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 مقدمة
عغ  دىاي  س  وت   ع في تحقيق أىجافياي  د  ت   لمجامعاتعج السيدة التشافدية قػة داعسة ت    

ريًا تفخضو شبيعة فالسيدة التشافدية ت عج مصمبًا حزا ؛السشافدة الجامعاتغيخىا مغ 
 ؛والتدارع التكشػلػجي والسعمػماتي، وما أفخزتو العػلسة مغ متغيخات، الرخاع الحزارؼ 

، وجحب الستعمسيغ الججد بذكل أكبخ ،ستسيدالالجامعي إذ تدعى إلى تحقيق األداء 
 .عمى االعتسادالجامعات حرػؿ ، و اييخ الجػدةتحقيق معو 

يجب عمييا أػغ تكػف قادرة عمى  وفإن، وحتى تحقق الجامعات ميدة تشافدية    
ت السشافدة أف إضافة ؾيسة ججيجة أو نادرة أو فخيجة مغ نػعيا مغ الرعب عمى الجامعا

في امعة عمى التسيد قجرة الج تعتسج عمى لمجامعةالسيدة التشافدية  إف. تحاكييا أو تقمجىا
خرائز أعزاء ، التي تقجميا البخامج التعميسية ؛مشيا عمى سبيل السثاؿمجاالت حيػية 

. ىحا الدائج بيا نسط اإلدارة، فخة فييااالستػ  التجييدات البحثية والساديةبيا،  ىيئة التجريذ
مع تتػاكب  ابتكار نطع وبخامج تأىيل وتجريب ججيجة عغ قجرة الجامعة عمى فزلً 

الستسيدة )سػاء مغ الصمبة أو الصاقات البذخية جحب واستقصاب ، السدتججات البيئية
العالسية  وأمغ الدػؽ السحمية سػاء  الساليالجعع تػفيخ ، و (الييئات التجريدية  والؿيادية

 .(333 -335، 5102، شايعغمشاؿ (
بالذكل  غلؿ الجامعة لسرادر القػة لجيياذلظ مغ خلؿ است يتحقق يسكغ أفو  
خجمات الجامعة تسيد مغ خلؿ و  ،حقق ليا التسيد واألسبؿية عمى نطيخاتياالحؼ ي

 يسكغ القػؿ أف حلظوب .يدة في األسػاؽ السحمية واإلقميسية والعالسيةمكانة متسوترجرىا 
، والتسيد في : التفػؽ عمى السشافديغىسارئيدييغ مميغ السيدة التشافدية تذتسل عمى عا

 .(039-036، 5102، عيجاروسأحسج )غ مغ خجماتيا الجامعية جحب السدتفيجي
 بحثمذكمة ال
ع أىسية السيدة التشافدية لمجامعات مغ حيث كػنيا معيارًا لمحكع عمى نجاح   ر غ 

الجامعات وتسيدىا، وباعتبارىا الدلح الخئيذ الحؼ يتيح ألؼ جامعة مػاجية تحجؼ 
مغ تعانى السرخية ت الجامعانلحع أف فإنشا ، ليا السشافدة مع الجامعات السشاضخة

ة مػقع الجامعات السرخيمغ مخاجعة  جمياً تزح ذلظ وي .تيا التشافديةاقجر في ضعف 
أصًل  غيخ مػجػدةإما  نججىا ؛ حيثعاتسعطع إصجارات الترشيفات العالسية لمجامب

؛ الترشيفاتأو أنيا تحتل تختيبًا متأخخًا بيحه  ،يصة الترشيفات العالسية لمجامعاتعمى خخ 
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، 5112، 5112، 5113ألعػاـ ) لمجامعات العالسية ترشيف ششغياي مع يذتسلف
في الترشيف ذات بيشسا اشتسل  .جامعة مرخية يةعمى أ( 5101، 5119، 5116

( 5102، 5102، 5102، 5102، 5103، 5105، 5100، 5112) األعػاـ التالية
؛ خفي تختيب متأخجاءت التي و  (جامعة القاىخةوىي )عمى جامعة مرخية واحجة فقط 

 ىحا في حيغ نجج. جامعة في العالع 211مغ أفزل  210حيث حرمت عمى التختيب 
وفقًا جامعة في العالع  201مغ أفزل  213ختيب حرمت عمى الت تمظ الجامعة قج

لعاـ  ترشيف الكيؾ إس تزسغ ىحا، وقجترشيف ششغياؼ(. ) 5112 عاـ إلحراء
وىع؛ ، ولكشيا في مخاكد متأخخة في الترشيف عمى خسذ جامعات مرخية 5102

جامعة عمى  211أفزل مغ  322والتي احتمت التختيب  الجامعة األمخيكية بالقاىخة
جامعة عمى مدتػػ  211مغ أفزل  220، وجامعة القاىخة في التختيب مدتػػ العالع

مغ  210، وجامعة األزىخ ، وجامعة األسكشجرية في التختيب وجامعة عيغ شسذ، العالع
 ترشيف التايسزوفقًا ل أما. (تصنيف كيو إس) جامعة عمى مدتػػ العالع 221أفزل 

إال ثلث  فمع يطيخ ؼيو، جامعة في العالع 611وليًا ألفزل تختيبًا دسشػيًا الحؼ يشذخ 
وىي الجامعة األمخيكية بالقاىخة ، وجامعة سػىاج ، وجامعة قشاة )جامعات مرخية 

جامعة  611مغ أفزل  210جامعات عمى نفذ التختيب لا تمظحرمت قج و  (الدػيذ
       .(تصنيف التايمز) عمى مدتػػ العالع

الترشيفات العالسية  معطع في يخجع غياب الجامعات السرخيةربسا و   
ج مغ األسباب ي، وتفػؽ العجيج مغ الجامعات العخبية واألفخيؿية عمييا إلى عجلمجامعات

ارتفاع  ،ارتفاع الكثافة الصلبية ؛أىسيا لعل مغافدي مخكدىا التش أدت إلى ضعفالتي 
، ضعف اإلنفاؽ عمى البحث العمسي، لى أعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييعندبة الصمبة إ

 القرػر في، ة في السجلت والجوريات العالسيةقمة األبحاث العمسية السشذػرة لمجامع
. دتػػ جػدة الخخيجيغ، ضعف مالسخجػذات الصابع الخاص بالذكل  تػضيف الػحجات

لجاعع لعسميات اإلبجاع لمسشاخ التشطيسي ا الجامعات السرخية افتقارىحا فزًل عغ 
، وغياب ا في ذلظ السػارد البذخية، وقمة استثسارىا لسػاردىا وإمكاناتيا بسواالبتكار

، محسػدشيخيغ )التشافدية بيغ خخيجي الجامعات السرخية في األسػاؽ السحمية والعالسية 
5102 ،5). 
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اإلدارية اخل ممحة إلى تبشي بعس السجالحاجة  وبشاء عمى ما تقجـ، تطيخ 
يأتى و  ،والتي يسكغ أف تديع في تحقيق السيدة التشافدية بالجامعات السرخيةالسعاصخة 

الحالية لسػاجية التحجيات  فعاالً  اً أسمػب بػصفو في مقجمتيا التخصيط االستخاتيجي
ي ذكل  إذالجامعات سػاء عمى الرعيج السحمي أو العالسي. السدتقبمية التي تػاجو و 

صػيخ واإلبجاع التخصيط االستخاتيجي العسػد الفقخؼ ألػ مؤسدة جامعية تتجو نحػ الت
غ الجاخمية والخارجية مغ خلؿ التخكيد عمى تحميل كل مغ البيئتي والتسيد في أدائيا

 ،تعخؼ عمى الفخص الستاحة، والرصج جػانب القػة والزعف فييا ةي  ػ  ب   لمجامعة
 .(222، 5105،)عمي عميواالستفادة مشيا في تقميل التيجيجات السسكشة 

محاولة اإلجابة في الحالي  بحثيسكغ صياغة مذكمة ال ،وفي ضػء ما سبق 
 : سئمة التاليةاألعمى 

 ما األسذ الفكخية لتحقيق السيدة التشافدية بالجامعات ؟ .0
 فدية في ضػء الترشيفات العالسية لمجامعات ؟ما مؤشخات تحقيق السيدة التشا .5
 ما األسذ الشطخية لسجخل التخصيط االستخاتيجي ؟ .3
ما درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة ششصا في وضائفيا الثلث  .2

 )التجريذ ، البحث العمسي ، خجمة السجتسع( ؟
مجخل  ءفي ضػ  بجامعة ششصاالتشافدية  تحقيق السيدةما الترػر السقتخح ل .2

 التخصيط االستخاتيجي ؟
ترػر مقتخح لتحقيق السيدة التشافدية وضع  الحالي إلى بحثيجؼ الي: بحثأىداف ال

 .مجخل التخصيط االستخاتيجي في ضػءبجامعة ششصا 
 : أىسيتو مغ االعتبارات التالية بحثكتدب الي: بحثال أىسية

السيزة  تديع؛ حيث الستخاتيجي()السيدة التشافدية ، والتخصيط ا البحثأىسية متغيري . 2
اؽ السحمية واإلقميسية د تػاججىا في األسػ ي، وتعد ة الجامعةرفع كفاءفي  التشافدية
اىتساـ العجيج مغ  فزًل عغىحا  .لتحقيق الخيادة والعالسيةبػصفيا مؤشخًا  والعالسية

ػية عغ تقاريخ سشل، وإصجارىا الجولية بالتشافدية بيغ الجامعاتالسشطسات والييئات 
حج فيػ أ ؛التخظيط االستراتيجيأما  .شافدي لمجامعات عمى مدتػػ العالعالسخكد الت

، الجامعاتجيات التي تػاجو مػاجية التحالتي تديع في السجاخل اإلدارية السعاصخة 
، جامعات مغ خلؿ تعديد نقاط القػةمخكدىا التشافدي بيغ مختمف ال تعديدمغ يا شك  وي س  
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، واالستفادة مغ الفخص الستاحة، ومػاجية التيجيجات فالزع والتغمب عمى نقاط
 .السدتقبمية

ترػر مقتخح  التػصل إلى صياغة، وىػ بحثدعى إليو اليأىسية اليدف الذى . 1
، ، البحث العمسي جامعة ششصا في وضائفيا الثلث )التجريذلتحقيق السيدة التشافدية ب

ديع في ، األمخ الحػ يسكغ أف ي  تيجيمجخل التخصيط االستخا في ضػءخجمة السجتسع( 
 .الترشيفات العالسية عمى خخيصة تيامكانتعديد قجرتيا التشافدية وتحديغ 

؛ ، وىى مؤسدات التعميع الجامعيبالدراسة البحثتشاوليا يأىسية السؤسدات التي . 7
سع قصاعات السجتب السؤىمة لمعسل باعتبارىا السرجر الخئيذ في تدويج السجتسع بالكػادر 

 .السختمفة
 ة؛ حيث أكجت تمظ الخصلجامعة طشظااالستراتيجية  الخظةلتؾجيات  بحثمؾاكبة ال. 4

؛ حيث تدعى جامعة ششصا مغ خلؿ لمجامعة عمى ضخورة تحقيق السيدة التشافدية
رائجة في مجاالت الجامعة وأف تكػف  ،ودولياً  وإقميسياً  رؤيتيا إلى تحقيق التسيد محمياً 

 .(22، 5102)جامعة ششصا  العمسي وخجمة السجتسع وتشسية البيئةالتعميع والبحث 
  بحثال حدود

 :  آلتيةا الحجود فيبحث الحجود  تسثمت
 تحقيق دراسة إمكانية عمىالسػضػعي  حجه فيالبحث  اقترخ : يالسؾضؾع الحد -2

، خجمة في وضائفيا الثلث )التجريذ، البحث العمسي جامعة ششصال التشافدية السيدة
درجة  التعخؼ عمى البحث شسل، كسا التخصيط االستخاتيجي لمجخ في ضػء سع(السجت

 .تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة ششصا
  .بكمياتيا السختمفة ششصا جامعة عمى السيجانية الجراسة اقترخت ي:السكان الحد -1
أعزاء ىيئة عيشة عذػائية مغ  عمى السيجانية الجراسة اقترخت : ي البذر  الحد -7
وىي كمية )التخبية ، والتجارة  ، ؛ ( كميات بجامعة ششصا9يشتسػف إلى ) تجريذال
، والحقػؽ( كسثاؿ لمكميات الشطخية ، وكمية )اليشجسة ، والعمػـ ، والتسخيس( اآلدابو 

كسثاؿ لمكميات العسمية ، وكمية )التخبية الخياضية ، والتخبية الشػعية( كسثاؿ لمكميات 
 . الشطخية / العسمية 

أداة الجراسة حيث تع تصبيق  ؛السيجانية  الجراسة إجخاء زمغ وىػ : يالزمش حدال -4
 .(5102/ 5102مغ العاـ الجامعي ) خلؿ الفرل الجراسي الثاني )االستبانة( السيجانية
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  : ثالبح مشيج
عمى  تع االعتسادو  .لتحقيق أىجافو السشيج الؾصفيعمى الحالي  بحثعتسج الا    

بجامعة  عمى عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ ياتع تصبيقوالتي سية االستبانة كأداة أسا
لمتعخؼ عمى درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة وذلظ  بصشصا بكمياتيا السختمفة

كسا تع االعتساد ، خجمة السجتسع(. ، البحث العمسيالثلث )التجريذ ششصا في وضائفيا
 عمى كل مغ:

 ى بجراسة حالة جامعة ششصا ش  ع  البحث الحالي ي   إف؛ حيث أسمؾب دراسة الحالة
 .، وىي الجامعة السدتيجفة بالجراسة في ىحا البحثبعيشيا بػصفيا مكاف عسل الباحثيغ

  لػضع ترػر مقتخح لتحقيق السيدة ـ ىحا األسمػب ج  خ  ت  حيث اس  : يأسمؾب دلفا
 .راء الخبخاءاالستخاتيجي في ضػء أمجخل التخصيط في ضػء التشافدية لجامعة ششصا 

وي عخؼ أسمػب دلفاؼ بأنو : " أسمػب بحثي يتعامل مع السػضػعات السدتقبمية بغخض 
التشبؤ واالختيار وجسع السعمػمات مغ خلؿ استصلع رأؼ مجسػعة مغ الخبخاء 

 .Flostrand, A., 2015, p)  "ػؿ القزايا مػضػع البحث والجراسةوالستخرريغ ح
229.) 

لسرصمحي البحث إجخائي و لغػؼ واصصلح يمي تحجيج ؼيسا : وبحثمرظمحات ال
  والتخصيط االستخاتيجي ، التشافدية السيدةوىسا الخئيدييغ 

 " Competitive Advantageالسيزة التشافدية  " . 2
تذتق مغ تشافذ فأما التشافدية  .بأنيا صفة تسيد الذئ عغ غيخهالسيزة ؼ ت عخ   لغؾياً     

)سػرة السصففيغ ديل العديد )وفي ذلظ فميتشافذ الستشافدػف( ، وفي التشأػ تحاسج وتدابق
أػ في ذلظ فميتخاغب الستخاغبػف أػ تدابقػا ؼيو دوف أف يمحق بعزيع  ؛(52، اآلية 

 (.معجع السعاني الجامع)الزخر ببعس 
بأنيا قجرة الجامعة عمى التدابق مع السيزة التشافدية ؼ ت عخ  ف اصظالحياً أما  

مسا يحقق لمجامعة القجرة مختمفة ة والتسيد عمييا في مجاالت حيػية الجامعات السشافد
 .(53 ،5101 ،عسخأيسغ )مغ الدػؽ السحمية والعالسية  الصمبةعمى جحب واستقصاب 

عية ؼ السيدة التشافدية بأنيا قجرة الجامعة عمى تقجيع خجمة تعميسية وبحثية ومجتستعخ كسا 
؛ مسا يشعكذ إيجابيًا عمى مدتػػ لعالسيةوالػصػؿ إلى السدتػيات ا عالية الجػدة

في سػؽ ، األمخ الحػ يكدبيع قجرات ومدايا تشافدية خيجييا وأعزاء ىيئة التجريذ فيياخ
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، ومغ ثع التعاوف لػقت نفدو يعكذ ثقة السجتسع فييا، وفي االعسل بسدتػياتو السختمفة
 ( .22 ،5102 ،الدعػدؼرمزاف )معيا وزيادة إؾباؿ الصلب عمى اإللتحاؽ بيا 

بأنيا : قجرة جامعة ششصا  السيزة التشافدية إجرائياً ف يعخ تفي ضػء ما سبق يسكغ و     
عمى تحقيق التسيد في أنذصتيا التعميسية والبحثية والسجتسعية بسا يسكشيا مغ الحرػؿ 

، ويؤدػ إلى معات عمى السدتػػ السحمي والجوليعمى تختيب متقجـ في قػائع أفزل الجا
 .ا إلى السدتػيات العالسيةػصػؿ بيال
 " Strategic Planningالتخظيط االستراتيجي " . 5

 التعميسية، أو  بأنو وضع خصة مجروسة لمشػاحيالتخظيط ي عخؼ  ؛لغؾياً      
ويقاؿ خصط لسدتقبمو أػ أعج خصة ألعسالو ومذاريعو  .اإلنتاجية وغيخىا، أو االقترادية

غػيًا بأنيا فغ وعمع وضع خصط الحخب وإدارة وت عخؼ االستخاتيجية ل. في السدتقبل
 .(معجؼ السعاني الجامع)العسميات الحخبية 

بأنو عسمية يتع مغ خلليا وضع خصة التخظيط االستراتيجي ؼ ي عخ  ؼ اصظالحياً أما     
واألىجاؼ التي تدعى إلى تحؿيقيا،  ، والغاياتد فييا رسالة الجامعةج  ح  ي   ،شػيمة األجل

والفخص البيئية ، مع األخح باالعتبار التيجيجات ج الدمشية لتحؿيقياوالبخام، وشخؽ تحؿيقيا
، ، عاشف عثسافغرضػاف عبج الخحس) ، والسػارد واإلمكانيات الحالية لمجامعةالستاحة
5102، 319 ). 

يا صياغة رؤية : عسمية يتع مغ خللعمى أنو يط االستراتيجي إجرائياً التخظوي عخؼ      
، وتحجيج أىجافيا االستخاتيجية التى تدعى إلى تحؿيقيا، وتحميل شصاورسالة جامعة ش

، والبيئة الخارجية لسعخفة الفخص والتيجيجات، جاخمية لسعخفة نقاط القػة والزعفالبيئة ال
، القػة ، والتغمب عمى نقاط الزعف وتحجيج االستخاتيجيات التى تعسل عمى تعديد  نقاط

االستخاتيجيات،  ، والسقارنة بيغ ىحهيج التيجيجاتجتح، و الستفادة مغ الفخص الستاحةوا
 ، وتقػيسيا . ومتابعتيا ، ووضع إجخاءات تشفيحىا،واختيار أندبيا

 وفق الخصػات التالية :  بحثديخ الي: البحثخظؾات الدير في 
الفكخية  عخضًا لألسذ والحؼ يذتسل بحثاإلطار الشغري لم وتتزسغ: الخظؾة األولى

ػء الترشيفات العالسية في ضيا مؤشخات تحؿيقو ، لتشافدية بالجامعاتقيق السيدة التح
 . األسذ الشطخية لسجخل التخصيط االستخاتيجي. ىحا فزًل عغ لمجامعات
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 وصف الجراسة  والحؼ يتع ؼيو بحثاإلطار السيداني لم وتتزسغ: الخظؾة الثانية
اة الجراسة، عيشة أد، وصجؽ وثبات ، وأداة الجراسةيجؼتحجيج ال السيجانية مغ حيث

 .تحميل وتفديخ نتائج الجراسةثع ، السعالجة اإلحرائيةو ، الجراسة
 لجامعة  السيدة التشافدية تحقيقل صياغة الترؾر السقترحوتتزسغ : الخظؾة الثالثة

 في ضػء السجتسع(  )التجريذ ، البحث العمسي ، خجمةششصا في وضائفيا الثلث 
 .ؿ آراء الخبخاء باستخجاـ أسمػب دلفاؼ مغ خل، مجخل التخصيط االستخاتيجي

 بحثلم  : اإلطار الشغري  الخظؾة األولى
 ،قيق السيدة التشافدية بالجامعاتالفكخية لتحلألسذ  وؼيسا يمي نعخض 

األسذ . ىحا فزًل عغ  ػء الترشيفات العالسية لمجامعاتفي ضيا مؤشخات تحؿيقو 
  لشحػ التالي:وذلظ عمى ا الشطخية لسجخل التخصيط االستخاتيجي

 :أواًل : األسس الفكرية لتحقيق السيزة التشافدية لمجامعات
بخراتيا، وأىجافيا، ، وملزػء عمى مفيػـ السيدة التشافدية، أىسيتياا نمقيوؼيسا يمي   

 .كسعيار دولي الترشيفات العالسية لمجامعات في ضوء ، ومؤشخات تحؿيقياوأنػاعيا
  :مفيؾم السيزة التشافدية( 0)

تمبية رغبات السدتفيجيغ قجرة الجامعة عمى  عغتعبخ السيدة التشافدية  فإ 
 الػصػؿ، وذلظ بتػفيخ مخخجات وخجمات ذات نػعية جيجة تدتصيع مغ خلليا السختمفة

البج أف  ولكي تسمظ الجامعة ميدة تشافدية .(5102،300، نجاة الرائغ)إلى العالسية 
مخكد أفزل بالشدبة  جيات التي تجعميا فيصياغة وتصبيق االستخاتي تكػف قادرة عمى

ت والسػارد السادية تحقق ذلظ مغ خلؿ االستغلؿ األفزل للمكاناي، و يااتخ يلشط
، خىا مغ االمكانات التي تتستع بيا، باإلضافة إلي القجرات والكفاءات وغيوالسعمػماتية

 ،حداـ دمحم ،سخورمشاؿ )والتي تسكشيا مغ ترسيع وتصبيق استخاتيجيتيا التشافدية 
مغ خلؿ مجسػعة مغ السيارات  لمجامعة تحقق التفػؽ والتسيديو  .(362 ،5103

التكشػلػجيا والسػارد والقجرات التي تدتصيع إدارة الجامعة تشديقيا االعتساد عمى استخجاـ و 
وتأكيج التججيج سخعة ، و تفيجيغ أعمى مسا يحققو السشافدػف مشافع لمسدلتحقيق واستثسارىا 

 ، 5105، ىأحسج مرصف)التسيد واالختلؼ ؼيسا بيغ الجامعة ومشافدييا  حالة مغ
56).   
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عمى الشحػ  السيدة التشافدية لسفيػـتخلص أبخز الخرائز السسيدة  سكغ اسوي       
   :(62 -63، 5102وضيئة وآخخوف ، )التالي 

  أؼ تتحقق بالسقارنة وليدت مصمقة السيدة التشافدية ندبية. 
 التفػؽ واألفزمية عمى  ، وتؤدؼ إلى تحقيقالستغلؿ األمثل لمتكشػلػجيامى اتعتسج ع

 .السشافديغ
 وتشعكذ في كفاءة  أداء الجامعة تشبع مغ داخل الجامعة، وتحقق ؾيسة ليا ،

الجامعة لحاجات وتقاس بسجػ تمبية  .ـ لمسدتفيجيغج  ق  ا أو في ؾيسة ما ي  ألنذصتي
 جات األسػاؽ العالسية وليذ السحمية فقط . ، وتيتع بتمبية احتياومتصمبات السجتسع

 ما يصخأ ، أو البيئة الخارجية مغ جيةتغيخات التي تحجث في سوفق ال مخنة ومتججدة
  مغ جية أخخػ .مغ تصػر مػارد وججارات الجامعة عمى 

 أػ أف السشافدة القائسة بيغ الجامعات ال تعتسج عمى  تعتسج عمى الذسػلية والتكامل؛
قػـ عمى أساس بل ت (،التعميسية والبحثية والسجتسعية)غ وضائف الجامعة وضيفة واحجة م

ولو  ،الجامعي عغ جانب مغ جػانب العسل، وكل معيار يعبخ مجسػعة مغ السعاييخ
 .مجسػعة مغ السؤشخات

  :أىسية السيزة التشافدية( 1)
 ؛داتحياة السؤس تأتي أىسية السيدة التشافدية مغ الجور الحاسع الحؼ تمعبو في  
 . أماعغ العامميغ في السؤسدات األخخػ  تسيدىعىػية العامميغ بيا سشح ت السؤسدةتسيد ف

قجرتيا عمى تسيد السؤسدة دليل عمى جػدتيا و  يخوف أففوىع األكثخ أىسية  السدتفيجوف 
التشافدية عمى أنيا وسيمة السيدة  تشطخ إلىفمسؤسدة ذاتيا بالشدبة لو  .بستصمباتيع الػفاء

وتحقيق أىجافيا الستسثمة بديادة ؾيسة السؤسدة في  ،في السشافدة البقاء تسكشيا مغ
 . (002 ،5100،سعج عػاد) السجتسع الخارجي

وتتسثل أىسية السيدة التشافدية بالشدبة لمجامعات في كػنيا معيارًا لمحكع عمى   
 ؛جىاخيجة والججيجة التي يرعب تقميمجػ نجاح الجامعات وتسيدىا مغ خلؿ الشساذج الف

يؤدػ إلى تجػيج األداء وتحديغ السدتػيات  الجامعاتتػافخ مشاخ التشافذ بيغ ف
نحػ  يا، والسداعجة في دفعكحلظ نقل التكشػلػجيا واستخجاميا، و ليااألكاديسية واإلدارية 

لتحديغ وتصػيخ قجراتيا التشافدية  ، وتذجيعياات الستقجمةاإلشلع عمى تجارب الجامع
لإلشلع عمى  ، ومداعجتيافس ىجخة العقػؿ السحميةالبذخية وخ لمحفاظ عمى كػادرىا
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وتدسح السيدة  بيا مغ بحث عمسي وكيؽية إدارتيا. مشاىج الجامعات العالسية وما يجخػ 
خجمات تعميسية تسكشيا التشافدية لمجامعات السحمية مغ اإلنتذار في الخارج بذخط تقجيع 

شافدية الجامعات إلى تصػيخ وتجريب السيدة الت الخغبة في تحقيق جفعت. و مغ ذلظ
، وتصػيخ نطع التعميع وبخامجو وأساليبو لتمبية يغ لسػاكبة التصػرات التكشػلػجيةالعامم

تحقيق أىجاؼ وتػجيو البحػث لإحتياجات السدتفيجيغ وأصحاب السرالح مغ الجامعة ، 
  .(026،  5102 ،الحػت وآخخوف )دمحم  حقيق التشسية الذاممة والسدتجامةالسجتسع وت

في دعع وتحديغ العلقات بيغ الجامعات والقصاع  أيزاً  ديع السيدة التشافديةوت    
، والسذاريع السذتخكة ، وتقجيع الخجمات شاعي مغ خلؿ عجة وسائل كاألبحاثالر

فائجة السادية ، وال، بسا يحقق التقجـ ليحا القصاعغاالستذارية ، ورعاية السبجعيغ والباحثي
عبج )، وتعديد تػاججىا في األسػاؽ السحمية والعالسية لمتعميع الجامعي امعاتوالعمسية لمج

 .(0562 ، 5101 ،ديابالباسط 
  مبررات االىتسام بالسيزة التشافدية لمجامعات( 7)
إلى  السؤسدات عامة والسؤسدات الجامعية خاصة تجفعمبخرات متعجدة  ػججت  

 : أىسيا  لعل، االىتساـ بالسيدة التشافدية
 أو الجولي، ،اإلقميسي، السحمي زيادة حجة السشافدة بيغ الجامعات سػاء عمى الرعيج 
اىتساـ بعس السؤسدات العالسية بؿياس القجرة التشافدية لمسؤسدات التعميع العالي )مثل و 

معيج التعميع العالي بالريغ بجامعة ششغياؼ( الحػ يقـػ بشذخ تقػيع سشػؼ عغ 
 .(052 ،5113، ىأحسج مرصف)كاديسي والبحثي الجامعات شبقًا ألدائيا األ

  التكتلت ضيػر و  نتيجة التفاؾية الجاتتحػؿ األسػاؽ السحمية إلى أسػاؽ عالسية
سحمية إلى التحػؿ معاييخ الجػدة مغ ، وما نتج عغ ذلظ مغ االقترادية واإلقميسية

 (.0359، مخجع سابق ،عبج الباسط دياب)عالسية ال
 أساليب استخجاـ صمب يت، مسا ت سػؽ العسل ومتصمباتواجاالتغيخ السدتسخ في احتي

بالعسمية التعميسية في ضل التشافدية والعػلسة مع ابتكار آليات ججيجة لحل ججيجة ومتصػرة 
 .  (026 ،5102، بػشعػر رضية) ي تػاجو مديخة التصػر السجتسعيالسذكلت الت

 تساعية ذلظ ألسباب اجو والجامعي  مب االجتساعي عمى التعميع العاليتدايج الص
، مع تشاقز أعجاد الييئة التجريدية السؤىمة في الػقت الحؼ واقترادية وإندانية عجيجة

عجد في أعجاد خصة لدج الؼيو ال تػجج  ىحا في الػقت الحؼ .د الصمبةاعجأ يتدايج ؼيو 



066 

؛ مسا يجعل مغ الرعب الحفاظ عمى الشدب الرحيحة بيغ الصمبة أعزاء ىيئة التجريذ
دمحم )أف الترشيفات العالسية لمجامعات تصالب بتحديغ ىحه الشدبة  خغعبساتحة واأل

  .(553، 5103،حشفي
   ت في مجاؿ خ السدتحجثايالثػرة التكشػلػجية وما ساىست بو ىحه الثػرة في تصػ

ضخورة  فخض، مسا يا السعمػمات واالتراالت، واستخجاـ تكشػلػجالتكشػلػجيا التعميسية
عميع عغ بعج والتعميع رة في التعميع الجامعي مثل تصبيق نطع التاستخجاـ صيغ متصػ 

إلى تخؽيس تكمفة التجريذ مع االىتساـ بخفع القجرات  بجوره أدػ ؼحوال، االلكتخوني
 .   (203، 5101، سياـ حدغ)السيشية العمسية ألعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع 

  ؛ي جػدة البحػث العمسيةتجنو ضعف العلقة بيغ التعميع الجامعي وسػؽ العسل 
تقترخ اإلنتاجية  كسا .السػاصفات العالسيةمع تصابق ال تجامعي فسخخجات التعميع ال

غادة )العمسية ألعزاء الييئة التجريدية عمى بحػث تقميجية يدتخجميا الباحث لمتخؾية 
 .(22،  5102، الذخبيشي

 :أىداف السيزة التشافدية (4)
ؿ بشاء السيدة التشافدية لتحقيق األىجاؼ ة الجامعية مغ خلتدعى السؤسد

يع)اآلتية    :(522 ،5102، دمحم إبخـا
 ؛ كجخػؿ أسػاؽ ودخػؿ مجاؿ تشافدي ججيج ،ججيجة لمجامعة إيجاد فخص تدػيؿية

ية ججيجة مغ ، أو نػعججيجة مغ العسلء أو السدتفيجيغ ، أو التعامل مع نػعيةججيجة
 .الخجمات أو السشتجات

 ولمفخص الكبيخة التي يخيج اقتشاصيا .قبمية ججيجة لألىجاؼ الجامعةمدت تكػيغ رؤية ، 
  تذكيل مجالذ استذارية لمجامعة مغ كفاءات محمية وعالسية لمسذاركة في رسع

