لت ةةو  خيةةاالد الجنةةل ايةةو، دلةةو  تكةةور 
 خن ث ت بحداد، بلكل بحدة خينوع  خن ا نش   التي يقدخلا،  نا  لي: -سلت اإلاانة

 ل التعليم والتعلم:يف مجا -1
الن اعدة لينيا اإلداناد بأع ةام هي ة   -خن ا ن بحدة التجليم بالتجلم –كققد  النا   

التدنضذ عالياخج ل خن أتل يحقيت أهدادلم التجلينية ، بكلةط خةن اة ن يقةدكم االستشةاناد، بعقةد 
قةد  النا ة  ل ة ب بنش الجنل، بالتدنضم على يقنيم النقةاناد التجلينية ، بيقةدكم النة ق،  نةا كق 

الدناسةةاد الجليةةا ث ثةة  بةةااخ ل لن ةةاعديلم علةةى االسةةتجداد لنلةة لم ا كادكنيةة   بيشةةنل ا نشةة   
 University of North Carolina at Chapel)التي كقدخلا النا   دي هاا النيان خا  لةي

Hill, Center for Faculty Excellence, 20 Aug 2019): 
 شةةةنل: التةةةدنضذ القةةةيفي، ببانةةةاخ  النةةة ق القةةةيياة دةةةي خيةةةان خةةة ق التجلةةةيم بالةةةتجلم )بي

 يك ولوتيا التجليم( 
  خ ق إلعادة يقنيم الحلقاد الدناسي  الكلياة 
   دبنة الننانساد الفجال  دي حياة الدناس 
  دبنة يقنيم أهداف التجلم بيقيينلا 
 ةةا لوتةةو( خةةا أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ ع قةةوت ا لجنليةة  النشةةان   الفادكةة  النبااةةاة )بتلا

 التجليني  بالتدنض ي  
 ( خ ح  التجليم بالتجلمSoTL ) 
 ( )خا   التني  الياخجي  لي ودا( باناخ  خ ق االبتكان التجلينيCFE/Lenovo  ) 

 يف مجال البحث العلمي: -2
إلةةى دعةةم الن ةةاعي البح يةة  النت وعةة  دةةي  -علةةا بحةةدة البحةةث الجلنةةي -ك ةةجى النا ةة 

كلةط خةن اة ن باخية  هةا  الن ةاعي بنشةاها، بيةوديا اةب   خةن تنيا أنحةام الحةا  اليةاخجي، ب 
(  بيشةنل ا نشة   (Knapp, 20 Nov 2019النتجابنين خا الياخج ، بيج ض  خةواند الياخجة  

 University of North Carolina at Chapel)التي كقدخلا النا   دي هاا النيان خا  لةي

Hill, Center for Faculty Excellence, 21 May 2019): 

  باناخ  خينوع  الكتاع  القيفي : بهاا اللاناخ  كنتد خن الا خا و إلةى اةلا أا ة ذ
ةةةةا  خةةةةن تنيةةةةا الت ققةةةةاد -خةةةةن  ةةةةل عةةةةا ، حيةةةةث كيتنةةةةا أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ خجا
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دي خينوعاد نلاام صيياةل بكلط خن أتل يحفي هم على الكتاع   -بالن توضاد النل ي 
  الجلني ، بيج ض  التواصل اينا بي لم

   باناخ  علنام دوللاا ا: حيث  دعم النا   الباح ين ال اخحين دي االاتااك دي بانةاخ
خةةن اةة ن يقةةدكم الن ةةاعدة للةةم دةةي يقةةدكم  -بهةةو أحةةد بةةااخ  التبةةادن ال قةةادي -دوللاا ةةا

البايلم، باا علم على ااب  يقدكم ال لباد باليةدابن ال خ ية  لتقةدكنلا باليةوان  التةي 
بخةةن اةة ن عقةةةد تل ةةاد خجلوخةةاد حةةون هةةاا اللانةةاخ ، بي ةةةليل  ةةد كحقةةلور عليلةةا، 

التواصل بين الباح ين ال اخحين باياهم خن الحاصلين خ بقاا على توان  هاا اللاناخ ، 
 بخن ا ن عقد  و  دوللاا ا عالشااك  خا هي   دوللاا ا لل  ب بالباح ين 

 خةةةةةن ا للةةةةةا  بنش عنةةةةةل النهس ةةةةةاد البح يةةةةة : حيةةةةةث كجقةةةةةد النا ةةةةة  بنش عنةةةةةل،  ةةةةةتم
يجاضةةةةةا أع ةةةةةام هي ةةةةة  التةةةةةدنضذ بالبةةةةةاح ين ب لةةةةةا  دعةةةةةم البحةةةةةوت عالياخجةةةةة ، بالنةةةةةواند 

 الن قق  لالط الدعم 
   استشاناد البحث بالتقييم: حيث كقةد  النا ة  استشةاناد دادكة  ع قةوت النة ق البح ية

ا الدعم لتجاضا أع ام هي   الت دنضذ بالكتاع  الجلني  بخجا يا يقييم البحوت، بضقد  أك ا
 ( SoTLعن ح  التجليم بالتجلم )

  خ حةة  التجلةةيم بالةةتجلم   خيتنةةا الةةتجلم: بهةةا  الن حةة  يينةةا  ةةل خبةةادناد البحةةث بالتجلةةيم
ةةةا، بضقةةةدخلا النا ةة  لةةةدعم أع ةةةام هي ةة  التةةةدنضذ النلتنةةةين  بالةةتجلم ال اصةةة  عةةالنا   خجا

اد الجليةا دااةل عاي اك ال  واد ال تخ  لتح ين يجلم ال  ب الياخجيين با ب الدناس
 الياخج  باانتلا 

 ادة:ــــال القيــــي مجــــف -3
إلى إكياد ثقاد  للقيادة، خ تناة بخدنبسة ، حيةث كقةو   -علا بحدة القيادة -ك جى النا  

تنيةةا أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بالقةةادة بالنااةةد ن ا كةةادكنيين بال ةة ب الفجةةالين باإلدانضةةين بايةةاهم 
إكياد القيةادة القاننة  علةى الحةم بالتجةابر بااللتة ا  النشةتاك عقةيم الياخجة ، عالتجابر خجاال خن أتل 

 University of North Carolina) عالياخجة  عنةا كق ةلم دةي ال لاكة  دةي ي ةوضا ا دام القيةادي

at Chapel Hill, Center for Faculty Excellence, 21 Aug 2019).  بلكةي كقحقةت
خةن ا نشة   التةي ي ةنن يةوديا دةات ي ةوضا خت وعة   ع ةام  النا   كلط، دزنو  ةودا خينوعة 

النيتنةةةا اليةةةاخجي، ين ةةة لم خةةةن ب ةةةام النجادةةة  بالنلةةةاناد ال تخةةة  ل ضةةة    ب يةةةا  عن ةةة وليايلم 
 University of North Carolina at) القيادكة  بالت لينية  دةي خ تلةف خااحةل حيةايلم النل ية 

Chapel Hill, Center for Faculty Excellence,19 Feb 2019) 
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ا علةى ا هنية  التةي  قوليلةا النا ة  لنيةان القيةادة، بضةجا بحةدة القيةادة عةةالنا    بيأكيةدا
 University of North) أنبج  أهداف اسةتاايييي ل لتحقيقلةا، بيتحةدد هةا  ا هةداف اينةا  لةي

Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty Excellence, 21 Aug 2019): 
 شا ثقاد  القيادة ا كادكني  على خ تور الياخج  بي وضاها ن 

   بضةةةا بي فيةةةا إاةةةان يةةةدنضلي لت ةةةوضا خلةةةاناد القيةةةادة علةةةى تنيةةةا الن ةةةتوضاد الوليفيةةة
 )للقادة ا كادكنيين بأع ام هي   التدنضذ( 

   ي وضا بدعم نلم يك ولوتيا النجلوخاد بيك ولوتيا التجلمل لتج ض  باخي  القيادة الياخعي 

  ،إكيةةاد دةةات خ ةةتداخ  لتج ضةةة  االبتكةةان باإلبةةدا  اينةةا  تجلةةةت بلاخيةة  القيةةادة بي وضاهةةةا
 بإلاااك القادة ا كادكنيين بأع ام هي   التدنضذ دي كلطل لتحقيت التح ين الن تنا 

 ز:ـــركـــازات المـــسادًسا: إنج

 ن يوضيق يلةط يتجدد إنياتاد النا   لتشنل عدد خن الشااكاد بالنبادناد بالن ق  بضن
 االنياتاد اينا  لي:

 ا  -سوام داال الحا  الياخجي أب اانتةو–: إر إ اخ  النا   اااكاد ض شاضك ت يقجةد تة ما
ال  تي أ خن نيا  النا   دي يحقيت التني  الياخجي  بخن أبات الشااكاد دااةل الحةا  

اد اليةةةةةاخجي: اةةةةةااك  النا ةةةةة  خةةةةةا  ليةةةةة  اآلداب بالجلةةةةةو  دةةةةةي   ةةةةةا  اةةةةةدخاد النجلوخةةةةة
بالتك ولوتيةةا، باةةااكتو خةةا  ليةة  الدناسةةاد الجليةةال لةةدعم أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ باةة ب 
ا خا خ تم الت و  بالشنون، بخا خ تةم اة ور أعحةات خةا  الدناساد الجليا، باااكتو أك ا
عجد الد تونا ، باياها الك يا  أخا عال  ةب  للشةااكاد اةاني الحةا  اليةاخجي، دنةن أباتهةا: 

( ل بتكةةةان التجلينةةةي، بخ ةةةاهن  النا ةةة  دةةةي حقةةةون Lenovoودةةةو )بانةةةاخ  خ حةةة  لي 
الياخجةةةةةة  علةةةةةةى الج ةةةةةةةوض  النهس ةةةةةةي  عةةةةةةالنا   الةةةةةةةوا ي للت ةةةةةةوضا اليةةةةةةاخجي بالت ةةةةةةةو  

(NCFDD )University of North Carolina at Chapel Hill, Center for 

Faculty Excellence, 19 Nov 2019) ) 
 عز اخةةة  اةةةااكاد خت وعةةة ، سةةةوام خةةةا  -ت اإلاةةةانةكنةةةا سةةةل-: إر اهتنةةةا  النا ةةة ض مبننن ت ضت

النااك  بالوحداد ا اار داال الياخج  أب خا النهس اد باللي اد اةاني الياخجة ،  ةد 
ساهم دي يوسيا خلن  النا  ، خنا نيم ع و، اا  النا   ث ت خبةادناد يجة ت التنية  

بيتحدد ها  النبةادناد  الياخجي دي خياالد اإلنااد بالت و  بالشنون بالتجليم باالبتكان 
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 University of North Carolina at Chapel Hill, Center)ال  ثة  اينةا  لةي

for Faculty Excellence, 7 Feb 2018): 
   خبةادنة التنية  دةةي ي ةوضا بإناةاد أع ةةام هي ة  التةدنضذ: بهةةا  النبةادنة يةودا خينوعةة

أدانلةم دةي خيةالي التةدنضذ خن اآللياد التي يق اعد أع ام هي   التدنضذ دي خااتج  
ةةا التوتيلةةاد  بادخةة  النيتنةةا بدةةي خااتجةة  أهةةدادلم الجلنيةة ، بيقةةد  هةةا  النبةةادنة أك ا
التي  د كحتاي إليلا أع ام هي   التدنضذ دي يلط النياالد، بالتةي يق ةلم دةي ي ةوضا 

 عنلياد النااتج  ال  وض ، عنا ك نن دي ال لاك  نيا  تاخجتلم بيني ها 

 ية  دةةي ي ةو  باةنون أع ةةام هي ة  التةةدنضذ: بهةا  النبةادنة يق ةةلم دةي إكيةةاد خبةادنة التن
بي   دكاض  نصي   داال الياخج ،  تم ديلا يبةادن اآلنام بال لةااد النت وعة  باحتااخلةا، 
كنةةا أر هةةا  النبةةادنة يةةودا خينوعةة  خةةن النةةواند باالستشةةاناد بدةةات التةةدنضم علةةى 

 التجليم الشاخل بالبحث الجلني بالقيادة  النوضوعاد كاد القل  عن أل  الت و  دي

   خبةةادنة التنيةة  دةةي اإلبةةدا  التجلينةةي بالدناسةةي: بهةةا  النبةةادنة يق ةةلم دةةي يةةوديا بي ةة
خ ننةةة ، كن ةةةن خةةةن ا للةةةا يياضةةةم يق يةةةاد الةةةتجلم الحد  ةةة ، بي ةةةوضا اسةةةتاايييياد 

 تد دة دي التجليم بالتجلم 
   ن يقدكنةةو خينوعةة  خت وعةة  خةةن النةة ق، :  ةةدعم النا ةة  التنيةة  اليةةاخجي، خةةن اةة ض منن

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center)يتحةدد اينةا  لةي 

for Faculty Excellence , 22 May 2019): 
  خة ق التجلةيم بالةةتجلم )بيشةنل: التةدنضذ القةةيفي، ببانةاخ  النة ق القةةيياة دةي خيةةان

م هي   التدنضذ على يل ةي التق يةاد يك ولوتيا التجليم(ل بكلط خن أتل يشييا أع ا
 التجليني  الحد    بالتوسا دي است داخلا 

   خ ق إلعةادة يقةنيم الحلقةاد الدناسةي  الكليةاةل بكلةط خةن أتةل يشةييا أع ةام هي ة
التدنضذ على إعادة ال لا دي ال اضق  التةي  قدنسةور بلةا ل عةداد الكليةاة، حيةث  ةتم 

م التجلم ال ش  التي يم التوصل إليلةا علةا إتةاام ي بضدهم عالتق ياد التجليني  بأسالي
 حون  يفي  يجلم ال  ب  -على خدان عقود عدة–عحوت عدة 

 ( )خا   التني  اليةاخجي  لي ودةو( باناخ  خ ق االبتكان التجلينيCFE/Lenovo ل)
بكلط خن أتل يشييا است دا  التك ولوتيا عالياخج ، عنا كق لم دي استكشاف دات 

ال  ب دةي التيييةا التك ولةوتي الحةادت دةي الجقةا الحةالي، بيقليةل  تد دة إلاااك
 الحوات  أخا  خشان   ال  ب، بتجل خنانسايلم التجليني  أك ا إنضاما بدجالي  
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عجةةد دناسةة  بيحليةةل الةةاة تاخجةة   انبلي ةةا الشةةنالي  دةةي اةةابيل هيةةل ا خاض يةة  دةةي إنشةةام 
دةي عنليةة   أدةادداسةت  ت خينوعة  خةةن ال قةا  بالنهاةااد، بالتةةي  يةةمليةاخجي، خا ة  التنية  ا

أبةةةةةات هةةةةةا  ال قةةةةةا   دإلنشةةةةةام خا ةةةةة  خناثةةةةةل عياخجةةةة  ال  ةةةةةاتضت، بيحةةةةةدد االسةةةةةتاايييي الت  ةةةةي 
 بالنهاااد اينا  لي:

    يل ي النا   نؤض  بنلاة انولي  لجنلي  يحقيت يني  التجليم الياخجي، حيث إنو لم  ا
التنيةة  دةةي بليفةة  باحةةدة دقةة  خةةن بلةةانف الياخجةة ، إننةةا ي وعةةا أنشةة تو  علةةى يحقيةةت

لتشنل خ تلف الولانف الياخعي ، أب على ا  ل خجلنلا، بيوتيو أالةم هةا  ا نشة   
إلى أع ام هي   التدنضذل لكونلم خحون الجنلي  التجليني ، بلكور يحقيت يني  الياخج  

 ي  ال  ب، ثم عقي  أع ام النيتنا الياخجي خاهوناا أبالا بتحقيت يني هم،  ليلم أهن

  إنشةةام النا ةة  بحةةداد دا،يةة ،  ةةل بحةةدة يتةةولى خ ةة ولي  يقةةدكم الةةدعم بيةةوديا ا نشةة  ل
 لتحقيت التني  دي بليف  خن بلانف الياخج  

  ي ةةةو  ي ققةةةاد أع ةةةام اللي ةةةل الت لينةةةي للنا ةةة ، حيةةةث ك ةةةم هي لةةةو أع ةةةاما خةةةن
 خ تلف  لياد بإداناد الياخج  

 قيةةت النا ةة  إنيةةاتاد دجليةة  علةةى أنض الوا ةةا، سةةاهنا دةةي يحقيةةت التنيةة  اليةةاخجي يح
للياخجة ، بي وعةا هةةا  اإلنيةاتاد خةا بةةين بضةا خبةادناد، بإ اخةة  اةااكاد، بيقةدكم خةة ق 

 بدعم بإنااد بادخاد، بيوديا بااخ ، بخ ق توان  بالاداد 

 وعة  خةن الجواخةل، لجةل نيا  النا   دي يحقيت أهدادو، بهاا ال يةا   ةار خحقةل  لنين
أباتهةةا: ايياهةةو نحةةو يج ضةة  ثقادةة  التنيةة  بةةين أدةةااد النيتنةةا اليةةاخجي، بيجةةدد خقةةادن 
التنوضةةل لةةو، بخ ةةاندة الدبلةة  بالياخجةة  بدعنلنةةا لةةو، بيودياهنةةا  ةةل اإلخ انيةةاد بالنةةواند 