 .عة عمى السدتػػ التشافدي العالسيمدتقبل الجام
  تحجيج السيارات السصمػبة مغ مخخجات الجامعة لدػؽ العسل سػاء أكاف محميًا أـ

 سيًا أو عالسيًا .إقمي
 جامعة بيغ مثيلتيامتحديغ السخكد التشافدي ل. 
 سيدة في مجلت عمسية عالسيةتذجيع نذخ األبحاث الست. 
  إحجاث تعاوف بيغ الجامعة والييئات العمسية بالخارج في مجاالت تبادؿ أعزاء ىيئة

 التجريذ والسشح وجسيع السجاالت ذات العلقة .
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  :يةأنؾاع السيزة التشافد( 5)
دمحم )ىسا شافدية لمجامعات في نػعيغ رئيديغ يسكغ تحجيج أنػاع السيدة الت 

 : (522 ،مخجع سابق، إبراهيم
 تكػف السيدة التشافدية داخمية عشجما تكتدب الجامعة السيزة التشافدية الداخمية :

 .عات السشافدة عمى السدتػػ السحمياألفزمية بيغ الجام
 تكػف السيدة التشافدية خارجية عشجما تكتدب الجامعة : السيزة التشافدية الخارجية

 .سيًا ودولياً األفزمية عمى السدتػػ الخارجي إقمي
ألف التقارب الجولي  يتحقق عمى السدتػػ الجاخمي فحدب الالتسيد إف ف ومغ ثع، 

ساعج عمى اتداع دائخة قج وضيػر التكتلت االقترادية واالنفتاح التجارؼ والثقافي 
عسل في محيصيا الجغخافي فمع تعج كل جامعة ت ؛كػف عالسية بيغ الجامعاتلت التشافذ

 لسحيط الجغخافي لمعالع بأسخه .فحدب بل با
 :الترشيفات العالسية لمجامعاتثانيًا: 

ت ؛ حيث ضيخ اً ت عج الترشيفات العالسية لمجامعات ومعاييخىا تجخبة حجيثة ندبي 
تذخت في األوساط األكاديسية انتذارًا واسعًا في ، ولكشيا انمع بجاية مصمع األلؽية الثالثة

 بشاءً تختيب الجامعات عمى مدتػػ العالع ىحه الترشيفات وتدتيجؼ  .الدشػات األخيخة
يتشاوؿ ىحا السحػر اإلشار الفكخؼ لمترشيفات العالسية و  .معاييخ مػضػعية عمى

وذلظ عمى الشحػ  ،التشافدية لمجامعات دولي يعكذ مجػ تحقق السيدة عياركس لمجامعات
 : التالي

      :مفيؾم الترشيفات العالسية لمجامعات( 2)
الجامعات وفق عشاصخ  أنو آلية لتختيبالعالسي لمجامعات بؼ الترشيف خ ي ع  

 يجؼيو  .ت ببعزيا البعس عمى أساس األداء، مع مقارنة الجامعاتقييع محجدة
السعاييخ  مجسػعة مغ إلى استشاداً  تػفيخ معمػمات عغ جػدة الجامعات إلي الترشيف
تحة وغيخىع مغ الخبخاء اإلحراءات واالستبانات التي تػزع عمى الصمبة واألسا مغ بيشيا

 ,Sidorenko & Gorbatova)تقييع السػقع اإللكتخوني أو غيخ ذلظ ، والسحكسيغ
ع مؤسدات جامعية مختبة بذكل قػائع تجس وتتزسغ تمظ الترشيفات .(445 ,2015

. ض عادة في ججاوؿ دوريةخ  ع  ، وت  ػعة مغ السؤشخات في تختيب تشازليلسجس ، وفقاً ندبي
 ، إلضيارالجامعات في دوؿ العالع السختمفةكسا تعخؼ عمى أنيا محاولة لمسقارنة بيغ 
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، وذلظ عغ شخيق مؤشخات معيشة تقـػ اآلخخالبعس  ىالتفػؽ الشدبي لبعزيا عم
ترشيف الجامعات ويتع  (.212، 5102، الصاىخ ميسػف )باختيارىا الجية السرشفة 

عغ شخيق ، وخجمة السجتسع مغ حيث مدتػػ التعميع، والبحث العمسيبرفة عامة 
ػضع ل وذلظ ة بكل مجاؿ مغ السجاالت الثلثةاستخجاـ مجسػعة مغ السؤشخات الخاص

ا في درجات مغ األعمى إلى ، حدب معاييخ متعارؼ عمييالجامعات في سمع األفزمية
 .(502، 5102عمي إسساعيل ، )غ األولى إلى األخيخة ، أو ماألسفل

  :أىسية الترشيفات العالسية لمجامعات (1)
مغ أجل يًا استخاتيجيًا أماـ الجامعات ات العالسية لمجامعات تحجتسثل الترشيف 

مؤثخًا في اختيار الصالب عامًل  ج  كسا ت ع   ات عالسيًا.التػاجج بقائسة أفزل الجامع
خ الترشيفات العالسية لمجامعات أكثخ األساليب استخجامًا لؿياس القجرة . وتعتبلمجامعة

مغ أبخز السؤشخات التي يسكغ االستجالؿ بيا عمى وجػد ىي و  ،التشافدية لمجامعات
األخح  صػرتيا إلىتحديغ  إذ تدعى الجامعات التي تيجؼ إلى؛ الجامعة ومجػ تصػرىا

كبيخًا مغ جػدة التعميع  ي تعكذ جانباً والت ،بالسعاييخ التي تزعيا ىحه الترشيفات
، باإلضافة إلي تحجيج مػقع الجامعة ضسغ ىحه الترشيفات ومعخفة صػرتيا الجامعى

عجـ ورود اسع الجامعة مغ ثع فإف . و ما يجؿ عمى مجػ تصػرىا وكفاءتيا دوليًا وىػ
 ضسغ قائسة الترشيفات العالسية لمجامعات يجؿ عمى ضعف أدائيا في جػانب معيشة

 (.3 ، 5102، كخيساف عبج العديد)

عغ  وتخجع أىسية الترشيفات العالسية لمجامعات لكػنيا تعصي الجامعة مؤشخاً   
يديع ذلظ لجامعات لتحديغ بيئتيا التعميسية، و مػقعيا بيغ الجامعات العالسية مسا يجفع ا

، الجولية تمفة والسدابقات العمسيةتسكيغ شلبيا مغ اإلجادة في مجاالت العسل السخفي 
وتقجيع تحديغ أداء أعزاء ىيئاتيا التجريدية في التعميع والبحػث العمسية في و 

صيشة ، ونذخ بحػثيا في السجلت والجوريات العمسية الخ االستذارات وخجمة السجتسع
، وحرج الجػائد العمسية وغيخىا لجحب الكثيخ مغ كانعكاس إلنجازاتيا العمسية

يا عمسية لجحب أفزل الصمبة لللتحاؽ ببخامجيا بػصفاالستثسارات لجعع أنذصتيا ال
قجر وسسعة ىيئة التجريذ . كسا أنيا تعمي مغ مخاكد إشعاع فكخؼ وعمسي متسيد

تدفخ عادة عغ زيادة في السشح والسداعجات السالية السػجية لمجامعة و ، بالجامعة
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االلتحاؽ بيحه فزًل عغ زيادة إؾباؿ الصلب األجانب عمى  . صاحبة الترشيف الستقجـ
 .(90 – 91، 5103، ويحدمحم )الجامعة 
وت ؤثخ الترشيفات العالسية لمجامعات في مختمف الجيات السعشية بالتعميع  

كل ؛ فيي عشرخ مداعج لرباب العسل ومؤسدات حكػمية وخاصةالجامعي مغ شمبة وأ
عسمية انتقاء  ي، وألرباب العسل فمعة السشاسبة لجراستيعلصمبة في عسمية اختيار الجامغ ا

لتعميع ، ولمحكػمة وصانعي الدياسات في تقييع جػدة مؤسدات االخخيجيغ وتػضيفيع
أدائيا  ، ولسؤسدات التعميع الجامعي في السداعجة عمى تقييعالجامعي ومدتػاىا العالسي
ت عمى الدسعة كسا تؤثخ نتائج الترشيفات العالسية لمجامعامقارنة بباقي السؤسدات. 

؛ حيث تػفخ ليع ى مجػ قجرتيا عمى استقصاب الصمبة، وعملمجامعةاألكاديسية 
 ي ت مبي احتياجاتيع عمى أفزل وجو.السعمػمات التي يحتاجػف إلييا الختيار الجامعة الت

كسا تؤدؼ نتائجيا إلي زيادة القجرة التشافدية لمجامعات ، والجفع نحػ الػصػؿ إلي 
ة وتذجيع الجامعات عمى تحديغ نػعية مراؼ العالسية ، وتحقيق السديج مغ الذفاؼي

 .(Boulton , G, 2011, 60)بخامجيا وتصػيخ وجػدة األداء األكاديسي ليا 
  :ومعاييرىا أنؾاع الترشيفات العالسية لمجامعات (7)

ًا واستخجامًا في ترشيف وؼيسا يمي نعخض ألبخز ترشيفات العالسية وأكثخىا شيػع 
 ، وىي :الجامعات

عج ىحا الترشيف أكثخ الترشيفات ي  :  Shanghaiالريشياي ترشيف ششغي -7/2
 ARWUانتذارًا وقبػاًل في األوساط األكاديسية والسعخؼ باسع أروو 

امعة جوتقػـ بإصجاره  ،  Academic Ranking of World Universitiesاخترار
ويدتشج ىحا الترشيف إلي معاييخ مػضػعية جعمتو  شانغياؼ جياو تػنج الريشية.

حيث يع ج أحج أىع ؛ عًا تتشافذ الجامعات العالسية الحتلؿ مػقع بارز ؼيومخج
ويقػـ ىحا الترشيف عمى  لمجامعات ومؤسدات التعميع العالي.الترشيفات العالسية 

جامعة مدجمة في  01111جامعة فى العالع مغ أصل قخابة  5111فحز أوضاع 
جامعة  0111ومغ ثع تختيب  سشافدة.ستمظ السؤىلت األولية لمقػاعج بيانات اليػندكػ وت

وتشذخ ىحه الجامعة  جامعة. 211سشافدة عمى مخكد أفزل مشيا وتخزع مخة أخخػ لم
، فارس شارؽ )جامعة في العالع في شيخ سبتسبخ مغ كل عاـ  211قائسة بأفزل 

ويعتسج ترشيف ششغياؼ في ؾياس تشافدية الجامعات وجػدتيا عمى  (.0022،  5102
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ترشف الجامعات بشاء عمييا ، ويسكغ تػضح ىحه السعاييخ ومؤشخاتيا أربعة معاييخ 
 مغ خلؿ الججوؿ التالي : واألوزاف الشدبية لكل مشيسا في ىحا الترشيف

 معاييخ ترشيف جامعة ششغياؼ الريشيةيبيغ ( 0ججوؿ )
 انُغبت انشيض انًإشش انًؼيبس و

ائض فيهذص انخشيزيٍ انفبئضيٍ بزبئضة َىبم أو رى رىدة انتؼهيى 6

نهشيبضيبث أو رىائض يًبحهت في يزبل 

 انتخصص

Alumni 66% 

 

6 

 

َىػيت أػضبء هيئت 

 انتذسيظ

أػضبء هيئت انتذسيظ انفبئضيٍ بزبئضة َىبم 

 أورىائض فيهذص نهشيبضيبث

Award 66% 

 Hici 66% كخشة انشرىع أو االعتشهبد بأبحبحهى

 

6 

 

يخشربث انبحج 

 انؼهًي

 N&S 66% يزهتي انؼهىو وانطبيؼت األبحبث انًُشىسة في

األبحبث انًُشىسة في يزبل انؼهىو االرتًبػيت 

 في يزالث ػهًيت يشيىلت

PUB 66% 

 PCP 66% أداء انزبيؼت ببنُغبت نحزًهب حزى انزبيؼت 6

 %666 انًزًىع

 (http://www.shanghairanking.com  ؛ ترشيف ششغياي ) السردر 

ىػ نطاـ عالسي لتختيب  :Web Metrics ترشيف الؾيب ماتريكس األسباني -7/1
ويرجر  خوني لمجامعة عمى شبكة اإلنتخنت.الجامعات مغ حيث شيخة السػقع االلكت

ترشيف الػيب ماتخيكذ عغ مخكد أبحاث تابع لػزارة التخبية والتعميع في مجريج بأسبانيا 
، ـ 5112رشيف لمسخة األولى في عاـ وقج ن ذخ ىحا الت (.02،  5100، حيجر بخيت )

ويرجر الترشيف  .ـ  5113وذلظ بعج إشلؽ ترشيف ششغياؼ العالسي في عاـ 
ويع ج ىحا الترشيف أكبخ  كل نرف سشػػ في شيخؼ يشايخ ويػليػ مغ كل عاـ.بذ

ويقـػ  لع.عة ومعيج عالي عمى مدتػػ العاجام 51111حيث يغصي أكثخ مغ  ترشيف
جامعة حدب القارة أو  011جامعة عمى مدتػػ العالع ، وأوؿ  05111بترشيف أوؿ 

ويعتسج ىحا الترشيف في ؾياس تشافدية  .(022،  5102، ة وآخخوف بإيساف ب)السشصقة 
مغ  ياالجامعات وجػدتيا عمى أربعة معاييخ ترشف الجامعات بشاء عمييا يسكغ تػضيح

 :خلؿ الججوؿ التالي
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 معاييخ ترشيف الػيب ماتخيكذ واألوزاف الشدبية لكل مشيسايبيغ ( 5ججوؿ )
 انىصٌ انُغبي انًإشش انًؼيبس

ػذد انصفحبث انًُشىسة بىاعطت انزبيؼت  حزى يىلغ انزبيؼت

  Google , Yahooانًغتخشرت يٍ تمبسيش 

Live Search ,، Exiled 

66 % 

ئنيهب ػهً  رىعػذد انشوابظ انخبسريت انتي تى انش انشؤيت

 Yahooاسدة في يىلغ انزبيؼت وانى

86 % 

 ، PDF  ، DOC، PPTػذد انًهفبث يٍ َىع  انًهفبث انغُيت

PS 

68% 

ػذد انًُشىساث واالعتشهبداث انىاسدة في  األبحبث

Google Scholar 

68 % 

 %666 انًزًىع

 http://www.webometrics.info/en/aw/Egypt) تصنيف ويب متركسالسردر؛ )

ـ ، 5112ضيخ ىحا الترشيف في عاـ  وقج : Qsالبريظاني  إسترشيف كيؾ  -7/7
البحث العمسي، والقابمية  :ىي ،خاتيجية تتعمق بالتعميع العاليوىػ يغصى أربعة جػانب است
شيف اىتسامًا كبيخًا آلراء الخبخاء ويعصى التر السية،، والعلمتػضيف، والكفاءة التعميسية

،  ف ألفي مؤسدة جامعيةويؿيع الترشي %( إلى جانب عشاصخ أخخػ. 21تبمغ )بشدبة 
أما األخخػ  ف تتزسغ األربعسائة جامعة األولى.إال أف القائسة السذيػرة لمترشي
أحسج )وىكحا  211 – 220ومغ  221 – 210فترشف ضسغ مجسػعات مغ 

ويعتسج ىحا الترشيف عمى ستة مؤشخات ترشف  .(32، مخجع سابق، عيجاروس
 مغ خلؿ الججوؿ التالي : يايسكغ تػضيح الجامعات بشاء عمييا

 مؤشخات ترشيف كيػ أس واألوزاف الشدبية لكل مشيسايبيغ ( 3ججوؿ )
 انُغبت  انىصف  انًإشش  و

اعتطالع أساء انُظشاء يٍ انزبيؼبث  تمىيى انُظشاء 6

 األخشي

66% 

 % 66 يؼتًذ انُمبط ػهً يؼذل أعتبر طبنب ل أعتبر / طبنبيؼذ 6

 % 66 يؼذل انُشش نكم ػضى هيئت تذسيظ  انبحىث واالعتشهبداث انؼهًيت 6

 % 66 اعتطالع آساء رهبث انتىظيف  تمىيى عىق انؼًم 6

َغبت أػضبء هيئت انتذسيظ األربَب نهؼذد  األعبتزة األربَب 8

 انكهي 

8 % 

 % 8 َغبت انطهبت األربَب نًزًىع انطهبت  بانطهبت األربَ 6

 % 666 انًزًىع

 (http://www.topuniversities.comترشيف كيؾ إس السردر: )

وىػ عبارة  :Times Higher Educationلمتعميؼ العالي  ترشيف التايسز -7/4
 لسدتػػ العالسي في جسيع السجاالت.معات ذات اعغ مجسػعة ججاوؿ لمحكع عمى الجا

ـ اعتسجت مجمة 5101ـ. ومشح عاـ   5112وكاف أوؿ ضيػر ليحا الترشيف في عاـ 
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، وذلظ بعج مخاجعة مدتؽيزة ججيجة لمترشيف العالسي لمجامعات التايسد عمى معاييخ
، خؽ تقيييسياالجامعات العالسية وشقامت بيا السجمة لشػعية السعمػمات التي تجسعيا عغ 

نػر اليجػ )وقج قامت السجمة بتصػيخ أساليب متعجدة لديادة الجقة والتػازف والذفاؼية 
 ةيف التايسد عمى خسدة معاييخ رئيدويعتسج ترش(. 232، 5103، بػشبة وآخخوف 

 : ؿ الججوؿ التاليخل يايسكغ تػضيح
 معاييخ ترشيف التايسد واألوزاف الشدبية لكل مشيايبيغ ( 2ججوؿ )

 انىصٌ انُغبي   انًإشش انًؼيبس و

 

 

6 

 

 

 %66انتذسيظ 

 %68 عًؼت انزبيؼت فيًب يخص انتذسيظ

يؼذل ػذد دسربث انذكتىساِ انتي تًُحهب 

 انزبيؼت عُىيبً ألػضبء هيئت انتذسيظ بهب

6% 

 %6.8 َغبت انطهبت ئني أػضبء هيئت انتذسيظ

َغبت ػذد خشيزي طهبت انذكتىساِ ئني طهبت 

 كبنىسيىطانب

6.68% 

انذخم انُبتذ ػٍ انتذسيظ يمببم ئرًبني 

 أػذاد انهيئت انتذسيغيت

6.68% 

 

6 

 

ئَتبد وعًؼت انبحج 

 %66انؼهًي 

عًؼت انزبيؼت بيٍ َظيشتهب ويذي تًيض 

 بحىحهب

60% 

َغبت انبحىث انًُشىسة ئني ػذد هيئت 

 انتذسيظ ببنزبيؼت

6% 

 %6 انؼبئذ يٍ انبحج

ً نمبػذة  %66انؼهًيت  االلتببعبث 6 االعتشهبداث نكم وسلت ػهًيت يبؼب

بيبَبث طىيغىٌ وانتي تى َششهب وفك آخش 

 خًظ عُىاث تغبك انتصُيف

66% 

 

6 

 

انتىارذ انذوني في 

انزبيؼت نكم يٍ األعبتزة 

 %8.8وانطهبت 

 %6.8 َغبت األعبتزة األربَب ئني انًحهيٍ

 %6.8 َغبت انطهبت األربَب ئني انًحهيٍ

َغبت يُشىساث انزبيؼت انتي أعهى فيهب 

 يشبسكىٌ يٍ دول أخشي

6.8% 

انؼبئذ يٍ انصُبػت  8

6.8% 

دخم بحىث انزبيؼت انًكتغبت يٍ انصُبػت 

 يمبسَت بؼذد أػضبء هيئت انتذسيظ

6.8% 

 %666 انًزًىع

 (http://www.timeshighereducation.com؛ ترشيف التايسز ) السردر
، يتزح أنيا ىع الترشيفات العالسية لمجامعاتومغ خلؿ العخض الدابق أل  

، إضافة إلي تفاوتيا والػزف الشدبي السسشػح لكل معيارتتفاوت في السعاييخ السدتخجمة 
. ويبقى القاسع السذتخؾ بيغ مختمف البيانات وتحميميا دتخجمة في جسعفي السشاىج الس

الترشيفات العالسية لمجامعات ىػ اعتسادىا عمى التحميل الكسي لجػدة الشذخ العمسي 
 .يئة التجريذ وكحلظ تسيد الباحثيغوى
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 :مؤشرات تحقيق السيزة التشافدية بالجامعات( 4)
ييخ الترشيفات العالسية ، ومعابسخاجعة األدبيات، ونتائج الجراسات الدابقة 

 :فدية بالجامعات عمى الشحػ التالي، يسكغ ترشيف مؤشخات تحقيق السيدة التشامجامعاتل
إذ  :لمجامعات الترشيفات العالسيةمؽ معايير السيزة التشافدية مؤشرات تحقيق  -4/2

الترشيفات العالسية معاييخ السيدة التشافدية مغ خلؿ تحميل  معاييخقديع تيسكغ 
، البحث العمسي والشذخ الجولي، السػقع يعجػدة التعم يخ ىي؛جامعات إلى أربع معايلم

ويسكغ تػضيح مجػ تػافخ كل معيار مغ ىحه  .، وخجمة السجتسعاإللكتخوني لمجامعة
 لمجامعات مغ خلؿ الججوؿ التالي: السعاييخ في الترشيفات العالسية

 معاتمعاييخ الترشيفات العالسية لمجايبيغ ( 2ججوؿ )
  

 و

 رصُُف  انًؼُبر      

 شُغهبٌ

 رصُُف انىَت 

 يبررَكص   

 رصُُف كُى

 أش 

 رصُُف 

 انزبًَس

  ×   جىدح انزؼهُى  1

انجحش انؼهًٍ وانُشر  2

 انذونٍ 

    

انًىلغ االنُكزروٍَ  3

 نهجبيؼخ 

×  × × 

  × × × خذيخ انًجزًغ  4

 (بالبحث القائسيؽإعداد مؽ )السردر : 

كل معيار مغ السعاييخ التي استشجت إلييا الترشيفات مؤشخات ح يويسكغ تػض  
 العالسية لمجامعات مغ خلؿ الججوؿ التالي :

السؤشخات لكل معيار مغ السعاييخ التي استشجت إلييا الترشيفات يبيغ ( 2ججوؿ )
 العالسية لمجامعات

 السؤشرات السعايير م
0 

 جؾدة التعميؼ

 تجريذ إلى الصلب بالجامعة .ندبة أعزاء ىيئة ال
 األجانب بالجامعة إلى السحمييغ . أعزاء ىيئة التجريذ ندبة

 ندبة الصمبة األجانب بالجامعة إلى السحمييغ .
عجد أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة الحاصميغ عمى جػائد عالسية مخمػقة 

 مثل جائدة نػبل. 
ئد عالسية مخمػقة مثل جائدة عجد خخيجي الجامعة الحاصميغ عمى جػا

 نػبل .
 ندبة درجات الجكتػراه التي تسشحيا الجامعة سشػيًا لسشدػبييا .
 ندبة خخيجي شمبة الجكتػراه إلي شمبة البكالػريػس بالجامعة .
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 ندبة شلب الجراسات العميا الجولييغ بالجامعة .
 قجرة الجامعة عمى جحب شمبة الجراسات العميا .

 مجػ التداـ الجامعة بجعع األجياؿ الججيجة مغ األكاديسيغ .
 .بيغ نطيخاتيا مغ الجامعات األخخػ سسعة الجامعة ؼيسا يخز التجريذ 

 آراء الخبخاء في الجامعة مغ مختمف أنحاء العالع .
 الجخل الشاتج عغ التجريذ مقابل إجسالي أعجاد الييئة التجريدية بالجامعة .

 قبػؿ خخيجي الجامعة في سػؽ العسل .مجػ 
 رأػ جيات التػضيف وأصحاب العسل في خخيجي الجامعة .

 قجرة خخيجي الجامعة عمى اإلبجاع واالبتكار والتحميل والدمػؾ الػضيفي .
مجػ تػافخ االمكانات البذخية لمجامعة مغ أعزاء ىيئة التجريذ وإدارييغ 

 وغيخىا مغ القػػ البذخية .
 مجػ تػافخ اإلمكانات السادية لمجامعة والستسثمة في السباني الجراسية 

والسعامل والسلعب والسداحات الخزخاء وغيخىا مغ االمكانات الستاحة 
 لمجامعة .

 العمسي البحث 5
 الدولي والشذر

 سسعة الجامعة بيغ نطيخاتيا ومجػ تسيد بحػثيا .
 ة عمى جػائد أو مكافآت دولية .ندبة السشذػرات البحثية لمجامعة الحاصم

 عجد البحػث السشذػرة مقارنة بأعجاد الييئة التجريذ بالجامعة .

 معجؿ الشذخ العمسي الجولي لكل عزػ ىيئة تجريذ بالجامعة .
 عجد الخسائل العمسية بالجامعة السحكسة مغ لجاف تحكيع عالسية .

 السية .عجد السذخوعات البحثية السشفحة مع جيات ع
 عجد األبحاث السشذػرة بالمغة اإلنجميدية بالجامعة .

 . عجد األبحاث السشذػرة لمجامعة في السجلت العمسية الستخررة
 ندبة السشذػرات البحثية لمجامعة التي أسيع فييا مذاركػف مغ دوؿ أخخػ .

 عجد السخات التي يذار فييا إلي عسل مشذػر مغ قبل الجامعة عمى 
 السدتػػ العالسي .

 دور الجامعة في نذخ السعخفة مغ خلؿ البحث العمسي .
 ندبة العائج السادؼ مغ البحػث العمسية التي تشتجيا الجامعة .

3 
 
 

السؾقع االلكتروني 
 لمجامعة

 

 مجػ سيػلة استخجاـ مػقع الجامعة .
 عجد الخوابط الفخعية لمسػقع الجامعة .

 الجامعة االلكتخوني . عجد صفحات مػقع
 عجد االستذيادات العمسية لسػقع الجامعة .
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 التحجيث السدتسخ لسػقع الجامعة .
 عمى مػقع الجامعة . PDF  ، DOC، PPTعجد السمفات مغ نػع 

 عجد األوراؽ السشذػرة لمباحثيغ بالجامعة عمى اإلنتخنت .
األكاديسية األخخػ السشذػرة  عجد األوراؽ العمسية والتقاريخ والسػاضيع

 لمجامعة
 عمى اإلنتخنت .

 مجػ تػفخ شبكات االنتخنت داخل كميات الجامعة .
 ندبة بخاءات االختخاع في الجامعة . السجتسع خدمة 2

 مجػ االستفادة مغ االبتكارات واالختخاعات واالستذارات التي تقجميا 
 الجامعة لمسجتسع .

 لسداىسة في تصػيخ الرشاعة .قجرة الجامعة عمى ا
 مجػ تفاعل الجامعة مع السؤسدات الرشاعية .

 السخدود السادؼ مغ تفاعل الجامعة مع السؤسدات الرشاعية .
دخل بحػث الجامعة السكتدبة مغ الرشاعة مقارنة بعجد أعزاء ىيئة 

 التجريذ .
 .د بالترشيفات العالسية لمجامعات(استشادًا إلى ما ور  القائسيؽ بالبحثإعداد مؽ )السردر : 

 :مؤشرات السيزة التشافدية مؽ نتائج الدراسات الدابقة ومراجعة األدبيات 4/1
إلى ثلثة مؤشخات شبقًا  ترشيف مؤشخات السيدة التشافدية بالجامعات ىحا، وقج أمكغ 

 :لػضائف الجامعة الثلث )التجريذ والبحث العمسي وخجمة السجتسع( كسا يمي
تشافدية أىع مؤشخات السيدة ال سغف :دريسمؤشرات السيزة التشافدية في مجال الت 4/1/2

 :في مجاؿ التجريذ ما يمي
 ع القبػؿ ونط ات، وتقػـ سياسنطاـ الداعات الجراسية السعتسجة تصبق الجامعة

 . (522، 5102، دمحم)سحخ  معة عمى أساس الججارة واالستحقاؽوااللتحاؽ بالجا
 وتصػر التخررات السػجػدة بسا رات أكاديسية ججيجةخ الجامعة تخرتػف ،

حيث تخجـ الدسة السسيدة لكل ، وببات سػؽ العسل الستغيخة باستسخاريتساشى مع متصم
 .(220، 5101حجازػ،  ، مخوةعبج السجيجعبج الفتاح ) كمية
 البخامج قجرًا مسية إبجاعية كالعمػـ والخياضيات، وتتزسغ جسيع تقجـ الجامعة بخامج ع

،  5112)شخيف حدغ ،  ملئسًا مغ التصبيقات العمسية اللزمة الكتداب السيارات
210). 
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 والتي تديع في فتح آفاؽ ججيجة لتعميسية اإللكتخونيةتدتخجـ الجامعة البخامج ا ،
فة مغ غيخ لصلب الجامعة وتسكشيع مغ مخاجعة السادة العمسية واالستدادة مغ السعخ 

 .(932  – 933، 5102عسار، اف إيس) حجود مكانية أو زمانية
  احتياجاتيع مغ البخامج التعميسية، تدتصمع الجامعة آراء أرباب العسل والصلب في

 .(22، مخجع سابق، الذخبيشيغادة ) ومغ ثع تصػر البخامج بسا يخجـ ذلظ
 ؛ بحيث ات عميا ذات جػدة أكاديسية عاليةتقجـ الجامعة بخامج تعميسية جامعية ودراس

تمف السدتججات العمسية فزًل عغ مخونتيا واستيعابيا لسخ .ػؿ والعسقتترف بالذس
 .(392، 5102الحجاد، ، ؼيرل اغشيةصالح ) والسعخؼية

 باعتبارىا أداة ألجشبية وخاصة المغة اإلنجميدية تيتع الجامعة بتجريذ المغات ا
، جشبيةة في البحث في الجرويات األكسا أنيا أداة ميس .لمتػاصل العمسي واألكاديسي

  .(210، مخجع سابق حدغ،شخيف )وعمى شبكة السعمػمات الجولية 
 والعسل التعميسي بسشطػر ع الجولي عمى البخامج األكاديسيةتزيف الجامعة الصاب ،

؛ لتبادؿ الخبخات في مختمف السجاالت التعميسية عالسي، ويػجج تبادؿ لألساتحة والصلب
يع، )والبحثية والخجمية   (.521، سابقمخجع دمحم إبخـا

 مجامعة بكل ما تحتػيو مغ السخافق، والسعامل، والسبانييتع تصػيخ البشية التحتية ل، 
، ويػجج تحجيث مدتسخ لمقػانيغ والتذخيعات الخاصة والتجييدات، والقاعات الجراسية

 521، 5102محسػد، خالج )بالتعميع الجامعي عمى ضػء التػجيات العالسية السعاصخة 
– 520). 
 ويتع تدويجىا بقاعجة بيانات عغ روابط السكتبات الجامعة مكتبة رقسيةيػجج ب ،

العالسية ؛ حتى يدتصيع أعزاء ىيئة التجريذ اإلشلع عمى التصػرات العمسية الحجيثة 
 – 521، 5105الفخيحات، عسار )في التخررات السشاضخة في دوؿ العالع الستقجمة 

520). 
 ع تصػيخ ىحه ، ويتيئة التجريذ ومعاونييع ميشياً ء ىيػجج بالجامعة بخامج لتشسية أعزا

، بسا يكفل تشسية قجراتيع وتججيج أدائيع وتحجيث أساليبيع بسا البخامج برفة مدتسخة
  .(22، مخجع سابق، شيغادة الذخبي) يتشاسب مع الثػرات العمسية والتكشػلػجية
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 ئسة وأكثخ تدتخجـ الجامعة أساليب ؾياس وتقػيع وشخؽ تعميع وتعمع حجيثة ومل
أسامة )فاعمية ، مغ خلؿ األنذصة والسسارسات التصبيؿية لتمظ البخامج وشخؽ تجريديا 

 .(02،  5105زيجاف ، 
 

مغ أىع مؤشخات السيدة ؛ مؤشرات السيزة التشافدية في مجال البحث العمسي 4/1/1
 التشافدية في مجاؿ البحث العمسي ما يمي  :

  والحػ يزسغ تػفيخ البيئة البحثية ث العمسي لمبحتػفخ الجامعة التسػيل الكافي
سعػد )السلئسة مغ )مكتبات ، ومعامل ، وأجيدة ، ومختبخات ، ومجلت عمسية محكسة 

 .(223 – 220، 5102القػس، 
 الجامعة ببخاءات االختخاع ، تذجع الباحثيغ عمى تحػيل الشتائج السدتقاة مغ  يتعت

اتفاؾيات تعاوف وبخوتػكػالت بيغ الكميات البحػث إلى شمبات بخاءات اختخاع ، وعقج 
والجامعات والسؤسدات الرشاعية في السجتسع في مجاؿ البحث العمسي؛ بحيث تؤدػ 

صلح الجيغ األماـ ، شحػ الدبيجػ )إلى ربط البحث العمسي باحتياجات تمظ السؤسدات 
 ،5102  ،221). 
 التكاممي لمتخررات  ابعتذجع الجامعة إنتاج البحػث العمسية السذتخكة ذات الص

، الحجاد، ؼيرل اغشيةصالح )، وتدتخجـ التقشيات الحجيثة في البحث العمسي البيشية 
 ( .392، مخجع سابق

  تعتخؼ الجامعة باألبحاث العمسية السشذػرة إلكتخونيًا كإنتاج عمسي مقبػؿ في تخؾيات
لتجريذ ومعاونييع أعزاء ىيئة التجريذ أسػة بالجامعات العالسية ، وتمـد أعزاء ىيئة ا

عمى إتاحة أبحاثيع مغ خلؿ مػاقعيع الذخرية أو مػاقع كمياتيع وأقداميع العمسية عمى 
 .  (932  – 933، مخجع سابقإيساف عسار، )االنتخنت 

  تمتـد الجامعة بسعاييخ الجػدة الستفق عميو لتصػيخ مشطػمة البحث العمسي لمػصػؿ
حجة ذات صبغة عالسية إلعجاد بحػث إلى مدتػػ العالسية ، وتزع مػاصفات مػ 

الساجدتيخ والجكتػراه وغيخىا ، وتذخؾ الجامعة بعس السدئػليغ في قصاعات اإلنتاج 
، شحػ األماـصلح الجيغ )والخجمات في اإلشخاؼ السباشخ عمى البحػث بالجامعة 

 .(221، مخجع سابق، الدبيجػ
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  الجكتػراه وغيخىا مغ وضع إشار شامل ودقيق لسعاييخ تقػيع بحػث الساجدتيخ و
البحػث ، بحيث يتع االتفاؽ عمى ىحه السعاييخ في كل تخرز ، وقرخ اإلشخاؼ في 
الجراسات العميا عمى أعزاء ىيئة التجريذ السشتجيغ ذوؼ الكفاءة البحثية والسذيػد ليع 
باإلجادة في ىحا السجاؿ ، دوف تجاوز العجد السشصقي في اإلشخاؼ ، والحػ يؤكج ججية 

اؼ وفاعميتو  وتكػيغ قاعجة معمػمات بجسيع رسائل الساجدتيخ والجكتػراه واألبحاث اإلشخ 
، شح إنذائيا حتى اآلف حدب كل تخرزوالجراسات التي أجازتيا الجامعات السرخية م

 .(029، 5119عذيبة، فتحى )بحيث تكػف متاحة عمى شبكة اإلنتخنت 
 نجاز البحػث العمسيةة التجريذ إلتػفخ الجامعة الػقت الكافي ألعزاء ىيئ ،

؛ مغ ي بعج الحرػؿ عمى درجة األستاذيةوتحفيدىع عمى مػاصمة الؿياـ بشذاشيع البحث
خلؿ إيجاد مختبة أو مختبتيغ ججيجيغ كاألستاذ الستسيد واألستاذ الحكيع أو السبجع 

 .(223 – 220، مخجع سابق، القػسسعػد )
 في السؤتسخات العخبية والعالسية  تذجع الجامعة أعزاء ىيئة التجريذ عمى السذاركة

؛ مغ أجل تبادؿ الخبخات في السجاؿ العمسي واالستفادة مغ السجتسعات العمسية بيغ 
إماـ، إيياب الجولي )الستخرريغ ، وتذجعيع عمى التأليف والتخجسة والشذخ العمسي 

5116 ،50). 
 ذخوعات بحثية تتيح الجامعة إمكانية التفخغ ألعزاء ىيئة التجريذ السذاركيغ في م

مخمػقة عمى السدتػػ السحمي أو اإلقميسي أو العالسي ، وتذجع الجامعة السؤسدات 
والذخكات السدتفيجة مغ السذخوعات البحثية عمى تخريز ندبة مغ أرباحيا لإلنفاؽ 

 ( .652 – 652، 5102، وآخخوف  وشىيثع )عمى البحث العمسي 
  لسحمية واإلقميسية والعالسية ؛ للستفادة يػجج تعاوف بيغ الجامعة والسخاكد البحثية ا

مغ خبخاتيا في استثسار وتػضيف البحػث العمسية ، وتعسل الجامعة عمى تشسية القجرات 
سعػد )البذخية لمعامميغ في مخاكد البحػث العمسية ؛ لسػاكبة متصمبات التشافدية العالسية 

 . ( 223 – 220، مخجع سابق، القػس
 مغ ميساتيا التشديق مع السؤسدات ثية متخررةالجامعة مخاكد بحيػجج ب ،

)كالػزارات والذخكات والقصاع الخاص( لتحجيج أولػيات البحث العمسي في  اإلجتساعية
 . (223 – 220، السخجع الدابق)ضػء حاجات السجتسع 
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مؤشخات السيدة أىع  مغو ؛ مؤشرات السيزة التشافدية في مجال خدمة السجتسع  4/1/7
 مجاؿ خجمة السجتسع ما يمي :التشافدية في 

 وتػجو باالحتياجات الفعمية لدػؽ العسل تختبط البخامج التعميسية في الجامعة ،
الجامعة أبحاثيا العمسية لخجمة السجتسع وتشسية البيئة وحل السذكلت التي يػاجييا 

 .(021 – 029، 5102العتيبي، بجر )السجتسع 
 ؛ حيث يتع لعسمية والسؤسدات اإلنتاجيةيات اتػفخ الجامعة قشػات اتراؿ بيغ الكم

، وتعسل الجامعة عمى اقشاع أصحاب ب بسػاقع العسل خلؿ فتخة الريفتجريب الصل
، وخاصة الصلب عمى إدارتيا بتعييغ بعس الخخيجيغىحه السؤسدات أو القائسيغ 

 . )005، 5119راشج، دمحم ) األوائل كسداىسة في حل مذكمة البصالة
  تتػفخ ؼيو االمكانات والتجييدات اللزمة مغ القاعات والسعامل بيػجج مخكد تجري ،

، ؼيرل سعيج ، بذخػ آداـ)واألجيدة ؛ لتشفيح البخامج التجريبية التي يحتاجيا السجتسع 
5102  ،353.) 

   تقجيع بخامج التجريب التحػيمي؛ والتي تيتع بعسميات التجريب التحػيمي لمخخيجيغ
، شخيف حساد)غ والػضائف التي يدداد الصمب عمييا القجامى ، وخاصة عمى السي

5105 ،21 – 20 . ) 
   االستعانة ببعس رجاؿ األعساؿ الشاجحيغ في السجاالت السختمفة لمؿياـ بإلقاء بعس

 دمحمبالسجاؿ )السحاضخات والجروس العسمية في الكميات التي تكػف الجراسة بيا متعمقة 
 .(005، مخجع سابق، راشج
  وتشفح بالتعاوف مع مؤسدات السجتسع لتخخج في الجامعة بدػؽ العسليع اربط مذار ،

في بيئة العسل الحؿيؿية ، وتعتسج الجامعة عمى مذاريع التخخج بػصفيا أداة مغ أدوات 
 .(32،  5106، سميساف الحديشي)تقػيع الصمبة الجامعييغ 

  الخجمات غ وتقجيع ؛ لستابعة الخخيجيابصة لمخخيجيغ عمى مدتػػ الجامعةيػجج ر
ويػجج آليات لمتػاصل بيغ الجامعات وجيات التػضيف؛ لمػقػؼ عمى  التعميسية ليع 

 .(20 – 21، مخجع سابق، حسادشخيف )مدتػػ خخيجييا 
 ومؤسدات  يػجج دليل مفرل بالخجمات السجتسعية الستاحة التي يسكغ ألفخاد

، ػقعيا عمى االنتخنتالجليل عمى م ، وتشذخ الجامعة محتػػ ىحاالسجتسع االستفادة مشيا
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، وكحلظ الخجمات البحثية السخصط تي تع إنجازىا والجيات السدتفيجةالخجمات البحثية الو 
 ( .021 029،  مخجع سابق ،العتيبيبجر )ليا 
  التي يعاني مشيا  تشطع حسمة عمى السدتػػ السحمي لمترجؼ إلحجػ السذكلت

لسجتسع بالجامعة ، ويذجعو عمى ؛ مسا يكدب ثقة االسجتسع السحمي، وتعسل عمى حميا
 .(552 – 552، 5105، عامخشارؽ )المجػء إلييا لحل ما يعتخضو مغ مذكلت 

  لمذخكات الرشاعية بحق استغلؿ بخاءات االختخاع والسمكية الفكخية ،  تخاخيزمشح
 .(201، 5106، أحسجنعيسة )بسا يحقق اإلبجاع وإنتاج مشتجات وتقجيع خجمات ججيجة 

 وتخرز وحجة عمسية إلدارة ضحة لخجمة السجتسع وتشسية البيئةخصة وا وضع ،
، تعديد العلقة مع مؤسدات السجتسع، وتؿيع السعارض، وترجر السجلت الثقاؼيةو 

، وتعقج اجتساعات دورية مع مؤسدات راسات واإلستذارات في ىحا السجاؿوتقجـ الج
 .(005، قمخجع ساب، راشجدمحم )السجتسع السحمي لسعخفة احتياجاتيا 

  الخجمات الجامعية بسا يخجـ البيئة السحمية واإلقميسية والعالسية ،  لتدػيقيػجج خصة
 ,Rinaldi & Cavicchi)وت دػؽ الجامعة نتائج البحػث العمسية التصبيؿية لمسجتسع 

2014, 524)  
  دعع العلقة التبادلية بيغ الجامعة والسجتسع ؛ وذلظ مغ خلؿ إدماج بعس

امة ورجاؿ األعساؿ في السجالذ الجامعية السختمفة ، وإشخاؾ القصاع الذخريات الع
فػزية )الخاص في مجالذ الجامعة عمى مختمف السدتػيات واألقداـ والكميات والجامعة 

   .(560 – 561، 5102، علـ
، والترشيفات اـيسي لمسيدة التشافدية لمجامعاتاإلشار السف تع عخضوبعج أف 

 يتع، سمعاتعيار دولي يعكذ مجػ تحقق السيدة التشافدية لمجاالعالسية لمجامعات كس
 .وذلظ عمى الشحػ التالي التعخؼ عمى األسذ الشطخية لسجخل التخصيط االستخاتيجي

 بالجامعات: األسس الشغرية لسدخل التخظيط االستراتيجيًا: الثث
 األسذ الفكخية لتحقيق السيدة التشافدية لمجامعاتوبعج أف تشاوؿ البحث  

ألسذ الشطخية لسجخل التخصيط االستخاتيجي ؼيسا يمي ل نعخض ،ومؤشخات تحؿيقيا
، مخاحموو فمدفتو وأىجافو،  وأىسيتو،، التخصيط االستخاتيجي مفيـػمغ حيث بالجامعات 

التخصيط االستخاتيجي في إشار تحقيق الجػدة واالعتساد  متصمباتو، وأخيخا مػقع
 .لمجامعات السرخية
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 يط االستراتيجيمفيؾم التخظ (2)
دراسة الػاقع بكل أبعاده ومطاىخه، مغ قػة وي عخؼ التخصيط االستخاتيجي بأنو      

، ورسع رؤػ وأىجاؼ مدتقبمية بشاء عمى ذلظ ، ثع وضع بخامج وضعف وتحجيات وفخص
(. 529 ،5106 ،)فزيمة داودعسمية تداعج عمى االنتقاؿ إلى السدتقبل السشذػد 

زمشي معمـػ  تخصيط يتحخؾ في أفقىػ في السجاؿ التخبػؼ والتخصيط االستخاتيجي 
، ج قميًل ويشتيى بخصة استخاتيجيةيتخاوح بيغ خسذ سشػات إلى عذخ سشػات أو يدي

ػف لكل ىحه الخصط خصط أخخػ ، ويكمغ الخصط اإلجخائية والتشفيحية تتزسغ عجداً 
 ،)السكاشفي القاضي ، يسكغ االستعانة بيا وقت األزمات أو تغيخ ضخوؼ السدتقبلبجيمة

وي عخؼ التخصيط االستخاتيجي في السؤسدات الجامعية بأنو مجسػعة مغ  .(30 ،5101
وفق خصة  ،قػـ بيا الجامعات لتحقيق غاياتياالعسميات اإلدارية والسيجانية السشطسة التي ت

، وأىجافيا التي تدعى لمػصػؿ إلييا زمشية محجدة تتزسغ رؤية، ورسالة، وؾيع الجامعة
 .(022 ،5100،)دمحم الحخبيمى السجػ الستػسط والبعيج ع
 أىسية التخظيط االستراتيجي (1)

، فيػ مغ التخصيط السدتقبمية شػيمة السجػ التخصيط االستخاتيجي أحج أىع أنػاع يعج    
األساليب التي تداعج السؤسدات والسشطسات بجسيع أنػاعيا وأشكاليا وأحجاميا عمى 

اتيا سػاء ، وبالتالي زيادة كفاءتيا وفاعمية مخخجخارجية والجاخميةمع مع بيئتيا الالتأق
، وذلظ مغ خلؿ مػاجية التيجيجات والدعى الستثسار الفخص أكانت مشتجات أـ خجمات

، كسا يعسل عمى وتؤدػ إلى تصػيخ وتحقيق أىجافيا التي تعدز السػقف التشافدي لمجامعة
في الجامعة واالستفادة مغ البيئة الخارجية  استثسار جسيع اإلمكانات البذخية والسادية

، وكحلظ ييتع بالتشبؤ بالسذكلت ص متاحة أو مػاجية تحجيات ومخاشخسػاء فخ 
 .(62 ،5102 ،دمحم سػيمع)السدتقبمية ويزع عجة حمػؿ ليا 

)مرصفي الفقيي، دمحم  سا يميؼيوتتسثل أىسية التخصيط االستخاتيجي لمجامعات    
 :(056-052 ،5107، ػؼقشم
 وىػ  ،بالجامعة تحجيج األىجاؼ السخاد الػصػؿ إلييا بحيث يديل تػضيحيا لمعامميغ

 .ما يديل تشفيحىا
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 ورصج اإلمكانات ، لبذخية اللزمة لمػصػؿ إلى اليجؼتحجيج اإلمكانات السادية وا
، وما بيا مغ نقاط قػة وأساليب وأدوات اإلفادة مشيا ، وما تعانى مشو الجاخمية لمجامعة

 .نقاط ضعف وسبل ومتصمبات علجياغ م
 ثة في التشطيع ق التفاعل والحػار البشاء والسدتسخ بيغ السدتػيات اإلدارية الثليحقت

، يات استسخاره وسبل نجاحو وتصػيخه، الجنيا( عغ مدتقبل التشطيع وآل)العميا، الػسصى
 .ويػجو عسمية اتخاذ القخارات في العسمية اإلدارية

 وتقجيع لجامعة وزيادة فاعميتيا وكفاءتياابية لمطخوؼ السحيصة تقميل اآلثار الدمب ،
 .حجاث جػدة أفزل لمسشتج أو الخجمةالسداىسة في إ

 ويسكغ اإلدارات الستشػعة بالجامعة رض والتزارب بيغ السياـ السختمفةالتعا تقميل ،
ات ، ويحػؿ دوف تجاخل التخررجاخل األدوار ؼيسا بيشيا إدارياً مغ التشديق وتجشب ت

، وكحلظ التداـ كل يا داخل الجامعةمغ خلؿ التداـ كل إدارة بالتػصيف الػضيفي لسيام
 .فخد بسيامو شبقا لتػصيفو الػضيفي 

 ؛ نتيجة شعػر كل مشيع بأىسية دوره شاقات جسيع العامميغ بالجامعة استثسار
ذجع عمى ، ويإلضافة لذعػره باالنتساء لمجامعةوبسدئػليتو عغ أدائو داخل الجامعة، با

 .أىجاؼ الجامعةالعسل الجساعي لتحقيق رؤية ورسالة و 
 

 فمدفة وأىداف التخظيط االستراتيجي:( 7)
تخجع مبخرات استخجاـ التخصيط االستخاتيجي في الجامعات إلى تعقج وتذابظ  

، ية وغيخىا، والثقاؼ، واالقترادية، واالجتساعيةلقات في جسيع السجاالت التخبػيةالع
إذ أف الجامعات تتعخض لكثيخ مغ التحجيات  نتيجة لكثخة  .ي أداء العسلالتي تؤثخ ف

، لحا أصبح التخصيط االستخاتيجي ضخوريًا لمتشبؤ غيخات خرػصًا في البيئة الخارجيةالت
، واالستعجاد لػضع الخصط والبخامج التي تكفل سا ستكػف عميو الطخوؼ السدتقبميةب

، كسا يػفخ التخصيط االستخاتيجي لمجامعات نسػًا األىجاؼ في ضل البيئة الستػقعةتحقيق 
، ويحقق جدػرًا مغ ات الستدارعة في التعميع الجامعيمدتسخًا ومشتطسًا بالخغع مغ التغيخ 

، وتػافقًا في اآلراء السدتػيات اإلدارية السختمفة، بسا يػفخ الخضا الػضيفي التػاصل بيغ
  (.062 ،5102إيساف عبج الفتاح وآخخوف ،)بيغ العامميغ 
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مغ أىع السبخرات الجاعية إلى األخح بسجخل التخصيط االستخاتيجي لعل و  
 بالجامعات ما يمي : 

، ، مع تخاجع حجع التسػيل الحكػميالصمب عمى خجمات التعميع الجامعيزيادة  -
، مع الحاجة لمسحافطة عمى روح ع أنساط التعميع الجامعي الججيجةوالحاجة لمتشافذ م

. وتشػع أنساط (678، 5103يحياوؼ، نجػػ حخناف،  )نعيسةية القائسة الجامعة التقميج
الجامعات مثل الجامعات السفتػحة، والتعميع  ، وضيػر أنػاع ججيجة مغالتعميع الجامعي

ة وحجوث عجـ تػازف بيغ التخررات العمسيعغ بعج، والجامعات االفتخاضية، 
ص باالستثسار في التعميع ، وؾياـ القصاع الخاوالتخررات األساسية واإلندانية

، يع الجامعى عمى أسذ تجارية ربحية، ودخػلو كسشافذ لمقصاع العاـ لمتعمالجامعي
دور  ز، وتشاقجـ مغ الجامعات الخاصة واألجشبيةوعجـ ضساف جػدة التعميع السق

الحكػمات في صياغة االستخاتيجيات ووضع األىجاؼ لمحفاظ عمى اليػية الػششية 
 (.670، 5102)أسساء البشياف، 

غ مذكلت ، وما تػاجيو متحجيثما تذيجه الجامعات مغ عسميات التصػيخ وال -
التعاوف العمسي بيغ  قمة، والحػ يعاني مغ البحث العمسى ؛تختبط بعجة محاور أوليا

اني مغ ، حيث تععسمية التجريذ ؛وثانييا .الجامعات عمى السدتػػ السحمي والجولي
، كسا ىيئة التجريذ لصخؽ تجريذ تقميجيةاستخجاـ أعزاء ، و نسصية السقخارات الجراسية

 ية بيغ عزػ ىيئة التجريذ والصمبة.أنيا قج حرخت تجاوؿ السعخفة والخبخات التعميس
، حيث تعانى مغ ضعف التخابط بيغ البحػث التى يقـػ بيا خجمة السجتسع ؛وثالثيا

ميات الجامعة وكثيخ أعزاء ىيئة التجريذ وخصط التشسية ، واالنفراؿ الػاضح بيغ ك
 . (562، 5105)الديج جسعة، مغ مؤسدات السجتسع 

؛ مسا أدػ إلى ضخورة تبشي أفزل اآلليات يػر الترشيفات العالسية لمجامعاتض -
، وبشاء استخاتيجية متكاممة الجاعسة لتحقيق السيدة التشافديةواألولػيات االستخاتيجية 

مية تحت مطمة التشافدية ورؤاىا السدتقب األبعاد تعبخ عغ التػجيات الخئيدة لمجامعات
، وتؤكج عمى ت التشفيح الدميع لمخصط والبخامج، ووجػد ؾيادة فعالة تػفخ مقػماالعالسية

، وتحجيج مجػ فعالية التسيد التشافدى محميًا وعالسياً فخص الجامعة في تحقيق اإلنجازات و 
كافة أنذصتيا وفعالياتيا وكفاءة القجرة التشافدية لكل جامعة مرخية حياؿ تجػيجىا ل
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)أحسج عيجاروس، مخجع السيشية وتػضيفيا التقشيات الحجيثة بسشطػمتيا التعميسية واإلدارية 
 (.022-023سابق، 

، وزيادة حجة السشافدة رة االتراالت والسعمػمات عالسياً تأثخ الجامعات بالعػلسة وثػ  -
، ووجػد جامعات يجولأو اإلقميسي أو ال يبيغ الجامعات سػاء عمى الرعيج السحم

لمجامعات السحمية  أجشبية عالسية في داخل البمجاف العخبية ؛ مسا زاد مغ حجة السشافدة
، وعجـ قجرتيا لحكػمات في دعع الجامعات الخسسيةانحدار دور امع ، والتفػؽ عمييا

)اسساء البشياف، عمى زيادة الخسػـ الجامعية ألسباب اقترادية وسياسية واجتساعية 
 . (670سابق، مخجع 

ائج األداء عغ التػقعات ، وذلظ عشجما تبتعج نتوجػد فجػة في أداء الجامعات -
الحاجات وتشػع الستصمبات والتغيخات االجتساعية واالقترادية التي واألىجاؼ، وتعجد 

، والتغيخ الحاصل في سػؽ ة مصالبوأجبخت السخصصيغ عمى التػجو نحػ السجتسع وتمبي
، وضيػر تمظ التغيخات لمعسل عمى مػاجيتياضخورة الخد عمى العسل وما يتصمبو مغ 

نساذج وبخامج متعجدة لمتخصيط نتيجة لمتغيخات الحاصمة في مجاالت الحياة السختمفة 
مثل اإلدارة باألىجاؼ والكفاءة واإلنتاجية وذلظ مغ أجل الػصػؿ إلى عسمية تخصيط 

 (.98، مخجع سابق)دمحم سػيمع، فعالة 
، وتجعميا في حاجة لتي قج تؤثخ بالدمب عمى الجامعاتالبيئية اكثخة التحجيات  -

، والتي يسكغ ؛ لسػاجية تمظ التحجياتى تبشي مجخل التخصيط االستخاتيجيماسة إل
تقديسيا إلى تحجيات البيئة الدكانية : وما تترف بو مغ تغيخ سػاء بالتدايج أـ التخاجع 

ومعجالتو تغيخ في تكاليف اإلنتاج . تحجيات البيئة االقترادية : وما تتزسشو مغ 
. تحجيات البيئة الدياسية : وما تتزسشو مغ اىتساـ السدئػليغ وحالة األسػاؽ والعسالة

يتحقق .  ، ومجػ السخدود الحػلسحاسبية، وكيؽية إنفاؽ األمػاؿوالقادة الدياسييغ با
عمى االلتحاؽ  تحجيات البيئة االجتساعية : وما تتزسشو مغ ازدياد التشافذ بيغ الصلب

بالتعميع الجامعي . تحجيات البيئة التكشػلػجية : حيث أف التحجػ التكشػلػجي ذا تأثيخ 
كبيخ عمى األسمػب الحػ تتبعو الجامعة في عسمية التعميع . تحجيات بيئة الجامعات : 
وما تتزسشو مغ تشافذ بيغ الجامعات الخاصة والحكػمية حػؿ مرادر التسػيل 

 . (22-32، 5102محسػد، )مرصفى والصلب 
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، ونتيجة في البيئتييغ الجاخمية والخارجيةحاجة الجامعات لمترجػ لمتغيخات اليائمة  -
لمتغيخات في كل مغ البيئة الجاخمية والخارجية اتجيت الجامعات إلى األخح بالتخصيط 

. وكعشرخ أساسي مغ عشاصخ متكيف مع البيئة سخيعة التغييخلاالستخاتيجي كػسيمة 
ية رة الشاحجة ، فيػ يحجد مدار الجامعة ويػجييا ، ويعسل عمى زيادة كفاءة وفاعماإلدا

، وغيابو أو نو ضخورة لشجاح الجامعات وتقجميا. كسا أاإلدارة لخفع إنتاجية الجامعة
ولية الجامعات ضعفو قج يكػف الدبب الخئيذ في فذل العجيج مشيا . وكمسا زادت مدؤ 

جة إلى تصبيق أنذصة التخصيط االستخاتيجي في ضل ، أصبحت بحالتقجيع خجمات أفزل
)آياد ضخوؼ البيئة الستغيخة ؛ كأداة يسكغ اإلستفادة مشيا مغ أجل تحديغ جػدة األداء 

  (.317-316، 5102دلبح وآخخوف، 
ط السػضػعة يستمظ التخصيط االستخاتيجي أكثخ مغ أداة تزسغ نجاح وفعالية الخص -

امعة  ، إىتسامو بتحجيج إمكانات الجىحه األدوات لتحقيق أىجاؼ الجامعة، فسغ بيغ
، وإىتسامو أيزًا بػضع سيشاريػىات لمسدتقبل تزسغ تحقيق لتػضيفيا في تحقيق أىجافيا

، إضافة إلى ذلظ فإف خوؼ واألحجاث اآلنية والسدتقبميةأىجاؼ الجامعة ميسا تغيخت الط
، وبحلظ فيػ أسمػب األىجاؼ البجائل السختمفة لتحقيقالتخصيط االستخاتيجي ييتع بػضع 

)دمحم رمزاف، مخف يدسح بتغييخ الخصط وفق السدتججات التي قج تػاجييا الجامعة 
5103 ،06) 

، وتحديغ جامعات مغ االستسخار في السشافدةي سكغ التخصيط االستخاتيجي ال -
السخكد التشافدي ليا؛ حيث تشجح الجامعات التي تتبشي التخصيط االستخاتيجي في بشاء 

 دايا تشافدية تدتشج إلى فيسيا لبيئتيا الخارجية وما تفخزه مغ فخص وتشسيتيا لسػاردىام
)ثابت إدريذ، الجاخمية التي تسكشيا مغ إستغلؿ ىحه الفخص بصخيقة تفػؽ مشافدييا 

(. فمكى تتسكغ الجامعات مغ الشجاح والتفػؽ ، يشبغي 32، 5116جساؿ الجيغ السخسي، 
، وىػ ما يتصمب مغ إدارة تمظ ص واستثسارىا حيثسا كانتشاص الفخ أف تتسكغ مغ اقت

، ، وجػانب قػتياالتيا، وأىجافياالجامعات معخفة كاممة وواضحة عغ رؤيا الجامعة ورس
وجػانب ضعفيا ، ومعخفة كيؽية صياغة الخصط مغ أجل البقاء والجيسػمة في ضل بيئة 

 .(Dogan, 2015, 1290-1291)شجيجة السشافدة 
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إلى ما سبق يتزح أف الجامعات برفة عامة والجامعات السرخية  واستشاداً  
؛ مغ أجل مػاكبة األخح بسجخل التخصيط االستخاتيجيبرفة خاصة في حاجة دائسة إلى 

، ولتحقيق ء التقجـ السشذػدالتغيخات السحمية والتحجيات العالسية وصياغة السدتقبل وبشا
 جامعات .مخكد تشافدي متسيد في الترشيفات العالسية لم

حديغ نػعية الخجمات الجامعية، تفي فتتسثل  أما أىداف التخظيط االستراتيجي    
شات امغ خلؿ اإلدارة الشاحجة والشذوتجعيع اإلصلح التخبػؼ ، وإحجاث التغييخ

، خيق التصػيخوالعسميات التي يقػـ بيا رئيذ الجامعة وعسجاء الكميات بالتعاوف مع ف
سػحة تحقق األىجاؼ شوخصة ، ورسالة محجدة السعالع ،مشصمقًا مغ رؤية واضحة

، وتشسية نقاط االستخاتيجية، ومحاولة االستفادة مغ الفخص، والتغمب عمى التيجيجات
 . (523، 5101)بيػمي ضحاوؼ، رضا مميجي، ، ومعالجة نقاط الزعف القػة

  ومغ أىجاؼ التخصيط االستخاتيجي في التعميع الجامعي ما يمي : 
 ورسع بيئة الجاخمية والخارجية لمجامعةى دراسة الػاقع مغ خلؿ تحميل الالعسل عم ،
؛ وذلظ مغ خلؿ تحجيج األدوار والقجرات والػقت خخيصة األساسية لمتشطيع بالجامعةال

 . (Bontempo et al, 2015, 2964)اللـز لتحقيق أىجاؼ الجامعة 
 والسذكلت السحتسل وقػعيا  تخجسة األىجاؼ السدتقبمية إلى واقع والتحدب لمسعػقات

في حل ، ووضع االستخاتيجيات التي تداعج ؿبًل واإلعجاد السشطع لسػاجيتيامدت
السذكلت بالجامعة وعلجيا، وتحديغ أداء العامميغ بالجامعة، وتحقيق التفػؽ في 

 . (6-2، 5100)عبج الكخيع العسخاني،  ، وتحديغ السخكد التشافدي لمجامعةاألداء
 ؛ ا يعسل عمى تسيد الجامعة وتفخدىامس ة الجامعة واتجاىيا السدتقبميتحجيج ىػي

، سالة والؿيع واألىجاؼ السدتقبميةحيث يدعى التخصيط االستخاتيجي لتحجيج الخؤية والخ 
مخجع )سحخ دمحم، وتحجيج كافة األشخاؼ السعشية بقخارات الجامعة االستخاتيجية وعسلئيا 

 (.529، سابق
  ودعع أساليب اتخاذ القخارات السدتبقبمية في الجامعة القخارتحديغ عسمية صشاعة ،

بذكل عمسي قائع عمى الجراسة والتحميل والتشبؤ والسقارنة بيغ البجائل السختمفة التخاذ 
  (309، 5103)خالج اليخ،  أفزل القخارات وأكثخىا قابمية لمتشفيح
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 ية ؛ وذلظ مغ خلؿ إيجاد ترػر تدتصيع الجامعة مغ خللو تحقيق السيدة التشافد
تحميل االتجاىات الستػقعة والسسكشة ، والتخكيد عمى السدتقبل ، والتشبؤ بسا سيكػف عميو 