 الكفيل  ب ياحو دي يحقيت أهدادو 

 :نتائج البحث والتصور املقرتح: احملور الرابع
البحث الحةالي عةأهم ال تةان  التةي يةم التوصةل  كق تتمد الجاض ال ابت لنحابن البحث، عج

دةةي بضةةا يقةةون خقتةةا  إلنشةةام خا ةة  التنيةة  اليةةاخجي عياخجةة  ال  ةةاتضت، بالتةةي سةةاهنا  إليلةةا،
 :بسيتم عاض نتان  البحث بالتقون النقتا  اينا  لي
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 ث:ييييج البحييييائييييأواًل: نت
  ت ئج على ض  حو ض ت  ي:أ از هذه ض  توتحدت

 :النتائج المتعلقة بالتحليل البيئي لواقع التميز الجامعي بجامعة الزقازيق

 :أبات ها  ال تان  اينا  لي ابين ل
  يأكيةةد الوضةةا الةةااهن لوا ةةا التنيةة  اليةةاخجي عياخجةة  ال  ةةاتضت علةةى ينتةةا الياخجةة  عجةةدد

بخجانايلةةةا خةةةن الجد ةةةد خةةةن نقةةةا   ليةةةل خةةةن نقةةةا  القةةةوة التةةةي ال يههللةةةا لتحقيةةةت يني هةةةا، 
ال ةةةجف التةةةي يةةةهثا سةةةلباا علةةةى يحقيقةةةو، بيةةةوادا عةةةدد خحةةةدبد خةةةن الفةةةات للةةةا التةةةي ال 

ا  ليااا خن التلد داد التي يحون دبر يحقيقو   يددجلا لتحقيقو، بخواتلتلا عددا
  إر اللةةد ل االسةةتاايييي ا ن ةةم لتحقيةةت التنيةة  اليةةاخجي عياخجةة  ال  ةةاتضت، بال ةةاي  عةةن

يةةت خقةةفود  التحليةةةل االسةةتاايييي علةةةى نتةةان  التحليةةل االسةةةتاايييي الابةةاعي لوا ةةةا ي ل
بهةي ( WT)التلد ةداد  التني  الياخجي عالياخج  خحل البحث، هو استاايييي  ال جف

ين ةةةل اسةةةتاايييي  انكنااةةةي ، بي ليةةةت هةةةا  االسةةةتاايييي  الن اسةةةب ،  ت لةةةم إنشةةةام خا ةةة  
نن يحقيت يني ها بيني  أع انلا دي خ تلف توانم للتني  الياخجي بلا  الياخج ، ك 

  الجنلي  التجليني  عالياخج 
  إر إنشةةةام خا ةةة  للتنيةةة  اليةةةاخجي عياخجةةة  ال  ةةةاتضت  ت لةةةم بضةةةا يقةةةون خقتةةةا  للةةةاا

النا  ، لجل ي ليقو كق لم دةي التحةون خةن هةا  االسةتاايييي  االنكنااةي  إلةى اسةتاايييي  
التي بت فياها  تحقت التني  الجالني للياخج ، بضتح ن أاار،  االستاايييي  الليوخي ، ب 

بضةةجلا الت اد ةةي دةةي التقةة يفاد الجالنيةة  للياخجةةادل يحقيقةةا ل هةةداف ال اصةة  عق ةةا  
   2030نؤض  خقا: التجليم الياخجي النت ن   عاستاايييي  الت ني  الن تداخ 

شـمالية يـي شـابيل    النتائج المتعلقة بالدراسة التحليلية لخبرة جامعـة كارولينـا ال  

 :هيل األمريكية يي إنشاء مركز التميز الجامعي

 :أبات ها  ال تان  اينا  لي ابين ل
   بعلةى نأسةلا تاخجة   انبلي ةا الشةنالي  دةي اةابيل هيةل–اهتنا  الجد د خن الياخجاد ا ت لي- 

 -عن تلةةف صةةون -عزنشةةام خااكةة  التنيةة  اليةةاخجي، التةةي سةةاهنا دةةي يحقيةةت التنيةة  اليةةاخجي
 بلا  الياخجاد، بخن ثم احت للا خاايم ختقدخ  دي الجد د خن التق يفاد الجالني  للياخجاد 
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  يشاعو تاخج   انبلي ا الشنالي  دي اابيل هيل خا تاخج  ال  اتضت دةي  ونلنةا تةاخجتين
خةةن الةةاة هةةا  الياخجةة   اإلدةةادةبدنتةة   ليةةاة دةةي  سةةاهمعةةاختين ح ةةوخيتين، بهةةاا التشةةاعو 

 اا النيان النتني ة دي ه

  يل ةةةي خا ةةة  التنيةةة  اليةةةاخجي عياخجةةة   انبلي ةةةا الشةةةنالي  دةةةي اةةةابيل هيةةةل نؤضةةة  بنلةةةاة
اةةةةنولي  لتحقيةةةةت التنيةةةة  اليةةةةاخجي، حيةةةةث ي وعةةةةا أنشةةةة تو، لتشةةةةنل خ تلةةةةف الولةةةةانف 
الياخعي ، بهاا ا خا أدر إلى يحقيت النا   إنياتاد دجلي  على أنض الوا ا، بال يا  

 دي يحقيت أهدادو 

خن الاة تاخج   انبلي ا الشنالي  دي اابيل هيةل اإلدادة  ق أنو عاإلخ ار ايت، خنا سل
إلنشةام خا ة   االسةتاايييي ا خاض ي  دي إنشام خا   التنية  اليةاخجيل بكلةط خةن أتةل الت  ةي 

خناثةةةل عياخجةةة  ال  ةةةاتضت، ك ةةةور  ةةةادناا علةةةى يح ةةةين بضةةةجلا الت اد ةةةي دةةةي التقةةة يفاد الجالنيةةة  
خاهونةة  كانةا  اإلدةادةيح ةين الوضةا الت اد ةةي الجةالني لنقةا، إال أر هةا   للياخجةاد، بخةن ثةم

بهاا خا سةجى البحةث الحةالي إلةى يحقيقةو،   عزتاام يحليل لوا ا التني  الياخجي عياخج  ال  اتضت
  ات عالتقون النقتا  التاليبكنا بات عنحابن البحث ال ابت عاضلا، ب نا 

 :تميز الجامعي بجامعة الزقازيقتصور مقترح إلنشا  مركز ال: ثانًيا
خ ن يقةدكم يقةون خقتةا  أ، ودي ضوم يحليل توانم البحث الن تلف ، بخا أسفاد ع و نتاني

 :توانم هاا التقون النقتا  اينا  لي اإلنشام خا   التني  الياخجي عياخج  ال  اتضت، بين ل
 :أهداف التصور المقترح -1

ا إاان عا  للكيفي  التي كن ن خةن ا للةا هدف التقون النقتا  عقف  نني   إلى بض
ا الةةةى نتةةةان  يحليةةةل با ةةةا التنيةةة   إنشةةةام خا ةةة  التنيةةة  اليةةةاخجي عياخجةةة  ال  ةةةاتضت، بكلةةةط اسةةةت ادا

(، SWOT Analysisاليةةةاخجي عياخجةةة  ال  ةةةاتضت عاسةةةت دا  التحليةةةل االسةةةتاايييي الابةةةاعي )
ا إلةةى نتةةان  يحليةةل الةةاة تاخجةة   انبلي ةةا الشةةنالي  دةةي اةةابيل هيةةل ا خاض يةة  دةةي إنشةةام  باسةةت ادا

 :يحقت هاا اللدف الانيذ خن ا ن يحقيت ا هداف الفا،ي  التالي  د ب   خا   التني  الياخجي
 بضا نؤض  باضح  لنا سي ور عليو النا   النقتا  دي الن تقلل  
  نسةم الفل ةف  بالنجتقةةداد التةي سي ةيا عليلةةا النا ة  النقتةا ل خةةن أتةل يحقيةت ا هةةداف

  نوضو  لو، بكلط خن ا ن يحد د نسالتوال
  ،بيةةةةار أهةةةةداف النا ةةةة  النقتةةةةا ، الكفيلةةةة  بتوضةةةةيق خاهيةةةة  نسةةةةالتو باللوضةةةة  ال اصةةةة  عةةةةو

بيوضيق ا دبان بالن  ولياد الن وا  عالجاخلين عو ببوحدايو الن تلف ل خن أتل ال يا  
  دي يحقيت ها  ا هداف
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 بالقانوني  التةي كيةم الجنةل بلةال ل ةنار إنسام خينوع  خن القواعد الت ليني  باإلدانض  
  إنشام النا   باللدم دي ي فيا أنش تو الن تلف ، باالستناانض  دي ي فياها عقونة ختني ة

  ا تاا  خقادن ينوضل أبلي   فيل  عزنيا  عنلية  إنشةام النا ة  النقتةا ، باللةدم دةي ي فيةا
  يةةوادا خقةةةادن لتنوضةةةل أنشةة تو الن تلفةةة ، خةةا بضةةةا تليةةاد خحةةةددةل ل ةةنار اسةةةتناانض

  النا  ، عنا ك نن استناان ي فيا أنش تو بي وضجلا
 بيار الف اد الن تفيدة خن أنش   النا   النقتا ، سوام  انوا خن داال الياخج  أب خن اانتلا  
  إبةةةاات أهنيةةة  إنشةةةام النا ةةة  النقتةةةا ، عاعتبةةةان  أداة دجالةةة   ةةةادنة علةةةى يحقيةةةت التنيةةة  اليةةةاخجي

ت، بيج ضة  اسةتداختو، خةن اة ن يقدكنةو أنشة   خت وعة  دةي خ تلةف الولةانف عياخج  ال  اتض
إلى إسلا  الياخج  دي ب ةام نأس النةان البشةاي النتنية   -دي ال لاك -الياخعي ، عنا كقف ي 

   2030القادن على يحقيت الت ني  الن تداخ  للنيتنا النقاي دي ضوم نؤض  خقا
 دةي خيةان إنشةام خااكة  التنية  اليةاخجي، عنةا كقفيةد خةن الةاة تاخجة  أت لية  نانةدة  اإلدةادة

  الييد إلنشام النا   النقتا  االستاايييي دي الت  ي 
 منطلقات التصور المقترح: -2

 :التقون النقتا  إلى عدة خ  لقاد، هي است د
  ي ا ةةد حةةدة الت ةةادذ الجةةالني دةةي خ تلةةف النيةةاالد، بي ةةاخي التحةةدكاد بالنشةة  د علةةى

، ا خةةةةا الةةةةاي  ةةةةددا إلةةةةى إنشةةةةام خااكةةةة  التنيةةةة  اليةةةةاخجي عالياخجةةةةاد، كادةةةة  الن ةةةةتوضاد
عاعتبانها بي اد ي ليني   ادنة على خواتل  هاا الت ا د بهاا الت اخي خةن اة ن اهتناخلةا 

  بل ام نأس النان البشاي النتني  القادن على ييييا ا بضا  الااه  
 حةةةوت الن تلفةةة  علةةةى ضةةةابنة االهتنةةةا  ي ةةةاخي الةةةدعواد ال لاضةةة ، إضةةةاد  إلةةةى يأكيةةةد نتةةةان  الب

بت وضا خجا يا يني  دي خهس ةاد التجلةيم اليةاخجي،  ةتم خةن ا للةا ي ليةت بختاعجة  باسةتداخ  
التني  الياخجي دي خ تلةف خيااليةو، عنةا ك ةنن ب ةام القةدناد بالكفةاماد البشةاض  القةادنة علةى 

، بخةةن ثةةم تضةةادة ي اد ةةيتو عالنياةةا، يحقيةت التقةةد  بالت نيةة  الن ةةتداخ  الن شةةودة عةةالنيتنا النقةةاي 
  عزنشام خااك  التني  الياخجي عالياخجاد الن تلف  عاالهتنا بهاا لن  تحقت إال 

  ي ةةو  ا نشةة   التةةي كقةةدخلا خا ةة  التنيةة  اليةةاخجي باةةنوللا خ تلةةف خيةةاالد ببلةةانف التجلةةيم
  اخج  خحل الدناس الياخجي، بهاا كقجد عن اع  دادا  وي إلنشانلال خن أتل يحقيت يني  الي
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  يأكيد الوضا الااهن لوا ا التني  الياخجي عياخجة  ال  ةاتضت علةى ينتةا الياخجة  عجةدد  ليةل
خن نقا  القوة التي ال يههللا لتحقيت يني ها، بخجانايلا خن الجد ةد خةن نقةا  ال ةجف التةي 
 يةةةةهثا سةةةةلباا علةةةةى يحقيقةةةةو، بيةةةةوادا عةةةةدد خحةةةةدبد خةةةةن الفةةةةات التةةةةي ال يةةةةددجلا لتحقيقةةةةو،

ا  ليةةةااا خةةةن التلد ةةةداد التةةةي يحةةةون دبر يحقيقةةةو بهةةةاا الوا ةةةا كحتةةةاي الةةةى   بخواتلتلةةةا عةةةددا
ةةا للتنيةة  اليةةاخجي بلةةا  الياخجةة ،  التيييةةا اإلكيةةابي بالت  ةةي  إلحةةدات هةةاا التيييةةال يحقيقا

  بضقجد إنشام خا   التني  الياخجي عالياخج  بسيل  هاخ  بدجال  لتحقيت كلط
 اد ا ت ليةةة  دةةةي يحقيةةةت يني هةةةا دةةةي خ تلةةةف بلانفلةةةا، علةةةا نيةةةا  الجد ةةةد خةةةن الياخجةةة

إنشانلا خااك  التني  الياخجي بلا، بهاا ساهم دةي احت للةا خاايةم ختقدخة  ضةنن  اننة  
خةةن  لإلدةةادةبهةةاا ال يةةا  كقجةةد عن اعةة  دادةةا  ةةوي   أد ةةل الياخجةةاد علةةى خ ةةتور الجةةالم

الياخجةةاد النقةةاض ، عنةةا كق ةةلم  الاايلةةا دةةي هةةاا النيةةان، بضيةةم أر  اادقةةو يحلةةي ا لوا ةةا
إلنشةام خااكة  ينية  تاخعية  خناثلة  للةا  النااكة ،  االسةتاايييي دي ال لاك  دي الت  ةي 

ا   كفيل  بتحقيت يني ها أك ا
  التجلةةيم اليةةاخجيل خةةن أتةةل  ي ةةوضابتةةود اهتنةةا  خت ةةاخي خةةن  لةةل الدبلةة  النقةةاض  نحةةو

ي ةةوضا  ع  ةة  الت نيةة  الن ةةتداخ  بةةات كلةةط االهتنةةا  دةةي نبةة  ا ةة   ةةد يحقيةةت ينيةة  ، ب 
 ، بدةةي يل ةةي بتانة التجلةةيم 2030نؤضةة  خقةةا: النت ةةن   عاسةةتاايييي  الت نيةة  الن ةةتداخ 

الجةةالي بالبحةةث الجلنةةي خينوعةة  خةةن القةةيم الداعنةة  لت ةةوضا التجلةةيم الجةةالي، بالتةةي علةةى 
لتةي بضةجتلا نأسلا فين  التني  ال خحدبد، بالتةي علةاد ع لةا الةوتانة دةي االسةتاايييي  ا

 (  2030-2015استاايييي  الح وخ  لت وضا التجليم الجالي دي خقا )يحا خ نى 
  حةةات تاخجةة  ال  ةةاتضت علةةى يحقيةةت التنيةة  اليةةاخجي بلةةا عن تلةةف صةةون  بأاةة الو، حيةةث

علةى  - 2022-2013النت ةن تين ع  تلةا االسةتاايييي  -نؤض  الياخج  بنسةالتلا أكدد
التجلةيم بالبحةث الجلنةي بالن ةاهن  دةي الت نية  النيتنعية  يقةدكم خ ةتور ختنية  دةي ضابنة 

ةا دةي يأسي ةلا خينوعة   الن تداخ  دي إاان خن االبتكان باليودة، ببات هاا الحةات أك ا
إلةى يحقيةت التنية  دةي بليفة  أب خيةان خةا خةن  اخت وع  خن النااك  بالوحةداد التةي هةدد

به ةةا   و عقةةونة اةةاخل  بختكاخلةة خيةةاالد التنيةة  اليةةاخجي، لكةةن دبر التا يةة  علةةى يحقيقةة
لتحقيةةةةت نؤضةةةة  بنسةةةةال  الياخجةةةة ،  لإنشةةةةام خا ةةةة  التنيةةةة  اليةةةةاخجي عالياخجةةةة  بةةةةاتد أهنيةةةة 

  عقونة ااخل  بختكاخل  ، لتقبقبلنجالي  ال لل دي عنلي  يحقيت التني  الياخجي بلا
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 عناصر التصور المقترح: -3

ا  ا إلةةةى خةةةا يةةةم عاضةةةو عالبحةةةث الحةةةالي، باعتنةةةادا علةةةى أهةةةداف التقةةةون النقتةةةةا  اسةةةت ادا
بخ  لقايةةةو،  ةةةد  البحةةةث الحةةةالي خينوعةةة  خةةةن الج اصةةةا التةةةي يقن ةةةل الن خةةةق ا ساسةةةي  للنا ةةة  

 :بضجاض البحث الحالي ها  الج اصا عالتفقيل على ال حو التالي  النقتا 
 :رؤية املركز املقرتح -3-1

اخجاد النقةاض ، خ ةاهناا ك جى النا   إلى أر ك ور أحد النااك  الااندة على خ تور الي
عفجالي  دي يحقيت التني  الياخجي عياخج  ال  اتضتل لتكور دي اليج  الياخجاد الجالني ، بلتقبق 

  خ اهن  بدنت   لياة دي يحقيت الت ني  الن تداخ  الن شودة للنيتنا النقاي 
 رسالة املركز املقرتح: -3-2

 تلةةف أعجةةاد  بخيااليةةو التجلينيةة  دةةي خ - لتةة   النا ةة  ع ةةنار يحقيةةت التنيةة  اليةةاخجي
عياخجةة  ال  ةةاتضت علةةى خ ةةتور  ليايلةةا بخجاهةةدها الن تلفةة ، خةةن  -بالبح يةة  بالنيتنعيةة  بالقيادكةة 

اةةة ن يقةةةدكم الةةةدعم النتكاخةةةل لينيةةةا أع ةةةام النيتنةةةا اليةةةاخجي، بإنشةةةام بدعةةةم بةةةااخ  التجةةةابر 
دااةةةل الياخجةةة ، ببي ةةةو ببةةةين  بالنبةةةادناد بالشةةةااكاد بةةةين النا ةةة  بايةةةا  خةةةن النااكةةة  بالوحةةةداد

  النهس اد اانتلا
 أهداف املركز املقرتح: -3-3

 لةةدف النا ةة  النقتةةا  عقةةونة أساسةةي  إلةةى يج ضةة  التنيةة  اليةةاخجي دةةي خ تلةةف أعجةةاد   
بتوانبو التجليني  بالبح ي  بالنيتنعي  بالقيادك  عياخج  ال  اتضت، خن اة ن خجابنة  الياخجة  دةي 

تلف بلانفلا، بخجابنتلا أك ا لل يا  دي يحقيت ها  االهةداف، بكلةط بضا أهداف خايب   عن 
 :خن ا ن يحقيت النا   ل هداف التالي 

  اإلسةةةلا  دةةةي ب ةةةام نأس النةةةان البشةةةاي النتنيةةة  القةةةادن علةةةى خواتلةةة  التحةةةدكاد النجاصةةةاة
النت وعةة ، باإلسةةلا  دةةي حةةل الق ةةاكا بالنشةة  د النحليةة  التةةي يواتةةو خيتنج ةةا النقةةاي، 

  خن ثم يحقيت يقدخو دي خ تلف   اعاد الحياة، بخواكلتو لا م الدبن النتقدخ  عالنيااب 
  دعةةةةم اسةةةةتاايييي  الدبلةةةةة  ببتانة التجلةةةةيم الجةةةةةالي بالبحةةةةث الجلنةةةةي لتحقيةةةةةت ينيةةةة  التجلةةةةةيم

  2030اليةةةاخجي النقةةةاي، دقةةةد ي ةةةن ا اسةةةتاايييي  الت نيةةة  الن ةةةتداخ : نؤضةةة  خقةةةا
 ، ب ةةةار خةةةن أبةةةات النهاةةةااد 2030لتةةةدنضم حتةةةى عةةةا  خهاةةةااد لقيةةةاس أدام التجلةةةيم با

ال اصةةة  عنيةةةان التجلةةةةيم الجةةةالي هةةةةو يح ةةةين ياييةةةم خقةةةةا دةةةي خحةةةةون التجلةةةيم الجةةةةالي 
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بالتدنضم عنهاا الت اد ي  الجالني ، بتضادة عةدد الياخجةاد النقةاض  الندنتة  دةي ياييةم 
  لت ةةوضا ( تاخجةة  علةةى خ ةةتور الجةةالم،  نةةا ي ةةن ا اسةةتاايييي  الح وخةة500أد ةةل )

  خينوعةة  خةةن القةةيم التةةي يتل اهةةا بتانة التجلةةيم 2030-2015التجلةةيم الجةةالي دةةي خقةةا
الجةةةالي بالبحةةةةث الجلنةةةي بلةةةةا  االسةةةةتاايييي ، خ لةةةا فينةةةة  التنيةةة  ال خحةةةةدبد  بالاةةةةط أر 
بتحقيةةةةةت النا ةةةةةة  التنيةةةةةة  اليةةةةةةاخجي عياخجةةةةةة  ال  ةةةةةاتضت، دزنةةةةةةو ك ةةةةةةلم دةةةةةةي دعةةةةةةم هةةةةةةايين 

 ف بااكاد  ل خ لنا االستااييييتين بيحقيت أهدا
 النت ةن   ع  تلةا -اإلسلا  دي يحقيت نسال  الياخج  بااكايلةا ال لانية ل يحقيقةا لاؤضتلةا

دةةي أر يقةةبق تاخجةة  خجتنةةدة بخشةةلود للةةا، عنةةا يقدخةةو  - 2022-2013االسةةتاايييي  
 خن خ تور ختني  دي التجليم بالبحث الجلني بالت ني  النيتنعي  الن تداخ  

  ثقاد  التني  بين أع ام النيتنا اليةاخجي، بياسةي  خبادنةو بفينةو دةي اإلسلا  دي نشا
 كاد  ال ياساد بالجنلياد بال دخاد النقدخ  خن الياخج  

  اإلسةةةلا  دةةةي يح ةةةين الوضةةةا الت اد ةةةي للياخجةةة ، باحت للةةةا خايبةةة  ختقدخةةة  ضةةةنن أبةةةات
 التق يفاد الجالني  للياخجاد 

 خجي دةةي خ تلةةف بحةةداد بإداناد الياخجةة ل يةةوديا الةةدعم الشةةاخل  ع ةةام النيتنةةا اليةةا
للقيا  عن هبليايلم ببلانفلم ع فامة بدجالي ، بصوالا إلى التني ، بكلط خن ا ن التجاف 
على اهتناخايلم، بيحفي  فةيم االبتكةان باإلبةدا  بالتجةابر بالنشةان   لةد لم، بيلي ة  اللي ة  

 الياخعي  الن نن  لتحقيت كلط 
  ةا للتنية  ضنار االست نان ا خ ل للنواند البشاض  بالنادك  النتاحة  دااةل الياخجة ل يحقيقا

 الياخجي بلا 
   ب ةام اةا اد بخةد ت ةون التواصةل خةا النااكة  الن ةالاة خحلياةا بإ لينياةا بدبلياةا، بالنلتنةة

بت ليةةةت خجةةةا يا التنيةةة  اليةةةاخجيل خةةةن أتةةةل التح ةةةين الن ةةةتنا  دام النا ةةة ، بيحقيةةةت 
اا ب ةام الشةااكاد خةا النااكة  التةي يلةدف إلةى يحقيةت التنية  يني   بنضاديو، بيوسةيا ن ة

الياخجي دي أحد توانبو  التني  دةي التجلةيم بالةتجلم أب التنية  البح ةي بالتةي يتفةت ت نياةا 
 دي أهدادلا خا أهداف النا   
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  بين  -دي خ تلف خياالد ببلانف الياخج  -اإلسلا  عش ل خبااا دي يبادن ال لااد
 خن الياخجاد النحلي  باإل ليني  بالجالني  الياخج  باياها 

   دعم تلود الت وضا دي الياخج ، خا يوتيو الياخج  لتل ي الت وضا النجتند على ا دل 
   النشةةةان   دةةةي بضةةةةا سياسةةةاد بإتةةةةااماد يتجلةةةت بت ةةةوضا ال ةةةةدخاد التجلينيةةة  بالبح يةةةة

خةةن اليةةودة با دام  بالنيتنعيةة  بالقيادكةة  التةةي يقةةدخلا الياخجةة ل لتحقيةةت خ ةةتوضاد عاليةة 
 النتني ، يتفت خا الن توضاد الدبلي  

  ضنار استناانض  الجنل لتحقيت التني  الياخجي علةى خ ةتور الياخجة  ببحةدايلا الن تلفة ، خةن
اةةةةة ن يةةةةةد،يم دةةةةةات اسةةةةةتناانض  النااتجةةةةة  الدبنضةةةةة  ل ياسةةةةةاد بإتةةةةةااماد ي ةةةةةوضا ال ةةةةةدخاد 

 د خن خ مختلا لنت لباد يحقيت التني  بالولانف الياخعي  التي يقدخلا الياخج ، بالتأك
 الهيكل التنظيمي واإلداري للمركز املقرتح: -3-4

ه اك خينوعة  خةن اإلتةااماد التةي كيةم أر كقجتنةد عليلةا ع ةد بضةا اللي ةل الت لينةي 
 :باإلداني النا  ، بيتحدد ها  اإلتااماد اينا  لي

 :لستحديد أعضاء مجلس إدارة المركز، وتحديد اختصاصات المج

ةةةةا) ةةةةتم يشةةةة يل خيلةةةةذ إدانة النا ةةةة  خةةةةن ننةةةةيذ الياخجةةةة   بال ةةةةواب ال  ثةةةة  لةةةةانيذ  ،(نني ا
الةةاي  ةةتم يجيي ةةو بدةةت ضةةواع  بخجةةا يا ( أخةةين النيلةةذ)الياخجةة ، بأخةةين الياخجةة ، بخةةد ا النا ةة  

  خحةةةددة خةةةن  لةةةل ننةةةيذ الياخجةةة ، بض ةةةاعد  أنبجةةة  نةةةواب هةةةم خةةةد اي الوحةةةداد الاني ةةةي  للنا ةةةة 
إدانة النا   ع ل خا  تجلةت عشة ور النا ة ، ببنةا ال  تجةانض خةا القواعةد النجنةون بض ت  خيلذ 

ا خا اللوانق الداالي  لكلياد الياخج  بخجاهدها الن تلف    بلا دي الياخج ، ببنا ال  تجانض أك ا
 وضع معايير محددة لتعيين قيادات المجلس التنفيذي للمركز، وتحديد اختصاصاتهم:

فياي للنا   خن خد اي الوحةداد الاني ةي  بالوحةداد الفا،ية  التاعجة   تش ل النيلذ الت 
لةةو، حيةةث ك ةةةم النا ةة  أنبةةا بحةةةداد نني ةةي ، ي ةةت   ةةةل بحةةدة بتحقيةةت التنيةةة  اليةةاخجي دةةةي 

بحةةدة التجلةةيم بالةةتجلم، ببحةةدة : بليفةة  خةةن الولةةانف ا نبجةة  للياخجةة ، بيحةةدد هةةا  الوحةةداد دةةي
ان   النيتنعيةة ، ببحةةدة القيةةادة الياخعيةة ، بضةةد ا  ةةل بحةةدة البحةةث الجلنةةي باإلبةةدا ، ببحةةدة النشةة

بحةدة دا،ية  يجةابر  خد ا للا، بضحتل خ قم نانباا لند ا النا  ،  نا ك ةم النا ة  أنبجة  عشةا
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بحةةةدة الت ةةةوضا : خ ةةةل)الوحةةةداد ا نبجةةة  الاني ةةةي  دةةةي يحقيةةةت أهةةةدادلا، خ لةةةا خةةةا هةةةو خ ةةةتحدت 
د ا كةةادكني، ببحةةدة التةةدنضم التجةةابني، ببحةةدة ادخةة  ا كةةادكني، ببحةةدة الةةدعم ال  بةةي باإلناةةا

بدعةةةم ال ةةةاضيين، ببحةةةدة الجنةةةل الت ةةةوعي، بخ تةةةم ال ةةةدخاد البح يةةة ، بخ تةةةم حقةةةوا النلكيةةة  
، بخ لةا (الفكاض ، ببحدة الدعم اإلداني، ببحدة االيقان الةدبلي، بخ تةم تةوان  التنية  اليةاخجي

  االسةةتاايييي، بخا ةة  إدانة اليةةودة، بخا ةة  بحةةدة الت  ةةي: خ ةةل)خةةا هةةو خوتةةود عالفجةةل حالياةةا 
ي نيةة   ةةدناد أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بخجةةابنيلم، بخا ةة  يق يةة  االيقةةاالد بالنجلوخةةاد، علةةى أر 

، خا خ حل  أنةو  وتةد حالياةا عجةم النااكة  بالوحةداد ( تم ييييا خ نيايلا خن خا   إلى بحدة
،يةة  الن ةةتحدث ، بهةةي بحةةدة يجلةةيم الكبةةان التاعجةة  للياخجةة ، سةةيتم دخيلةةا خةةا عجةةم الوحةةداد الفا 

حيث سيتم دخ  أنشة تلا ضةنن أنشة   بحةدة التةدنضم التجةابني، ببحةدة إدانة النشةابعاد حيةث 
 ةةتم دخةة  أنشةة تلا ضةةنن أنشةة   خ تةةم ال ةةدخاد البح يةة ، بخا ةة  النجلوخةةاد التابوضةة  بال ف ةةي  

يث سيتم دخ  أنش تلم ضنن أنش   باللي ي  بخا   القياس بالتقوضم ببحدة التجليم االلكتابني ح
بضجةةةابر خةةةةد اي الوحةةةةداد الاني ةةةةي  بالفا،يةةة  للنا ةةةة  خينوعةةةة  خةةةةن   بحةةةدة الت ةةةةوضا ا كةةةةادكني

  النولفين باإلدانضين النتني ضن الا ن  تم ااتيانهم بيجيي لم بدت خجا يا خحددة
بخةةةةن ال ةةةةابني بضةةةةا خجةةةةا يا خحةةةةددة لتجيةةةةين فيةةةةاداد هةةةةاا النيلةةةةذ، أخةةةةا ع قةةةةوت 

صاد ها  القياداد بخلا  النولفين باإلدانضين النجابنين للم، ايقو  خيلةذ إدانة النا ة  ااتقا
دةةي يحقيةةت أهةةداف النا ةة ، خةةن اةة ن  -دةةي ال لاكةة -بتحد ةةد يلةةط االاتقاصةةاد، بالتةةي يقةةم
بضةةتم عجةةد كلةةط يقةةنيم خقةةا يذ خت ةةونةل لقيةةاس أدام ، ي فيةةا سياسةةايو با  ةةو بأنشةة تو الن تلفةة 

ا  ، بالنولفين اإلدانضين الجاخلين عو، عقونة دبنض  بخ تناةل ل ةنار أدانلةم خد اي بحداد الن
   دبانهم ببلانفلم بتني ل يحقيقاا  هداف النا  

 وضع معايير محددة الختيار أعضاء الهيئة االستشارية للمركز، وتحديد اختصاصاتها:

ث ي ةم ث ثةة  أع ةةام علةى ا  ةل، حيةة عشةاة ك ةور للنا ة  هي ةة  استشةانض ، يتشة ل خةةن
خةةن فيةةاداد الياخجةة  ال ةةاعق  الةةا ن حققةةوا التنيةة  دةةي فيةةادة بإدانة الياخجةة ، بان ةة  خةةن أع ةةام 

النتني ضن دي أنش   بخيةاالد النا ة ، باث ةار خةن  -خن داال الياخج  باانتلا-هي   التدنضذ
دةةي  بيتحةةدد ااتقاصةةايلا  اةةا ام النيتنةةا النحلةةي النتنيةة ضن دةةي خيةةان التجةةابر خةةا الياخجةة 

  يقدكم النشونة باإلنااد اينا  تجلت بادا  فامة أدام النا   ببحدايو الن تلف 
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 ( خ خق اللي ل الت ليني باإلداني للنا   النقتا 1بضوضق الش ل )

 
 مالمح اهليكل التنظيمي واإلداري للمركز املقرتح (1الشكل )

 خن إعداد الباحث :ض مصد 
 مصادر تمويل املركز املقرتح: -3-5

 تم إصدان يشاضا اات عزنشام النا   النقتا ، عحيث  ت نن دي أحد خواد  خا     
ةةةا لتاييبةةةاد إصةةةدان خي انيةةة  الياخجةةة ، بيققةةةاف  علةةةى بتةةةود خي انيةةة  خ ةةةتقل  لةةةو يقجةةةد بيقةةةدن بدقا
االعتناداد الن قق  لو دي خي اني  الياخج  دي ضوم القواعد الن لن  لةالط، بخةا  ة   علةى 

     بت وضا خقادن ينوضلوإخ اني  فيا  النا 
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 :بعليو، كن ن يحد د خقادن ينوضل النا   النقتا  اينا  لي
  الن ققاد النالي  خن خي اني  الياخج  
  التنوضةةل الةةاايي للنا ةة ، بالةةاي  تحقةةت خةةن اةة ن يااةةيد اسةةتل ك النا ةة  خةةن ال فقةةاد

بلةةةا دةةةي الناليةةة  الن ققةةة ، بخةةةن اةةة ن اسةةةتفاديو خةةةن عانةةةداد االنيةةةاتاد التةةةي كقةةةو  
إ ةةةةااداد النشةةةةابعاد البح يةةةة  الت اد ةةةةي ، : خ تلةةةةف ا نشةةةة  ، بالتةةةةي كةةةةأيي علةةةةى نأسةةةةلا