 .(309)السخجع الدابق، السدتقبل واالستعجاد لو 
  تحقيق مبجأ الفخيق الػاحج ، وتفعيل العسل التعاوني لكل فخد في الجامعة مغ أجل

ى تصػيخ الجامعة ، وتذجيع العامميغ عمى إحجاث التغييخ السصمػب ، مسا يؤدؼ إل
)صلح الجيغ تػفيق، نادية اإلبجاع والتػاصل ، وتقػية الذعػر باالنتساء لمعسل الجامعي 

، وزيادة رضا ودافعية العامميغ ؛ وذلظ مغ خلؿ اتاحة الفخصة (353، 5103عمي، 
) أيسغ مج العسل ليع لمسذاركة في اتخاذ القخارات وصياغة األىجاؼ االستخاتيجية وبخا

 . (521-529، 5105يدغ، 
  ؛ مغ والبيئة التي تتسيد بصابع التغيختعديد عسمية التكيف واالندجاـ بيغ الجامعة

، ووضع جامعةخلؿ تصػيخ نسػذج قابل لمتعجيل يسكغ تصبيقو بػية تحقيق مدتقبل ال
 .(80، 5102)ىالة عيج،  استخاتيجيات لتدييل التكيف واالندجاـ

  ليتشاسب مع الستصمبات الستغيخة لدػؽ العسل  اخ العسل الجامعي باستسخارتصػيخ مش
، ووضع القزايا كج مغ تحؿيقيا لمسخخجات السخغػبة، والخقابة عمى العسميات الجارية لمتأ

؛ مسا يجعل تغيخ متصمبات سػؽ العسل في بؤرة رة الجامعةاالستخاتيجية في اىتساـ إدا
 . (83-85)السخجع الدابق، اىتساماتيع 

 اعل بيغ الجامعة ، وزيادة التػاصل والتفيغ رسالة الجامعة وأىجاؼ السجتسعالخبط ب
، وتصػيخ الكميات الستيعاب يداعج عمى زيادة الػعى السجتسعي ؛ مساوالسجتسع السحمي

، تدايجة مغ الصلب، ومػاكبة التصػر العمسي العالسي، ورفع معجالت األداءاألعجاد الس
ة، وتحجيج ، وتحقيق الجػدة الذاممػارد السادية والبذخية الستاحةلسوحدغ استثسار ا

 . (310، 5102)نػر الجيغ مفتاح، ، وتػزيع السيدانية األولػيات في اإلنفاؽ
يتزح أف لمتخصيط االستخاتيجي أىجاؼ متشػعة حيث يدتيجؼ ، ومسا سبق     

ى استغلؿ الفخص مومغ ثع التسيد ويعسل ع ،مداعجة الجامعة عمى التحديغ والتصػيخ
، بيجؼ تػجيو حالية والستػقعة التي تفخض عمييا، وتجشب التحجيات الالستاحة لمجامعة

 أنذصتيا تجاه رسالتيا ورؤيتيا السدتقبمية وأىجافيا االستخاتيجية السشذػدة .
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 مراحل التخظيط االستراتيجي ( 4)
 : لشحػ التالييط االستخاتيجي عمى ايسكغ تحجيج السخاحل األساسية لمتخص

يعج تحجيج رؤية الجامعة  :السرحمة األولى: تحديد رؤية الجامعة ورسالتيا -4/2
؛ حيث تحجد الخؤية أسباب وجػد الجامعة ا أوؿ خصػات التخصيط االستخاتيجيورسالتي

 ،مػصػؿ إلييا، وكحلظ الحالة السثالية التي تدعى الجامعة للغخض األساسى مشياوا
ورسالة  ، ويتع تحجيج رؤيةاؼ الكبخػ لمجامعة وأىجاؼ األداءوتحجد الخسالة األىج

لحػ تمعبو كل مغ الخؤية . وال يسكغ التقميل مغ الجور االجامعة في إشار فمدفتيا
، فل يسكغ العسل في أػ مغ الخصػات التالية بجوف وجػد رؤية ورسالة واضحة والخسالة

 .(2، سابق مخجع، )ؼيرل سعيجتحجد بجقة إلى أيغ تتجو الجامعة 
ويشقدع التحميل : السرحمة الثانية: التحميل االستراتيجي لمبيئة الجامعية -4/1

 االستخاتيجي إلى قدسيغ ىسا: 
ويقرج بالبيئة  :Internal Environmental Analysisتحميل البيئة الجاخمية  -

، معةوالسػارد السػجػدة داخل الجا الجاخمية : مجسػعة الطخوؼ والعػامل والستغيخات
، ويسكغ لمجامعة مغ خلؿ القخارات اإلدارية تعجيميا أو تؤثخ تأثيخًا مباشخًا عمى أدائياو 

تغييخىا أو الديصخة عمييا والتحكع فييا . وتتسثل البيئة الجاخمية في نقاط القػة والزعف 
strengths & Weaknesses  ،األنذصة التي تجار بصخيقة جيجة أو  فشقاط القػة ىى

، ويصمق عمى السقارنة بسا يتستع بو السشافدػف اإلمكانات التي تتستع بيا الجامعة بالسدايا و 
ة تشافدية في ؛ حيث تسكغ الجامعة مغ تحقيق ميد ػة القجرة التشافدية أو الستسيدةنقاط الق

األنذصة  ىي أما نقاط الزعف. القػة السػارد السالية والبذخية ، ومغ أمثمة نقاطالدػؽ 
في ، أو وجػد قرػر أو عجد دة تشافدية أو تجار بصخيقة ضعيفةيالتي ال تتستع بس

، ومغ األداء الفعاؿ لمجامعة بذكل مؤثخ، والحػ يحج مغ السػارد والسيارات أو القجرات
 رات اإلدارية والتدػيؿية لمجامعةأمثمة نقاط الزعف قمة السػارد التكشػلػجية وضعف القج

 . (50-09 ،5106، )سعيج نافع
ويقرج بالبيئة  :External Environmental Analysisبيئة الخارجية تحميل ال -

الخارجية مجسػعة القػػ والستغيخات التي تؤثخ بذكل مباشخ أو غيخ مباشخ عمى أنذصة 
. وتتسثل البيئة الخارجية في الفخص ت الجامعة وتخخج عغ نصاؽ سيصختياوقخارا

لتغيخات التي تحجث في ىي ا فالفخص، Opportunities & Threatsت والتيجيجا
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فيي التغيخات التي تحجث  أما التيجيجات. ية لمجامعة وتؤثخ إيجابيًا عميياالبيئة الخارج
لخارجية لسؤسدات التعميع . وتتكػف البيئة ايا سمبياً في البيئة الخارجية لمجامعة وتؤثخ عمي

يخات البيئية ولي ىي الستغ، السجسػعة األغ مجسػعتيغ مغ الستغيخات البيئيةم الجامعي
أما  .سية واالقترادية والجولية وغيخىا، وىي تذسل الستغيخات االجتساعية والدياالعامة

، والتي تذسل التغيخات السختبصة ية فيي الستغيخات البيئية الخاصةالسجسػعة الثان
، والسؤسدات والقصاعات السختمفة جامعية األخخػ السشافدة في الدػؽ بالسؤسدات ال

 .(62، مخجع سابق ،)ىالة عيجالجامعة  السدتفيجة مغ
السرحمة الثالثة: تحديد األىداف والغايات االستراتيجية التي تدعى الجامعة إلى  -4/7

ة في تحؿيقيا وتعبخ األىجاؼ االستخاتيجية عغ الشتائج التي تخغب الجامع: تحقيقيا
شػية الستاحة خلؿ ، وذلظ باستثسار السػارد السادية والبذخية والسعخلؿ مجػ زمشي معيغ

تمظ الفتخة . أما الغايات فتع ج بسثابة أىجافًا عامة وشاممة تعكذ ما تخمي الجامعة إلى 
 .(222 ،5105 ،)وفاء األشقختحؿيقو عمى السجػ البعيج 

األىجاؼ االستخاتيجية لمجامعة  وىشاؾ مجسػعة مغ الذخوط الػاجب تػافخىا في 
، مخنة ، واضحة ومحجدةإمكانيات الجامعةرد و أف تكػف واقعية تتشاسب مع مػا ؛مشيا

، يتع صياغتيا بذكل كسي بحيث لتكيف مع الستغيخات غيخ الستػقعةحتى يسكغ تحقيق ا
، وأف تكػف األىجاؼ الفخعية متشاسبة مع بعزيا سكغ ؾياسيا وتحجيج مدتػػ االنجازي

وقجرتيا عمى سالة الجامعة ، وأف تعكذ األىجاؼ ر ومتشاسقة مع اليجؼ العاـ لمجامعة
، وأف تراغ بسذاركة حتى يسكغ التحقق مغ الػصػؿ إلييا، وتكػف قابمة لمؿياس التحجػ

)إلياـ يحياوؼ ، مػقػتة أػ ليا زمغ محجد لتحؿيقيا سيع األشخاؼ السدئػلة عغ تحؿيقياج
 . (62، 5102، وآخخوف 

غة اليجؼ مغ مخحمة صيا :السرحمة الرابعة : صياغة الخظة االستراتيجية -4/4
بذكل فعاؿ بيغ الخصة االستخاتيجية ىػ إيجاد مجسػعة مغ االستخاتيجيات التي تخبط 

ات لتحقيق ، وبيغ البيئة الخارجية . ويتع صياغة ىحه االستخاتيجيالجامعة ومكػناتيا
، ومغ ثع االنتقاؿ مغ الػضع الحالي إلى وضع ججيج مخغػب رسالة الجامعة ورؤيتيا

عسمية التخصيط  صة االستخاتيجية السخحمة الجػىخية فيمخحمة صياغة الخ وتعج ,ؼيو
؛ فيى ترف شخيقة عسل الجامعة واالستخاتيجية وسيمة لتحقيق غاية ,االستخاتيجي
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، وىي االتجاه العاـ أو خط الديخ الحػ وأىجافيا االستخاتيجيةإلنجاز رسالتيا ورؤيتيا 
 .(012 السخجع الدابق،)تتخحه الجامعة وصػاًل إلى غايتيا 

وتتعجد االستخاتيجيات التي يجب أف يؤخح بعيغ االعتبار عشج صياغة الخصة     
، حاوػ )بيػمى ضاالستخاتيجية لمجامعة وإعجادىا في الذكل الشيائى وتتسثل في اآلتي 

 ( : 020 ،5102، دمحم خاشخ
االستخاتيجيات السالية: وىى تمظ التي تتزسغ جػانب السػازنات التعميسية واالنفاقات  -

، وكافة الجػانب السترمة بالبيع والذخاء سارات والسذخوعات السالية الخاصةواالستث
 والسباني التعميسية والقخوض والسشح الحكػمية .

االستخاتيجيات السختبصة باألفخاد والعامميغ : وىى التي تترل بسدائل إعجادىع  -
 وتجريبيع ومختباتيع ووسائل تشسيتيع .

مجامعة، وأساليب اتخاذ ة: وتتشاوؿ دراسة الييكل التشطيسي لاالستخاتيجيات اإلداري -
، والتشسية اإلدارية القخارات، والسخكدية واللمخكدية، واألساليب اإلدارية السختمفة

 . لتشطيسيةوا
نسػىع الفكخؼ والبجني واالجتساعي، وأمػر : وتتعمق بسدائل  االستخاتيجيات الصلبية -

 يجر والخسػب .، ومعجالت القبػليع وتدجيميع
بحث في السػاد التعميسية الججيجة، وتقشيات االستخاتيجيات الخاصة بالتججيج: وت -

 ، وبخامج التجريذ الخاصة .ة التجريذ، وأنساط تشسية اإلبجاع لجػ ىيئالتجريذ الحجيثة
االستخاتيجيات الخاصة بالبيئة السحمية: وتتشاوؿ أمػر العلقات واالتراالت العامة  -

رده الستاحة، وتدػيق ، واالستفادة مغ مػاتسع السحمي وإمكانات التعامل معوجمع الس
 ، وتمبية احتياجاتو ومتصمباتو .الخجمات لو

االستخاتيجيات الخاصة بالبخنامج التعميسي: وتتزسغ كل ما يترل بالبخنامج التعميسي  -
 بخجماتو والسخاجعات والتعجيلت الػاجبة لو وأساليب وأدوات تقػيسو .

وتشفيح الخصة  :السرحمة الخامدة: وضع الخظة التشفيذية لمخظة االستراتيجية -4/5
االستخاتيجية ىػ عسمية وضعيا مػضع التشفيح مغ خلؿ وضع البخامج والسيدانيات 

الخصة االستخاتيجية مغ  شفيحويتع ت .(25 ،5101 ،)عساد أبػ الخب وآخخوف  ءاتواإلجخا
 ،)نجاة الرائغل بالخصط التشفيحية التي تذسل ما يمي خلؿ وضع اإلشار العسمي الستسث

  :(2،مخجع سابق
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وضع األىجاؼ قريخة األجل: وتعخؼ األىجاؼ قريخة األجل بأنيا عبارة عغ نتائج  -
، وتديع في تحقيق األىجاؼ شػيمة ل إلييا في فتخة تقل عادة عغ سشةمصمػب التػص

 السجػ .
ارة عغ خصط تشفيحية يتع ترسيسيا متزسشة وضع البخامج التشفيحية: والبخامج عب -

، البخنامج بسجخد تحقيق ىحا اليجؼ ، ويشتييسػعة مغ األنذصة لتحقيق ىجؼ معيغمج
 فالبخنامج خصة مؤقتة تدتخجـ لسخة واحجة . 

، وتػضح الكيؽية خصة مالية تغصى فتخة زمشية محجدةالسػازنات السالية: السػازنة ىى  -
عمى األمػاؿ السصمػبة وكيؽية تػزيعيا عمى االستخجامات  التي يتع الحرػؿ بسػجبيا

 السختمفة .
برػرة متتالية  : وىي سمدمة السياـ التي يتع تشفيحىا مغ قبل عجة أشخاص اإلجخاءات -

، لتى يجب اتباعيا إلنجاز عسل معيغ، أو الخصط التي تحجد الخصػات اأومتػازية
دعى إلى تفريل الترخفات ، وتقجيع واإلجخاءات أكثخ تحجيجًا مغ الدياسات حيث ت

 الخصػات اللزمة لتشفيح الدياسات .
وتيجؼ مخحمة التقػيع  :السرحمة الدادسة : متابعة وتقؾيؼ الخظة االستراتيجية -4/6

والخقابة إلى مقارنة نتائج األداء الحالية مع األىجاؼ السػضػعة لتدويج اإلدارة بالتغحية 
تائج واتخاذ القخارات الترحيحية الزخورية إذا تصمب لتقييع الش Feed Backالخاجعة 

وتتصمب مخحمة متابعة وتقػيع  (.05، 5102، تاح أبػعخوشف، مفتحي فخج)األمخ ذلظ 
جة التخصيط االستخاتيجي الخصة االستخاتيجية ، تعييغ فخيق لمستابعة والتقػيع تابع لػح

، االستخاتيجية في سبيل تشؿيحياصة ، وعقج لقاءات إلجخاء السخاجعة الذاممة لمخبالجامعة
وتحجيج الرعػبات السحتسمة في التشفيح ، التخكيد عمى اليجؼ األساس مغ التقػيع وىػ 

، تشػع وسائل التقػيع وعجـ االعتساد ا تحخزه الجامعة مغ تقجـ ونسػالتعخؼ عمى مجػ م
تػػ عمى نػع واحج لمحرػؿ عمى أكبخ قجر مغ السعمػمات التى تفيج في تحجيج السد

، ًا لسعاييخ ومؤشخات واضحة ومحجدةالفعمى مغ تشفيح الشذاط ، االلتداـ بؿياس األداء وفق
مخونة التعامل مع الخصة االستخاتيجية في حالة ضيػر تيجيجات أو صعػبات تعػؽ 

 ( .522، مخجع سابق، )سحخ دمحم تشفيحىا 
خة في التخصيط األخي وعمى الخغع مغ كػف مخحمة الستابعة والتقػيع السخحمة    

؛ ألنيا تعصى إدارة الجامعة معمػمات أنيا عمى درجة كبيخة مغ األىسية ، إالاالستخاتيجي
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األىجاؼ االستخاتيجية في ، ومجػ تقجـ الخصة ونجاحيا في تحقيق دؾيقة عغ سيخ العسل
، وبياف العؿبات التي قج تػاجييا خلؿ عسمية التشفيح ليتدشى تحليميا وتجاوزىا الجامعة

 ( .20، 5101 ،حديغ الجبػرػ )ي السدتقبل ف
ومغ السخاحل الدابق عخضيا لمتخصيط االستخاتيجي يتزح أنيا مخاحل متكاممة     

أو تخصى مخحمة لحداب  ، أو أف يتع إغفاؿة ال يسكغ أف تدبق إحجاىا األخخػ ومتدمدم
جًا عتبخ تسيي، وتبخ نتيجة لسا سبق عمييا مغ مخاحل، فكل مخحمة تعتمخحمة أخخػ 

، وبقجر الجقة التي يتع مخاعاتيا عشج صياغة مخاحل الخصة لمسخحمة التي تمييا
، وتأتى مخحمة الستابعة والتقػيع احيا أو فذميااالستخاتيجية بقجر ما تدداد إحتساالت نج

، وتزع أماـ خاتيجي لتطيخ ىحه الجقة مغ عجمياكآخخ مخحمة مغ مخاحل التخصيط االست
، تع معالجتيا في الخصط السدتقبميةنقاط الزعف لكى يالسدئػليغ عغ التخصيط 

، والفخص الستاحة ليتع استغلليا ، والتيجيجات ع أيزًا نقاط القػة ليتع تشسيتياوتػضح لي
   السحتسمة ليتع مػاجيتيا .

 ( متظمبات التخظيط االستراتيجي 5)
لجامعية ؼيسا وتتسثل أىع متصمبات تصبيق التخصيط االستخاتيجي في السؤسدات ا     

 يمي : 
: وتتع ىحه التييئة مغ خلؿ: تييئة الجامعة لمقيام بعسمية التخظيط االستراتيجي -5/2

، وإعجاد وضخورة إعجاد الخصة االستخاتيجيةالعسل عمى إقشاع أعزاء الجامعة بأىسية 
، تشفيحىاج مغ استيعابيا وإمكانية ، والتأكيسات والقخارات اللزمة وتػزيعياالتػجييات والتعم

، وتحجيج أعزاء فخيق التخصيط تصبيق عسمية التخصيط االستخاتيجيوضع آلية 
يع )، وتحجيج اختراصاتيع وتػزيع األدوار عمييع والسشدقيغ بيغ الػحجات التشطيسية إبخـا

 .(092 ،5102 ،جخجخ
: حيث أف التصبيق الشاجح لمتخصيط االستخاتيجي وجؾد إدارة استراتيجية فاعمة -5/1

االختيار : ب وجػد إدارة استخاتيجية تقـػ بسسارسة بعس الػضائف الخئيدية ومشيايتصم
، ووضع نطع الجعع اإلدارؼ ب األساسية لمتصبيقالسشاسب لمؿيادات التي تذغل السشاص

ة التي تجعع تشفيح ، وبشاء ثقافة الجامعسصمػب لشجاح تصبيق االستخاتيجياتوالسالي ال
، 5100، رضا السميجيو  )بيػمي ضحاوؼ  ادة االستخاتيجية، ومسارسة الؿياالستخاتيجيات

321 – 320. ) 
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: يتصمب تشفيح عسمية التخصيط  تؾفير السعمؾمات الالزمة لمتخظيط االستراتيجي -5/7
االستخاتيجي أف تكػف الجامعة عمى دارية بعجة أمػر أساسية أىسيا : العشاصخ الجاخمية 

، والسعمػمات إلعجاد الخصة االستخاتيجية عشيا والخارجية السصمػب تػفيخ معمػمات
فيخىا إلعجاد ، والسعمػمات الغيخ متػفخة التي يجب تػ تػفخة والتي يسكغ االستفادة مشياالس

، ت سػاء الستػفخة أو الغيخ متػفخة، ومرادر الحرػؿ عمى السعمػماالخصة االستخاتيجية
دوات تحميل وتفديخ ىحه وأ، وأساليب شية والسدئػلة عغ تػفخ السعمػماتواألشخاؼ السع

، وكيؽية االستفادة مشيا في إعجاد الخصة االستخاتيجية ، وتحجيج نطع وقػاعج السعمػمات
 تجاوليا وحفطيا ومتابعة تحجيثيا .

ومعخفة ؾيسيا وأىجافيا بمغة سيمة  تحديد رؤية الجامعة وتؾضيح رسالتيا : -5/4
اءات لبمػغ الصخؽ والػسائل واإلجخ ومفيػمة بعيجه عغ الغسػض، فزًل عغ إيجاد أفزل 

؛ ألف نجاح عسمية التخصيط االستخاتيجي يعتسج عمى دارية ىحه األىجاؼ وتصبيقيا
ومعخفة العامميغ في الجامعة بسكػنات ىحه العسمية وأىجافيا وخصػاتيا والشتائج السدتيجفة 

 . (090، مخجع سابق ،فتحى عذيبة)مشيا ومتصمبات تحؿيقيا 
 تعتبخ السذاركة مغ الة مؽ أعزاء الجامعة واألطراف السعشية:مذاركة فع -5/5

ذاركة ضخورية ؛ فالسيط االستخاتيجي بخاصة، والتخصاألىسية بسكاف في التخصيط بعامة
، ولحدغ متابعتيا . كسا أف السذاركة مرجر ولحدغ إعجادىا ،لحدغ تشفيح الخصط

، فزًل عغ أف ساس اللـز لتشفيحىاولتػليج الح ،ت، وميسة لبشاء االلتداـ بالخصةلمسعمػما
؛ حيث تتيح بيخوقخاشية، ووقايتو مغ الىي الدبيل إلى ديسقخاشية التخصيطالسذاركة 

، واختيار ما السختمفة في عسميات صياغة الخصط الفخصة لتسثيل أصحاب السرالح
ة يختبط بالخصط مغ سياسات وبخامج ، كسا تتيح ليع الفخصة للشتخاؾ في عسميات مخاؾب

ومتابعة وتقييع أداء الخصة ، واقتخاح الخصػات اللزمة لمتعامل مع انحخافات السشفح عغ 
 .(020 – 021،  5105، )أحسج الدنفميالسخصط 

 :( التخظيط االستراتيجي في إطار تحقيق الجؾدة واالعتساد لمجامعات السررية6)
ومؤشخات  ،لجامعاتاألسذ الفكخية لتحقيق السيدة التشافدية با تشاوؿتع وبعج أف  

األسذ الشطخية لسجخل التخصيط و  ،ػء الترشيفات العالسية لمجامعاتتحؿيقيا في ض
التخصيط االستخاتيجي بسا يذتسل عميو مغ  اإلشارة إلى أف بشا يججر االستخاتيجي

الذاممة داخل السؤسدات العشرخ األساسي لتصبيق وتفعيل الجػدة  عجي   خصػات ومخاحل
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لحلظ تع وضعو كسعيار ، و فيػ لب الحرػؿ الجػدة والجامعية خاصة.عامة،  التعميسية
، وذلظ لسؤسدات التعميسيةجسيع ااد األكاديسي للمحرػؿ عمى االعتس ومصمب رئيذ

ة عمى بكفاءة وفاعمية يعتسج برػرة رئيديخجع ألف قجرة السؤسدة التعميسية عمى األداء 
االستخاتيجي في إدارة السػارد البذخية تػافخ ؾيادة واعية تعتسج عمى التفكيخ والتخصيط 

، كسا أف الفاعمية التعميسية السسثمة والعسل عمى تشسيتيا برفة مدتسخة والسادية الستاحة
، تتصمب تػجيو سي متصػر وفقًا لمسعاييخ الجوليةفي تقجيع خجمة تعميسية متسيدة وبحث عم

التحتية مغ أجل تػفيخ ضخوؼ كل السػارد والدياسات والشطع والسشاىج والعسميات والبشية 
، وىػ ما شتج التعميسي لستصمبات سػؽ العسلمػاتية للبتكار واإلبجاع لزساف تمبية الس

 .يقو مغ خلؿ التخصيط االستخاتيجييسكغ تحؿ
يع واالعتساد وبالخغع مغ تشػع السجاخل السختمفة السدتخجمة عالسيًا في عسمية التقػ    

ىحه السجاخل تتفق عمى السزسػف الحػ يجب أف  ، فإف جسيعلمسؤسدات التعميسية
. وفي ضػء ذلظ فإنو تقخر مغ قبل الييئة القػمية ػؼ عميو عسمية التقػيع واالعتسادتحت

ي في لزساف الجػدة واالعتساد أف تتسحػر عسمية تقػيع واعتساد مؤسدات التعميع العال
خة مشح إقخارىا في عاـ خات كثيي، والتي شخأت عمييا تغيمرخ حػؿ مجسػعة مغ السعاييخ

( مغ الييئة القػمية 3رقع )( معيارًا وفقا الصجار 05ـ إلى أف أصبحت حاليا )5112
 :(31-59 ،5102 ،)دليل اعتساد كميات ومعاىج التعميع العالي، وىي كالتالي ـ5102

 التخصيط االستخاتيجي  0معيار : 
 الؿيادة والحػكسة  5معيار : 
  تصػيخ : إدارة الجػدة وال 3معيار 
  أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة  2معيار : 
  الجياز اإلدارؼ  2معيار : 
  السػارد السالية والسادية  2معيار : 
  السعاييخ األكاديسية والبخامج التعميسية  2معيار : 
  التجريذ والتعمع  6معيار : 
  الصلب والخخيجػف  9معيار : 
 مسية : البحث العمسي واألنذصة الع 01معيار 
 الجراسات العميا  00معيار : 
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  السذاركة السجتسعية وتشسية البيئة 05معيار : 
سعاييخ التي يقػـ عمييا نطاـ الومسا سبق يتزح أف التخصيط االستخاتيجي مغ أىع      

لحا كاف عمى مؤسدات التعميع الجامعي في سعييا لمحرػؿ عمى ؛ الجػدة واالعتساد
قيق التفػؽ في ىحا السعيار؛ نطخًا لسا يتزسشو مغ استذخاؼ االعتساد حتسية االىتساـ بتح

مدتقبمي مبشي عمى دراسة البيئة الجاخمية )السحمية( والبيئة الخارجية )العالسية( كخصػة 
، مسا يزسغ تحقيق فعاؿ ؿ عمى جػدة واعتساد تمظ السؤسداتأولى لشجاح في الحرػ 

ي زيادة قجرتيا عمى السشافدة اإلقميسية ، وبالتاليا التي تتعمق بالجػدة واالعتسادألىجاف
 والعالسية .

 بحث: اإلطار السيداني لم ةالثاني خظؾةال
حدػب  لشتائجيػا، ثػع السيجانيػة إلجخاءات الجراسة اإلشار السيجاني عخضاً ويتزسغ  

 وتفديخىا.محاورىا الثلثة الخئيدة 
اسة السيجانية مغ حيث إلجخاءات الجر  وؼيسا يمي وصف  وصف الدراسة السيدانية؛ / أواًل 

ىجفيا، مجتسع الجراسة وعيشتيا، أداة الجراسة وكيؽية حداب صجقيا وثباتيا، وأخيخا شخيقة 
 السعالجة اإلحرائية لشتائج الجراسة.

درجة تػافخ  التعخؼ عمى تيجؼ الجراسة السيجانية إلى( ىدف الدراسة السيدانية : 2)
، البحث )التجريذا في وضائفيا الثلث ششص مؤشخات تحقيق السيدة التشافدية بجامعة

 .بيا مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ ، خجمة السجتسع(العمسي
أعزاء  ( عزػ مغ521تكػنت عيشة الجراسة مغ ): وعيشتيا الدراسة  ( مجتسع1)

ويسكغ تػضيح تػزيع عيشة الجراسة وفق بياناتيع األولية  ىيئة التجريذ بجامعة ششصا.
 التالي :مغ خلؿ الججوؿ 

 ندبة عيشة الجراسة إلى السجتسع األصمي( 2ججوؿ )
انكهُبد يجبل انزطجُك  َىع انكهُخ

 انًُذاٍَ
انًجزًغ 
 األصهٍ

َطجخ انؼُُخ إنً  انؼُُخ
 انًجزًغ األصهٍ

 
 َظرَخ

 %22 43 166 انزرثُخ
 %21 33 141 انزجبرح
 %455 13 233 اِداة
 %2255 9 43 انحمىق

 
 ػًهُخ

 %13 24 162 انهُذضخ
 %555 33 425 انؼهىو

 %3555 33 63 انزًرَض
 %26 35 131 انزرثُخ انرَبضُخ َظرَخ ػًهُخ

 %14 16 113 انزرثُخ انُىػُخ
 243 1533 كهُبد9 اإلجًبنٍ

 %9 2453 كهُخ 13 انًجزًغ األصهً

 ـ(5102)قاعجة بيانات نطع السعمػمات اإلدارية جامعة ششصا لعاـ 
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 والتي  استبانة تمخج  ت  اس  قج  ولتحقيق ىجؼ الجراسة السيجانية، :ة أداة الدراس( 7)
لسيدة التشافدية في امؤشخات  ؛ السحػر األوؿ: ىي  رئيدةثلثة محاور مغ  تتكػن

التشافدية في  السيدةمؤشخات  الثاني؛السحػر  .( عبارة50مجاؿ التجريذ، ويحتػػ عمى )
الثالث، فيجور حػؿ السحػر أما  .ة( عبار 52مى )، ويحتػػ عمجاؿ البحث العمسي

 ( عبارة .50، ويحتػػ عمى )التشافدية في مجاؿ خجمة السجتسع السيدةمؤشخات 
 صدق أداة الدراسة  (4)

 لمتأكج مغ صجؽ االستبانة اتبعت الصخؽ التالية:
 وتع ذلظ مغ خلؿ عخض االستبانة  :ق الغاىري لألداة )صدق السحكسيؽ(الرد

السحكسيغ ، وىع مغ أساتحة كميات التخبية ببعس الجامعات  عمى مجسػعة مغ الدادة
؛ بيجؼ التعخؼ عمى ملئسة رريغ في السجاؿ التخبػؼ واإلدارؼ السرخية مغ الستخ

، وملئسة العبارات ، ومجػ شسػلية البشػدلميجؼ الحػ وضعت مغ أجمو االستبانة
 لمسحػر الخاص بيا .

 : داؽ الجاخمي لسحاور االستبانة تع حداب صجؽ االت الردق الداخمي لألداة
، ويسكغ تػضيح تبانةباستخجاـ معامل ارتباط بيخسػف لؿياس العلقة بيغ بشػد االس

 معاملت االرتباط بيغ محاور االستبانة مغ خلؿ الججوؿ التالي : 
 معاملت ارتباط بيخسػف لؿياس العلقة بيغ محاور االستبانة( 6ججوؿ )

انًحىر  يحبور االضزجبَخ

 ولاأل

انًحىر 

 انثبٍَ

انًحىر 

 انثبنش
 انًجًىع انكهٍ

 35543 35446 35595  انًحىر األول

 35934 35545  35595 انًحىر انثبٍَ

 35661  35545 35446 انًحىر انثبنش

  35661 35934 35543 انًجًىع انكهٍ

 (1,10) دالة عشج مدتػؼ 
عشج ر االستبانة الثلثة ويتزح مغ الججوؿ الدابق أف ىشاؾ ارتباط بيغ محاو      

، االستبانة مغ أجمو تمسا يذيخ إلى صجؽ اليجؼ الحػ وضع،  1,10مدتػػ داللة 
 . ويؤكج االتداؽ الجاخمى لسحاور االستبانة ككل

تع حداب ثبات االستبانة باستخجاـ معاملت ثبات ألفا  : أداة الدراسةثبات  (5)
 :مغ خلؿ الججوؿ التالي  االستبانة ، ويسكغ تػضيح ذلظ كخونباخ لسحاور
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 ( معاملت ثبات ألفا كخونباخ للستبانة9ججوؿ )
ػذد  انًحبوس

 انؼببساث

يؼبيم حببث 

 أنفب كشوَببخ

 6,096 66 انًيضة انتُبفغيت في يزبل انتذسيظيإششاث انًحىس األول : 

 6,986 68 انًيضة انتُبفغيت في يزبل انبحج انؼهًييإششاث انًحىس انخبَي : 

انًيضة انتُبفغيت في يزبل خذيت يإششاث حىس انخبنج : انً

 انًزتًغ

66 6,986 

 6,969 68 االعتببَت ككم

 ةمغ محاور االستبانكل محػر أف معامل ثبات ويتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق       
ؤكج االتداؽ الجاخمى لكل محػر، كسا يتزح يو  ،مشاسب بالشدبة ليحا الشػع مغ الثبات

( وتعتبخ ىحه الؿيسة عالية بالشدبة ليحا الشػع 1,929ككل ىػ ) ةات االستبانثبأف معامل 
يسكغ أف تدفخ عشيا أداة الجراسة عشج  يمسا يذيخ إلى ثبات الشتائج الت مغ الثبات؛

 . تصبيقيا
 السعالجة اإلحرائية( 4)

 :  تع استخجاـ األساليب اإلحرائية التالية
  بيغ بشػد االستبانة . ؛ لؿياس العلقةارتباط بيخسػف معامل 
  االستبانة وثبات ؛ لحداب ثبات كل محػر مغ محاورألفا كخونباخمعامل ثبات 

 االستبانة ككل .
 حداب التكخارت والشدب السئػية واألوزاف الشدبية لعبارات كل محػر مغ محاور 

 االستبانة .
 (5اختبار )كا Chi-Square جراسة ؛ لسعخفة الفخوؽ بيغ استجابات أفخاد عيشة ال

 درجة قميمة ، غيخ متػفخة( . )بجرجة كبيخة ججًا ، بجرجة كبيخة ، درجة متػسصة ،
 ( اختبارT-Test) ؛ لسعخفة الفخوؽ بيغ استجابات أفخاد عيشة الجراسة بيغ

 متػسصيغ .
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 :تحميل نتائج الدراسة السيدانيةعرض و ثانيًا / 
ىا الثلثة ، وذلظ عمى الشحػ وؼيسا يمي نعخض نتائج الجراسة السيجانية حدب محاور 

 التالي :
 السيزة التشافدية في مجال التدريس .مؤشرات  : السحؾر األول( تحميل نتائج 2)

 مغ خلؿ الذكل التالي  استجابات عيشة الجراسة عمى السحػر األوؿ ويسكغ تػضيح

 
ة في استجابات عيشة الجراسة عمى درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدي (0شكل رقع )

 مجاؿ التجريذ بجامعة ششصا
تػافخ درجة عيشة الجراسة عمى استجابات أفخاد الذكل الدابق أف خلؿ يتزح مغ و      

مؤشخات السيدة التشافدية في مجاؿ التجريذ بجامعة ششصا متػسصة مغ وجية نطخ أفخاد 
، وأنيا دوف (72,91؛ حيث كاف متػسط استجاباتيا متػسط بجرجة )عيشة الجراسة

 ويسكغ تػضيح نتائج ىحا السحػر مغ خلؿ الججوؿ التالي : لسدتػػ السصمػب .ا
( التكخارات والشدب السئػية والػزف الشدبي وتختيب العبارات )تراعجيا( 01ججوؿ رقع )

السيدة التشافدية في مجاؿ مؤشخات إلستجابات عيشة الجراسة حػؿ درجة تػافخ  5وؾيسة كا
 التجريذ بجامعة ششصا
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 و

 

 

 نؼجبرحا

 درجخ انزىافر

 

 

 

انىزٌ 

انُطج

ٌ 

 

 

انزر

 رُت

 

 

 لًُخ

 2كب
ثذرجخ 

 كجُرح جذا  

ثذرجخ 

 كجُرح

ثذرجخ 

 يزىضطخ

ثذرجخ 

 لهُهخ

غُر 

 يزىفرح 

 % ن % ن % ن % ن % ن

رطجك انكهُخ َظبو  1

انطبػبد انذراضُخ 

 انًؼزًذح .

5

5 

225

92 

3

9 

135

25 

39 145

25 

2

3 

653

3 

6

5 

345

25 

2581 15 515

333 

رؼزًذ انكهُخ ػهً  2

انًمرراد اإلنكزروَُخ 

 فٍ انزذرَص .

3 152

5 

4

1 

155

36 

55 225

92 

6

4 

355

63 

5

5 

225

92 

2538 23 545

592 

َزى رطىَر انجرايج  3

انزؼهًُُخ وفمب  

 نهًطزجذاد انذونُخ .

6 353

3 

5

3 

335

63 

93 365

55 

5

4 

315

45 

1

3 

554

2 

2585 14 123

512

5 

ُخ رىفر انجرايج انزؼهًُ 4

انًمذيخ لذرا  يالئًب  يٍ 

 انزطجُمبد انؼًهُخ .

2

3 

955

6 

5

3 

335

42 

99 415

25 

2

5 

135

42 

2

3 

653

3 

3523 6 123

563

3 

رىفر انكهُخ رخصصبد  5

َذح رزًبشً أكبدًَُخ جذ

يغ يزطهجبد ضىق 

 .انؼًم

1

9 

559

2 

5

5 

315

25 

93 365

55 

4

1 

155

36 

1

2 

553

3 

3523 8 134

553

6 

َزى االهزًبو  6

انجُُُخ ثبنزخصصبد 

يٍ خالل انزؼبوٌ ثٍُ 

األلطبو انًخزهفخ ثكم 

 كهُخ .

2

5 

115

25 

4

4 

255

53 

56 325

53 

3

3 

135

55 

3

4 

155

33 

3536 9 445

125 

رمذو انكهُخ ثرايج  7

رؼهًُُخ ثهغخ أجُجُخ 

نهىفبء ثبحزُبجبد 

 انطالة انىافذٍَ .

4

2 

155

53 

5

3 

235

63 

54 235

33 

3

3 

125

53 

4

2 

255

63 

2592 12 115

125 

ذو انكهُخ ثرايج رم 8

أكبدًَُخ يشزركخ يغ 

جبيؼبد أخري  يحهُخ 

 أو ػبنًُخ 

5 259

2 

2

6 

115

45 

13

4 

445

15 

5

4 

225

53 

4

5 

165

55 

2558 18 655

456 

َزى رىظُف األضبنُت  9

انزكُىنىجُخ انحذَثخ 

 فٍ انؼًهُخ انزذرَطُخ .

2

4 

135

63 

5

1 

295

56 

65 345

25 

4

2 

155

53 

1

4 

556

3 

3522 7 143

553

3 

1

3 

ذو انكهُخ أضبنُت رطزخ

حذَثخ نزمىَى رؼهى 

يثم االخزجبراد  انطهجخ

اإلنكزروَُخ ، أو 

 .االخزجبراد األدائُخ 

1

3 

554

2 

5

6 

245

15 

93 355

53 

5

5 

235

55 

2

2 

951

5 

2593 11 595

592 
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رىفر انكهُخ ثُئخ ػًم  11

جبرثخ ألػضبء هُئخ 

انزذرَص انىافذٍَ 

انًزًُسٍَ نهؼًم ثهب 

  . 

9 355

5 

3

4 

145

15 

5

3 

295

15 

5

9 

325

92 

4

6 

235

33 

254

9 

19 455

65

5 

رىفر انكهُخ ثُئخ  12

رؼهًُُخ جبرثخ نهطهجخ 

انىافذٍَ نالنزحبق 

 ثهب .

6 353

3 

5

4 

225

53 

5

2 

335

33 

6

4 

355

33 

2

2 

951

5 

257

6 

17 695

59

2 

َىجذ ثبنكهُخ أػضبء  13

هُئخ رذرَص 

حبصهٍُ ػهً جىائس 

  .ػبنًُخ يريىلخ

1

2 

553

3 

4

4 

255

53 

4

3 

245

25 

5

5 

235

55 

4

2 

155

53 

257

9 

16 415

25

3 

َىجذ ثبنكهُخ طهجخ  14

حبصهٍُ ػهً ثراءح 

اخزراع أو رَبدح 

 أػًبل 

4 154

5 

1

2 

555

33 

5

3 

235

63 

4

4 

255

53 

1

3

6 

455

33 

159

1 

21 14

554

56 

َزى رطىَر ثرايج  15

انزًُُخ انًهُُخ 

ألػضبء هُئخ 

انزذرَص فٍ ضىء 

َزبئج رمُُى أداء هُئخ 

 .انزذرَص نهب 

6 353

3 

4

3 

245

25 

9

4 

395

15 

4

6 

235

33 

2

5 

115

25 

259

3 

13 665

45

6 

َزى رطىَر ثرايج  16

انزًُُخ انًهُُخ 

ألػضبء هُئخ 

انزذرَص ثبضزًرار 

اضزجبثخ نهًطزجذاد 

. 

1

4 

556

3 

4

3 

255

33 

1

3

3 

415

45 

5

1 

215

25 

1

5 

452

5 

353

3 

13 13

456

33 

َىجذ ثبنكهُخ يكزجخ  17

 رلًُخ .

4

6 

235

33 

4

5 

315

45 

4

6 

235

33 

1

9 

559

2 

4

9 

235

42 

352

3 

5 325

44

5 

َزىفر ثًكزجخ انكهُخ  18

أحذس انًراجغ 

 انؼهًُخ  .

2

6 

115

45 

6

9 

355

36 

6

1 

335

55 

2

5 

115

25 

1

5 

452

5 

353

7 

3 955

41

5 

رزىفر شجكبد  19

اإلَزرَذ داخم انكهُخ 

 أو انجبيؼخ .

3

9 

145

25 

6

4 

355

33 

6

2 

345

15 

2

5 

135

42 

1

3 

451

5 

354

9 

2 665

45

6 

زرن انكهُخ فٍ رش 23

لىاػذ انجُبَبد 

 اإلنكزروَُخ انؼبنًُخ .

3

5 

155

42 

6

4 

355

33 

5

5 

235

55 

2

5 

115

25 

3

5 

145

56 

352

5 

4 435

91

5 

َزى رحذَش انًىلغ  21

اإلنكزروٍَ نهكهُخ 

 ثشكم يطزًر  .

4

6 

235

33 

1

3

3 

415

45 

4

3 

255

33 

1

5 

553

6 

1

5 

652

5 

356

2 

1 13

354

15 

 (0002دتؾي داللة عشد مإحرائيًا دالة كل العبارات )
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، 28، 29، 12لعبارات رقؼ )أف االدابق وتذيخ الشتائج اإلحرائية في الججوؿ      
دية قج احتمت السخاتب الخسذ األولى في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشاف (27، 10

، 3,52، 3,37، 3,29، 3,65)  يقجر بػ ، بػزف ندبيبجامعة ششصا في مجاؿ التجريذ
، مسا يؤكج عمى اتفاؽ عيشة الجراسة عمى أف جامعة ششصا تيتع تيب( عمى التخ  3,53

، وكحلظ اىتساميا بتػافخ خوني لمكميات الجامعة بذكل مدتسخبتحجيث السػقع اإللكت
، ىحا أحجث السخاجع العمسية بسكتباتيا ، وتػافخاإلنتخنت داخل كمياتيا السختمفة شبكات

 ، ووجػدج البيانات اإللكتخونية العالسيةعباإلضافة إلى اشتخاؾ كميات الجامعة في قػا 
، مسا يذيخ إلى اتفاؽ عيشة الجراسة عمى أف جامعة مكتبة رقسية داخل كميات الجامعة

، ولكغ ىحه لسيدة التشافدية في مجاؿ التجريذششصا يتػافخ فييا بعس مؤشخات ا
ىحه الشتيجة مع ما وتتفق  .ػاؽ العالسيةالسؤشخات محجودة وال تؤىميا لسشافدة في األس

دراسة ، و  (5106، أحسج عبج العديددراسة ) ؛العجيج مغ الجراسات الدابقة مشياأكجتو 
عمى أف تفعيل  ي أكجت، والت(5102، عيجاروس)أحسج  ، ودراسة(5102 ،رحاب سيج)

لكتخونية لمجامعات عمى شبكة اإلنتخنت مغ أىع السقػمات اللـز تػافخىا في البػابات اال
،  1،  24أما العبارات رقؼ ) ت السرخية مغ أجل تعديد القجرة التشافدية ليا .الجامعا

فقج احتمت السخاتب الخسذ األخيخة  في درجة تػافخ مؤشخات السيدة  (21،  8،  22
،  5,29،  5,38،  0,90، بػزف ندبي )دية بجامعة ششصا في مجاؿ التجريذالتشاف

ى اتفاؽ عيشة الجراسة عمى قمة عجد الصمبة ، وىحا يؤكج عم( عمى التختيب5,76،  5,28
الحاصميغ عمى بخاءة اختخاع أو ريادة أعساؿ بجامعة ششصا، وكحلظ ضعف اعتساد 
جامعة ششصا عمى السقخرات اإللكتخونية في التجريذ، وقمة تػافخ بيئة عسل جاذبة 

اديسية ، وقمة عجد البخامج األكعسل بياألعزاء ىيئة التجريذ الػافجيغ الستسيديغ لم
ىحا باإلضافة  لعالسية.السذتخكة بجامعة ششصا مع الجامعات األخخػ سػاء السحمية أو ا

، ولعل الدبب في كػف بة لمصمبة الػافجيغ لللتحاؽ بياإلى ضعف تػافخ بيئة تعميسية جاذ
؛ لرعػبة ة تػافخىا رغع أىسيتياىحه السؤشخات حرمت عمى السخاتب األخيخة في درج

ىحه الشتيجة مع ما أكجتو العجيج وتتفق  .لسشافدة الذجيجة بيغ الجامعاتل اتػافخىا في ض
)أحسج ، ودراسة (5106، أحسج عبج العديددراسة )  مغ الجراسات الدابقة مشيا

ضعف قجرة الجامعات السرخية عمى جحب  إلى اتػصمت متافوال (5102، عيجاروس
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قمة عجد وثائق و  ،يًا ودولياً قميسإالكفاءات مغ الييئات التجريدية واإلدارية والصلبية 
 . بخاءات االختخاع بالجامعات العخبية ومغ ضسشيا الجامعات السرخية

 السيزة التشافدية في مجال البحث العمسي .مؤشرات  الثاني :السحؾر ( تحميل نتائج 1)
 مغ خلؿ الذكل التالي : السحػر الثانياستجابات عيشة الجراسة ويسكغ تػضيح 

 
استجابات عيشة الدراسة عمى درجة تؾافر مؤشرات السيزة التشافدية في مجال البحث  (1شكل رقؼ )

 العمسي بجامعة طشظا
استجابات عيشة الجراسة عمى درجة تػافخ ويتزح مغ خلؿ الذكل الدابق أف     

مؤشخات السيدة التشافدية في مجاؿ البحث العمسي بجامعة ششصا متػسصة بستػسط 
عمى الخغع مغ أف البحث السدتػػ السصمػب،  وأنيا أيزًا دوف  ،(79,05استجابات )

العمسي يعتبخ مغ أىع العػامل التي تداعج عمى زيادة القجرة التشافدية لمجامعات ، 
ويسكغ تػضيح نتائج ىحا السحػر  .وتحديغ مكانتيا في الترشيفات العالسية لمجامعات

  :مغ خلؿ الججوؿ التالي
والشدب السئػية والػزف الشدبي وتختيب العبارات )تراعجيا(  ( التكخارات00ججوؿ رقع )

السيدة التشافدية في مجاؿ البحث مؤشخات إلستجابات عيشة الجراسة حػؿ  5وؾيسة كا
 العمسي بجامعة ششصا

 
 م

 
 العبارة

  درجة التوافر
الوزن 
 النسبي

 
التر
 تيب 

 
 ليمة
 2كا

 غير متوفرة  رجة لليلةبد بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة بدرجة كبيرة جدا  

 % ن % ن % ن % ن % ن

تتبني الكلية رؤية واضحة لمنظومة  1

 2 3365 2326 5 11345 26 33355 61 24315 56 26333 46 .البحث العلمي 

593956 

يتوافر خطة بحثية بكل لسم علمي  2
 1 3372 2352 4 9356 23 25326 45 35352 92 23333 54 بالكلية .

943222 

تُحدد الكلية أولويات البحث العلمي  3
 5 3342 5326 15 13355 33 32326 55 24325 43 22363 52 في ضوء احتياجات المجتمع .

423445 

تلتزم الكلية بمعايير الجودة في  4
 3 3346 5342 13 6333 22 35326 69 32392 59 14325 39 مجال البحث العلمي  .

963563 

ل الكافي للبحث توفر الجامعة التموي 5
 17 2373 14325 39 19356 45 45322 126 13355 33 5342 13 العلمي .

1253542 
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يوجد بالكلية صندوق لتمويل إنتاج  6

 22 2351 24315 56 25352 44 25392 45 13355 33 4345 14 البحوث العلمية .
553292 

تمدم الكلية الحوافز المادية  7
س والمعنوية  ألعضاء هيئة التدري

 21 2352 24315 56 25322 42 32363 54 14345 42 3333 6 للميام باألبحاث العلمية .

533125 

توفر الكلية البيئة البحثية المالئمة  8
من )مكتبات ، معامل ، أجهزة ، 
 12 3329 11345 26 15326 41 34345 66 22322 46 14356 35 مختبرات ، مجالت علمية محكمة( 

443522 

ة الدراسات العليا والبحوث تمدم إدار 9
للباحثين خدمة متميزة من شأنها 
 13 3326 6355 21 13333 32 45326 113 24356 59 4325 15 االرتماء بمنظومة البحث العلمي .

1433252 

تسهم الكلية في إنتاج ونشر  12
المعرفة المنتجة من خالل عمد 

 12 3322 4356 11 15342 35 42392 123 32322 52 5326 15 المؤتمرات والندوات العلمية .

1253542 

تدعم الكلية إنتاج البحوث العلمية  11
ذات الطابع التكاملي للتخصصات 

 16 2379 11325 25 22392 55 44315 124 19315 44 2352 4 البينية .

1233425 

تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس  12
 6 3335 5326 15 15392 43 32342 53 22352 54 22326 53 على النشر العلمي الدولي .

343415 

تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس  13
على مواصلة نشاطهم البحثي حتى 

 8 3323 6325 21 21325 51 26333 46 21345 52 22322 46 . بعد الحصول على درجة أستاذ

213261 

تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس  14
على المشاركة في المؤتمرات 

 4 3342 4325 15 12392 31 32322 52 34315 62 14345 42 والعالمية . المحلية

443633 

تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس  15
 7 3325 6355 21 14325 39 32342 53 32363 54 13355 33 على اإلنتاج العلمي المتميز 

533425 

تلزم الكلية أعضاء هيئة التدريس  16
بنشر أبحاثهم على مولعها 

 11 3318 14315 34 12352 32 32322 52 25352 44 15363 36 تروني .اإللك

343633 

تنشر الكلية أبحاثها على مولع  17

 , PDF , PPTالجامعة في صورة 

DOC . 45 16355 52 22363 54 23333 52 22363 39 14325 3328 14 

43145 

يتم تحكيم بعض البحوث العلمية من  18
 18 2368 22392 55 19356 45 32342 53 21325 51 5363 14 لجان تحكيم عالمية .

393592 

تأخذ الكلية بالمعايير الدولية عند  19
 15 3324 11345 26 16355 45 32352 56 26333 46 6355 21 إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه 

553526 

تتيح الجامعة فرصة إيفاد أعضاء  22
هيئة التدريس في مهمات علمية 

 9 3322 9315 22 14315 34 35352 92 25363 42 13333 32 لمرمولة .للجامعات ا

463456 

تعمد الكلية اتفاليات مع دور النشر  21
العالمية للحصول على أحدث 
المراجع العلمية والدوريات 

 19 2355 25352 44 14345 42 34315 62 15326 41 4356 11 المختصة .

543445 

 يوجد بالكلية مشروعات بحثية 22
 23 2342 24345 44 29356 51 24345 44 11345 26 5342 13 بالتعاون مع جهات عالمية .

533242 

تتيح الكلية إمكانية التفرغ العلمي  23
 22 2347 25342 41 25363 42 29356 51 14356 35 4356 11 للمشاركين في مشروعات بحثية .

513633 

تفرض الكلية على المؤسسات  24
روعاتها البحثية المستفيدة من مش

تخصيص نسبة من أرباحها لإلنفاق 
 23333 54 25342 41 5363 14 2326 5 على البحث العلمي .

12
4 43333 2322 25 

1223145 

تيسر الكلية إجراءات تحويل النتائج  25
المستماة من البحوث إلى براءات 

 15392 43 32363 54 5326 15 2326 5 اختراع .
12
1 42326 2329 24 

1123222 

 (02ما عجا العبارة رقع   1,10عشج مدتػؼ داللة إحرائيًا دالة كل العبارات )



068 

، 2،  0، 5)  العبارات رقؼأف إلى  الدابق تذيخ الشتائج اإلحرائية في الججوؿو    
قج احتمت السخاتب الخسذ األولى في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية  (3، 02

،  3,26،  3,62،  3,71عمسي ، بػزف ندبي ) بجامعة ششصا في مجاؿ البحث ال
تػافخ خصة ، مسا يؤكج عمى اتفاؽ عيشة الجراسة عمى ( عمى التختيب 3,21،  3,25

رؤية واضحة  كمياتياتبشي ، و كميات جامعة ششصا السختمفةبحثية بكل قدع عمسي ب
بحث بسعاييخ الجػدة في مجاؿ ال ، وكحلظ إلتداـ جامعة ششصالسشطػمة البحث العمسي

عزاء ىيئة التجريذ عمى السذاركة في السؤتسخات السحمية ، وتذجيعيا ألالعمسي
 .في ضػء احتياجات السجتسعبجامعة ششصا ت حجد أولػيات البحث العمسي ، و والعالسية

وقج يخجع الدبب في أف ىحه السؤشخات تحتل السخاتب األولي في مجاؿ البحث العمسي 
، الستخاتيجي في مجاؿ البحث العمسيسمية التخصيط اإلى اىتساـ جامعة ششصا بعشاصخ ع

ة لسشطػمة البحث ، وجػد رؤية واضحيا )تػفخ خصة بحثية بكل قدع عمسيوالتي مش
، مسا العمسي في ضػء احتياجات السجتسع(، وتحجيج أولػيات البحث العمسي بالكميات

ة التشافدي يجؿ عمى أف التخصيط االستخاتيجي ىػ الخصػة األساسية لتحقيق السيدة
( فقج  7،  53،  55،  52، 52) العبارات رقؼ أما .لمجامعات في مجاؿ البحث العمسي

جامعة ششصا احتمت السخاتب الخسذ األخيخة  في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية ب
(  5,21،  5,27،  5,21،  5,19،  5,11، بػزف ندبي ) في مجاؿ البحث العمسي

خض ف عجـ، وىحا يؤكج عمى اتفاؽ عيشة الجراسة عمى مشخفزة ، وىحه ؾيععمى التختيب
عمى السؤسدات السدتفيجة مغ مذخوعاتيا البحثية تخريز ندبة مغ ششصا  جامعة

جخاءات إل ات جامعة ششصاتيدخ كمي، وكحلظ ضعف أرباحيا لإلنفاؽ عمى البحث العمسي
 بحثيةالسذخوعات ال جدقمة عو ، تحػيل الشتائج السدتقاة مغ البحػث إلى بخاءات اختخاع

بجامعة إمكانية التفخغ العمسي  ضعفو ، بالتعاوف مع جيات عالسيةبجامعة ششصا السشفحة 
 ، ىحا باإلضافة إلى قمةسذاركيغ في مذخوعات بحثيةششصا ألعزاء ىيئة التجريذ ال

 مسا  ألعزاء ىيئة التجريذ لمؿياـ باألبحاث العمسيةالسقجمة الحػافد السادية والسعشػية 
مي عديػؼ عدراسة )وتتفق ىحه الشتيجة مع . تحقيق السيدة التشافدية لمجامعة يديع في

( والتي أكجت عمى أف الجامعة قميمة الجعع السالي في مجاؿ البحث 5102 خخوف ،آو 
  . العمسي ألعزاء ىيئة التجريذ

 



060 

 .جتسعالتشافدية في مجال خدمة الس السيزةمؤشرات  الثالث :السحؾر ( تحميل نتائج 7)
 مغ خلؿ الذكل التالي : السحػر الثالث  استجابات عيشة الجراسة عمىويسكغ تػضيح 

 
استجابات عيشة الجراسة عمى درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية في  (3شكل رقع )

 مجاؿ خجمة السجتسع بجامعة ششصا
ػافخ استجابات عيشة الجراسة عمى درجة تويتزح مغ خلؿ الذكل الدابق أف     

متػسصة بستػسط  مؤشخات السيدة التشافدية في مجاؿ خجمة السجتسع بجامعة ششصا
( ، وأنيا أيزًا دوف السدتػػ السصمػب ، وىحا يتصمب ضخورة بحؿ 79,76استجابات )

. ويسكغ تػضيح نتائج ىحا السحػر مغ خلؿ مغ الجيج لتصػيخىا واالرتقاء بياالسديج 
 الججوؿ التالي :

التكخارات والشدب السئػية والػزف الشدبي وتختيب العبارات )تراعجيا(  (05ججوؿ رقع )
السيدة التشافدية في مجاؿ مؤشخات إلستجابات عيشة الجراسة حػؿ درجة تػافخ  5وؾيسة كا

 خجمة السجتسع بجامعة ششصا
 
 
 م

 
 

 العبارة

  درجة التوافر
 

الوزن 
 النسبي

 
 

 الترتيب

 
 

 ليمة 
 2كا

بدرجة كبيرة 
 جدا  

 غير متوفرة  بدرجة لليلة بدرجة متوسطة درجة كبيرةب

 % ن % ن % ن % ن % ن

تستتتتطلع الكليتتتة هراء جهتتتات  1
العمتتتتتل المستتتتتتفيدة لمعرفتتتتتة 
احتياجاتهتتتتتتا متتتتتتن البتتتتتترامج 

 التدريبية التي تمدم بها .

16 5352 54 23333 123 42392 39 14325 24 12322 3322 6 943592 

البحتتوث تهتتتم الكليتتة بتت جراء  2
التطبيمية التي تسهم في حتل 
المشتتتتكالت التتتتتي يواجههتتتتا 

 المجتمع .

34 14315 49 26355 59 32392 43 15392 15 4325 3327 1 543522 

تشتتتتتتتتترن الكليتتتتتتتتتة بعتتتتتتتتتض  3
مؤسستتتتات المجتمتتتتع ) فتتتتي 
لطتتتاع اإلنتتتتاج والختتتدمات ( 
 في إنجاز البحوث العلمية .

24 12322 34 15322 121 42326 56 24315 21 6325 2393 11 923592 

تمتتوم الكليتتة بتستتويك نتتتائج  4
البحتتتوث العلميتتتتة التطبيميتتتتة 

 للمجتمع .

9 3355 33 13355 92 35352 59 24356 49 22342 2356 16 553445 

 453145 14 2355 15326 41 24356 59 29356 51 24315 56 4356 11تتتتوفر الكليتتتة لنتتتوات اتصتتتال  5



066 
بينهتتتتتتا وبتتتتتتين المؤسستتتتتتات 

 اإلنتاجية .

تضتتتع الكليتتتة خططتتتا  لتلبيتتتة  6
 احتياجات المجتمع المحلي .

33 13355 52 22363 62 34315 54 22352 21 6375 3328 5 453333 

يتم تنفيذ الخطط التي تضعها  7
الكليتتتتتتة لتلبيتتتتتتة احتياجتتتتتتات 

 المجتمع المحلي 

23 9356 54 23333 65 34325 45 19356 25 11325 3322 8 543125 

تشتتتتتارات تمتتتتتدم الكليتتتتتة االس 8
العلميتتتة للمجتمتتتع فتتتي شتتتتي 

 المجاالت .

36 15363 52 22363 55 32326 44 19315 39 14325 3313 4 263956 

تتتتنظم الكليتتتة لوافتتتل دوريتتتة  9
للتصتتتدب لتتتبعض المشتتتكالت 
التتتتي يعتتتاني منهتتتا المجتمتتتع 

 .المحلي 

34 15322 44 19315 54 32363 54 22352 32 12352 3322 7 243445 

فتتتتي تطتتتتوير تستتتتهم الكليتتتتة  12
الصتتتتناعة عبتتتتر االبتكتتتتارات 
واالختراعتتتات التتتتي تمتتتدمها 

 للمؤسسات اإلنتاجية .

4 1345 25 11325 52 33333 46 26333 41 25342 2335 22 623526 

تمتتتتتتتنح الكليتتتتتتتة تتتتتتتتراخيص  11
للشتتتتتتتتتتتتتركات الصتتتتتتتتتتتتتناعية 
لالستتتتتتتتفادة متتتتتتتن بتتتتتتتراءات 

 االختراع .

4 1345 14 5363 52 32322 44 25352 64 35322 2312 21 126363
3 

تعمتتتتد الكليتتتتة شتتتتراكات متتتتع  12
منظمتتتتتات األعمتتتتتال   لنمتتتتتل 
المعرفة العلمية إلى التطبيتك 
 العملي في لطاع األعمال .

3 1325 31 12392 66 34345 52 22363 46 26333 2338 19 923145 

تمتتتتدم الكليتتتتة بتتتترامج تنميتتتتة  13
مهنيتتتتتتتتة ألعضتتتتتتتتاء هيئتتتتتتتتة 
التتتتدريس فتتتي مجتتتال خدمتتتة 

 المجتمع .

35 14356 55 22392 92 35352 39 14325 21 6355 3318 2 593522 

يوجتتتد هليتتتات للتواصتتتل بتتتين  14
الكليتتتة وجهتتتات التوظيتتت    
للتعتتتتتتتر  علتتتتتتتى مستتتتتتتتو  

 خريجيها 

19 5392 59 24356 54 32363 42 15352 44 19315 2385 13 343956 

تتتتوفر الكليتتتة فتتترص التنميتتتة  15
المهنيتتة للختتريجين لمواكبتتة 

 التمدم في سوق العمل .

34 15322 43 15392 45 25392 55 22392 39 14325 2393 12 133552 

تستتتتتتتتعين الكليتتتتتتتة برجتتتتتتتال  14
األعمتتتتتتتال النتتتتتتتاجحين فتتتتتتتي 
المجتتتاالت المختلفتتتتة   لنمتتتتل 
خبراتهم الميدانية إلى الحمتل 

 األكاديمي .

9 3355 46 22322 55 31352 29 22342 59 24356 2358 15 493415 

يوجتتد مركتتز تتتدريب بالكليتتة  15
لبتتتي متطلبتتتات االحتياجتتتات ي

 .المجتمعية 

32 13333 49 22342 51 29356 45 19356 41 15326 2393 12 153415 

يوجد بالكلية دليتل بالختدمات  16
التي تمتدمها ألفتراد المجتمتع 
 ومؤسساته لالستفادة منها 

22 9315 41 25342 55 31325 45 19356 35 14356 2395 9 363242 

لختتتدمات يتتتتم اإلعتتتالن عتتتن ا 19
المجتمعيتتتتتتتة التتتتتتتتي تتتتتتتتتوفر 
بالكليتتتة علتتتى مولتتتع الكليتتتة 

 على اإلنترنت .