  با ااداد ي وضت ال دخاد الياخعي  دي خ تلف ا نش  
  النةةة ق باللبةةةاد بالتلاعةةةاد التةةةي كقلللةةةا خيلةةةذ اإلدانة، سةةةوام  ةةةار خقةةةدنها الن لنةةةاد

  باللي اد النحلي  أب اإل ليني  أب الدبلي 
  الق ا  ال ات دي التنوضل، سوام  انا خ اهناد خالي  أب د ي خ اهناد  
  الن ةةاعداد الناليةة  التةةي  تلقاهةةا النا ةة  دةةي إاةةان ايفا ةةاد باةةااكاد التجةةابر بي ةةو ببةةين

الياخجةةةةاد بالنااكةةةة  بالنهس ةةةةاد كاد ا نشةةةة   بثيقةةةة  القةةةةل  عأنشةةةة   النا ةةةة ، خ ةةةةل 
  النهس اد التك ولوتي  بالق ا،ي  باإلنتاتي 

 :الفئات والجهات املستفيدة من أنشطة وخدمات املركز املقرتح -3-6

يت ةةو  هةةا  الف ةةاد باليلةةاد، لتشةةنل تنيةةا أع ةةام النيتنةةا اليةةاخجي عالياخجةة ، بالةةاي 
ك ةةةم القةةةادة اليةةةاخجيين، بأع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ بخجةةةابنيلم، باإلدانضةةةين، بال ةةة ب، بالبةةةاح ين، 

ا النيتنا ال انت   ي النحي  عالياخج  بسوا الجنلبال اضيين، بلتشنل أك ا
 :أنشطة املركز املقرتح -3-7

يت ةةو  ا نشةة   التةةي ك ةةجى النا ةة  النقتةةا  لتحقيقلةةال نلةةااا لت ةةو  خيةةاالد الجنةةل ايةةو، 
 :دلو ك م أنبا بحداد، بلكل بحدة خينوع  خن ا نش   التي ي جى لتقدكنلا،  نا  لي

 :يف مجال التعليم والتعلم -3-7-1

يحقيةةت التنيةة  دةةي التجلةةيم بالةةتجلم  -علةةا بحةةدة التجلةةيم بالةةتجلم التاعجةة  لةةو-  ت لةةا النا ةة
 :عالياخج ، علا يقدكم خينوع  خت وع  خن ا نش  ، يتن ل اينا  لي

 :أنشطة تتعلق بتطوير عملية التعليم والتعلم

 :بيتحدد على ال حو التالي
 ذ دةةةي خيةةان التجلةةيم بالةةةتجلم، يةةوديا بةةااخ  الت نيةةة  النل يةة  الن ةةتداخ   ع ةةةام هي ةة  التةةدنض

  بيوديا بااخ  إلعداد خجابنيلم للتدنضذ الياخجي، خا خ حلم الاداد التتيات ها  اللااخ 



2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 111 

  عقد بنش عنل  ع ةام هي ة  التةدنضذ بخجةابنيلم عةن أبةات النوضةوعاد بالننانسةاد
لةةةا، يقةةةنيم أهةةةداف الةةةتجلم بيقيين: التقليدكةةة  بالن ةةةتيدة دةةةي خيةةةان التجلةةةيم بالةةةتجلم، خ ةةةل

بيقةةةةنيم اللةةةةااخ  بالنقةةةةاناد بي وضاهةةةةا، بإعةةةةداد النقةةةةاناد اللي يةةةة ، بيقةةةةنيم الحلقةةةةاد 
الدناسي  الكلياة، بالتجلم الفجان، بالتدنضذ القيفي، بالتابي  الشاخل ، بالننانساد الفجالة  
دي حياة الدناس ، بيقييم أدام أع ام هي   التدنضذ بالنجابنين دي ضوم خجا يا اليودة 

  ا كادكني، بالكتاع  الجلني  حون التجليم بالتجلم بالتقييم، باإلنااد ا كادكني باالعتناد
  عقد خةهينااد بنةدباد بحلقةاد عح ية  بنقااةي  حةون   ةاكا التجلةيم بالةتجلم،  ةتم ي لينلةا

  عقونة دبنض ، بضشانك ديلا أع ام هي   التدنضذ بخجابنيلم
  بخجةةةابنيلم خةةةن خ تلةةةف الت ققةةةاد دعةةةم االيقةةةان اليةةةاخجي بةةةين أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ

  عالياخج ، خن ا ن يقنيم خ تدكاد إلكتابني  لل قاش بيبادن ال لااد دي خيان التجليم بالتجلم
  سجي النا   لج وض  الياخج  للنااك  باللي اد بالليار النج ي  بت وضا عنليتي التجلةيم

  بالتجلم عنهس اد التجليم الياخجي
 جلةةم أع ةةةام هي ةة  التةةةدنضذ عالياخجةة  حةةةون خوضةةةوعاد، دعةةم بيج ضةةة  ب ةةام خيتنجةةةاد ي

  التدنضذ علا اإلنتانا، بالتجلم النتكاخل، بالتجلم ال ش : خ ل
  يقيةةةيم احتياتةةةاد باهتناخةةةاد أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ ع قةةةوت عنليتةةةي التجلةةةيم بالةةةتجلم

  عقونة خ تناة
  الجةالي بالبحةث الجلنةي االستفادة خن االيفافياد باللابيو والد النو جة  بةين بتانة التجلةيم

  ببجم اللي اد بالنهس اد بالياخجاد ا ت لي  دي خيان ي وضا التجليم بالتجلم
  يقدكم استشاناد دادك  بتنا،ي   ع ام هي   التدنضذ بخجابنيلم عالياخج  حون التجليم

  بالتجلم دي خيان الت ق ، خن  لل الاام خن داال الياخج  أب اانتلا
   أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ بخجةةةابنيلم دةةةي إكيةةةاد حلةةةون للنشةةة  د بضةةةا تليةةةاد لنجابنةةة

  النت وع  التي  واتلونلا ع قوت عنليتي التجليم بالتجلم
  إلةةى تانةةم النقةةادن الن لوعةة  -يةةوديا خقةةادن بخةةواند يدنض ةةي  بيجلينيةة  إلكتابنيةة- 

انةةةم خ ةةةل النوا ةةةا بالن تةةةدكاد ال قااةةةي ل لةةةدعم عنليتةةةي التجلةةةيم بالةةةتجلم عالياخجةةة ، إلةةةى ت
  إتاام يياك  خايدة حون است دا  ها  النقادن، خا التحد ث الدبني الن تنا للا
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 أنشطة تتعلق بتويير الدعم الطالبي المتميز:

 بيتحدد على ال حو التالي:
  يةةوديا بنش عنةةل بنةةدباد لل ةة ب حةةون عنليتةةي التجلةةيم بالةةتجلمل لتحفيةة هم علةةى الةةتجلم

  دناس  لد لمل خن أتل يحقيت يني هم ا كادكنيباالستناانض  ايو، بلت ني  خلاناد ال
  يةةةةةةوديا خ لوعةةةةةةاد لل ةةةةةة بل ل شةةةةةةا ثقادةةةةةة  الةةةةةةتجلم النتنيةةةةةة  لةةةةةةد لم، بلتجةةةةةةاضفلم عةةةةةةأبات

  االستاايييياد التجليني  الحد    بأدبانهم دي ي فياهال يحقيقا لتني هم ا كادكني
 نور خن صجوباد التجلميوديا بااخ  لدعم ال  ب النتني ضن أكادكنياا، بال  ب الا ن كجا  
  ختاعج  يقدكم ادخ  اإلنااد ا كادكني لل  ب عن تلف ا   ا  الجلني  عالياخج  
  يقدكم الدعم الشاخل لل  ب الوادد ن عالياخج ل يفعي ا لل    االسةتاايييي  لةوتانة التجلةيم

د التةي الجالي بالبحث الجلني التي يولي االهتنا  عياب ال  ب الوادد ن بحل النش  
 ( إدنس دي خقا)يجيت دناستلم دي الياخجاد النقاض ، بكلط دي إاان خبادنة 

 أنشطة تتعلق بدعم البحوث العلمية يي مجال التعليم والتعلم:

 بيتحدد على ال حو التالي:
  ، النشان   دي بضا ال    البح ي  للياخج  بال    البح ي  للكلياد با   ا  الن تلفة

  نلياد التجليم بالتجلم بالتقييمبنب  ها  ال    عج
  يقةةةدكم الةةةدعم عن تلةةةف صةةةون   ع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذل لتشةةةييجلم علةةةى إتةةةاام عحةةةوت

  علني ل لتقوضم عنلياد التجليم بالتجلم بالتقييم عالياخج 
  ختاعج  ي ليت نتةان  البحةوت الجلنية  دةي عنليةاد التجلةيم بالةتجلم بالتقيةيم، عنةا كق ةلم دةي

  الجنلياد داال الياخج  يح ين بي وضا ها 
 أنشطة تتعلق بالمبادرات والمنح والجوائز التي يقدمها المركز:

 بيتحدد على ال حو التالي:
 خبةادنة التنية  : اا  خبادناد عدة يج ت التنية  اليةاخجي دةي خيةان التجلةيم بالةتجلم، خ ةل

االلكتابني، بضتم  دي التدنضذ، بخبادنة اإلبدا  التجليني، بخبادنة اإلبدا  دي خيان التجلم
  االستجان  ع لااد النااك  ا ت لي  النتني ة دي هاا النيان
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  خةةةةة ق تةةةةةوان  سةةةةة وض   ع ةةةةةام هي ةةةةة  التةةةةةدنضذ بخجةةةةةابنيلم النتنيةةةةة ضن دةةةةةي الننانسةةةةةاد
تان ة التني  دي التدنضذ، بتان ة التنية  دةي : التدنض ي ، بكلط بدت خجا يا خحددة، خ ل

  لم ال دخياإلنااد ا كادكني، بتان ة التج
  يقدكم دعم خةالي لنشةابعاد ي ةوضا عنليةاد التجلةيم بالةتجلم بالتقيةيم، بللةااخ  التنية  دةي

  هاا النيان
  دعم است دا  التك ولوتيا دي الجنلية  التجلينية  عالياخجة ، بكلةط خةن اة ن عقةد اةااكاد

بةةين النا ةةة  ببةةةين الشةةا اد التك ولوتيةةة  النتنيةةة ة، عحيةةةث  ةةتن م عةةةن هةةةا  الشةةةااكاد 
يوديا خ ق بدبناد يدنضلية   ع ةام هي ة  التةدنضذ بال ة ب ين ة لم خةن يحقيةت اإلبةدا  

  بالتني  دي خيان التجلم اإللكتابني بالتجلم الا ني
 يف مجال البحث العلمي واإلبداع: -3-7-2

يحقيةت التنية  دةةي البحةث الجلنةةي  -علةةا بحةدة البحةث الجلنةةي التاعجة  لةةو- ت لةا النا ة 
 :عالياخج ، علا يقدكم خينوع  خت وع  خن ا نش  ، يتن ل اينا  ليبيحفي  اإلبدا  

 أنشطة تتعلق بتطوير العملية البحثية بالجامعة:

 بيتحدد على ال حو التالي:
  يوديا بااخ  ختني ة للت نية  النل ية  الن ةتداخ   ع ةام هي ة  التةدنضذ دةي خيةان البحةث

ي أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بالبةةاح ين الجلنةةي، بيةةوديا بةةااخ  أاةةار إلعةةداد بيأهيةةل خجةةابن
عن تلف الت ققادل لللدم دي إتاام دناسايلم بأعحةاثلم، خةا خة حلم اةلاداد التتيةات 
هةةةا  اللةةةااخ ، بخةةةن أخ لةةة  هةةةا  اللةةةااخ  التةةةي يوداهةةةا النااكةةة  ا ت ليةةة  النتنيةةة ة دةةةي هةةةاا 

عةةة  بانةةةاخ  خينوعةةة  الكتا: النيةةةان، بالتةةةي ك ةةةاد عةةةالنحون ال الةةةث خةةةن البحةةةث الحةةةالي
القةةةيفي ، ببانةةةاخ  علنةةةام دوللاا ةةةا، ببةةةااخ  التبةةةادن ال قةةةادي، حيةةةث كن ةةةن يل ةةةي هةةةا  

  اللااخ  خا خااعاة الوا ا النقاي، أب ابتكان بااخ  تد دة
  ي ليم بنش عنل بندباد بخينوعاد نقاش عح ي  حةون أبةات الن ةتيداد بالق ةاكا دةي

ناانض  يلةةةط الفجاليةةةاد خيةةةان البحةةةث الجلنةةةي دةةةي خ تلةةةف الت ققةةةاد، خةةةا خااعةةةاة اسةةةت
  بخشان   خ تلف أع ام النيتنا الياخجي بلا

  يي ةةةيا التواصةةةل بةةةين أع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ بخجةةةابنيلم بالبةةةاح ين علةةةا االسةةةتفادة خةةةن
  التق ياد التك ولوتي  الحد   ل دعنا لتبادن ال لااد اينا بي لم، بيحقيت يني هم البح ي
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 خج  يفاعلي  بااخل  بداعن بضا تلياد ليجل ا نش   البح ي  عاليا  
  التقيةةةيم الن ةةةتنا ل حتياتةةةاد باالهتناخةةةاد البح يةةة   ع ةةةام هي ةةة  التةةةدنضذ بخجةةةابنيلم

  بالباح ين دي خ تلف الت ققاد
  ب ةةام خيتنجةةاد يجلةةم عالياخجةة ، يق ةةلم دةةي يواصةةل أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بخجةةابنيلم خةةا

  عج لم البجم حون خوضوعاد البحوت الن تلف 
  نحةةو عقةةد خينوعةة  خةةن االيفافيةةاد باللابيو ةةوالد بةةين النا ةة  ببةةين ايةةا  خةةن  االييةةا

النااكةة  النتنيةة ة إ لينياةةا بعالنياةةا، باالسةةتفادة خةةن االيفافيةةاد باللابيو ةةوالد النو جةة  بةةين 
بتانة التجليم الجالي بالبحث الجلني ببجم اللي اد بالنهس اد بالياخجاد ا ت لي  دةي 

  نيخيان ي وضا البحث الجل
  بضةةةةا تليةةةةاد لنجابنةةةة  أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ بخجةةةةابنيلم بالبةةةةاح ين دةةةةي إكيةةةةاد حلةةةةون

  للنش  د النت وع  التي  واتلونلا ع د إتاانلم لدناسايلم ببحوثلم الجلني 
  النشان   اإلكيابي  دي ي وضا بيحد ث ال    البح ي  للياخج  بال    البح ي  للكليةاد

  با   ا  الن تلف 
  ل نيقام عالني د الجلني  التي يقدن عن  لياد بخجاهد الياخج ، بتضةادة بضا تلياد

  خجاخل التأثيا للا
 أنشطة تتعلق بتويير الدعم البحثي لجميع منسوبي الجامعة:

 بيحدد على ال حو التالي:
  يةةةةوديا بنش عنةةةةل  ع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ بالبةةةةاح ينل لتجةةةةاضفلم ب لةةةةا  دعةةةةم البحةةةةوت

 عاد البحوت الت اد ي  ع اص  عالياخج  عجاخ  بخشاب 
   يةةوديا الةةدعم الفةةادي  ع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بخجةةابنيلم بالبةةاح ين، خةةن اةة ن االهتنةةا

بتقدكم استشاناد دادك  ع قوت الن ق البح ية  بخجةا يا يقيةيم البحةوت، خةن  لةل الةاام 
ة أسةةو  -خةةن دااةةل الياخجةة  أب اانتلةةا، بيةةوديا خةةا ك ةةنى ب خيةةل خااةةد للكتاعةة  عةةالنا   

 تةةةولى خلنةةة  يقةةةدكم إناةةةاداد عح يةةة  دةةةي  -عةةةالنااك  ا ت ليةةة  النتنيةةة ة دةةةي هةةةاا النيةةةان
 خ تلف خااحل الكتاع  الجلني  

  يوديا ال لل الستفادة أع ام هي   التدنضذ بخجابنيلم بالباح ين خن النةواند البح ية  النتةوداة
 ااص  عالنا   داال الياخج  باانتلا، خا االييا  نحو يوديا خواند عح ي  تد دة 
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   يق ةةلل  -أسةةوة عةةالنااك  ا ت ليةة  النتنيةة ة دةةي هةةاا النيةةان -يةةوديا  واعةةد بيانةةاد ييانضةة
بصةةةةون أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ بخجةةةةابنيلم بالبةةةةاح ين إلةةةةى اليلةةةةاد النتجابنةةةة ل لتةةةةوديا 

 التنوضل ال ت  إلتاام أنش تلم البح ي  باإلبدا،ي  
 لباح ين النتني ضن، بخواصل  يني هم يوديا بااخ  لدعم أع ام هي   التدنضذ با 
   يقةةدكم الةةدعم الشةةاخل ل ةة ب الدناسةةاد الجليةةا بالبةةاح ين الوادةةد ن عالياخجةة ، بإتالةة   ادةة

 النجو اد التي يحون دبر يحقيت يني هم البح ي 
 أنشطة تتعلق بالمبادرات والمنح والجوائز التي يقدمها المركز:

 بيتحدد على ال حو التالي:
 عدة يج ت التني  الياخجي دةي خيةان البحةث الجلنةي، خ ةل: خبةادنة التنية   اا  خبادناد

دةةي اإلبةةدا  البح ةةي، الكفيلةة  بتةةوديا بي ةة  خ ننةة  لتياضةةم يق يةةاد عح يةة  حد  ةة  بي ةةوضا 
 أساليم البحث الجلني 

  إ اخةة  اةةااكاد دةةي خيةةان البحةةث الجلنةةي خةةا هي ةةاد بخهس ةةاد دااةةل الحةةا  اليةةاخجي
 الستجان  ع لااد النااك  ا ت لي  النتني ة دي هاا النيان بأاار اانتو، بضن ن ا

  دعةةم اسةةت دا  التك ولوتيةةا دةةي الجنليةة  البح يةة  عالياخجةة ، بكلةةط خةةن اةة ن عقةةد اةةااكاد
بةةين النا ةةة  ببةةةين الشةةا اد التك ولوتيةةة  النتنيةةة ة، عحيةةةث  ةةتن م عةةةن هةةةا  الشةةةااكاد 

اح ين، ين  لم خن است نان  واعةد يوديا خ ق بدبناد يدنضلي   ع ام هي   التدنضذ بالب
 اللياناد الجالني ، بالنواند اإللكتابني ل لتحقيت يني هم البح ي، بيحفي  إبداعايلم 

  يةةوديا خ تةةم لل ةةدخاد البح يةة ،  تحنةةل خ ةة ولي  إدانة ا عحةةات  لةةل ببجةةد خ حلةةا دااةةل
ةا خ ة ولي  يحقيةت التواصةل بةين أع ةام هي ة  التةدنضذ ب  البةاح ين الياخج ، بضتحنةل أك ا

الن ت ةةةةةلين للياخجةةةةة  ببةةةةةين النهس ةةةةةاد باللي ةةةةةاد البح يةةةةة  التةةةةةي يقةةةةةد  تةةةةةوان  للبةةةةةاح ين 
النتنيةة ضن دةةي خ تلةةةف النيةةاالد، بضتحنةةةل  ةةالط خ ةةة ولي  يقةةدكم الةةةدعم النةةالي، بالةةةاي 

 ك ور دي ا ل خ ق بعقود بايفافياد يجابر 
 ح ين النتنيةة ضن، خةة ق تةةوان  سةة وض  باةةلاداد  ع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بخجةةابنيلم بالبةةا

تةةةان ة الاضةةةادة دةةةي البحةةةث الجلنةةةي، باةةةلادة اإلنيةةةات : بكلةةةط بدةةةت خجةةةا يا خحةةةددة، خ ةةةل
  باإلبدا   ع ام هي   التدنضذ النتني ضن
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 يف مجال املشاركة املجتمعية: -3-7-3
يحقيةةت التنيةة  دةةي خيةةان  -علةةا بحةةدة النشةةان   النيتنعيةة  التاعجةة  لةةو- ت لةةا النا ةة  

 :ي  للياخج ، علا يقدكم خينوع  خت وع  خن ا نش  ، يتن ل اينا  ليالنشان   النيتنع
 أنشطة تتعلق بتطوير مجال المشاركة المجتمعية:

 بيتحدد على ال حو التالي:
    يشةةةةة يل النا ةةةةة  لي ةةةةة  خةةةةةن أع ةةةةةام هي ةةةةة  التةةةةةدنضذ النتنيةةةةة ضن دةةةةةي خيةةةةةان النشةةةةةان

ان   النيتنعيةةة  النيتنعيةةة ل خةةةن أتةةةل بضةةةا خفلةةةو  خحةةةدد بنؤضةةة  خحةةةددة لوليفةةة  النشةةة
للياخجةة ، بخةةن أتةةل نبةة  أهةةداف الياخجةة  عق ةةاكا ادخةة  النيتنةةا بي نيةة  اللي ةة     ةةوة 

  أبلى دي سليل يل يلا خن  لل الياخج 
  بضةةا تليةةاد لت ةةوضا اللياكةةل الت لينيةة  التةةي يةةودا خةةن ا للةةا الياخجةة  دةةات التجلةةيم

ت الجنلي  التجليني  التةي بالتدنضم لل  ب ااني خهس ايلا، خا بضا تلياد دجال  لت  ي
 ييار دي إاان ها  الفات 

   حةةدت اللةةااخ  با نشةة    - ةةتم يحةةد  لا عاسةةتناان ببقةةف  دبنضةة -بضةةا النا ةة   اننةة 
النتجلقةة  عنيةةان النشةةان   النيتنعيةة ، دةةي ضةةوم الةةااد النااكةة  الن ةةالاة بالنتنيةة ة دةةي 

 نش   التي يدعنلا الياخج  هاا النيان، خا إتاام يقييناد خ ليي  لينيا اللااخ  با 
    يةةةةوديا بةةةةااخ  ختنيةةةة ة لتةةةةدنضم أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ بخجةةةةابنيلم دةةةةي خيةةةةان النشةةةةان

النيتنعيةةة ل لي ونةةةوا  ةةةادنضن علةةةى يحقيةةةت التنيةةة  دةةةي هةةةاا النيةةةان، بيتجةةةدد أهةةةداف هةةةا  
اللةةةةااخ  لتشةةةةنل: بةةةةااخ  لتةةةةوعيتلم عةةةةأدبانهم الن واةةةة  بلةةةةم دةةةةي هةةةةاا النيةةةةان، ب بةةةةااخ  

عةةةأبات ا نشةةة   اإلبدا،يةةة  دةةةي هةةةاا النيةةةان، ببةةةااخ  لتج ضةةة  دةةةات النشةةةان   إلناةةةادهم 
الدبلي ، ببااخ  إلك ابلم خلاناد التواصل خا النهس اد النيتنعي  الن تلف ، بخلاناد 

  إتاام البحوت التجابني  خجلا
 تنعي يوديا بااخ  إناادك  بيدنضلي  لل  بل لتوعيتلم بيشييجلم بيدنضللم على النشان   الني  
  بضةةةا النا ةةة  ا ةةة  لتج ضةةة  أنشةةة   الياخجةةة  دةةةي خيةةةاالد إنتةةةاي النجادةةة  بالتك ولوتيةةةا

بنشةةاها بيوليفلةةا، عنةةا كفيةةد النيتنةةا النحلةةي باإل لينةةي بالةةدبلي، بخةةن ثةةم يج ضةة  خ انةة  
  الياخج  دي خيان النشان   النيتنعي 

 ي التجلةةةةيم القةةةةانم علةةةةى بضةةةةا تليةةةةاد لةةةةاب  الجنليةةةة  التجلينيةةةة  عالنشةةةةان   النيتنعيةةةة ، خ ةةةةل يل ةةةة
  النيتنا، بالاي بدبن   ت لم يقنيم خقاناد ااص  عالتجلم عن ااضت ال دخ  النيتنعي 
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    بضةةا تليةةاد لنتاعجةة  بيقيةةيم أدام أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بخجةةابنيلم دةةي خيةةان النشةةان
النيتنعيةة ، ببضةةا تليةةاد أاةةار لنجةةابنتلم دةةي إكيةةاد حلةةون للنشةة  د التةةي  واتلونلةةا 

  دانلم  دبانهم دي هاا النيانع د أ
  إنشام بحدة ياعج  للنا  ، يلدف إلى يج ض  االستفادة خةن ا عحةات الجلنية  النقدخة  خةن

أع ةةام هي ةة  التةةدنضذ بخجةةابنيلم، بالتةةي يلةةتم عنواتلةة  النشةة  د النيتنعيةة  الن تلفةة  
  دي خ تلف النياالد بالق اعاد الحيايي 

 يةةي الياخجةة ل لنجادةة  يةةأثيا ا عحةةات التةةي كياضلةةا بضةةا تليةةاد لتج ضةة  التجةةابر خةةا ااض
  أع ام هي   التدنضذ بخجابنيلم بالباح ين على حيايلم النل ي  بالوليفي 

  بضةةةةا تليةةةةاد دجالةةةة  لت ةةةةوضا ع  ةةةة  الياخجةةةة  عق اعةةةةاد اإلنتةةةةاي بال ةةةةدخاد عةةةةالنيتنا
  النحلي، بإياح  الفات لتبادن الن فج  خجلا

 لياخجةة  عنت لبةةاد سةةوا الجنةةلل خةةن أتةةل خواتلةة  بضةةا تليةةاد دجالةة  لةةاب  خ اتةةاد ا
  عجم النش  د التي  د يواتو النيتنا النحلي

  فيا  النا   عحقا اليلاد الن تفيدة دي النيتنا النحلي، باست    تنانلم دي يحد ةد
احتياتةةايلم خةةن الكليةةاد بالت ققةةاد الن تلفةة ، سةةوام دةةي خيةةان يقةةدكم االستشةةاناد أب 

  بحوت النشتا  التدنضم أب إتاام ال
 أنشطة تتعلق بتويير الدعم يي مجال المشاركة المجتمعية:

 بيتحدد على ال حو التالي:
  يةوديا الةدعم النةةادي بالنج ةوي  نشةة   النشةان   النيتنعيةة  عالياخجة ، خةةن اة ن يقةةدكم

الدعم  ع ام هي   التدنضذ بخجةابنيلمل للتجةاف علةى اإلخ انيةاد النيتنعية  النتةوداة، 
كن ن أر ك تفيدبا خ لا دةي حيةايلم النل ية ، بخةن اة ن يةاليل القةجاب بالجقبةاد بالتي 

التةةي يحةةون دبر نيةةاحلم دةةي أدام أدبانهةةم دةةي النشةةان   النيتنعيةة ، بخةةن اةة ن يةةوديا 
 الن ا  الداعم لتجابنلم خا   اعاد ا عنان بالق اع  عالنيتنا 

 حقيةةةةةت التواصةةةةةل بةةةةةين الياخجةةةةة  إنشةةةةةام بواعةةةةة  إلكتابنيةةةةة  ختكاخلةةةةة  بسةةةةةلل  االسةةةةةت دا ل لت
بالنهس ةةاد النيتنعيةة  الن تلفةة ، بلتحقيةةت التواصةةل بةةين أنشةة   الياخجةة  الن تلفةة  دةةي 
خيةةان النشةةةان   النيتنعيةة ، بلتةةةوديا  اعةةةدة بيانةةاد عالنشةةةابعاد القاننةة  بةةةين الياخجةةة  
ببةةين النهس ةةةاد النيتنعيةة  الن تلفةةة  بتلةةاد التنوضةةةلل لي ةةتفيد خ لةةةا  ةةل خةةةن أع ةةةام 

 نا الياخجي بأع ام النيتنا النحلي النيت
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  ةةةا للنا ةةة ل لي ةةةور عن اعةةة  نق ةةة  ايقةةةان لن تةةةم إنشةةةام خ تةةةم حقةةةوا النلكيةةة  الفكاضةةة ، ياعجا
بةةةااماد االاتةةةاا  النقةةةاي، حيةةةث كقةةةو  بت ةةةييل تنيةةةا ا عنةةةان ال اصةةة  عحناكةةة  حقةةةوا 

االنلكي  الفكاض ، ليذ دق  على خ تور الياخج ، بل على خ تور النيتنا النحلي    أك ا
  بضا تلياد دجال  ل ستفادة خن الل ي  التحتي  للياخج ل خن أتل يقدكم خ اهناد ختني ة

  دي خيان النشان   النيتنعي  على الن تور النحلى باإل ليني بالجالني
  بضةةا ا ةة  لتج ضةة  أنشةة   الياخجةة  دةةي يلليةة  االحتياتةةاد الكنيةة  بال و،يةة  خةةن القةةور

  الجاخل  الوا ي 
 جالةة  لتةةوديا دةةات التجلةةيم النةةدخ  ل ةة ب الياخجةة ، خةةن اةة ن االسةةتفادة بضةةا تليةةاد د

  بين الياخج  بخهس اد النيتنا الن تلف  خن الشااكاد القانن 
  ي لةةيم أحةةدات بدجاليةةاد ااصةة  عالنشةةان   النيتنعيةة   ةةونش الجنةةل، بالنةةهينا ال ةة وي

  للتجلم ال دخي
 قدمها المركز يي هذا المجال:أنشطة تتعلق بالمبادرات والمنح والجوائز التي ي

 بيتحدد على ال حو التالي:
 خبةادنة : اا  خبةادناد عةدة يقجة ت التنية  اليةاخجي دةي خيةان النشةان   النيتنعية ، خ ةل

ي ةةةوضت البحةةةوت الياخعيةةة ، بخبةةةادنة يقةةةدكم االستشةةةاناد الجلنيةةة  للنهس ةةةاد النيتنعيةةة ، 
  الن تلفةةةة ، بخبةةةةادنة يةةةةدنضم بخبةةةادنة خشةةةةان   النيتنةةةةا النحلةةةي دةةةةي الفجاليةةةةاد الياخعيةةة

  ااضيي الياخج  عنهس اد ب  اعاد النيتنا الن تلف 
  دةةي خيةةان ا نشةة   النيتنعيةة ، يق ةةلم دةةي يج ضةة   -علةةى أبسةةا ن ةةاا-إ اخةة  اةةااكاد

اسةةةةت نان خجةةةةةانف بخلةةةةاناد بالةةةةةااد أع ةةةةام هي ةةةةة  التةةةةدنضذ بخجةةةةةابنيلم دةةةةي خ تلةةةةةف 
  خهس اد النيتنا النحلي باإل ليني بالدبلي

 نةةةةاد نلةةةةا  حةةةةواد  بخ ادةةةة دل لتشةةةةييا أع ةةةةام النيتنةةةةا اليةةةةاخجي علةةةةى النشةةةةان   اعت
تةةان ة اإلبةةدا  : النيتنعيةة  النتنيةة ة، بخةة ق تةةوان  للنتنيةة ضن خةة لم دةةي هةةاا النيةةان، خ ةةل

  اللي ي، بتان ة الشااك  النيتنعي 
 :يف مجال القيادة الجامعية -3-7-4

يحقيت التني  دي خيان القيةادة  -تاعج  لوعلا بحدة القيادة الياخعي  ال- ت لا النا    
 :عالياخج ، علا يقدكم خينوع  خت وع  خن ا نش  ، يتن ل اينا  لي
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 أنشطة تتعلق بتطوير مجال القيادة الجامعية:

 بيتحدد على ال حو التالي:
  يش يل لي   خن القادة اليةاخجيين النتنية ضن ال ةاعقينل ل سةتفادة خةن الةاايلم دةي بضةا

  ختكاخل  للياخج ، يكور خجلاة عن يوتلايلا الاني ي  بنلايلا الن تقللي  اينا استاايييي
ك ةة  يحقيةةت التنيةة  اليةةاخجي دةةي خيةةان القيةةادة، بدةةي بضةةا خجةةا يا باضةةح  بخجل ةة  

  الاتيان بيجيين القياداد الياخعي  باإلدانض  ا كفام
 يةةةا خةةةا النتييةةةااد بضةةةا تليةةةاد لتةةةوديا هياكةةةل فيادكةةة  بإدانضةةة  خانةةة ، يكةةةور  ابلةةة  للتك

النجاصةةةةةاة، بااللتةةةةة ا  عةةةةةالت ليت ال ةةةةةاتق ال خا  ضةةةةة ، د ةةةةة ا عةةةةةن اسةةةةةت داخلا للتق يةةةةةاد 
  التك ولوتي  الحد    اينا كجاف بلاخي  القيادة

  بضا تلياد لتح ين اللي ل الوليفي عن تلف إداناد الياخج  ب ليايلا بخجاهدها 
  عنةة  لإلبةةدا  القيةةادي النتنيةة  دااةةل بضةةا تليةةاد لتةةوديا ثقادةة  ي لينيةة  خوحةةدة  وضةة  بدا

 الياخج ، بخحف ة  ع ام النيتنا الياخجي على الت ني  اإلدانض  الاايي  للم 
  ،يوديا بااخ  يدنضلي  ختني ة لت ني  النلاناد القيادكة  باإلدانضة   ع ةام النيتنةا اليةاخجي

اليم باسةتاايييياد سوام  انوا أع ام هي ة  التةدنضذ أب خجةابنين أب إدانضةين، باك ةابلم أسة
القيةةةةادة باإلدانة الحد  ةةةة  دةةةةي الياخجةةةة ، خ ةةةةل: اسةةةةتاايييي  اإلدانة اإللكتابنيةةةة ، باسةةةةتاايييي  
باخيةة  القيةةادة، بتضةةادة  ةةدنايلم بخلةةانايلم علةةةى حةةل النشةة  د اإلدانضةة  التةةي  واتلونلةةةال 

 اخعي  على يحقيت التني  دي خيان القيادة باإلدانة الي-دي ال لاك -لي ونوا  ادنضن
  ب ةةةام خيتنجةةةاد يجلةةةم عالياخجةةة ، يق ةةةلم دةةةي يواصةةةل أع ةةةام النيتنةةةا اليةةةاخجي خنةةةن كشةةةيلور