35 14356 55 22392 64 35322 46 22322 16 5352 3317 3 493263 

تتتتنظم الكليتتتة يومتتتا  مفتوحتتتا   22
لتعريتت  المجتمتتع بالختتدمات 

 المجتمعية المتوفرة بها .

9 3355 42 15352 42 25363 55 22392 52 32322 2342 18 463655 

تمتتتتتتتتوم وحتتتتتتتتدة الختتتتتتتتدمات  21
المجتمعيتتتة بالكليتتتتة بتتتت جراء 
بحوث مسحية للتعتر  علتي 

9 3355 45 16355 53 32342 44 19315 45 25392 2351 17 523522 



065 
االحتياجتتتات المجتمعيتتتة أوال  

 . بأول

 (1,10عشج مدتػؼ داللة إحرائياً دالة كل العبارات )
، 8، 29، 27 ،1العبارات رقؼ )أف  لدابقاوتذيخ الشتائج اإلحرائية في الججوؿ     

قج احتمت السخاتب الخسذ األولى في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة ( 6
،  3,03،  3,07،  3,08،  3,57ششصا في مجاؿ خجمة السجتسع ، بػزف ندبي ) 

 ، مسا يؤكج عمى اتفاؽ عيشة الجراسة عمى اىتساـ جامعة ششصا( عمى التختيب 3,18
بإجخاء البحػث التصبيؿية التي تديع في حل السذكلت التي يػاجييا السجتسع ، وكحلظ 

ئة التجريذ في مجاؿ خجمة اىتساـ جامعة ششصا بتقجـ بخامج تشسية ميشية ألعزاء ىي
ا عمى مػقع ، وإعلف جامعة ششصا عغ الخجمات السجتسعية التي تتػفخ بيالسجتسع

العمسية لمسجتسع في جامعة ششصا بتقجيع االستذارات ، واىتساـ الجامعة عمى اإلنتخنت
، لتمبية احتياجات السجتسع السحمي ، باإلضافة إلى وضع الجامعة خصصاً شتي السجاالت

ف ذات مسا يؤكج عمى أنو ال يسكغ ألػ جامعة أف يكػف لجييا ميدة تشافدية دوف أف تكػ 
جتسع، وىي اؤىا مغ أجل الس؛ فالجامعة ما ىي إال مؤسدة خجمية تع إنذفائجة لسجتسعيا

؛ فيي تحرل عمى مجخلتيا مغ السجتسع ، كسا أنيا تقجـ وثيقة الرمة بسجتسعيا
( فقج  12،  10،  21،  20،  22)  العبارات رقؼ أما .مخخجاتيا إلى ىحا السجتسع 

احتمت السخاتب الخسذ األخيخة  في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة ششصا 
(  5,20،  5,25،  5,38،  5,32،  5,05ؿ خجمة السجتسع ، بػزف ندبي ) في مجا

قمة مشح ، ومسا يؤكج عمى اتفاؽ عيشة الجراسة عمى ، وىحه ؾيع مشخفزةالتختيبعمى 
، وكحلظ االختخاع بيا جامعة ششصا تخاخيز لمذخكات الرشاعية للستفادة مغ بخاءات

التي تقجميا  ات واالختخاعاتفي تصػيخ الرشاعة عبخ االبتكار  ضعف مداىستيا
مشطسات األعساؿ ؛ لشقل و ، وضعف وجػد شخاكة بيغ الجامعة لمسؤسدات اإلنتاجية

، وعجـ اىتساـ كميات التصبيق العسمي في قصاع األعساؿ إلىمغ الجامعة السعخفة العمسية 
اإلكتفاء و  ،بالخجمات السجتسعية الستػفخة بياالجامعة بتشطع يػمًا مفتػحًا لتعخيف السجتسع 

 ، ىحا باإلضافة إلى قمة ؾياـإلنتخنتإلعلف عشيا عمى مػقع الجامعة عمى شبكة ااب
جخاء بحػث مدحية لمتعخؼ عمي إب ات الجامعةوحجة الخجمات السجتسعية بكمي

 .وؿأب والً أاالحتياجات السجتسعية 
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 اً بعت محاور االستبانة الثالثةفي الفروق بيؽ استجابات أفراد عيشة الدراسة ( 4)
 لستغيرات الدراسة

 متغير طبيعة الكمية  -4/2
حدب  محاور االستبانة الثلثةبيغ مجسػعات أفخاد العيشة في ويسكغ تػضيح الفخوؽ    

 مغ خلؿ الججوؿ التالي : متغيخ شبيعة الكمية
( لحداب داللة الفخوؽ بيغ مجسػعات أفخاد العيشة ANOVA( نتائج تحميل )03ججوؿ )

 بانة الثلثة حدب متغيخ شبيعة الكميةفي محاور االست
طجُؼخ 

 انكهُخ 

ػذد 

 انؼُُخ 

رحهُم 

(ANOVA) 

درجبد  يجًىػخ انًرثؼبد

 انحرَخ

يزىضظ 

 انًرثؼبد

 Fلًُخ 

 انًحطىثخ

يطزىي 

 انذالنخ

ثٍُ  97 َظرَخ 

 انًجًىػبد

217235166 2 138615583  

65337 

 

3531 

داخم  87 ػًهُخ  

 انًجًىػبد

4381325817 237 17225379 

َظرَخ 

 ػًهُخ 

  239 4298555983 انًجًىع 56

  243 انًجًىع 

وتذيخ الشتائج اإلحرائية في الججوؿ الدابق إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية      
في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة ششصا في وضائفيا الثلث )التجريذ ، 

حدب متغيخ شبيعة الكمية )نطخية ، عسمية ، البحث العمسي ، خجمة السجتسع( عمى 
( ، وأضيخت نتائج اختبار شيؽيو أف ىحه 1,10نطخية عسمية( وذلظ عشج مدتػػ داللة )

( عشج مقارنتيا بالكميات العسمية 098,38الفخوؽ لرالح الكميات الشطخية العسمية بؿيسة )
ما أكجتو دراسة )بجر وتتفق ىحه الشتيجة مع . ( 078,50( والكميات الشطخية )097,12)

مغ أف ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ وجيات نطخ أعزاء ( 5102العتيبي ، 
ىيئة التجريذ حػؿ درجة تػافخ مؤشخات القجرة التشافدية لمجامعات الدعػدية باختلؼ 

 شبيعة الكمية ، ولكغ الفخوؽ في ىحه الجراسة كانت لرالح الكميات العسمية.

  الؾعيفي السدسى متغير  -4/1
عمى  محاور االستبانة الثلثةبيغ مجسػعات أفخاد العيشة في كغ تػضيح الفخوؽ ويس   

 مغ خلؿ الججوؿ التالي :حدب متغيخ السدسى الػضيفي 
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( لحداب داللة الفخوؽ بيغ مجسػعات أفخاد العيشة ANOVA( نتائج تحميل )02ججوؿ )
 الػضيفي  في محاور االستبانة الثلثة حدب متغيخ السدسى

انًطًً 

 انىظُفٍ 

ػذد 

 انؼُُخ 

رحهُم 

(ANOVA) 

درجبد  يجًىػخ انًرثؼبد

 انحرَخ

يزىضظ 

 انًرثؼبد

 Fلًُخ 

 انًحطىثخ

يطزىي 

 انذالنخ

  71335932 3 213925736 ثٍُ انًجًىػبد 112 يذرش 

45123 

 

3531 

 

 17335777 236 4384635277 داخم انًجًىػبد 35 أضزبر يطبػذ 

  239 4298555983 ًجًىعان 67 أضزبر

  26 أضزبر يزفرؽ 

 243 انًجًىع 

وتذيخ الشتائج اإلحرائية في الججوؿ الدابق إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية     
الثلث )التجريذ،  في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة ششصا في وضائفيا

دسى الػضيفي )مجرس، أستاذ لسا ، خجمة السجتسع( عمى حدب متغيخالبحث العمسي
، وأضيخت نتائج اختبار (1,10خغ( وذلظ عشج مدتػػ داللة )، أستاذ متفمداعج، أستاذ

( عشج مقارنتيا باألساتحة 513,33شيؽيو أف ىحه الفخوؽ أيزًا لرالح األساتحة بؿيسة )
يسة ساتحة الستفخغيغ بؿ( ، واأل082,55( والسجرسيغ بؿيسة )095,00السداعجيغ بؿيسة )

، وىحا يؤكج عمى زيادة إدراؾ فئة األساتحة لجرجة تػافخ مؤشخات السيدة (072,30)
 ، خجمة السجتسع(  ششصا في وضائفيا الثلث )التجريذ، البحث العمسيالتشافدية بجامعة 

أنو ال يػجج  أكجت عمىالتي  (5102، راسة )عيج الذسخؼ وتختمف ىحه الشتيجة مع د
ي درجة تحقيق السيدة  التشافدية في الجامعات الخاصة ذات داللة إحرائية ففخوؽ 

الكػيتية مغ وجية نطخ أعزاء ىحه التجريذ عمى حدب متغيخ الجرجة العمسية . وقج 
، كسا أف الجراسة الدابقة شبقت مجراستيغليخجع ذلظ الختلؼ الحجود السكانية والدمانية 

فقج شبقت عمى أحجػ الجامعات أما الجراسة الحالية  .عمى الجامعات الخاصة الكػيتية
 السرخية الحكػمية وىي جامعة ششصا .
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  السؾقع اإلداري متغير  -4/7
حدب  محاور االستبانة الثلثةبيغ استجابات أفخاد العيشة في كغ تػضيح الفخوؽ ويس   

      مغ خلؿ الججوؿ التالي :متغيخ السػقع اإلدارؼ  
اب داللة الفخوؽ بيغ استجابات أفخاد العيشة في ( نتائج اختبار )ت( لحد02ججوؿ )

 محاور االستبانة الثلثة حدب متغيخ السػقع اإلدارؼ  
ػذد  انًىلغ اإلدارٌ 

 انؼُُخ 

انًزىضظ 

 انحطبثٍ 

االَحراف 

 انًؼُبرٌ 

درجخ 

 انحرَخ 

يطزىي  لًُخ د 

 انذالنخ 

 انزؼهُك 

 3531 25188 238 415458 186558 187 ػضى هُئخ رذرَص فمظ 

 

دانخ 

 إحصبئُب  

ػضى هُئخ رذرَص لبئى  

 ثؼًم إدارٌ 

53 233591 445222 795749 25111 

  243 انًجًىع

وتذيخ الشتائج اإلحرائية في الججوؿ الدابق إلى وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية     
في درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية بجامعة ششصا في وضائفيا الثلث )التجريذ ، 

لبحث العمسي ، خجمة السجتسع( عمى حدب متغيخ السػقع اإلدارؼ )عزػ ىيئة تجريذ ا
( دالة t- testعزػ ىيئة تجريذ قائع بعسل إدارؼ( ؛ حيث جاءت جسيع ؾيع ) فقط ،

( ، لرالح )الستػسط الحدابي األعمى( أعزاء ىيئة 1,10إحرائيًا عشج مدتػػ داللة )
ويسكغ تفديخ ذلظ  ( .511,90حدابي مقجاره )التجريذ القائسيغ بعسل إداؼ بستػسط 

ؼ يججوف أف الجامعة تدعى إلى تحقيق ر بأف أعزاء ىيئة التجريذ القائسيغ بعسل إدا
السيدة التشافدية بيغ بؿية الجامعات ؛ مغ خلؿ ما تقجيسو مغ خجمات تعميسية وبحثية 

 ومجتسعية ت داعج في تحقيق ميدتيا التشافدية .
مغ خلؿ عخض إجخاءات  تحجيج اإلشار السيجاني لمبحثء مغ وبعج االنتيا      

مشو الخصػة الثالثة  استعخاضسيتع ، الجراسة السيجانية وأىع نتائج البحث وتفديخىا
 لتحقيق السيدة التشافدية لجامعة ششصا .  وضع ترػر مقتخحوالستسثمة في 

في ضؾء عة طشظا لتحقيق السيزة التشافدية لجام ترؾر السقترحال ة/الثالث خظؾةلا
 مدخل التخظيط االستراتيجي

والستسثل في وضع ترػر مقتخح لتحقيق  لبحث الحاليا اليجؼ مغفي ضػء و  
وفي ضػء األدب  مجخل التخصيط االستخاتيجي في ضػءسيدة التشافدية بجامعة ششصا ال
ليع  في ضػء آراء الخبخاء الستخرريغ والحيغ وكحلظ ،لتخبػؼ ونتائج الجراسة السيجانيةا

؛ حيث تع االعتساد بآرائيع وخبخاتيع في ىحا السجاؿ الرمة بسػضػع الجراسة للستخشاد



086 

أحج  بػصفو في بشاء الترػر السقتخح( Delphi Technique)أسمؾب دلفاي عمى 
 .السدتقبميةوالبحػث في الجراسات االستذخاؼية والتشبؤية السدتخجمة أشيخ األساليب 

نو شخيقة لمحرػؿ عمى أحكاـ مشطسة ترل إلى درجة ويسكغ تعخيف أسمػب دلفاؼ بأ
مغ اإلجساع حػؿ مػضػع معيغ، وذلظ بػاسصة مجسػعة مغ االستبيانات الستتالية ت عج 
بعشاية ويتخمميا عسميات تمخيز السعمػمات إلعصاء تغحية راجعة عغ االستجابات 

 .(Arof et al , 2016, 103) الدابقة في كل جػلة مغ جػالت دلفاؼ
 الترؾر السقترح  بشاءخظؾات  (2)

 الترػر السقتخح ؼيسا يمي :  بشاءتسثمت خصػات 
التخبػؼ السختبط بسػضػع الجراسة، االشلع عمى األدب ج بعؼ؛ الخظؾة األولى( 2/2)

بمغ عجدىع  تع اختيار مجسػعة مغ الدادة الخبخاء، وتحجيج اليجؼ مغ الترػر السقتخح
خبية ببعس الجامعات السرخية الحيغ لجييع اىتسامات مغ أساتحة كميات الت ( خبيخاً 03)

 بحثية بسجاؿ السيدة التشافدية والتخصيط االستخاتيجي لمجامعات .
سيا إلى الخبخاء في شكل ييتع تقجالتي إعجاد االستبانات  وفييا تع، ( الخظؾة الثانية2/1)

جػلة مشيا بسثابة كانت كل ، متتابعة ، وقج تع االستعانة بثلث جػالت استبيانيةجػالت
، بيجؼ ضػء األسذ العمسية ألسمػب دلفاؼ ت فيج  ع  ، وأ  تغحية راجعة لمدابقة ليا

الػصػؿ إلى اتفاؽ في الخأػ بيغ الخبخاء حػؿ تحقيق السيدة التشافدية لجامعة ششصا 
  .مجخل التخصيط االستخاتيجيباستخجاـ 

 : مى السرادر اآلتية اعتسج الترػر السقتخح ع فقج؛ ( مرادر الترؾر السقترح1)
تحقيق السيدة التشافدية وما يذسمو مغ أسذ فكخية ل ؛اإلطار الشغري لمدراسة -1/2

 -1/1 بسػضػع الجراسة ذات الرمة ىحا فزًل عغ نتائج الجراسات الدابقة ،لمجامعات
عمى درجة تػافخ مؤشخات السيدة التشافدية حيث تع التعخؼ  ؛اإلطار السيداني لمدراسة

، مغ خلؿ ، خجمة السجتسع(، البحث العمسيششصا في وضائفيا الثلث )التجريذ بجامعة
 استجابات آراء عيشة عذػائية مغ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة ششصا.

لتحقيق السيدة التشافدية لجامعة ششصا باستخجاـ في الترػر السقتخح  آراء الخبراء -1/7
تخجاـ أسمػب دلفاؼ )ما أسفخت عشو االستخاتيجي مغ وجية نطخىع باس مجخل التخصيط

 جػالت أسمػب دلفاؼ( نتائج 
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؛ لمػقػؼ ( 1010 - 1025تحميل الخظة االستراتيجية لجامعة طشظا أعؾام ) -1/4
 ، والػقػؼ عمى نتائج تحميل البيئتيغالتشافديةعمى مجػ استيفائيا لسؤشخات تحقيق السيدة 

  .الجاخمية والخارجية لجامعة ششصا
 الترؾر السقترح ( مبررات 7)

باستخجاـ مجخل استشج الترػر السقتخح لتحقيق السيدة التشافدية لجامعة ششصا  
 سا يمي : ؼياليامة والستسثمة  إلى مجسػعة مغ السبخراتالتخصيط االستخاتيجي 

  ما أضيختو األدبيات مغ خلؿ الترشيفات العالسية لمجامعاتمبررات مؽ نتائج :
وملحطة خمػىا ، تقاريخ الترشيفات العالسية لمجامعات اإلشلع عمى معطع إصجارات

، ي مخاكد متأخخة عمى مدتػػ العالعمغ إضيار الجامعات السرخية أو أضيختيا ف جسيعاً 
يصة الترشيفات وأف الجامعات السرخية وخاصة جامعة ششصا ليذ ليا وجػد عمى خخ 

الترشيفات العالسية ، وفذميا في الحرػؿ عمى مخاكد متقجمة في العالسية لمجامعات
  .لمجامعات

  :ما أكجتو نتائج بعس الجراسات الدابقة مغ مبررات مؽ نتائج الدراسات الدابقة
أنيا ال تستمظ مقػمات القجرة عمى مشافدة ، و قجرة التشافدية لمجامعات السرخيةضعف ال

 .الجامعات الستقجمة والجامعات العابخة لمحجود 
 مغ  سيجانيةتػصمت إليو نتائج الجراسة ال: ماانيةمبررات مؽ نتائج الدراسة السيد

، ششصا في وضائفيا الثلث )التجريذالسيدة التشافدية بجامعة  مؤشخاتأف درجة تػافخ 
 .سصة ، وأنيا دوف السدتػػ السصمػبوالبحث العمسي ، وخجمة السجتسع( متػ 

 تبيغ مغ تحميلفقج الخظة االستراتيجية لجامعة طشظا؛  مبررات مؽ تحميل 
أف ىشاؾ العجيج مغ نقاط ( 1010 – 1025)الخصة االستخاتيجية لجامعة ششصا 

يا الثلث )قصاع التعميع والصلب، قصاع الجراسات في قصاعات ششصاجامعة الزعف ب
كسا أف ىشاؾ العجيج مغ مؤشخات  .، قصاع خجمة السجتسع وتشسية البيئة(العميا والبحػث

، داخل الخصة االستخاتيجية لمجامعةيتع تزسيشيا  تحقيق السيدة التشافدية لمجامعات لع
ديع ، مسا قج ي  ة مغ أجل تحقيق السيدة التشافديةوبالتالي فيى بحاجة إلى إضافتيا لمخص

 في تػاجج جامعة ششصا عمى خخيصة الترشيفات العالسية الجامعات .
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 تحقيق السيدةاإلسياـ في ييجؼ ىحا الترػر إلى ؛ ( أىداف الترؾر السقترح4)
في مجاؿ التجريذ، مجاؿ التشافدية لجامعة ششصا باستخجاـ مجخل التخصيط االستخاتيجي 

 .مجاؿ خجمة السجتسع وتشسية البيئةالبحث العمسي، و 
 ( أىسية الترؾر السقترح5)

 تتسثل أىسية ىحا الترػر السقتخح ؼيسا يمي : 
 ي واإلقميسي اإلسياـ في رفع القجرة التشافدية لجامعة ششصا عمى السدتػػ السحم

)التجريذ، في وضائفيا الثلث والعالسي؛ مغ خلؿ تحقيق مؤشخات السيدة التشافدية 
 ، خجمة السجتسع( .البحث العمسي

 .اإلسياـ في تػاجج جامعة ششصا عمى خخيصة الترشيفات العالسية لمجامعات 
  تػعية السدئػليغ عغ الخصة االستخاتيجية بجامعة ششصا ببعس مؤشخات السيدة
تشافدية غيخ الستزسشة داخل الخصة االستخاتيجية لمجامعة وتزسيشيا داخميا ، وزيادة ال

 فاعمية السؤشخات الستزسشة بيا .
 ( مالمح الترؾر السقترح 6)

 ، وىى تسثل مخاحل التخصيط االستخاتيجي عشاصخ( 6يتكػف الترػر السقتخح مغ )   
الجامعة ستخاتيجية التي تدعى األىجاؼ االو  والغايات، تحجيج رؤية ورسالة الجامعة

، وتشفيح الخصة ت، وصياغة االستخاتيجيا، ووضع الخصة االستخاتيجيةلتحؿيقيا
 .  ليحه العشاصخ ي، وؼيسا يمي عخض تفريمومتابعتيا وتقػيسيا ،االستخاتيجية

جامعة التي يسكؽ أن تحقق السيزة التشافدية لمجامعة في رؤية ورسالة ال (6/2)
 وعائفيا الثالث

 الحالية في صػرتياعمى رؤية جامعة طشظا اإلبقاء الترػر السقتخح يتزسغ     
، والخيادة في مجاالت التعميع والتعمع "محميًا وإقميسيًا وعالسياً التسيد التي تشز عمى "

التي تشز  رسالتيا الحالية كحلظ عمىو ، "والبحث العمسي وخجمة السجتسع وتشسية البيئة
سية فاعمة مغ خلؿ التصػيخ السدتسخ لمبخامج األكاديسية لمعجيج مغ بشاء بيئة أكاديعمى " 

، وتمبية احتياجات الصلب السعخؼية ررات في ضػء متصمبات خصط التشسيةالتخ
، وكحلظ إتاحة فخص التعمع والتشسية السيشية يجهوالسيارية في إشار مغ ؾيع السجتسع وتقال

، وتػفيخ حقق شسػحات سػؽ العسلب التقجـ وتلمخخيجيغ في شتي القصاعات لتػاك
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مقػمات اإلبجاع في مجاالت البحث العمسي السشيجي الجاد لتصػيخ العمػـ والسعخفة 
 . "والتشسية السدتجامة وحل السذكلت السجتسعية

؛ حيث أكج الدادة لكى يؤتيا الثسار السرجؾة مشيسا استفعيمي مع التؾصية بزرورة  
عمى أف رؤية ورسالة الجامعة في صػرتيا السقتخح  السذاركيغ في وضع الترػرالخبخاء 
ششصا محميًا  ، وتدعى إلى تحقيق السيدة التشافدية لجامعةمراغة بصخيقة جيجةالحالية 

عمع والبحث العمسي وخجمة ، وأف تكػف رائجة في مجاالت التعميع والتوإقميسيًا وعالسياً 
تحقيق السيدة التشافدية  ، وىحا يتفق مع الترػر السقتخح الحػ يدعى إلىالسجتسع

والػصػؿ بجامعة ششصا في مختمف التخررات إلى تحقيق مخكد متقجـ في 
، بتحجيث بخامجيا ومقخراتيا جامعات خلؿ الخسذ سشػات القادمةالترشيفات العالسية لم

، في مجاالت التجريذ والبحث العمسيلتػاكب أخخ التصػرات العمسية والتكشػلػجية 
مؤسدات خجمة السجتسع لديادة اإلنتاجية بسختمف السؤسدات والتخصيط لسداعجة 

 .الخجمية واإلجتساعية بالسجتسع 
االستراتيجية التي يسكؽ صياغتيا لجامعة طشظا لتحقيق  ألىداف( الغايات وا6/1)

 التشافدية ليا في وعائفيا الثالث  السيزة
عغ غيخىا مغ الجامعات  االغايات ىى الشتائج الشيائية لمجامعة التي تسيدىإذا كانت    

الجامعة  األىجاؼ االستخاتيجية ىى الشتائج السصمػب تحؿيقيا لتخجسة رؤيةو . السساثمة
إضافة بعض  الدادة الخبخاءالترػر السقتخح مغ خلؿ ؼيقتخح  .ورسالتيا إلى واقع عسمي

ق لتحقيوذلػ لجامعة طشظا عمى األىداف االستراتيجية الحالية االستراتيجية  ألىدافا
 ، ومشيا: السيزة التشافدية ليا في وعائفيا الثالث

   إعجاد الكػادر األكاديسية والفشية اللزمة لسقابمة احتياجات السجتسع السرخؼ
ـ السجربيغ والسصمػبيغ إعجادًا راؾيًا ومخنًا لسقابمة  5131والعخبي والجولي حتى عاـ 

 ججات العرخ.االحتياجات الستغيخة ومدت
  لسشاسبة عمسيًا لسذكلت البيئة والسجتسع في محافطة الغخبية تقجيع الحمػؿ ا

 بجسيػرية مرخ العخبية .
   ششية وسساحة بشاء الذخرية السرخية والحفاظ عمى اليػية وتشسية ؾيع الػ

 .السػاششة لجػ الصلب
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   تقجيع بخامج دراسات عميا متسيدة تديع في تصػيخ السجتسع وتأىيل الباحثيغ
 .شيجية والفكخية والعمسيةاتيع السوتشسية قجر 

   بخامج الجراسات العميا الجامعية الستقصاب أكبخ عجد مغ الصلب تدػيق
 .لتحديغ الػضع التشافدي لمجامعة الجارسيغ مغ الجوؿ األخخػ 

  ا وعالسيا وتعسيق محميالجامعات الستسيدة  تشذيط التبادؿ الثقافي والعمسي مع
 االستفادة مشيا. 

ديع في تحقيق السيدة التشافدية التي يسكغ أف ت  الستراتيجية مالمح الخظة ا (6/7)
 :لجامعة ششصا في وضائفيا الثلث

 ستراتيجية لقظاع التعميؼ والظالب:    مالمح الخظة اال( 6/7/2)
الحخص مغ جانب اإلدارة الجامعية بسختمف مدتػياتيا عمى  ويتزسغ ذلظ 

ذ الستزسشة بالخصة االستخاتيجية تصبيق مؤشخات السيدة التشافدية في مجاؿ التجري
بعس مؤشخات تمظ الخصة مع تزسيغ  ،صاع التعميع والصلب بجامعة ششصاالحالية لق

والػاردة في الترشيفات العالسية  بياالتي لع تتػفخ  السيدة التشافدية في مجاؿ التجريذ
 الصلبالستعمقة بقصاع التعميع و  مؽ أىؼ السؤشراتولعل  .لمجامعات واألدب التخبػؼ 

مايمي  التي يسكغ أف ت ديع في تحقيق السيدة التشافدية لجامعة ششصا في مجاؿ التجريذو
: 
   التحجيث السدتسخ لمقػانيغ والتذخيعات الخاصة بالتعميع الجامعي عمى ضػء

 .التػجيات العالسية السعاصخة
  حتية ، وتػفيخ البشية التالسقخرات اإللكتخونية في التجريذعمى  االعتساد زيادة

تصػيخ البخامج الجراسية ، خونيةالتكشػلػجية اللزمة لترسيع وتفعيل السقخرات اإللكت
تصػيخ البخامج والسشاىج ، ياجات سػؽ العسل السحمي والعالسيبالجامعة لتمبي احت

ث يمبي السشياج متصمبات والسقخرات الجراسية عمى أساس الؿيسة السزافة لمصالب بحي
امج األكاديسية وتحجيثيا لتػاكب أحجاث التصػرات العمسية وإعادة مخاجعة البخ الجارسيغ، و 

تقييع البخامج األكاديسية في ضػء معاييخ الجػدة العالسية وتصػيخ السحتػؼ الجراسي 
تخريز ميدانية الستحجاث . ىحا فزل  عغ بحيث يعكذ معاييخ الجػدة السصمػبة

وزيادة ، تكشػلػجي والسعخفيعالسي البخامج أكاديسية ججيجة ودعسيا لكى تػاكب التصػر ال
االىتساـ بالتخررات البيشية . علوة عغ التصبيقات العسمية بالبخامج التعميسية بالجامعة
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استحجاث بخامج بيشة ججيجة متسيدة و  ،ف بيغ األقداـ السختمفة بكل كميةمغ خلؿ التعاو 
 .لتخررات الججيجةت سػؽ العسل مغ اغيخ تقميجية لتمبية احتياجات السجتسع ومتصمبا

   استخجاـ تقشيات تكشػلػجية حجيثة في مػاكبة التصػر في أساليب التعميع والتعمع و
عجاد وذلظ إل السعمػمات في السػاقع العالسية التجريذ وتػضيف اإلنتخنت لمػصػؿ إلى

 .وتأىيل الخخيجيغ في ضػء متصمبات سػؽ العسل السحمي والجولي
  ت وميكشتيا واستخجاـ أدوات تقػيع حجيثة ومتشػعة تصػيخ نطع التقػيع واالمتحانا

ائيع في البخامج لؿياس ميارات الصمبة وقجاتيع الفكخية وإعصاءىع الفخصة إلبجاء آر 
السصخوحة بحخية، مع وضع معاييخ ألساليب التقػيع والتأليف في ضػء السعاييخ 

 العسل بشطاـ الداعات الجراسية السعتسجة، و العالسية
  احتياجاتيع في الػقت  لتمبيةلصلب الػافجيغ أو مكتب  خاصةػفيخ إدارة ت

 وضع خصة لجراسة احتياجات الصلب الػافجيغ مغ البخامج التعميسية، و السشاسب
اخل التػسع في التبادؿ الصلبي مع جامعات أخخػ دوالتجريبية واعتسادىا وتفعيميا، مع 

بالجامعة في ضػء خبخات  يةتجويل البخامج التعميس مرخ وخارجيا في شتي السجاالت،
، مع بخامج أكاديسية مذتخكة مع جامعات أخخػ )محمية أو عالسية( تقجيع، و بعس الجوؿ

 .سا يخجـ شبيعة التخررات السختمفةإعجاد بخامج تجريبية في مجاؿ ريادة األعساؿ ب
 عقج شخاكات وبخوتػكػالت وتحالفات مع الجامعات العالسية السخمػقة السرشفة عالسيًا،

تخريز أكثخ مغ مقخر بالمغة اإلنجميدية كستصمب جامعي ميع لتديل عمى الجارسيغ و 
ء السعمػمات مغ مرادرىا األصمية والتعامل مع متصمبات تجويل التعميع والبخامج استقا

 .الجراسية
   تصػيخ البشية التحتية لمجامعة وتقػيع اإلمكانيات والسػارد الستاحة والسخافق

وتحجيثيا بذكل ػجية وتػفيخىا وملءمتيا لمعسمية التعميسية وتصػيخىا التعميسية والتكشػل
بالسخاجع الحجيثة والسجلت الستخررة  يادعس مغ خلؿ مثل السكتبات مدتسخ

في قػاعج البيانات اشتخاؾ السكتبة الخقسية لمجامعة يات العمسية ورؾيًا وإلكتخونيًا، والجور 
والخجمات  الخقسية لألستفادة مغ السرادر السعخؼية ، وتصػيخ األنطسةاإللكتخونية العالسية

ىحا  التحجيث السدتسخ لمسػاقع اإللكتخونية لكميات الجامعة .السعمػماتية العالسية، مع 
ث ؛ بحيالستػافخة بالجامعة لسعامل والػرش والسجرجاتكافة االتذغيل الكامل لفزًل عغ 
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تزعو إدارة لمحـخ ججوؿ زمشي نسا يػضع ليا إال تكػف قاصخة عمى كمية بعيشيا، و 
  .بحيث تدتغل ألكبخ عجد مسكغ مغ الداعاتالجامعي 

   أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة؛ بيجؼ زيادة إعادة صياغة مشطػمة تجريب
كفاءتيع، تشسية قجرات أعزاء ىيئة التجريذ والعامميغ بالجامعة في استخجاـ التقشيات 

عزاء ىيئة التجريذ أل ػفيخ البخامج التجريبيةت، الحجيثة والتعمع الحاتي واإللكتخوني
 استخجاميا. الستعمقة بتصػيخ البخامج والسشاىج الجامعية وميارات

   تػفيخ مشاخ وبيئة عسل ونطع داعسة لتحديغ األداء واإلبجاع والتصػيخ والعسل
تحديغ الخعاية الرحية واالجتساعية مغ خلؿ  الجساعي التعاوني والتفػؽ والتسيد

دارية لمعامميغ بالجياز ة ألعزاء ىيئة التجريذ والعامميغ بالجامعة والتشسية اإلالسقجم
 اإلدارؼ.