 خ اصم فيادك  بإدانض  خا عج لم البجمل خن أتل يبادن ال لااد اينا بي لم دي هاا النيان 
  بضةةا تليةةاد دجالةة  لتشةةييا أع ةةام النيتنةةا اليةةاخجي علةةى النشةةان   الفجالةة  دةةي نسةةم

   ياساد الداالي  لكل إدانة عالياخج بي ليم بي  ي  ال
 :أنشطة تتعلق بتويير الدعم يي مجال القيادة الجامعية

 بيتحدد على ال حو التالي:
 الكفيل بتحقيةت التنية  دةي خيةان القيةادة الياخعية ، بخةن -عن تلف صون   -يوديا الدعم

ى خااعةةةاة يحفيةةة  النا ةةة  الت لةةةيم اإلداني عالياخجةةة  القةةةانم علةةة: أبةةةات صةةةون هةةةاا الةةةدعم
ال ليج  اإلن ةاني   دةااد النيتنةا اليةاخجي ع ةد التجاخةل خجلةم، بندةا خج وضةايلم بيةأخين 
احتياتايلم النادك  بالنل ي ل حتى كشجابر عاالنتنام الوليفي بي داد انتاتيايلم، ببضةا 
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تليةةةاد لنجابنةةة  القيةةةاداد الياخعيةةة  علةةةى الق ةةةام علةةةى الحةةةوات  التةةةي يجةةةوا اكتشةةةاف 
هةةةةةةم اإلدانضةةةةة  عالياخجةةةةةة ، ببضةةةةةةا تليةةةةةاد لتقيةةةةةةيم ا دام القيةةةةةةادي باإلداني بنعاكةةةةة  النوا 

عالياخجةة  عقةةونة دبنضةة  بخ ةةتناة ببدةةت خجةةا يا عالنيةة  داعنةة  للتنيةة ، با تةةاا  إتةةااماد 
كفيلةةة  بتحقيةةةت التةةةواتر بةةةين باتبةةةاد بخلةةةا  أع ةةةام هي ةةة  يةةةدنضذ دةةةي خ تلةةةف بلةةةانفلم 

  ي  للياخج  بإعداد يقانضا ااص  بلابأدبانهم، ببضا تلياد لنتاعج  ال واحي النال
  بضةةا تليةةةاد دجالةةة  لتةةةوديا خ ةةةا  تةةةاخجي داعةةم ل سةةةتق لي  بالن ةةةامل  بالنحاسةةةلي  دةةةي القيةةةادة

باإلدانة الياخعي ، بخقحقت للجدال  بين أع ةام النيتنةا اليةاخجي، بخقجة ت ل قادة  االنفتةا  علةى 
فااي  دةةةةي يبةةةةادن النجلوخةةةةاد دااةةةةل ا دكةةةةان بال لةةةةااد اليد ةةةةدة دةةةةي هةةةةاا النيةةةةان، بخقجةةةة ت للشةةةة

الياخجةة ، بخقشةةيا لينيةةا أع ةةام النيتنةةا اليةةاخجي علةةى النشةةان   دةةي فيةةادة بإدانة الياخجةة ، 
  بدي عنلي  الت  ي  بإعداد ال    االستاايييي  لن تلف إداناد ب لياد بخجاهد الياخج 

 واندهةةةا النتاحةةة ، بضةةا تليةةةاد دجالةة  ل سةةةتفادة خةةن الل يةةة  التحتيةة  للياخجةةة ، باسةةت نان خ
بتضةةادة  فاميلةةا، عنةةا كق ةةلم دةةي يةةوديا خةةواند خاليةة  إضةةااي  للياخجةة ،  فيلةة  بتحقيةةت ينيةة  

  الياخج  دي خ تلف بلانفلا
  إنشام نلا  خجلوخاد دجان داال الياخج ،  ت نن  واعد بياناد ااص  عينيةا أع ةام

 ةةةلم دةةةي اي ةةةاك القةةةااناد النيتنةةةا اليةةةاخجي، ببالشةةة ور الناليةةة  باإلدانضةةة  بالقانونيةةة ، بضق 
  الياخعي  عقونة خ نن  بدجال 

 :أنشطة تتعلق بالمبادرات والمنح والجوائز التي يقدمها المركز يي هذا المجال

 بيتحدد على ال حو التالي:
 خبةادنة باخية  القيةادة، : اا  خبادناد عدة يقج ت التني  الياخجي دي خيان القيادة، خ ةل

بةادنة اإلبةةدا  القيةةادي، بخبةةادنة خشةان   النيتنةةا النحلةةي دةةي بخبةادنة التحةةون الا نةةي، بخ
  الفجالياد الياخعي  الن تلف 

  دةةةي خيةةةان القيةةةادة، يق ةةةلم دةةةي إاةةة   القيةةةاداد  -علةةةى أبسةةةا ن ةةةاا-إ اخةةة  اةةةااكاد
الياخعيةةةة  بأع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ علةةةةى النلةةةةا  القيادكةةةة  باإلدانضةةةة  لييةةةةاهم عالياخجةةةةاد 

 لينياا بدبلياا، عنا كق لم دي ال لاك  دي ي ةوضا أنف ةلم، بخةن ثةم ا اار النتني ة خحلياا بإ
 يحقيت يني هم بيني  الياخج  دي هاا النيان 
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  بب اصةةةةة  القةةةةةادة -اعتنةةةةةاد نلةةةةةا  حةةةةةواد  بخ ادةةةةة د لتشةةةةةييا أع ةةةةةام النيتنةةةةةا اليةةةةةاخجي
م دةي على القيادة باإلدانة النتني ة عالياخج ، بخ ق اليوان  للنتني ضن خة ل-بالند اضن خ لم 

 هاا النيان، خ ل: تان ة اإلبدا  القيادي، بتان ة التني  اإلداني، بتان ة التني  النهس ي 
 :معوقات إنشاء املركز املقرتح، وُسبل مواجهتها -3-8

إال أر عنليةة  إنشةةةانو عياخجةةة   -كنةةا سةةةلت اإلاةةةانة-ناةةم أهنيةةة  خا ةة  التنيةةة  اليةةةاخجي 
 :اتها ال  اتضت،  د يواتو عنينوع  خن النجو اد، خن أب

 بيتحدد اينا  لي: ماوق ت ت ظيمية وإتض ية: 
  ضجف   اع  إدانة الياخج  عأهني  إنشام النا   النقتا ، دي لل بتود خااك  ببحداد

يتشةةاعو بلانفلةةا خةةا عجةةم بلةةانف النا ةة  النقتةةا ، بةةل  ةةد  ت ةةون ا خةةا إلةةى خقابخةة  
لم خةن دقةدار خااكة هم عجم خد اي النااك  بالوحداد الحالي  عنلية  إنشةانو نتيية  ي ةود

  القيادك  باإلدانض  الحالي ل ع لم دخ  ها  النااك  بالوحداد داال النا   النقتا 
  ضةةجف الت  ةةي  بالت  ةةيت علةةى خ ةةتور اإلدانة الجليةةا عالياخجةة ، بالةةاي  ةةد كقف ةةي إلةةى

 عد  يحد د الو ا الاي  ل   لللدم دي إنشانو 
 ب لللدم دي فياخو عأنش تو الن تلف  يجقد بب م اإلتااماد اإلدانض  إلنشانو، أ 
  بتةةود نلةةةا  إداني خجةةوا السةةةتفادة  ةةةل خةةن أع ةةةام النيتنةةةا اليةةاخجي بأدةةةااد النيتنةةةا

 النحلي ااني الياخج  خن أنش   النا   بادخايو النت وع  
  ضجف الل ي  التحتي  الحالي ، ب ل  يوادا اإلخ انةاد بالنةواند بالتيلية اد ال تخة  إلنشةام

 للدم دي ي فيا أنش تو الن تلف  النا  ، با
  ضجف الت  يت بالتجابر بين الجاخلين عالنا   ببوحدايو الن تلف ، خنا كجيت يحقيت أهدادو 
    بتود ي انب بين ااتقاصاد بخ  ولياد عجم ا دااد الجاخلين عالنا 

 بيتحةةةدد دةةةي صةةةجوب  استقةةةدان يشةةةاضا لتل ةةةي بدعةةةم إنشةةةام  :ماوقننن ت تشننناياية وق  و ينننة
 ، أب استقةدان يشةاضا لةدخ  خينوعة  خةن النااكة  بالوحةداد الحالية  عةالنا   النقتةا  النا 

  بيحد د ااتقاصايلا
 بيحةةدد دةةي  لةة  االعتنةةاداد الناليةة  الن ققةة  إلنشةةام النا ةة  باللةةدم دةةي  :ماوقنن ت م  يننة

  هي النقدن الوحيد لتنوضل النا   -دي بداك  ا خا -ي فيا أنش تو الن تلف ، بالتي يكور 
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 :بيتحدد اينا  لي: ماوق ت بشاية 
  ضةةةجف   اعةةة  الجد ةةةد خةةةن أع ةةةام النيتنةةةا اليةةةاخجي عأهنيةةة  يحقيةةةت التنيةةة  اليةةةاخجي

عن تلةةةةةف صةةةةةون  بأاةةةةة الو،  وسةةةةةيل  ل ضةةةةةادة ي اد ةةةةةي  الياخجةةةةة  خحلياةةةةةا بإ لينياةةةةةا بعالنياةةةةةا، 
 با ت اعلم الشد د ع ابنة أدانلم بلانفلم بأدبانهم دبر ال جي لتحقيت التني  ديلا 

   ل  بضو  ا هداف التي ك جى النا   إلى يحقيقلا لدر الجاخلين عو ببوحدايو الن تلف  
   ل  الكوادن البشاض  النتني ة دي إدانة ا ور النا   بدي ي ليم أنش تو الن تلف  
  ك ةةةةاة ا ،بةةةةام الوليفيةةةة  النلقةةةةاة علةةةةى عةةةةايت ا كةةةةادكنيين باإلدانضةةةةين عالياخجةةةة ، خنةةةةا ال

  ة خن أنش   النا   دي حان يم إنشانوكن  لم خن االستفاد
، اةين ن القةون أنةو ناةم يجةدد النجو ةاد التةي يقجيةت أم  عخ ُسبل موضجهة تلك ض ماوقن ت

ةلل النقتاحة ،  إنشام هاا النا   النقتةا ، إال أنةو كن ةن خواتلة  هةا  النجو ةاد عنينوعة  خةن ال ق
 :بكلط على ال حو التالي

  بيتحدد اينا  لي:ضإلتض ية: ُسبل موضجهة ض ماوق ت ض ت ظيمية و 
  البجةةةد عةةةن اإلتةةةااماد الابيي يةةة  النتبجةةة   لةةةل اي ةةةاك القةةةااناد اإلدانضةةة  النتجلقةةة  عزنشةةةام

 النا   النقتا  
  يوديا هياكل ي ليني  خان  دي الياخج ، يتيق خ اح  باسج  خن خشان   الجةاخلين دةي اي ةاك

   النقتا  بالت اضا دي الت فيا بص ا القااناد بيفوضم الق حيادل لت ليل إنشام النا 
  ، يةةةوديا  ادةةة  الن ةةةتل خاد الف يةةة  بالتيليةةة اد ال تخةةة  إلنشةةةام النا ةةة  ببحدايةةةو الن تلفةةة

بكلةةط علةةا اسةةت نان الل يةة  التحتيةة  للياخجةة ، بالبحةةث عةةن خقةةادن أاةةار لتودياهةةا، خ ةةل 
دةةةةتق النيةةةةان لن ةةةةاهناد الق ةةةةا  ال ةةةةات، بلقلةةةةون النةةةة ق بالتلاعةةةةاد خةةةةن النهس ةةةةاد 

 ا كادكني  الن الاة بكاد القل  بلاا النيان 
  التواصل خا بتانة التجليم الجالي بالبحث الجلنيل خن أتل الحقون على الةدعم اإلداني

 بالف ي، الكفيلين بتحقيت ال يا  دي إنشام النا   باللدم دي ي فيا أنش تو الن تلف  
 ، بتليةاد إنشةانو، بالفوانةد التةي  يوديا ا دلة  الف ية  باإلناةادك  النوضةح   هةداف النا ة

ةةا تليةةاد االسةةتفادة خةةن ا نشةة   بال ةةدخاد التةةي  سةةتي يلا الياخجةة  عنيةةاد إنشةةانو، بأك ا
 كقدخلا النا   

  دناسةة  بيحليةةل ال لةةااد النتنيةة ة عالنياةةا دةةي خيةةان إنشةةام خا ةة  التنيةة  اليةةاخجيل بكلةةط
 النا   النقتا  خن أتل االستفادة خ لا دي النااحل ا بلى خن خااحل إنشام 
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  إحةةدات ييييةةااد أساسةةي  دةةي ع اصةةا الن لوخةة  الياخعيةة ، سةةوام علةةى خ ةةتور اللي ةةل
الت ليني أب اإلداني، أب على خ تور اللااخ  التجليني  النقدخ ، أب على خ تور اللوانق 

 بالقوانين بالقواعد الحاكن ، عحيث يللي ها  التيييااد خت لباد إنشام هاا النا   
  ب  بةةةة  خةةةةن ا كةةةةادكنيين باإلدانضةةةةين النتنيةةةة ضنل لنتاعجةةةة  النشةةةة  د التةةةةي  ةةةةد  االسةةةةتجان

  واتللا النا   أث ام إنشانو أبالا عأبنل بكلط خن أتل بضا تلياد لنواتلتلا 
  :بيتحدد اينا  لي:ُسبل موضجهة ض ماوق ت ض تشاياية وض ق  و ية 

 االييةةا  الجةةالني النت ا ةةد نحةةو  ي ةةوضا التشةةاضجاد بالقةةوانين باللةةوانق الحاليةة ل لتتواكةةم خةةا
 يحقيت التني  الياخجي 

  بضةةا يشةةاضجاد ي ةةاعد علةةى االسةةتفادة خةةن اإلخ انةةاد النتاحةة  عالياخجةة ، سةةوام  انةةا
 عشاض  أ  خادك  

  :بيتحدد اينا  لي:ُسبل موضجهة ض ماوق ت ض م  ية 
  عحيةةث ي قةةي  إدانة الياخجةة  خ ققةةاد خاليةة ل لتةةوديا خت لبةةاد إنشةةام النا ةة  النقتةةا ، 

 يكور لتلط الن ققاد ال قيم ا كلا خن النواتن  النحددة إلنشام هاا النا   
  ال ةجي نحةو يةوديا خةواند خالية  إضةااي  لتنوضةل إنشةام النا ة  النقتةا ، بكلةط خةن اةة ن

التواصةةةةةل خةةةةةا الةةةةةوتاناد باليلةةةةةاد الح وخيةةةةة  الن تلفةةةةة ، بخهس ةةةةةاد الق ةةةةةا  ال ةةةةةاتل 
دةةتق عةةةاب يلقةةي النةةة ق باللبةةاد بالتلاعةةةاد خةةةن للحقةةون علةةةى دعةةم خةةةالي، بخةةن اةةة ن 

 الن لناد باللي اد الن تلف  كاد الج    عالنا   النقتا  
  االعتنةةةاد علةةةى الن ا قةةةاد ع ةةةد اةةةاام ا تلةةة ة با دباد بالنجةةةداد ال اصةةة  عةةةالنا  ل

للحقون على أ ل ا سجان بأتود ال اخاد، خنا  ودا على الياخج  النان الاي  د  ل   
 ي فيا أنش   النا   النقتا   لللدم دي

 :بيتحدد اينا  لي: ُسبل موضجهة ض ماوق ت ض بشاية 
   نشةةةا ثقادةةة  التنيةةة  دةةةي أنتةةةام الحةةةا  اليةةةاخجي، عةةةن ااضةةةت إصةةةدان نشةةةااد يوضةةةيحي

بإناادك  لينيا الجاخلين دي الياخج ، حيث يق لم ها  ال شااد دي تضةادة بعةيلم عأهنية  
  بأاةةةة الو، عاعتبةةةةان  الوسةةةةيل  ا ساسةةةةي  ل ضةةةةادة يحقيةةةةت التنيةةةة  اليةةةةاخجي عن تلةةةةف صةةةةون 

 ي اد ي  الياخج  خحلياا بإ لينياا بدبلياا 
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  يوديا بااخ  يوعوضة  خواكبة  إلنشةام النا ة  النقتةا ل لتجاضةا أع ةام النيتنةا اليةاخجي
عأهدادو بأنش تو بادخايةو التةي كقةدخلا  ع ةام النيتنةا اليةاخجي عقةف  ااصة  بأدةااد 

ةةا ع ةةلل يواصةةللم خةةا النيتنةةا النحلةةي ا لنحةةي  عالياخجةة  عقةةف  عاخةة ، بلتجةةاضفلم أك ا
 النا  ل ل ستفادة خن أنش تو بادخايو النت وع  

  اسةةةتق اب الكفةةةاماد النتنيةةة ة دةةةي خيةةةان إنشةةةام خااكةةة  التنيةةة  الياخعيةةة ل ل سةةةتفادة خةةةن
الةةةةاايلم ع ةةةةد إنشةةةةام النا ةةةة  بالوحةةةةداد التاعجةةةة  لةةةةو، سةةةةوام دةةةةي يةةةةدنضم الجةةةةاخلين بلةةةةا  