  مغ مختمف أنحاء العالع  استقصاب الكفاءات الستسيدة مغ أعزاء ىيئة التجريذ
، وخاصة الحاصميغ عمى جػائد عالسية مخمػقة مثل جائدة تحت مدسى" أستاذ زائخ"

ستعادة العقػؿ العمسية العسل عمى اتيع، و تيع وامكاناللستفادة مغ خبخا، وذلظ نػبل
زيادة كفاءة أعزاء ىيئة مع جامعات الجوؿ الستقجمة. السياجخة مغ الجامعة إلي 

في السجاالت العمسية  مغ خلؿ ابتعاثيع إلى جامعات الجوؿ الخائجةالحالييغ التجريذ 
ذ برفة مدتسخة ومشتطسة بسا تقييع األداء التجريدي ألعزاء ىيئة التجريوالتخبػية، مع 

 .، وربط مدتػػ األداء بالسحفدات الساليةرتقاء بأدائيعيؤدػ لل
   تحقيق التشسية الذخرية الستكاممة لمصلب فكخيًا وشخريًا وسمػكيًا مغ خلؿ

التػسع في األنذصة والخعاية ، تقجيع الخجمات الزخورية والتخفييية داخل الحـخ الجامعي 
دراسة الخجمات السقجمة لمصمبة ومقارنتيا ، السجف الجامعية السشاسبةتػفيخ ، الصلبية

، تػفيخ الحخية الكاؼية لمصمبة لمتعبيخ عغ آرائيع برخاحة ومػضػعية بسثيلتيا العالسية
غ والصلب ذوػ االحتياجات تجاه البخامج والسقخرات الجراسية واالىتساـ بالصلب السػىػبي

. مداعجة ة مدئػلة عغ رعاية ىؤالء الصلبعمسي ؛ مغ خلؿ إنذاء مخاكدالخاصة
؛ مغ خلؿ إلغاء الكتاب تعمع الحاتيالصلب عمى اكتداب ميارات التعمع وخاصة ال
تػفيخ لتحزيخ لمعاـ الجراسي الججيج و الجامعي وتذجيع عسمية البحث عغ السعخفة مع ا

وكحلظ شلب كل ما يخز شلب السخحمة الجامعية األولى قبل بجء العاـ الجراسي 
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عغ تجػيج العلقة بيغ الصالب والييئة التجريدية والجياز  ىحا فزلً . الجراسات العميا
 اإلدارؼ بالكمية أو الجامعة

  وتقميل التكجس الصلبي ندبة أعزاء ىيئة التجريذ إلى الصلب بالجامعة مخاعاة
شمبة البكالػريػس  ندبة خخيجي شمبة الجكتػراه إليزيادة لتحقيق جػدة السشتج والخخيج ، 

 ستذيادات العمسية لسػقع الجامعة.زيادة عجد اال ،بالجامعة
 :مالمح الخظة االستراتيجية لقظاع الدراسات العميا والبحؾث( 6/7/1) 

الحخص مغ جانب اإلدارة الجامعية بسختمف مدتػياتيا عمى  ويتزسغ ذلظ 
تزسشة بالخصة االستخاتيجية السالبحث العمسي تصبيق مؤشخات السيدة التشافدية في مجاؿ 

بعس تمظ الخصة بجامعة ششصا، مع تزسيغ  الجراسات العميا والبحػثالحالية لقصاع 
والػاردة في الترشيفات  بياالتي لع تتػفخ البحث العمسي مؤشخات السيدة التشافدية في 

ات الجراسالستعمقة بقصاع  ولعل مؽ أىؼ السؤشرات. العالسية لمجامعات واألدب التخبػؼ 
في مجاؿ التي يسكغ أف ت ديع في تحقيق السيدة التشافدية لجامعة ششصا و العميا والبحػث
 :مايمي البحث العمسي 

   مرادر تسػيمية تػفيخ مبحث العمسي مغ خلؿ السيدانية السخررة لزيادة
زيادة الجعع ت الصبيعة التصبيؿية في الجامعة، زيادة تسػيل السذخوعات البحثية ذا، بجيمة

زيادة الجعع لتصػيخ السعامل البحثية ، سالي والحػافد لتذجيع البحػث الستسيدة والسبتكخةال
 واستحجاث مخاكد لمتسيد واالبتكار ،ومخاكد ووحجات التسيد البحثي القائسة

  البحث العمسي لخجمة السجتسع وتشسية البيئة مغ خلؿ خصط خسدية  تػضيف
ارتباط البحػث العمسية و  ، ات السختمفةلسذخوعات بحثية بيشية تحقق تكامل التخرر

ربط البحػث العمسية بالسذكلت الػاقعية لمسجتسع ،  بحل مذكلت السجتسع وتشسيتو
مغ خلؿ الذخاكة السجتسعية مع جيات اإلنتاج والرشاعة وكحلظ مع  وإيجاد حمػؿ ليا

جريذ تذجيع أعزاء ىيئة التلمبحث العمسي داخل مرخ وخارجيا،  السؤسدات الجاعسة
عقج اتفاؾيات تعاوف بحثية التي تخجـ السجتسع والبيئة، للسياـ في السذخوعات ال

وبخوتػكػالت بيغ الكميات والجامعات والسؤسدات الرشاعية في السجتسع في مجاؿ 
االستفادة مغ نتائج البحػث العمسية مغ خلؿ تصبيقيا وتحػيميا إلى  ،البحث العمسي
 لتدػيق البحػث بالجامعة.إنذاء مخكد ، و بخاءات اختخاع
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   دعع الشذخ الجولي لألبحاث في ، العمسية السحكسة عالسياً  البحػثزيادة ندبة
عجد السشذػرات البحثية لمجامعة الحاصمة  زيادة، و مجلت عالسية ذات معامل تأثيخ عاؿ

، البحث العمسيفي مجاؿ جػدة السعاييخ ب اإللتداـبدبب  عمى جػائد أو مكافآت دولية
إصجار دوريات  ،عجد األبحاث السشذػرة لمباحثيغ بالجامعة عمى اإلنتخنت ةزياد

لجامعة السحكسة وزيادة عجد دوريات امتخررة لمجامعة بسعاييخ دولية ومحكسة 
 .إنذاء مكتب لمعلقات الجولية واالتراؿ بالسجلت والجامعات األجشبيةوالسشذػرة دوليًا، 

  عزاء ىيئة أ  تذجيعديغ بالجامعة، و ساتحة الستسيكخسى أل أستاذ استحجاث
 ، تػفيخ عجد كافي مغفي السؤتسخات القػمية والجوليةعمى تقجيع البحػث العمسية  التجريذ

ابتعاث شمبة ، السخمػقةاألجشبية عزاء ىيئة التجريذ لمجامعات السيسات العمسية أل
ات الشادرة مع لستفادة مغ الخبخات العالسية في التخررلالجراسات العميا إلى الخارج 

وضع شخوط لعػدتيع لمعسل داخل الجامعة لمسداىسة في الشيػض بالسكانة العمسية 
  لمجامعة ودعع البحث العمسي. 

  وضع خصة أو خخيصة بحثية لكل ة البحثية السشاسبة لبحث العمسي؛ تػفيخ البيئ
قدع أو تخرز في ضػء الخصة البحثية لمجامعة والسشبثق مشيا الخصط البحثية 

ت واالتراالت لخجمة البحث العمسي، تػفيخ تقشيات ججيجة لتكشػلػجيا السعمػمامكميات، ل
لتدييل العثػر عمسية بالجامعة إنذاء وتحجيث قاعجة بيانات لجسيع البحػث والخسائل ال

ل مع السكتبات عمييا بأقل جيج ووقت، تجييد قاعات السكتبة بالتقشيات الحجيثة، والتػاص
تشديق بيغ ال بيا، االشتخاؾ لصمبة الجراسات العميا ، وخفس رسػـوالسػاقع العالسية

جيج واإلمكانات عمى بحػث حتى ال يتع ىجر الػقت وال الجامعة ومخاكد البحػث
تدييل اإلجخاءات اإلدارية ودفع السرخوفات الخاصة بتدجيل بخاءات  ،متذابية

 االختخاع.
   التػسع في إنذاء امعة، د لتصػيخ البحث العمسي بالجإنذاء مخكالتػسع في

إنذاء ، تفعيل أنذصة وخجمات وحجة بخاءات االختخاع بالجامعة، مخاكد التسيد البحثي
تذجيع البحػث  ،مجيشة بحثية جامعية تزع العجيج مغ السخاكد البحثية الستخررة

إنذاء كمية مدتقمة لمجراسات العميا ، خامج دراسات عميا بيشة التخرراتإنذاء ب البيشية، 
 ا تخررات مختمفة ومتشػعة لجييا اعتساد مالي وبذخؼ خاص بيا .بي



006 

   اسية بالجامعة وضع كافة السعمػمات عغ بخامج الجراسات العميا وخصصيا الجر
تشػيع البخامج و ا الباحثيغ مغ مختمف دوؿ العالع، ؛ حتى يخجع إلييعمى شبكة اإلنتخنت

يا ومشاقذة مجػ استجابتيا لستصمبات التعميسية السقجمة في مخحمة الجراسات العميا وتقػيس
اإلشخاؼ في الجراسات حرخ ، زيادة اإلؾباؿ عمى ىحه السخحمة سػؽ العسل مسا ي ديع في

العميا عمى أعزاء ىيئة التجريذ السشتجيغ ذوؼ الكفاءة البحثية والسذيػد ليع باإلجادة 
  .في ىحا السجاؿ 

  تحرل عمى البحػث الخائجة التي ، والتخكيد الباحثيغ الستسيديغ عالسياً  قصاباست
االشتخاؾ في السذخوعات البحثية السقجمة مع جيات عمى أفزل الجػائد العالسية، 

تذجيع حخكة ، مسذاركيغ في مذخوعات بحثيةل العمسي إمكانية التفخغ إتاحة ، عالسية
مقابل السكافآت السشاسبة في ، ومشح سذخوعات البحثية الخائجة عالسياً التخجسة لمسخاجع وال

نذخ وتجاوؿ البحػث الجيجة بيغ الجامعات وتصبيق نتائجيا لتحقيق الفائجة  ،ذلظ
 السصمػبة .

 : خدمة السجتسعمالمح الخظة االستراتيجية لقظاع ( 6/7/7)
الحخص مغ جانب اإلدارة الجامعية بسختمف مدتػياتيا عمى  ويتزسغ ذلظ 

الستزسشة  وتشسية البيئة سعخجمة السجتتصبيق مؤشخات السيدة التشافدية في مجاؿ 
بعس تمظ الخصة بجامعة ششصا، مع تزسيغ  ليحا القصاعبالخصة االستخاتيجية الحالية 

والػاردة في الترشيفات العالسية لمجامعات  بياالتي لع تتػفخ مؤشخات السيدة التشافدية 
ت ديع في لتي يسكغ أف او  ولعل مؽ أىؼ السؤشراتوالستعمقة بيح السجاؿ.  واألدب التخبػؼ 

 :مايمي  وتشسية البيئة خجمة السجتسعفي مجاؿ تحقيق السيدة التشافدية لجامعة ششصا 
   سػؽ العسل مغ خلؿ ومتصمبات السحيط بالجامعة دراسة احتياجات السجتسع

دعع الذخاكة السجتسعية مع قصاعات التشسية واإلنتاج والخجمات وحجات متخررة، 
عقج بخوتػكػالت واتفاؾيات شخاكة مع حث العمسي، و والسؤسدات الجاعسة لمب والرشاعة

افي والسعخفي والبحثي جامعات وجيات محمية وعالسية لتػشيج أواصخ التبادؿ الثق
حاضشات لألعساؿ إنذاء و ذاء وادؼ لمتكشػلػجيا، وإنوالسجتسعي، تذجيع نقل التكشػلػجيا 

كأحج مؤسدات رشاعية كآليات داعسة لتحقيق شخاكة حؿيؿية بيغ الجامعة والسؤسدات ال
ادة الذخاكة مع مؤسدات السجتسع الخجمية واإلنتاجية وتفعيل دور زي، السجتسع السحمي

الجامعة في خجمة السجتسع وتحػيمو مغ مجخد دور تكسيمي يأتي بعج التجريذ والبحث 
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التعاوف مع ووضع أىجاؼ استخاتيجية لتحؿيقيا ، العمسي إلى فمدفة وغاية أساسية 
 إلنتاجية والسشطسات الجولية لحل السذكلت السجتسعية الحالية والسدتقبمية ،السؤسدات ا

وزيادة عجد األبحاث التصبيؿية ذات الرمة السباشخة بسذاكل السجتسع اإلقترادية 
 واالجتساعية والبيئية وتقجيع حل عسمي قابل لمتصبيق لسذكمة واقعية يػاجييا السجتسع .

؛ لشقل السعخفة العمسية إلى التصبيق العسمي في قصاع عقج شخاكات مع مشطسات األعساؿ 
 األعساؿ .

  وضع صيغ غيخ تقميجية في التعميع الجامعي مثل الجامعة السشتجة ، والجامعة
 االستثسارية، والجامعة مغ أجل الرشاعة، والجامعة التكشػلػجية ، وجامعة العسل .

  مكتب  وإنذاء ،العمسية لمسجتسع في شتي السجاالتتقجيع االستذارات
تشطيع قػافل دورية لمترجؼ لبعس وتشسية البيئة، للستذارات الخاصة بخجمة السجتسع 

 السذكلت التي يعاني مشيا السجتسع السحمي .
  دعع و  تفعيل السخاكد والػحجات ذات الصابع الخاص التابعة لكميات جامعة ششصا

، ع بسؤسداتو السختمفةوالسجتس بالجامعةاالتراؿ بيغ الػحجات ذات الصابع الخاص 
تدػيق الخجمات ، االىتساـ ب تصػيخ أساليب اإلعلف عغ األنذصة السجتسعية بالجامعة

 ةإنذاء وحج ،الجامعية لمسجتسع ، وتجييد مشافح تدػيؿية ليا وإتاحتيا لمسدتفيجيغ
تدػيق نتائج األبحاث العمسية التصبيؿية لمرشاعة والقصاع الخاص  بالجامعة.تدػيق لم

 . شديق مع الجيات السدتفيجة ورؤساء السذخوعات البحثيةبالت
   التي يسكشيع أعزاء ىيئة التجريذ عمى األنذصة السجتسعية السصمػبة و إشلع

، وإعجاد قاعجة بيانات بأسساء أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السداعجة في تحؿيقيا
  السعاونة بكل قدع عمسي شاممة أىع الخجمات التي يسكغ تقجميا . 

   تقػية روابط الجامعة والكميات بسجتسع الخخيجيغ والتحديغ السدتسخ في
إنذاء وحجة لخبط الخخيجيغ الخجمات الجامعية السجتسعية  مغ خلؿ  ػدةجمػاصفات 

بدػؽ العسل محميًا وإقميسيًا ودوليًا ، وإعجاد قاعجة بيانات بأسساء الخخيجيغ بكميات 
بط مذاريع التخخج في الجامعة بدػؽ العسل ، ر  الجامعة ومتابعة تقجميع الػضيفي،

 وتشفحىا بالتعاوف مع مؤسدات السجتسع في بيئة العسل الحؿيؿية .
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  البخامج والسذخوعات السػجيو لمتشسية السحمية وبخامج وخجمات التعميع  فيلتػسع ا
إنذاء كميات لمسداىسة في التشسية السدتجامة ،  وتػضيف إمكانات الجامعة ،السدتسخ

 جتسع تحػػ التخررات السصمػبة أو التي بيا عجد لمس
  تح قشػات اتراؿ دائسة وغيخ تقميجية بيغ الجامعة والرشاعة والسجتسع وتحجيج ف

االستعانة ببعس  ،احتياجات سػؽ العسل والرشاعة )التجريبية والتكشػلػجية واإلنتاجية(
بعس السحاضخات رجاؿ األعساؿ الشاجحيغ في السجاالت السختمفة؛ لمؿياـ بإلقاء 

تػضيف أبحاث ، والجروس العسمية في الكميات التي تكػف الجراسة بيا متعمقة بالسجاؿ 
 شمبة الجراسات العميا في تأدية الستصمبات التشسػية .

 :لجامعة طشظا السيزة التشافدية تحقيقاستراتيجيات ( 6/4)
حقيق السيدة وؼيسا يمي عجد مغ االستخاتيجيات التي مغ السسكغ استخجاميا لت 

 :لجامعة ششصا في وضائفيا الثلث التشافدية
وتقػـ ىحه االستخاتيجية عمى أساس تقجيع الجامعة استراتيجية التكمفة األقل:  -6/4/2

 .خجمات )تعميسية وبحثية ومجتسعية( ال تقل ؾيسة عغ خجمات مثيلتيا وبأسعار أقل
عمى أساس تقجيع خجمات )تعميسية وتقػـ ىحه االستخاتيجية  :استراتيجية التسيز -6/4/1

وبحثية ومجتسعية( مغ نفذ نػعية الخجمات التي تقجميا الجامعات السشافدة ، ولكشيا 
مغ الكفاءة والفعالية، ومشيا الجػدة  ذات شابع يسيدىا عغ ىحه الخجمات بجرجة عالية

دسعة السخمػقة اللخيادة التكشػلػجية، الكفاءات االستخاتيجية، االعالية واألداء الستسيد، 
التدػيق األفزل لجحب سية، ريادة الدػؽ عمى السجػ البعيج، لمجامعة ومكانتيا العم

، وفي أسمػب العسل ، بتكار واإلبجاع )في تقجيع الخجمة، وفي االستخاتيجيةاالفيجيغ تالسد
 أو الصالب( . وفي خمق فائجة ججيجة لمسدتفيج

خاتيجية عمى أساس التخكيد عمى إشباع تقػـ ىحه االست :استراتيجية التركيز -6/4/7
حاجات خاصة لسجسػعة معيشة مغ السدتفيجيغ، أو التخكيد عمى سػؽ جغخافي محجد ، 
أو التخكيد عمى قصاع محجد مغ الدػؽ بجاًل مغ التعامل مع الدػؽ كمو ، وتعتسج 

جات الجامعة في بشاء ىحه االستخاتيجية عمى تػجيو الخجمات الجامعية لتلئع مع احتيا
، ومعخفة الخرائز والسسيدات والتفزيلت ؽ محجد وفئة محجدة مغ السدتفيجيغالدػ 

التي يخغبػف فييا ؛ لغخض تحؿيقيا مسا يؤدػ إلى جحبيع إلى الجامعة وتحقيق ميدة 
 ليا.  تشافدية
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تقػـ ىحه االستخاتيجية عمى أساس بشاء أسػاؽ لع  :استراتيجية السحيط األزرق  -6/4/4
ة ، جامع، باألخح بأفكار تتلءـ مع شبيعة البيئة التي تػاجج بيا التػجج مغ قبل 

واالندحاب مغ األسػاؽ القائسة التقميجية ، والتي تتسيد بخجماتيا ومشتجاتيا السعخوفة ، 
وازدحسيا بالسشافديغ ، والمجػء إلى أسػاؽ ججيجة ؛ نطخًا لسا تحققو مغ فخص يرعب 

ية ؛ مسا يدسح لمجامعة باالستفادة مغ الفخص إيجادىا عمى مدتػػ األسػاؽ التقميج
الججيجة الستاحة أماميا، ومغ بيغ أىجاؼ ىحه االستخاتيجية: تعجيل الخجمة أو السشتج ، 
مع انذاء حرة سػؾية ججيجة مغ خلؿ استيجاؼ عسلء أو مدتفيجيغ محتسميغ، 

يدبق وأف  والقزاء عمى والحج مغ ـيسشة السشافديغ داخل القصاع، وتقجيع خجمات لع
عخضت عمى مدتػػ ىحا القصاع ؛ حيث تعكذ ىحه االستخاتيجية الفكخ القائع عمى 

 االبتكار، وتقجيع مشفعة تسشح السؤسدة الجامعية سػقًا بأكسمو ال مجخد حرة سػؾية .
تدتخجـ نقاط القػة الجاخمية لمجامعة  :(SO)الشسؾ والتؾسع استراتيجية  -6/4/5

 حة في بيئتيا الخارجية .للستفادة مغ الفخص الستا
تدعى إلى الحج مغ نقاط الزعف  :(WO) التظؾير والتحديؽاسترانيجية  -6/4/6

 الفخص الستاحة في بيئتيا الخارجية . ثسارالجاخمية لمجامعة عغ شخيق است
: تدتخجـ نقاط القػة الجاخمية لمجامعة (ST) الثبات واالستقرارستراتيجية ا -6/4/7

 يخ التحجيات الخارجية .لتجشب أو تقميل تأث
: تدعى إلى تقميل نقاط الزعف الجاخمية لمجامعة (WT)االنكساشاستراتيجية  -6/4/8

 وتجشب أو تقميل التحجيات الخارجية .
 :متظمبات تشفيذ الخظة االستراتيجية لجامعة طشظا (6/5)

ستصمبات لتشفيح الخصة االستخاتيجية لجامعة ششصا حتى يػجج مجسػعة مغ ال 
 :   ، وىىمجامعة في وضائفيا الثلثشى ليا تحقيق السيدة التشافدية ليتد
  متظمبات مادية، ولعل مؽ أىسيا:  -6/5/2
  حث عغ تػفيخ مػارد مالية ، ومجػ كفايتيا والبمرادر التسػيل الستاحة تحجيج

 إضاؼية.
  داىسات الػحجات ذات الصابع وضع خصة لتشسية السػارد الحاتية وتفعيل م

وتصػيخ فخص التسػيل غيخ الحكػمي؛ لتحديغ البحػث واألنذصة التجريدية ، الخاص
 والسجتسعية .
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   اللـز لتحقيق االستسخارية في جيػد التحديغ والتصػيخ بالجامعة  الجععتػفيخ
سػحات التصػيخ السدتيجفة وضع مػازنات تكفي بكل احتياجات وشو ، وكمياتيا السختمفة

 لمجامعة.
   ة، وزيادة الفاعمية التعميسية والقجرة السؤسدية مغ أجل التحتي البشيةتصػيخ

فدة الذجيجة عمى االرتقاء بالسدتػػ السعخفي والسيارؼ لمصلب ؛ وذلظ لديادة السشا
 السدتػػ السحمي.

   ومخاكد بحثية ومشذآت خجمية ججيجة ؛ لديادة القجرة التشافدية  كمياتإنذاء
 البحثية والسجتسعية الستشػعة.لمجامعة ، وتمبية االحتياجات التعميسية و 

   الجامعات العالسية في إدارة وتسػيل البحث العمسي،  وتجارب خبخاتدراسة
ؿ تخريز جدء كبيخ مغ إجسالي الشاتج القػمي إلجخاء البحػث التصبيؿية أسػة بالجو و 

 الخائجة في مجاؿ البحث العمسي.
   اح مشيا في ضػء والتدييلت البحثية وإعادة تػزيع الست اإلمكاناتتجعيع

 .األولػيات البحثية
   الجامعة السشتجة والتي تدػؽ خجماتيا ومشتجاتيا لتحقيق السػارد  بسبجأاألخح

 السالية اللزمة ليا .
  ؛ومشيا متظمبات بذرية -6/5/1
 تصػيخ الكػادر البذخية )األكاديسية واإلدارية( كساً  ونػعًا . -2/2/5/0
لمدادة أعزاء ىيئة التجريذ والييئة السعاونة عمى  زيادة اإلنتاج العمسي -2/2/5/5

 السدتػػ السحمي والعالسي .
إعادة الشطخ في السياـ التي تمقى عمى عاتق أعزاء ىيئة التجريذ،  -2/2/5/3

وإحجاث نػع مغ التػازف بيغ التجريذ والبحث العمسي وخجمة السجتسع، مع زيادة عجد 
 ىيئة التجريذ السذيػد بكفاءتيع البحثية . الداعات السخررة لمبحث العمسي لألعزاء

تشسية ميارات وقجرات أعزاء ىيئة التجريذ والعامميغ بالجامعة عغ شخيق  -2/2/5/2
 التجريب السدتسخ .

   تفعيل خبخات أعزاء ىيئة التجريذ والعامميغ بالجامعة في مػاقع عسميع، مع
 ة وتحقيق التسيد في األداء .والذفاؼية والسداءلة والسدئػلي الجػدةااللتداـ بتػكيج 
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  عقج نجوات لمؿيادات الجامعية واإلدارية والصلب بيجؼ نذخ الػعى بصبيعة
الخصة االستخاتيجية لمجامعة وأىسيتيا ، وااللتداـ الػاضح والرخيح مغ كل أجيدة 

 الجامعة وكمياتيا نحػ تشفيح رؤية الجامعة ورسالتيا .
  الجامعة ودعع كمياتيا ماديًا ومعشػيًا، مذاركة األشخاؼ السجتسعية في أنذصة
تعسيع السذاركة الذعبية في السجالذ الجامعية )مجمذ الجامعة، مجالذ الكميات( و 

 .والتي تزع رجاؿ أعساؿ وأصحاب ميغ ومسثمي نقابات بجانب األكاديسيغ 
 : ومشيا متظمبات تكشؾلؾجية  -6/5/7
  مة لتصػيخ العسل األكاديسي استخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات اللز  عمىالتجريب

 والبحثي والسجتسعي .
  اإلدارؼ وربط اإلدارات إلكتخونيا لمسداىسة في إنجاز العسل . العسلتصػيخ 
 األنطسة الخقسية للستفادة مغ السرادر السعخؼية والخجمات السعمػماتية  تصػيخ

خارات للزمة التخاذ القوسيػلة الػصػؿ لمسعمػمات ا الخجماتلتحديغ العالسية؛ 
 .اإلدارية

  تجريدية وتكشػلػجية فاعمة لتجريب الصلب عمى التعمع الحاتي،  أساليبتػفيخ
وتذجيع الصاقاعات اإلبجاعية لجييع ، ونذخ روح التعمع الحاتي، وتػفيخ مػارد التعمع 

 الحاتي الحجيثة السيدخة التي تمبي حاجات السجتسع ومتصمبات سػؽ العسل .
 : ومشيا متظمبات إدارية  -6/5/4
 شبقا للحتياجات والفخص الستاحة بسا يزسغ تعديد وتختيب األولػيات  تحجيج

 وتحديغ جسيع أنذصة الجامعة .
 الؿيع التي تتعمق بالعسل الجساعي والثقة والػالء وزيادة الخضا الػضيفي لجػ  تشسية

 العامميغ بالجامعة، وتزسغ ؾيع حاكسة داخل الخصة االستخاتيجية تؤكج عمى مبجأ
 التشافدية في اإلنتاج سػاء أكاف ذلظ بحثا عمسيا أو رأس ماؿ بذخؼ 

 ثقافة الجػدة وتصبيقيا؛ وذلظ بػضع نطاـ لتػثيق إجخاءات العسل مع  تفعيل
التخكيد عمى العسميات السيسة والحيػية؛ بحيث تػجو لتمبية احتياجات السدتفيجيغ مغ 

يع إدارات الجامعة وقصاعاتيا الخجمة، وتصبيق قػاعج وأساليب ضساف الجػدة في جس
 الثلث بكفاءة وفاعمية .
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   مذاركة جسيع الؿيادات األكاديسية واإلدارية وأعزاء ىيئة التجريذ ومعاونييع
 .في تشفيح الخصة االستخاتيجية يعصى قػة إلنجاح التشفيح  بالجامعةوالعامميغ 

  الجءوب  تػفيخ مشاخ مغ اإلبجاع في العسل، يزسغ تكامل األفكار والدعى
األداء بسا يحقق دواـ التسيد باعتباره األساس الدميع لمشجاح، وإنذاء  بسشطػمةللرتقاء 

 ىيئة أو مخكد لكل كمية مدتقل لمبحث والتصػيخ واإلبجاع.
  مكافأة األداء الستسيد؛ فاألداء الستسيد ىػ وسيمة الجامعة لتحقيق رؤيتيا

لجامعية التي تدتيجؼ مكافأة الستسيديغ ورسالتيا، وذلظ مغ خلؿ العجيج مغ األنذصة ا
 مغ الصلب وأعزاء ىيئة التجريذ والعامميغ .

  والخبخات مع الجامعات العخبية واألجشبية لتأىيل الؿيادات وإثخاء  السعمػماتتبادؿ
 السعارؼ ومػاكبة التصػر العمسي العالسي .

 غ مغ تكامل خصط الجامعة مع خصط الكميات واإلدارات، ودعػة السدتفيجي
 الخجمات الجامعية لإلسياـ في وضع ىحه الخصط وتحؿيقيا .

  الجيػد بيغ كل أشخاؼ العسمية التعميسية بالجامعة مغ أجل تحقيق ؾيسة  تزافخ
مزافة ال يسكغ أف يحؿيقيا شخؼ بسفخده ، وذلظ مغ خلؿ تفعيل دور المجاف 

 الستخررة ذات الخمؽيات العمسية والعسمية الستشػعة . 
   قاعجة معمػمات متكاممة عغ السباني، والتجييدات، والسعامل والقاعات، تػفيخ

وإعجاد الصلب خلؿ الخسذ سشػات الدابقة، ومعجالت التخخج واحتياجات السجتسع ، 
 ومتصمبات سػؽ العسل .

   الكميات وأقداميا وترػراتيا بذأف كيؽية تحقيق جػدة السشطػمة  مقتخحاتدراسة
خيجيغ، والسذكلت البحثية التي يجب أف تتزسشيا الخصة التعميسية والصلب والخ

 البحثية لمجامعة، وتحجيج دور الجامعة في خجمة السجتسع وحل مذكلتو .
  الستعمقة بإجخاءات قبػؿ وجحب شلب الجراسات العميا  الدياساتتصػيخ

 .السرخييغ والػافجيغ 
 يئة التجريذ مخاجعة لػائح وسياسات وأنطسة وإجخاءات االبتعاث ألعزاء ى

 . بالجامعة وتقػيع مجػ صلحية جية االبتعاث وبخامجيا ومخخجاتيا
   إعادة تقييع كافة ما تقجمو الجامعة مغ خجمات لمسجتسع مغ استذارات ونجوات

ودورات تأىيل وتجريب والتعميع السدتسخ والسذاريع السذتخكة لخجمة السجتسع في جسيع 
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اءتيا ومقجار التسػيل الستاح ألنذصة خجمة قصاعاتو ومدتػاىا ومجػ فعاليتيا وكف
 السجتسع .

  في شخيقة اختيار رئيذ الجامعة ونػابو وعسجاء الكميات ووكلءىع  الشطخإعادة
بالذفاؼية والكفاءة ؛ لكى نقخر أفزل ما لجيشا مغ  بحيث يتع اإلنتخاب أو االختيار

عمى أداء الجامعة  كفاءات، واالبتعاد عغ ثقافة الػالء الذخري الحػ تشعكذ سمباً 
 وتحقيق ميدتيا التشافدية .