 وحداد، أب دي حل النش  د التي يجتاض فياخلم عأدبانهم بخلاخلم ال
   ال جي نحو يقليل خقابخ  أع ام هي   التدنضذ الا ن  اأسور الوحةداد بالنااكة  الحالية

عالياخج  لجنلي  إنشام النا   النقتا ، بكلط خن ا ن ي ني لم عاالسةتفادة خةن الةاايلم 
يلةم عقةونة دجلية  دةي النااحةل ا بلية  إلنشةام دي نناس  بحداد النا  ، بخن اة ن دخ

 هاا النا  ، باالستفادة خن الاايلم دي هاا القدد 
  يةةةوديا بةةةااخ  يدنضليةةة  خ اسةةةب  لإلدانضةةةين الن تةةةانضن للجنةةةل عةةةالنا   ببوحدايةةةو الن تلفةةة ل

 بكلط خن أتل ي وضا خلانايلم الن تلف ، خا إع انلم الفاص  إلبدام تنانلم 
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 ة:ـــــربيـــــع العـــــراجـــــأواًل: امل
 البح ةي لت ةوضا التنية  خااكة  إنشةام ب واعةد (  خجةا يا2014ح ةن  ) ال ةيد إبةااهيم، سةجيدة 

ا عنةةان الكاخلةة  لنةةهينا خااكةة  التنيةة  البح ةةي: النجةةا يا بالنلةةا  بالجانةةد  اليةةاخجي  ا دام
  ي سوضا: تاخج  ب ي سوضا (  ب157-151  )2014 ونيو17، النيتنجي

 (  يقةوضم تةودة ال ةدخاد ال  بية  دةي  لية  التابية  2016)خةانس  إبااهيم، داان  أحند ت ي
خيلة  تاخج  ال  اتضت خن بتل  نلا ال  ب عاست دا  عجم ننةاكي تةودة ال دخة  اللد لة   

  274-165(، 8، )اإلدانة التابوض 

 (  2018  ا ا2أابان تاخج  ال  اتضت  ) ة است دا   واعد اللياناد الجالنية  بإدانة بي لةيم دبن
، ختةةةةةةا  علةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةنلا7يةةةةةةانض  االسةةةةةةتاتا    النااتةةةةةةا الجلنيةةةةةة  بيي ةةةةةةم اال تبةةةةةةاس

http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=41588&CatID=23 

 يةانض  االسةتاتا  بانةاخ ة الةت دكايةطة(  2020خةانس24جلنةي بالتك ولوتيةا  )أكادكني  البحةث ال  
-aaaaihhcccttagataootinhtghoICi.taaahoiI/hoaith849، ختةةةا  علةةةى: 2020خةةةا و24

oigiIt-otllhngtIaa-3h/ikgiak 

 (  التجلةةةةيم الجةةةةالي بسةةةةوا الجنةةةةل دةةةةي ضةةةةوم 2017اليةةةة ان، هالةةةة  ح ةةةةن بةةةةن سةةةةجد علةةةةي  )
بن ة  عح ية  خقدخة  إلةى النةهينا الةدبلي خت لباد الت ني  الن تداخ : اإلاة الياد بالتحةدكاد  

 8-6، ال ةةةة وي لنجلةةةةد الت  ةةةةي  القةةةةوخي: نحةةةةو يجلةةةةيم داعةةةةم للت نيةةةة  الن ةةةةتداخ  دةةةةي خقةةةةا
 (  القاهاة: خجلد الت  ي  القوخي 186-152  )2017خا و

 الابةةا سةة وض : عحةةث القةةور  ال شةةاةأ(  2019باإلحقةةام  ) ونيةةو الجاخةة  للتجل ةة  النا ةة ي  اليلةةات
 باإلحقام  الجاخ  للتجل   النا  ي  القاهاة: اليلات   2019الجاخل    يقاضا يحليلي   الابا ا بن 

 ال شةاة ال ة وض : النودةودبر لل ةاني دةي ب(  2019باإلحقام  ) ونيو الجاخ  للتجل   النا  ي  اليلات
 باإلحقام  الجاخ  للتجل   النا  ي    القاهاة: اليلات)بتانة التجليم الجالي( 2018خلا  علني  عا  

 يقةد ا عةدد ال ة ار النقةاضين (  2019اليلات النا  ي للتجل   الجاخة  باإلحقةام  )سةلتنلا
 نا  ي للتجل   الجاخ  باإلحقام   القاهاة: اليلات الدي ا   ا  بالنااك 

http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=41588&CatID=23
http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=41588&CatID=23
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/849-corona-call/grants-3/fekretk
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/849-corona-call/grants-3/fekretk
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 ال ةة وض : ال ةة ب  ال شةةاة(  2019باإلحقةةام  )أكتةةوبا  الجاخةة  للتجل ةة  النا ةة ي  اليلةةات
 النا ة ي    القةاهاة: اليلةات(2019 2018أع ام هي ة  التةدنضذ للتجلةيم الجةالي )-النقيدبر 

 باإلحقام  الجاخ  للتجل  

 ال ةة وض  ل اضيةةي التجلةةيم  ال شةةاة(  2019ودنلاباإلحقةةام  )نةة الجاخةة  للتجل ةة  النا ةة ي  اليلةةات
 باإلحقام  الجاخ  للتجل   النا  ي    القاهاة: اليلات 2018الجالي بالدنتاد الجلني  الجليا عا  

 (  2019اليلةةات النا ةةة ي للتجل ةةة  الجاخةة  باإلحقةةةام  ) القةةةاهاة: 2019 خقةةةا دةةي أن ةةةا   
 اليلات النا  ي للتجل   الجاخ  باإلحقام 

 (  النشةةةان   2017دي، داانةةة  علةةةدالي ي علةةةده بسةةةالم، هةةةانم أحنةةةد أحنةةةد  )أكتةةةوباالشةةةواد
النيتنعيةةةة  ل ةةةة ب الياخجةةةة  بع  تلةةةةا عاالنتنةةةةام با خةةةةن ال ف ةةةةي لةةةةد لم: تاخجةةةة  ال  ةةةةاتضت 

ا     605-531(، 4)68خيل   لي  التابي  ع   ا، ننوكتا

 م الجةةةالي الجابةةةي نحةةةو تةةةودة إدانة ييييةةةا خهس ةةةاد التجلةةةي(  2013  )اللةةةادي، اةةةاف إبةةةااهيم
  305 -243 ،(11)6 ،النيل  الجابي  ل نار تودة التجليم الياخجي  ال و،ي  بيني  ا دام

 (  2019 ونيةو20اللي   القوخي  ل ةنار تةودة التجلةيم باالعتنةاد  ) ةااناد خهس ةاد التجلةيم 
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2020  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا24  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالي

http://naqaae.eg/?page_id=972  

 (  2020  ةةا ا18تاخجةة  أسةةوار  ) اتتنةةا  النيلةةذ ا علةةى للياخجةةادبتضةةا التجلةةيم الجةةالي  ةةاأس 
 ، ختةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةى:2020  ةةةةةةةةةةةةةةةا ا24  يةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  عياخجةةةةةةةةةةةةةةة  أسةةةةةةةةةةةةةةةوار

-chairs-education-higher-of-minister-http://aswu.edu.eg/2020/01/18/the

university-aswan-at-universities-of-council-supreme-the-of-meeting-the    

 (  2013تاخج  ال  اتضت  )( 2022-2013ال    االستاايييي  لياخج  ال  اتضت)  تاخجة  
 ال  اتضت: بحدة الت  ي  االستاايييي 

 (  2015سةةةةةلتنلا26تاخجةةةةة  ال  ةةةةةاتضت  ) خشةةةةةابعاد ي اد ةةةةةي  دةةةةةي خيةةةةةان البحةةةةةث الجلنةةةةةي
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا6يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا    الت ليقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=2569&CatID=1  

 2019دك ةةةنلا 2  يةةةانض  االسةةةتاتا  إداناد الياخجةةة (  2015تاخجةةة  ال  ةةةاتضت  )سةةةلتنلا ،
  spx?id=887&catid=17http://www.zu.edu.eg/details.a ختا  على:

http://naqaae.eg/?page_id=972
http://naqaae.eg/?page_id=972
http://aswu.edu.eg/2020/01/18/the-minister-of-higher-education-chairs-the-meeting-of-the-supreme-council-of-universities-at-aswan-university/
http://aswu.edu.eg/2020/01/18/the-minister-of-higher-education-chairs-the-meeting-of-the-supreme-council-of-universities-at-aswan-university/
http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=2569&CatID=1
http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=2569&CatID=1
http://www.zu.edu.eg/details.aspx?id=887&catid=17
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 (  2017دلاا ةةةا10تاخجةةة  ال  ةةةاتضت  ) 2019نةةةودنلا 30  يةةةانض  االسةةةتاتا  خةةة ق ا بيةةة ،
  http://www.zu.edu.eg/StuAffStudentGrants.aspx?MID=17ختا  على: 

 (  2017نةةودنلا27تاخجةة  ال  ةةاتضت  )  بتضةةا التجلةةيم الجةةالي ك ةةا حيةةا أسةةاس دةةا  تاخجةة
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2020  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ا24  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتضت عالجااةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=41608&CatID=23  

 (  2018 وليةةةو22تاخجةةة  ال  ةةةاتضت)  (  بحةةةدة ي ةةةوضا الل يةةة  ا ساسةةةي  لشةةةب   الياخجةةةIS)  
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا3يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  

http://www1.zu.edu.eg/citc/IS.html 

 (  2018أا ةة ذ 26تاخجةة  ال  ةةاتضت  )الةةدليل اإلناةةادي للجنةةل عشةة ور التجلةةيم بال ةة ب  
، 2019دك ةنلا2ال  اتضت: اإلدانة الجاخ  لش ور التجلةيم بال ة ب  يةانض  االسةتاتا   تاخج 

ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 
http://www.facadmin.zu.edu.eg/UploadedFiles/University/SectorsFile

121001574569.pdfs/ 

 (  2019  ةةا ا3تاخجةة  ال  ةةاتضت  ) تةةان ة خقةةا للتنيةة  الح ةةوخي: تةةان ة االبتكةةان باإلبةةدا  
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا12يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  

0http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=43777&CatID=3 

 (  2019خةةانس29تاخجةة  ال  ةةاتضت  )  إعةةداد أدلةة  إناةةادك  لل ةة ب حةةون ال ةةواحي اإلتاانيةة
، ختةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةنلا 4  يةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةتاتا  ال اصةةةةةةةةة  عا نشةةةةةةةةة   ال  بيةةةةةةةةة 

tmlhttp://www1.zu.edu.eg/Youthcare/pic%20album.h 

 (  2019أباضةةل17تاخجةة  ال  ةةاتضت  ) تاخجةة  ال  ةةاتضت يوتةةو ا تلةةا البح يةة  لحةةل خشةة  د
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا7يةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا    خحادلةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةافي 

ID=1http://english.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=44211&Cat  

 (  2019أباضةةل22تاخجةة  ال  ةةاتضت  ) د  خادةةا ع ةة ا يكةةا  اإلداناد الحاصةةل  علةةى اةةلادة
، ختةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةنلا12  يةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةتاتا  ا  ةةةةةةةةةةة ب عياخجةةةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةةةاتضت

http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1136  

 يةةةةانض  االسةةةةتاتا    اةةةةدخاد أع ةةةةام هي ةةةة  التةةةةدنضذ(  2019أباضةةةةل26  ال  ةةةةاتضت  )تاخجةةةة
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا6

http://www.zu.edu.eg/ServicesCategories.aspx?ID=1  

http://www.zu.edu.eg/StuAffStudentGrants.aspx?MID=17
http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=41608&CatID=23
http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=41608&CatID=23
http://www1.zu.edu.eg/citc/IS.html
http://www1.zu.edu.eg/citc/IS.html
http://www.facadmin.zu.edu.eg/UploadedFiles/University/SectorsFiles/121001574569.pdf
http://www.facadmin.zu.edu.eg/UploadedFiles/University/SectorsFiles/121001574569.pdf
http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=43777&CatID=30
http://www.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=43777&CatID=30
http://www1.zu.edu.eg/Youthcare/pic%20album.html
http://www1.zu.edu.eg/Youthcare/pic%20album.html
http://english.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=44211&CatID=1
http://english.zu.edu.eg/Details.aspx?ID=44211&CatID=1
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1136
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1136
http://www.zu.edu.eg/ServicesCategories.aspx?ID=1
http://www.zu.edu.eg/ServicesCategories.aspx?ID=1
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 (  2019أباضةةةةةةةةةل29تاخجةةةةةةةةة  ال  ةةةةةةةةةاتضت  )يةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةتاتا  لجليةةةةةةةةةابةةةةةةةةةااخ  الدناسةةةةةةةةةاد ا  
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا5

http://www.zu.edu.eg/PostGradPrograms.aspx?&&MID=28  

 (  2019أباضل30تاخج  ال  اتضت  ) ختا  2019دك نلا 4  يانض  االستاتا  أابان ثقااي ،
 http://www.zu.edu.eg/AllCultureNews.aspxعلى: 

 (  2019خةةةةا و11تاخجةةةة  ال  ةةةةاتضت  )لنتنيةةةة بر  لتقةةةةور دةةةةي  ةةةةو  التفةةةةوا الجااةةةةا عياخجةةةة  ا
 ، ختةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةى:2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةنلا2  يةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  ال  ةةةةةةةةةةةةةةةةاتضت

http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=796  

 (  2019خةةا و16تاخجةة  ال  ةةاتضت  )يةةانض  اإلدانة الجاخةة  للدناسةةاد الجليةةا: إدانة ال ةةاضيين  
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا15االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  

tp://www.zu.edu.eg/GradAffManagementDetails.aspx?ID=3ht 

 (  2019خا و26تاخج  ال  اتضت  ) ختةا  2019دك ةنلا3  يانض  االسةتاتا  حقانت بأن ا ،
 http://www.zu.edu.eg/FactsFigures.aspx?&&MID=7على: 

 يةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةتاتا  ال ةةةةةةةةةةةدخاد اإللكتابنيةةةةةةةةةةة (  2019خةةةةةةةةةةةا و27  ةةةةةةةةةةةاتضت  )تاخجةةةةةةةةةةة  ال  
http://www.zu.edu.eg/E-، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا2

Learning.aspx?&&MID=64 

 (  2019خةةا و29تاخجةة  ال  ةةاتضت  ) خيانيةة  لل ةة ب دبنة يدنضليةة   39تاخجةة  ال  ةةاتضت ي فةةا
  يةةانض  االسةةتاتا  دةةي خلةةاناد التوليةةا بالليةة  اإلنيلي ضةة  عالتجةةابر خةةا الياخجةة  ا خاض يةة 

 :، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا4
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1157# 

 يةانض    بةا عةط دةي   ةا : اة ور اللي ة  بادخة  النيتنةاخاح(  2019تاخج  ال  اتضت  )خةا و
، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا7االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  

http://www.zu.edu.eg/EnvAffManagerWord.aspx?&&MID=19  

 2019دك ةةنلا12االسةةتاتا     يةةانض اللي ةةل الت لينةةي(  2019 ونيةةو6)  تاخجةة  ال  ةةاتضت ،
  http://www.zu.edu.eg/Presidency.aspx?&&MID=4ختا  على: 

 (  2019أا ةةةةةةة ذ 11تاخجةةةةةةة  ال  ةةةةةةةاتضت  )30  يةةةةةةةانض  االسةةةةةةةتاتا  خا ةةةةةةة  إدانة اليةةةةةةةودة 
  /http://www.qmc.zu.edu.eg، ختا  على: 2019نودنلا

http://www.zu.edu.eg/PostGradPrograms.aspx?&&MID=28
http://www.zu.edu.eg/PostGradPrograms.aspx?&&MID=28
http://www.zu.edu.eg/AllCultureNews.aspx
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=796
http://www.zu.edu.eg/GradAffManagementDetails.aspx?ID=3
http://www.zu.edu.eg/GradAffManagementDetails.aspx?ID=3
http://www.zu.edu.eg/FactsFigures.aspx?&&MID=7
http://www.zu.edu.eg/E-Learning.aspx?&&MID=64
http://www.zu.edu.eg/E-Learning.aspx?&&MID=64
http://www.zu.edu.eg/E-Learning.aspx?&&MID=64
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1157
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1157
http://www.zu.edu.eg/EnvAffManagerWord.aspx?&&MID=19
http://www.zu.edu.eg/EnvAffManagerWord.aspx?&&MID=19
http://www.zu.edu.eg/Presidency.aspx?&&MID=4
http://www.qmc.zu.edu.eg/
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 (  2019نةودنلا17تاخج  ال  اتضت  ) ننةيذ تاخجة  ال  ةاتضت بخحةادش الشةافي  كشةان ار دةي
، 2019دك ةنلا11  يةانض  االسةتاتا  احتفان الياخج  عانتلام أعنةان ي ةوضا  اضة  يةل نبتر 

  http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1332ختا  على: 

 (  2019دك ةةةنلا5تاخجةةة  ال  ةةةاتضت  ) ادلةةة  تاخجةةة  ال  ةةةاتضت لقاضةةة  ال نتاخةةةور بلليةةةا يشةةةلد 
، ختةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةنلا11  يةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةتاتا  إفبةةةةةةةةاالا  ليةةةةةةةةااا خةةةةةةةةةن النةةةةةةةةواا ين

http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1351  

 (  2019دك ةةنلا21تاخجةة  ال  ةةاتضت  ) تاخجةة  ال  ةةاتضت يحقةةد أكلةةا عةةدد خةةن النااكةة  دةةي
يةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةتاتا    خ ةةةةةةةةةةاعق  أد ةةةةةةةةةةل تاخجةةةةةةةةةة  علةةةةةةةةةةى خ ةةةةةةةةةةتور الياخجةةةةةةةةةةاد النقةةةةةةةةةةاض 

 ، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى:2019دك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنلا21
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1378  

 (  2019تاخج  ال  اتضت  ) 2019ال نح  الت فياك  ليوان  ال شا الدبلي لياخج  ال  ةاتضت  
 ال  اتضت: تاخج  ال  اتضت 

 (   2016نةةودنلا13تاخجةة  ال  ةةاتضت،   ةةا  ادخةة  النيتنةةا بي نيةة  اللي ةة  )اد دليةةل الدناسةة
  تاخجةة  ال  ةاتضت:   ةةا  ادخةة   2016 2015( 9بالبحةوت اللي يةة  بي ليقايلةةا: دليةل ن ةةم )

 النيتنا بي ني  اللي   

 (  2018أا ةة ذ5تاخجةة  ال  ةةاتضت،  ليةة  اآلداب  )  خا ةة  ادخةة  النيتنةةا عياخجةة  ال  ةةاتضت كقةةد
، ختةةةا  2019ك ةةنلاد7  يةةانض  االسةةةتاتا  دبناد يدنضليةة  للنلةةةاناد اليدبضةة  للتأهيةةةل ل ةةوا الجنةةةل

 علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى:
http://www.arts.zu.edu.eg/faculty/article_details?AT=43116&type=news   

 (   2018تاخجةةة  ال  ةةةاتضت،  ليةةة  القةةةيدل  )دليةةةل اللي ةةةل الت لينةةةي بالتوصةةةيا الةةةوليفي  
 ج  ال  اتضت:  لي  القيدل  تاخ

 (   2019أباضل23تاخج  ال  اتضت،  لي  الجلو  )  بحدة اللااخ  اليد دة: يجاضا عا  عاللااخ
، ختةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةى: 2019نةةةةةةةةةةةةةودنلا29  يةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةتاتا  اليد ةةةةةةةةةةةةةدة ع ليةةةةةةةةةةةةة  الجلةةةةةةةةةةةةةو 

ttp://www.science.zu.edu.eg/faculty/Article?AT=3243&type=articleh  

 (  2015أكتةةوبا13تاخجة  ال  ةاتضت، خا ة  ي نية   ةةدناد أع ةام هي ة  التةدنضذ بالقيةاداد  )
، ختةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةى: 2019دك ةةةةةةةةةةنلا12  يةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةتاتا  خقةةةةةةةةةفود  اللةةةةةةةةةةااخ  التدنضليةةةةةةةةةة 

-b0bb-4347-4f95-http://www.fldc.zu.edu.eg/Attachment/56554eef

d2a8b68a6f77  خقفود  اللااخpdf  

http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1332
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1351
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1351
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1378
http://www.zu.edu.eg/ZuDetails.aspx?ID=1378
http://www.arts.zu.edu.eg/faculty/article_details?AT=43116&type=news
http://www.arts.zu.edu.eg/faculty/article_details?AT=43116&type=news
http://www.science.zu.edu.eg/faculty/Article?AT=3243&type=article
http://www.science.zu.edu.eg/faculty/Article?AT=3243&type=article
http://www.fldc.zu.edu.eg/Attachment/56554eef-4f95-4347-b0bb-d2a8b68a6f77مصفوفة%20البرامج.pdf
http://www.fldc.zu.edu.eg/Attachment/56554eef-4f95-4347-b0bb-d2a8b68a6f77مصفوفة%20البرامج.pdf
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 (  2019خةةةةةا و22تاخجةةةةة  ال  ةةةةةاتضت، بحةةةةةدة الت  ةةةةةي  االسةةةةةتاايييي  )  ال  ةةةةة  االسةةةةةتاايييي
 ، ختةةةةةةا  علةةةةةةةى:2019دك ةةةةةةنلا7  يةةةةةةانض  االسةةةةةةتاتا   2022-2013لياخجةةةةةة  ال  ةةةةةةاتضت 

http://www.zu.edu.eg/stra.htm?&&MID=92 

 (   دستون تنلونض  خقا الجابية  النجةدن القةادن دةي 2014تنلونض  خقا الجابي  )18 
  خاد    القاهاة: اللي   الجاخ  ل ستج2014  ا ا 

 (  ي ليةةت إدانة النجادةة  عالياخجةةاد لتحقيةةت التنيةة  دةةي 2013حةةاب، خحنةةد انةةيذ  )أباضةةل
  228-139(، 79، )دناساد يابوض  بنف ي    خيل   لي  التابي  عال  اتضتالبحث التابوي  

 (  2019نةةةودنلا19نناسةةة  خيلةةةذ الةةةوتنام، اللي ةةة  الجاخةةة  لتجلةةةيم الكبةةةان  ) عقةةةد بابيو ةةةون
، ختةا  2019دك ةنلا11  يةانض  االسةتاتا    يجلةيم الكبةان بتاخجة  ال  ةاتضتيجابر بةين هي ة

  http://eaea.gov.eg/newsdetal.php?id=885 على:

 (  2011ضةةةةحابي، بيةةةةوخي خحنةةةةد بالنلييةةةةي، نضةةةةا إبةةةةااهيم  ) الت  ةةةةي  االسةةةةتاايييي دةةةةي
   القاهاة: دان الفكا الجابي تقللي  بنناكي ي ليقي التجليم: نؤر خ 

 (  دبن  ليةةة  2009علدالباسةةة ، أحنةةةد خنةةةدب  ت ةةةي بح ةةةن، خنةةةدب  إبةةةااهيم علةةةي  )خةةةانس
التابي  الاضاضي  للل ين تاخج  ال  اتضت دي ي ني  اللي ة  بادخة  النيتنةا: الوا ةا، النجو ةاد، 

نحةو اسةةت نان أد ةل للاضاضةة  النقةةاض   النةهينا الجلنةةي الةدبلي ال الةةث:خقتاحةاد الت ةةوضا  
 (  ال  اتضت:  لي  التابي  الاضاضي  للل ين، تاخج  ال  اتضت 978-955)ت ت  بالجابي 

 (  خااك  التني  البح ي بدبنها دي ب ام ا تقةاد النجادة  2014علد اليواد، تابا خحند خحند  )
هينا خااكة  التنية  البح ةي: النجةا يا ا عنةان الكاخلة  لنةدناس  يياب  الننلكة  الجابية  ال ةجودك   

 (  ب ي سوضا: تاخج  ب ي سوضا 106-92  )2014 ونيو17، بالنلا  بالجاند النيتنجي
 بتضةاا التجلةيم الجةالي بااليقةاالد  تاعجةار ي فيةا التحةون (  2020أباضل30  )علداليفان، االد

، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2020خةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و24  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  الا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةي للياخجةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد
-eg/MediaCenter/Pages/event-http://portal.mohesr.gov.eg/ar

details.aspx?eventID=615&lst=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%

%D8%A7%D8%ABAD%D8%AF 

 (  يقةةون خقتةةا  إلنشةةام خا ةة  التنيةة  التابةةوي البح ةةي ع ليةة  2018خاسةةى، عنةةا خحنةةد خحنةةد  )
  35-1، (1)33خيل   لي  التابي  عالن واي ، التابي  تاخج  أسيو  دي ضوم الااد عجم الدبن  

http://www.zu.edu.eg/stra.htm?&&MID=92
http://www.zu.edu.eg/stra.htm?&&MID=92
http://eaea.gov.eg/newsdetal.php?id=885
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/MediaCenter/Pages/event-details.aspx?eventID=615&lst=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/MediaCenter/Pages/event-details.aspx?eventID=615&lst=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/MediaCenter/Pages/event-details.aspx?eventID=615&lst=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/MediaCenter/Pages/event-details.aspx?eventID=615&lst=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB
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 (  انج اسةةةاد 2014خةةا  ، بدةةةام عشةةةم ه الاضةةان با خةةةين، تيلةةةار خحنةةد سةةةيد  )أكتةةةوبا
بن ةة  خقدخةة  فةاهيم اليةةودة بالتنيةة  علةةى خ تبةاد التجلةةيم الجةةالي بخااكةة  البحةوت ال ةةوداني   خ

إلةةى النةةهينا ال ةةاخذ بالجشةةابر ل يحةةاد الجابةةي للن تبةةاد بالنجلوخةةاد )اعلةةم( عالتجةةابر خةةا 
-28، دان الكتم الوا ي : خجا يا تودة ا دام دي الن تباد بخااك  النجلوخاد با نايفاد

 (، يونذ: االيحاد الجابي للن تباد بالنجلوخاد 1712-1730  )2014 10 30

 (  2019خهس   خحند بن نااد تن خ تو  للنجاد ، باناخ  ا خم النتحدة اإلنناني  )نةودنلا
   دبي: خهس   خحند بن نااد تن خ تو  للنجاد   2019خهاا النجاد  الجالني 

 (  ايياهةاد أع ةام هي ة  2012ناصف، خحند أحند ح ين بعتةاضذ، خحنةد عيةد  )أكتةوبا
دناساد يابوض  بنف ةي  خيلة  التدنضذ نحو يقوضم أدانلم دناس  خيداني  على تاخج  ال  اتضت  

  472-375(، 77، )كلي  التابي  عال  اتضت

 اسةةةةتاايييي  الت نيةةةة  الن ةةةةتداخ : (  2016بتانة الت  ةةةةي  بالنتاعجةةةة  باإلصةةةة   اإلداني  )خةةةةا و
   القاهاة: بتانة الت  ي  بالنتاعج  باإلص   اإلداني ل   عابي     خ2030نؤض  خقا 

 (  2010بتانة التجليم الجالي  )الاضاض: بتانة التجليم الجالي خااك  التني  البح ي   

 إنيةةةاتاد بتانة التجلةةةيم الجةةةالي خةةةن (  2018بتانة التجلةةةيم الجةةةالي بالبحةةةث الجلنةةةي  )دك ةةةنلا
  القةةةاهاة: بتانة  2019لن ةةةتقللي  للةةةوتانة دةةةي بال  ةةة  ا 2018 12 31حتةةةى  2018 1 1

 التجليم الجالي بالبحث الجلني 

 (  2018بتانة التجلةةةةةةةيم الجةةةةةةةالي بالبحةةةةةةةث الجلنةةةةةةةي  ) إنيةةةةةةةاتاد بتانة البحةةةةةةةث الجلنةةةةةةةي خةةةةةةةن
  القةةةاهاة: بتانة  2019بال  ةةة  الن ةةةتقللي  للةةةوتانة دةةةي  2018 12 31حتةةةى  2018 1 1

 التجليم الجالي بالبحث الجلني 

  اسةةةةتاايييي  بتانة التجلةةةةيم الجةةةةالي (  2019خةةةةانس11ة التجلةةةةيم الجةةةةالي بالبحةةةةث الجلنةةةةي  )بتان
  القاهاة: بتانة التجليم الجالي  2030بالبحث الجلني دي ضوم ا   الت ني  الن تداخ  خقا

 بالبحث الجلني 

  الةةةةوتانة: ايفافيةةةةاد ببابيو ةةةةوالد(  2019 وليةةةةو24) بتانة التجلةةةةيم الجةةةةالي بالبحةةةةث الجلنةةةةي  
http://portal.mohesr.gov.eg/ar- ، ختةةةةا  علةةةةةى:2020  ةةةةا ا24يةةةةانض  االسةةةةتاتا  

eg/Pages/default.aspx 

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx
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 (  2020أباضةةل6بتانة التجلةةيم الجةةالي بالبحةةث الجلنةةي  ) بتضةةا التجلةةيم الجةةالي بالبحةةث الجلنةةي
در بالن تشةةةفياد الياخعيةةة  للتأكةةةد خةةةن تاه ضتلةةةا ضةةةنن ا ةةة  ال ةةةوانش لنحانبةةة   تفقةةةد النةةة

، ختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى: 2020خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا و24  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانض  االسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاتا  ديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابس  ونبنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
-http://portal.mohesr.gov.eg/ar

nter/Pages/NewsDetails.aspx?newsID=1548eg/MediaCe 

 (  2015بتانة التجلةةةيم الجةةةالي، بحةةةدة الت  ةةةي  االسةةةتاايييي بدعةةةم ال ياسةةةاد  )  اسةةةتاايييي
   القاهاة: بتانة التجليم الجالي  2030-2015الح وخ  لت وضا التجليم الجالي دي خقا 

 ة:ـــع األجنبيـــراجــــثانًيا: امل
 Aleksey, N. Y., Kirill, S. K., Irina, N. K., & Nikita, V. M. (2015). 

Creation of technical university center of excellence. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 166, 235–239. 

https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.517  

 Cornell University, INSEAD, & WIPO. (2019). The global 

innovation index 2019: Creating healthy lives—the future of medical 

innovation. (12th Ed.). (S. Dutta, B. Lanvin, & S. Wunsch-Vincent, 

Eds.). Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO). 

 European Research and Innovation Area Board (ERIAB). (2014, 

Feb). Placing excellence at the centre of research and innovation 

policy: Draft publication. Brussels: European Union. 

 Hellström, T. (2013). Centres of excellence as a tool for capacity 

building: Draft synthesis report. Paris: Programme on Innovation, 

Higher Education and Research for Development (IHERD), 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

 Knapp, D. (2019, Nov 20). Research at carolina. Retrieved February 

15, 2020, from: https://cfe.unc.edu/research-at-carolina/  

 Leiden University. (2019, Oct 31). CWTS leiden ranking 2019. 

Leiden University: Centre for Science and Technology Studies. 

Retrieved December 6, 2019, from: 

https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list  

http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/MediaCenter/Pages/NewsDetails.aspx?newsID=1548
http://portal.mohesr.gov.eg/ar-eg/MediaCenter/Pages/NewsDetails.aspx?newsID=1548
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.517
https://cfe.unc.edu/research-at-carolina/
https://www.leidenranking.com/ranking/2019/list


2020 (1ج) يوليو (123)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 133 

 Malloy, E. (2019, Nov 19).From the director: The CFE vision. 

Retrieved February 7, 2020, from: https://cfe.unc.edu/about/message-

from-the-director/ 

 Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. (2019, Aug 9). 

Guidelines for recognition of centre of excellence. New Delhi: Ministry 

of Skill Development & Entrepreneurship, Government of India. 

 Shanghai Ranking Consultancy. (2019, Aug 15). Academic ranking of 

world universities 2019. China: Shanghai Ranking Consultancy. 

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2018, Feb 7). Initiatives and Partnerships . Retrieved 

February 15, 2020, from: https://cfe.unc.edu/initiatives/  

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2018, Aug 21). Staff and contact. Retrieved February 15, 

2020, from: https://cfe.unc.edu/about/staff-and-contact/  

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2019, Feb 19). Leadership. Retrieved February 15, 2020, 

from: https://cfe.unc.edu/leadership/  

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2019, May 21). Research. Retrieved February 15, 2020, 

from: https://cfe.unc.edu/research/  

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2019, May 22). CFE Grants for Faculty. Retrieved 

February 15, 2020, from: https://cfe.unc.edu/initiatives/cfe-grants/  

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2019, Aug 20). Teaching and learning. Retrieved 

February 15, 2020, from: https://cfe.unc.edu/teaching-and-learning/  

https://cfe.unc.edu/about/message-from-the-director/
https://cfe.unc.edu/about/message-from-the-director/
https://cfe.unc.edu/initiatives/
https://cfe.unc.edu/about/staff-and-contact/
https://cfe.unc.edu/leadership/
https://cfe.unc.edu/research/
https://cfe.unc.edu/initiatives/cfe-grants/
https://cfe.unc.edu/teaching-and-learning/


 حسن مصطفى حسن سليمد. 
 

 134 

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2019, Aug 21). Leadership: Strategy and Approach. 

Retrieved February 15, 2020, from: 

https://cfe.unc.edu/leadership_old/strategy-and-approach/  

 University of North Carolina at Chapel Hill, Center for Faculty 

Excellence. (2019, Nov 19). Mission and history. Retrieved February 

15, 2020, from: https://cfe.unc.edu/about/mission-and-history/  

 Volman, M. (2012, Aug). Excellence in education: A question of 

talent and engagement, In European Network of Education Councils, 

Excellence in Education, Report of the Seminar of the European 

Network of Education Councils. (pp. 9- 22) .Brussels: European 

Network of Education Councils (ENEC), with the support of the 

European Commission DG Education and Culture. 

 World Economic Forum. (2019). The global competitiveness report 

2019. (K. Schwab, Ed.). Geneva: World Economic Forum. 

https://cfe.unc.edu/leadership_old/strategy-and-approach/
https://cfe.unc.edu/about/mission-and-history/