  في الجامعة عمى كافة السدتػيات واألصعجة تخسيخ ثقافة العسل االستخاتيجي
وكمياتيا؛ بحيث يربح جدءًا أصيًل مغ الكياف التشطيسي واإلدارؼ  وقصاعاتياوإداراتيا 

 لمجامعة .
 :طشظاآليات متابعة وتقؾيؼ الخظة االستراتيجية لجامعة ( 6/6)

اآلليات لستابعة وتقػيع الخصة االستخاتيجية لجامعة ششصا بسا ويػجج مجسػعة مغ  
 ا :يسكشيا مغ تحقيق السيدة التشافدية في وضائفيا الثلث، مشي

  إعجاد نطاـ لمستابعة والتقييع لفاعمية وكفاءة استخجاـ السػارد، ووضع خصة شػارغ
في التشفيح وؾياس الشتائج ، ودراسة أداء لسػاجية السخاشخ السحتسمة، وتقييع التقجـ 

 العامميغ بالخصة االستخاتيجية .
  التشديق بيغ مختمف قصاعات الجامعة اإلدارية السدئػلة عغ العشاصخ السختبصة

بالخصة، وتدييل ميسة فخيق العسل في الخصة؛ لستابعة تقاريخ التقجـ واالتراؿ والتعاوف 
 ع الجورؼ لكافة مخاحل الخصة .مع السدتفيجيغ مغ الجامعة ، والتقيي

  تحجيج مؤشخات تقييع األداء في كل مخحمة مغ مخاحل الخصة االستخاتيجية وتقييع
 . مخخجات كل نذاط والتكمفة والعائج

 ؛ لستابعة التشفيح والتقييع بشاء عمى السعاييخ عقج اجتساعات دورية شيخية
واتخاذ اإلجخاءات الترحيحية، ومقارنة اإلنجاز الفعمي باألنذصة السخصصة،  السػضػعة،

ورفع التػصيات إلى رئيذ الجامعة مباشخة، وإعجاد تقخيخ نرف سشػؼ لمجشة العميا 
 السدئػلة عغ تشفيح الخصة االستخاتيجية ومتابعتيا .

 تقديع الخصة االستخاتيجية وخصط العسل الخسدية إلى خصط سشػية، وتحجيج 
خصة العسل الدشػية إلى خصط عسل نرف ، وتقديع األنذصة السصمػب تشفيحىا كل سشة

سشػية؛ لتدييل عسمية إعجاد تقاريخ اإلنجاز والستابعة الشرف سشػية، ومتابعة األنذصة 
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التي تدشج إلى جيات خارج إدارة الجامعة أو إلى خبخاء مغ الخارج أثشاء عسمية التشفيح؛ 
 وذلظ لمتأكج مغ حدغ أداء مخخجات ىحه األنذصة .

 سػارد البذخية السصمػبة، وكحلظ متابعة تػفيخ التجفقات الشقجية متابعة تػفيخ ال
 السصمػبة لتشفيح كل نذاط حدب البخنامج الدمشي لمخصة .

  تفعيل وحجة التخصيط االستخاتيجي وتقييع األداء بالجامعة في إعجاد الخصة
 االستخاتيجية لمجامعة ومتابعة تشفيحىا وتقييسيا .

د السادية والسعشػية والثػاب والعقاب وفق معاييخ معمشة وضع نطاـ فعاؿ لمحػاف -9/6/8
 )الذفاؼية والسحاسبية( .

 معؾقات تشفيذ الترؾر السقترح  (6/7)
مغ الستػقع أف يعتخض تشفيح الترػر السقتخح بعس السعػقات، والتي يسكغ أف تؤثخ    

 عمى نجاح عسمية التصبيق، ومغ أىع ىحه السعػقات ما يمي :
 إدارية وتشغيسية ومشيا : معؾقات  6/7/2
  ضعف تصبيق رؤية الجامعة ورسالتيا بالرػرة السصمػبة؛ نتيجة لػجػد الكثيخ

 . مغ الرعػبات التي تحػؿ دوف ذلظ
   بيخوقخاشية المػائح والقػانيغ السشطسة لمعسل داخل الجامعة. 
  تػافخ السعمػمات الكاؼية عغ احتياجات السؤسدات والييئات اإلنتاجية  قمة
  . لسجتسعية السختمفةوا
 البشية التحتية واألساسية والتكشػلػجية بالجامعة . ضعف مشاسبة 
  وجػد رقابة إيجابية تدسح بالقزاء عمى االنحخافات داخل الجامعة .قمة 
  القادة األكفاء القادريغ عمى تشسية ميارات العامميغ بالجامعة . قمة 
 امعة .الذفاؼية بيغ األفخاد داخل الجالسداءلة و  ضعف 
 استخجاـ الجامعة لتكشػلػجيا اإلعلـ واالتراؿ وعجـ مدايخة التصػرات  ضعف

 الحجيثة .
  االلتداـ بالسػاصفات الجولية لمجػدة .قمة 
 حاصمة عمى االعتساد داخل الجامعة.قمة عجد الكميات والبخامج األكاديسية ال 
 . ضعف العسل كفخيق داخل الجامعة 
  والشسصية القاتمة لإلبجاع .انتذار االتجاىات التقميجية 
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 معؾقات متعمقة بأعزاء ىيئة التدريس ومشيا :   6/7/1
   غياب ثقافة السيدة التشافدية لجػ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة. 
  جامعة وتحديغ مػقع ماىتساـ أعزاء ىيئة التجريذ بتحقيق السيدة التشافدية ل قمة

 .الجامعة في الترشيفات العالسية لمجامعات 
  تجريب أعزاء ىيئة التجريذ عمى استخاتيجيات تحقيق السيدة التشافدية ضعف .  
  تحسل أعزاء ىيئة التجريذ أعباء تجريدية كبيخة مسا يؤثخ عمى أدائيع البحثي

 والسجتسعي .
  ضعف اإلنتاج البحثي ألعزاء ىيئة التجريذ وقمة الشذخ العمسي في السجلت

 الجولية .
  جـ ألعزاء ىيئة التجريذ نطيخ خجماتيع التجريدية قمة العائج السادؼ السق

 والبحثية والسجتسعية .
   أساسى عمى السحكخات الجامعية أو الكتاب الجامعي كسرجر  الصلباعتساد 

عمى الحفع واالستطيار االمتحانات والتعميع بالجامعة معطع اعتساد و  لمسعخفة
 .واالستخجاع

  البحث واإلبجاع  السخكدة وغياب فكخاعتياد الصلب عمى السعمػمات الجاىدة و
 . والتعمع الحاتي

 شخيقة  أساليب تقميجية في التجريذ مثلأعزاء ىيئة التجريذ  غالبية استخجاـ
، وىحا ال يػاكب التصػرات السحاضخة باعتبارىا الصخيقة األساسية لمتعميع بالجامعة

  الحجثية.
 ي عمى نطاـ الفرمييغ نطاـ الجراسة في معطع مؤسدات التعميع الجامع اعتساد

 الجراسييغ، في حيغ نجج الجامعات الستقجمة تقػـ عمى نطاـ الداعات الجراسية السعتسجة.
  ضعف بخامج التبادؿ األكاديسي بيغ الجامعات السختمفة محميًا وعالسيًا عمى

 والصلب . أعزاء ىيئة التجريذمدتػػ 
  عي سػاء عمى مدتػػ قمة وجػد نطاـ لتقػيع األداء بسؤسدات التعميع الجام

 الجامعة أو الكمية أو القدع لتقػيع أداء عزػ ىيئة التجريذ .
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   غياب التػازف في القبػؿ بيغ مختمف التخررات ، مسا يؤدػ إلى زيادة ندبة
الخخيجيغ في مجاالت العمـػ اإلندانية مقابل انخفاض الخخيجيغ في مجاالت العمـػ 

 التصبيؿية .
 سجتسع والبيئة الخارجية ومشيا : معؾقات متعمقة بال  6/7/7
 ضعف ثقة السجتسع بالجامعة . 
 . ضعف الخبط بيغ البحث العمسي ومتصمبات السجتسع والتشسية 
  قمة تػافق مخخجات مؤسدات التعميع الجامعي مع متصمبات سػؽ العسل؛ وذلظ

نطخًا لعجـ اشتخاؾ قصاع العسل في تحجيج سياسة القبػؿ، وعجـ تعاوف جيات تخصيط 
 لقػػ العاممة مع خخيجي السؤسدات الجامعية . ا
 ارتفاع معجؿ البصالة في السجتسع؛ مسا يزخ بالجافعية لجػ الصلب في 

، وبالتالي انخفاض الكفاءة الجاخمية والخارجية التحريل العمسي والخسػب والتدخب
  لسؤسدات التعميع الجامعي .

 والتغيخات التكشػلػجية أو  التغيخ السدتسخ في احتياجات الصلب أو السدتفيجيغ
 االقترادية أو القانػنية . 

 معؾقات متعمقة بالتسؾيل ومشيا :   6/7/4
 . عجـ كفاية السػازنة السخررة لمجامعة سشػيًا 
  ارتفاع تكمفة البحث والتصػيخ التكاليف السختفعة لتصبيق فكخ السيدة التشافدية و

  . واألنذصة االبتكارية
  لتحقيق االستسخاية في جيػد التحديغ والتصػيخ بالجامعة تػفخ الجعع اللـز قمة

 . وكمياتيا مغ جانب اإلدارة العميا
   تخدؼ األوضاع االقترادية سػء تػزيع السػارد السالية و. 
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 تشفيذ الترؾر السقترح معؾقات  آليات التغمب عمى (6/8)
، فيح الترػر السقتخحتشمعػقات  يػجج مجسػعة مغ اآلليات يسكغ مغ خلليا التغمب عمى

               وىى :
 اآلليات اإلدارية : ومشيا   6/8/2
   تبشي الجامعة سياسات واضحة تعكذ رؤيتيا ورسالتيا وتيجؼ إلى تحديغ

مدتػػ عسميات السشطػمة الجامعية أكاديسيًا وإداريًا بسا يزسغ تحقيق أىجافيا 
  . العالسيةو  واإلقميسيةاالستخاتيجية وتحقيق الخيادة السحمية 

  مخونة المػائح واألنطسة والتذخيعات واإلجخاءات التي تؤثخ عمى كافة القػؼ
 البذخية بالجامعة مع التأكيج عمى أسذ ومعاييخ الشداىة والذفاؼية والسداواة 

  احتياجات السؤسدات والييئات اإلنتاجية والسجتسعية بمعمػمات  إنذاء قاعجة
 . السختمفة

  التراؿ ومدايخة التصػرات الحجيثةتكشػلػجيا اإلعلـ وااستخجاـ الجامعة ل ،
تحػيل كافة اإلجخاءات والخجمات لمذكل اإللكتخوني لمتيدخ عمى السدتفيجيغ والباحثيغ و 

 ة الفئات الستعامميغ مع الجامعة .وكاف
 خقابة يدسح بالقزاء عمى االنحخافات داخل الجامعة .موجػد نطاـ فعاؿ ل 
   اء القادريغ عمى تشسية ميارات العامميغ بالجامعة.األكف القادةاختيار 
  استثسار جسيع السػارد السالية والبذخية والتكشػلػجية بالجامعة لتمبية احتياجات

 الستعمسيغ .
  االبتكار .وتذجع تػفيخ مشاخ عمسي وتكشػلػجي يدسح بػجػد بيئة جامعية تجعع 
  و مؤسدات التعميع وجػد إشار تشطيسي يحكع إدارة التغييخ الحػ تتعخض ل

 الجامعي .
  االستعانة بشطع إدارية حاصمة عمى شيادة األيدو وتحجيث وتصػيخ الخصة

 . االستخاتيجية لمكميات
  والداـ كميات ، ػ العالسيمخاعاة معاييخ جػدة التعميع الجامعي عمى السدتػ

شحػ األمثل الجامعة بتصبيق السعاييخ األكاديسية السخجعية والدعى الجاد لتصبيقيا عمى ال
 لمحرػؿ عمى االعتساد .
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 :  بأعزاء ىيئة التدريس ومشيااآلليات خاصة    6/8/1
 ثقافة السيدة التشافدية لجػ أعزاء ىيئة التجريذ بالجامعة  نذخ. 
  جامعة وتحديغ مػقع ماىتساـ أعزاء ىيئة التجريذ بتحقيق السيدة التشافدية ل

 .الجامعة في الترشيفات العالسية لمجامعات 
  تجريب أعزاء ىيئة التجريذ عمى استخاتيجيات تحقيق السيدة التشافدية  . 
 ة .أعزاء ىيئة التجريذ الستسيديغ عمسيًا وبحثيًا لمعسل بالجامع استقصاب 
   ؤثخ عمى أدائيع ت بحيث الأعزاء ىيئة التجريذ عمى تجريدية العباء األتقميل

 .البحثي والسجتسعي 
 عزاء ىيئة التجريذ لتحديغ فعالية الصلب االىتساـ بالتشسية السيشية أل

 والجامعة وكفايتيسا .
 .زيادة اإلنتاج البحثي ألعزاء ىيئة التجريذ والشذخ العمسي في السجلت الجولية 
  زيادة العائج السادؼ السقجـ ألعزاء ىيئة التجريذ نطيخ خجماتيع التجريدية

  والبحثية والسجتسعية
 في  الجامعة والصلب داخل كميات لتجريذندبة أعزاء ىيئة ا التػازف بيغ

 التخررات السختمفة .
   عقج لقاء سشػؼ لخؤساء الجامعات مع مسثميغ مغ أعزاء ىيئة التجريذ لسشاقذة

 قزاياىع وتصػيخىا .
   تشسية الجانب االبتكارؼ لمباحثيغ بالجامعة؛ مغ خلؿ عقج البخامج التجريبية

حػث السجعػمة وبخاءات االختخاع والسشح الجولية الستسيدة السختبصة بالشذخ الجولي والب
وغيخىا وبشاء اتجاىات إيجابية لمباحثيغ نحػ أخلؾيات البحث العمسي، ودور البحث 

 العمسي في التشسية الذاممة لمسجتسع .
   مغ الشجوات والسؤتسخات تيجؼ إلى نذخ الؿيع الجاعسة لمشيػض  سمدمةعقج

جريذ بالجامعة، وعقج لقاءات مع السبجعيغ بالبحث العمسي بيغ أعزاء ىيئة الت
والسختخعيغ لتذجيع الباحثيغ عمى السديج مغ بخاءات االختخاع ، وعقج نجوات لعخض 

 .خبخات الحاصميغ عمى الجػائد ونقميا لغيخىع مغ الباحثيغ بالجامعة 
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  التػسع في التبادؿ الصلبي في مجاؿ التجريب والتجريذ والبحػث مع الجامعات
ة ومخاكد األبحاث، واإلفادة مغ العصمة الريؽية في سفخ بعس الصلب لمسخاكد األجشبي

 البحثية والحرػؿ عمى دورات تجريبية تديع في تدػيق الخجمة محميًا .
 :  بالسجتسع والبيئة الخارجية ومشيااآلليات خاصة    6/8/7
 . عقج علقات شخاكة بيغ الجامعة والجامعات الخاصة والعالسية 
   مع الجامعات في الجوؿ الستقجمة مغ خلؿ تبادؿ الػفػد العمسية  االرتباطزيادة

 والبعثات واإلشخاؼ السذتخؾ وتفعيل بخوتػكػالت التقارب الػرؾية بالجامعة . 
   العالسية بتقجيع خجمات تعميسية وبحثية السحمية واإلقميسية و الشفاذ إلى األسػاؽ

 ليف أقل وخمق فخص تدػيؿية ومدايا ججيجة .ومجتسعية عالية الجػدة وتقشية حجيثة وتكا
   دراسة متصمبات سػؽ العسل السحمي والجولي وملحقة الستغيخات باستخجاـ

 تقشيات السعمػمات واالتراالت .
   االبتكار واإلبجاع والتججيج وسخعة االستجابة الستسيدة الحتياجات السدتفيجيغ أو

عمى خجمات الجامعة مغ الرعب عمى  الصلب وإضافة ؾيسة نادرة أو فخيجة مغ نػعيا
 الجامعات السشافدة أف تحاكييا أو تقمجىا وغيخ قابمة ألف يحل محميا أػ بجيل .

  الػصػؿ إلى الدػؽ بصخيقة أفزل وأكفأ مغ السشافديغ مغ خلؿ اكتداب
السعخفة وبشاء القجرات التي تسكغ الجامعة مغ الؿياـ بػضائفيا الثلث بصخيقة أكثخ كفاءة 

 تستع بالسيارة والخبخة والقػة والدمصة في البيئة الخارجية. وال
   التأثيخ اإليجابي في مجركات العسلء أو الصلب وباقي الستعامميغ مع الجامعة

وتحفيدىع عمى استسخار وتصػيخ التعامل وتحقيق وتعطيع الؿيسة السدتفجة مغ الجامعة 
ويزسغ لمجامعة البقاء  مغ وجية نطخىع مسا يخفع مغ درجة ثقتيع في الجامعة

 واالستسخار في الدػؽ .
   إعجاد خخيصة بحث قػمية تمبي احتياجات السجتسع وتديع في حل مذكلتو

وتكػيغ اتجاىات لجػ الصلب والباحثيغ نحػ ربط البحث العمسي بقزايا السجتسع 
 .والقجرة عمى حل السذكلت باستخجاـ السعخفة الستاحة والقجرة عمى التعمع الحاتي 

  والجامعات العالسية الستقجمة للستفادة مغ خبخاتيا إجخاء التػأمة بيغ الجامعة. 
   االستذعار البيئي وخمق التجاوب بيغ الجامعة وبيئتيا بسا تفخزه مغ فخص

 جاخمي والكفاءة التشطيسية .وتيجيجات مع الحفاظ عمى االستقخار ال
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غ لتتساشي مع التصػرات العرخية عقج دورات تجريبية لتشسية ميارات الخخيجي -6/3/00
والعمسية وتأىيميع لدػؽ العسل ، وعقج نجوات ودورات تػعية بأىع السذاكل التي تػاجو 

 . الخخيجيغ في السجتسع السحمي وكيؽية التغمب عمييا
 بالتسؾيل ومشيا : اآلليات الخاصة  6/8/4
  اية في جيػد لتحقيق االستسخ ؛ التسػيل الكافي مغ قبل الجامعةالجعع و  خيتػف

السػارد اللزمة  وتػفيخالتحديغ والتصػيخ بالجامعة وكمياتيا مغ جانب اإلدارة العميا 
 لتحقيق السيدة التشافدية لمجامعة .

  شخاكة بيغ الجامعة ومؤسدات القصاع العاـ والخاص وتػجيو األبحاث  إنذاء
 والسختخعات لخجمة وتصػيخ تمظ السؤسدات .العمسية 

  جامعة السشتجة التي تزع وحجات إنتاجية وحاضشات ومرانع فكخة ال تصبيق
 ومدارع ومذاغل تشتج سمعًا وتقجـ خجمات تجر عمييا وعمى شلبيا وأساتحتيا دخًل جيجًا.

  في تػفيخ مرادر غيخ حكػمية لمتسػيل الجامعة مثل التشػع في بخامج  االبتكار
 .سفتػح الجبمػمات السيشية والستخررة وعائج بخامج التعميع ال

  جيات دولية وجامعات عالسية لتػفيخ فخص داعسة لمباحثيغ  معتفعيل شخاكة
 بالجامعة كسبتعثيغ أو شلب مشح .

   لمجػدةنائب رئيذ الجامعة  مشرباستحجاث . 
  . إنذاء صشجوؽ لمػقف البحثي 
   التعاقج مع الجيات الخارجية وبعس مؤسدات السحتسع السجني عمى تسػيل

 ة .البحػث التصبيؿي
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029. 
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الجامعة وخدمة السجتسع تؾجيات عالسية معاصرة ، (: 5105شارؽ عبج الخؤوؼ عامخ ) .22

 مؤسدة شيبة لمشذخ والتػزيع ، القاىخة .
: استخاتيجية الجامعات الجدائخية في تحديغ تختيبيا ضسغ ( 5102الصاىخ ميسػف ) .26

العخبي الجولي الخامذ لزساف جػدة ، ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ   Web metricsترشيف
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  – 216مارس ، جامعة الذارقة ، اإلمارات ، ص ص  2 – 3التعميع العالي ، السشعقج في الفتخة مغ 
202   . 

: تصػيخ القجرة التشافدية لمجامعات السرخية في ضػء خبخات (5101عبج الباسط دمحم دياب ) .27
وتجارب جامعات بعس الجوؿ الستقجمة ، بحث مقجـ إلى السؤتسخ العمسي الدشػؼ الثامغ عذخ بعشػاف " 

فبخايخ ، كمية  2 – 2اتجاىات معاصخة في تصػيخ التعميع في الػشغ العخبي " ، السشعقج في الفتخة مغ 
 .0213 – 0522ص ص  ( ، 3ي سػيف ، السجمج )التخبية ، جامعة بش

(: ضعف القجرة التشافدية 5101عبج الفتاح عبج الخحسغ عبج السجيج، مخوة سسيخ حجازؼ ) .28
جامعة السجمة السررية لمدراسات التجارية، لمجامعات السرخية والدبيل إلى دعسيا واالرتقاء بيا، 

 .222-250(، ص ص 5(، العجد )32السشرػرة، السجمج )
( : التخصيط االستخاتيجي لسؤسدات التعميع العالي في ضػء 5100عبج الكخيع جاسع العسخاني ) .29

نطاـ إدارة الجػدة الذاممة ، ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ العخبي الجولي األوؿ لزساف جػدة التعميع 
ردف ، ص ص مايػ ، جامعة الدرقاء األىمية ، عساف ، األ 05 – 01العالي ، السشعقج في الفتخة مغ 

0-06 
(: التخصيط االستخاتيجي لزساف جػدة مؤسدات التعميع العالي: 5105عمي حسػد عمي ) .21

التحجيات الخاىشة ونساذج التصبيق، السؤتسخ العخبي الجولي الثاني لزساف جػدة التعميع العالي ، السشعقج 
 .22-21فبخايخ، جامعة الدػداف لمعمـػ والتكشػلػجيا، ص ص  00-9في الفتخة مغ 

( : دراسة تحميمية لسعاييخ الترشيفات العالسية لمجامعات 5102عمي عبج ربو حديغ إسساعيل ) .20
أكتػبخ، ص  (،21العجد ) مجمة كمية التربية جامعة طشظا ،وإمكانية تحؿيقيا في جامعة السشرػرة ، 

 .526 -512ص 
ى بحػث ودراسات ( : ضساف الجػدة في مؤسدات التعميع العال5101عساد أبػ الخب وآخخوف ) .25

 ، دار صفاء ، عساف ، األردف .
( : أىجاؼ البحث العمسي ومعػقاتو وسبل تصػيخه لجػ 5105عسار عبجهللا محسػد الفخيحات ) .23

، السجمج  مجمة كمية التربية جامعة قشاة الدؾيسأعزاء ىيئة التجريذ في جامعة البمقاء التصبيؿية ، 
 . 520 – 521( ، ص ص 5( ، العجد )2)

(: استذخاؼ مدتقبل الجامعات العخبية في سياؽ الترشيفات الجولية 5102حسدة الذخبيشي ) غادة .22
، ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ العخبي الجولي الدادس لزساف جػدة التعميع العالي ، السشعقج في الفتخة 

 . 22 – 21فبخايخ ، جامعة الدػداف لمعمـػ والتكشػلػجيا ، ص ص  00 – 9مغ 
( : نسػذج مقتخح لتحديغ أداء الجامعات العخبية في الترشيفات العالسية ، 5102)فارس شارؽ  .22

ورقة عسل مقجمة إلي السؤتسخ العخبي الجولي الخامذ لزساف جػدة التعميع العالي ، السشعقج في الفتخة 
 . 0022 – 0022مارس ، جامعة الذارقة ، اإلمارات ، ص ص  2 – 3مغ 
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اسات في تظؾير التعميؼ الجامعى عمى ضؾء التحديات در (: 5119فتحى دروير عذيبة ) .26
 ، الخوابط العالسية لمشذخ والتػزيع ، القاىخة  .السعاصرة 

(: بخنامج مقتخح لتجريب الؿيادات 5102فتحي عيدي فخج، مفتاح السبخوؾ أبػ عخوش ) .27
بشغازؼ ، العجد  ، جامعة مجمة العمؾم والدراسات االندانيةالجامعية في مجاؿ التخصيط االستخاتيجي ، 

 .07-5(، ص ص 2)
( : ريادية جػدة التعميع الجامعي عمى وفق التخصيط االستخاتيجي : 5106فزيمة سمساف داود ) .28

، السجمج  ، مجمة جامعة االنبار لمعمؾم االقترادية واإلداريةبحث استصلعي لعيشة مغ كميات بغجاد 
 .583 – 523( ، العخاؽ ، ص ص 06( ، العجد )8)

(: تصػيخ سياسة التعميع الجامعي بسرخ في ضػء متصمبات 5102دمحم محسػد علـ )فػزية  .29
 ، كمية التخبية جامعة بشيا.رسالة ماجدتيرتحقيق القجرة التشافدية، 

( : معػقات التخصيط االستخاتيجى بكمية التخبية جامعة 5103ؼيرل دمحم عبج الػىاب سعيج ) .61
ساء األقداـ ، بحث مقجـ إلى السؤتسخ الدشػػ لمجراسات الخخشـػ مغ وجية نطخ اإلدارة العميا ورؤ 

فبخايخ ،   58- 52الجراسات االندانية والتخبػية ، السشعقج فى الفتخة مغ  –العميا والبحث العمسي 
 .  55 -0جامعة الخخشـػ ، السجمج الثاني ، ص ص 

 .ـ5102قاعجة بيانات نطع السعمػمات اإلدارية جامعة ششصا لعاـ  .60
(: تأثيخ الشذخ الجولي عمى تختيب الجامعات في 5102كشاـ صجقى عبج العديد )كخيساف ب  .65

 – 0ص ص ، ( 32، العجد )  Cybrarian Journalالترشيفات العالسية جامعة القاىخة نسػذجًا ، 
02 . 

يع راشج ) .63 مجمة (: استخاتيجيات تحقيق الجػدة الذاممة في الجامعات العخبية ، 5119دمحم إبخـا
 . 002 - 92( ، ص ص 9، العجد ) ية جامعة الفيؾمكمية الترب

يع ) .62 يع عبج العديد إبخـا تجويل التعميع: أحج مجاخل تحقيق السيدة التشافدية  :(5102دمحم إبخـا
(، 62)مجمة كمية التخبية جامعة الدقازيق(، العجد ) مجمة دراسات تربؾية ونفديةلمجامعات السرخية، 

 . 526 – 553ص ص 
بعس مذكلت التخصيط االستخاتيجي بجامعة جشػب  : (5103رمزاف ) دمحم جابخ محسػد .62

 . 63 – 0( ، ص ص 33، العجد ) مجمة كمية التربية جامعة سؾىاجالػادػ دراسة ميجانية ، 
، الجسعية مجمة السعرفة التربؾية(: التشافدية بيغ الجامعات، 5102دمحم صبخؼ الحػت وآخخوف ) .66

 .027-057(، يشايخ، ص ص 2(، العجد )3سجمج )السرخية ألصػؿ التخبية، مرخ، ال
يع ويح ) .67 العالسية لمجامعات ومػقع الجامعات العخبية (: الترشيفات 5103دمحم عبج الخازؽ إبخـا

(، 20، رابصة التخبػييغ العخب،  العجد )، مجمة دراسات عربية فى التربية وعمؼ الشفسمشيا رؤية نقجية
 .032  – 62(، ص ص 3الجدء )
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إصلح التعميع الجامعي السرخؼ في ضػء مذخوعات  :( 5103خ محسػد حشفي )دمحم ماى .68
 .522 – 506( ، ص ص 03، العجد ) مجمة كمية التربية جامعة بؾرسعيدتصػيخ التعميع العالي ، 

( : متصمبات تصبيق إدارة الجػدة الذاممة في الجامعات الدعػدية 5100دمحم دمحم أحسج الحخبي ) .69
( ، 2، السجمج ) مجمة رابظة التربية الحديثةط االستخاتيجي : نسػذج مقتخح ، في ضػء مجخل التخصي

 .  532 – 032( ، ص ص 2( ، الدشة )05العجد )
( : واقع مسارسة مخاحل التخصيط االستخاتيجي بجامعة جازاف مغ 5102دمحم دمحم غشيع سػيمع ) .71

(، 025، العجد )بية جامعة األزىرمجمة كمية التر وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ: دراسة ميجانية، 
 .038-82(، ص ص 5الجدء )

مجػ تصبيق كميات التعميع التقشي الميبية لمتخصيط  (:5102مرصفي عبج هللا محسػد ) .70
االستخاتيجي وأثخه في تفعيل محاور الجػدة الذاممة فييا دراسة ميجانية عمى كميات التعميع التقشي بسجيشة 

( ، ص ص 50( ، العجد )8السجمج )ن الجؾدة في التعميؼ الجامعي ، ، السجمة العربية لزساشخابمذ
59-20. 

(: التخصيط االستخاتيجي وأثخه 5107، دمحم عسخ عمي شقمػؼ )مرصفي عبج هللا محسػد الفقيي .75
عمى تصبيق متصمبات محاور الجػدة الذاممة في التعميع الجامعي مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ 

( ، العجد 51، السجمج ) السجمة العربية لزسان جؾدة التعميؼ الجامعيميبية ، ال  –في جامعة سخت 
  022 – 052( ، اليسغ ، ص ص 58)

 (.https://www.almaany.com) معجع السعاني الجامع متاح عمى مػقع .73
، دار العمع اتيجي لمتربية والتعميؼالتخظيط االستر (: 5101السكاشفي عثساف دفع هللا القاضي ) .72

 واإليساف ، القاىخة .
(: دور الحكاء التشافدي واليشجسة العكدية في تحقيق 5103مشاؿ جبار سخور، حداـ أحسج دمحم ) .72

( ، ص 71( ، العجد )09، السجمج )مجمة العمؾم االقترادية واإلدارية جامعة بغدادالسيدة التشافدية ، 
 . 393 – 373ص 
( : ترػر مقتخح لجعع السيدة التشافدية بالتعميع الجامعي 5102ت مرصفي غشايع )مشاؿ رفع .76

)مجمة كمية التخبية ، مجمة دراسات تربؾية واجتساعية السرخؼ عمى ضػء متصمبات اقتراد السعخفة 
 .215 – 303( ، ص ص2( ، العجد )50جامعة الدقازيق( ، السجمج )

ط االستخاتيجي والسيدة التشافدية العالسية في الجامعات ( : التخصي5102نجاة دمحم سعيج الرائغ ) .77
الدعػدية ، ورقة عسل مقجمة إلي السؤتسخ العخبى الجولي الخامذ لزساف جػدة التعميع العالي ، 

 .351 – 312مارس ، جامعة الذارقة ، اإلمارات ، ص ص  2 – 3السشعقج في الفتخة مغ 
كآلية لمتخصيط  Cellule AQا ضساف الجػدة ( : خلي5103نعيسة يحياوػ ، نجػػ حخناف )  .78

االستخاتيجي في الجامعات الجدائخية ، ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ العخبي الجولي الثالث لزساف 
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أبخيل ، جامعة الديتػنة ، األردف ، ص ص  2 – 5جػدة التعميع العالى ، السشعقج في الفتخة مغ 
676- 683 . 
( : فمدفة التخصيط االستخاتيجي وضخورتيا 5102مفتاح )نػر الجيغ الصاىخ عبج الدلـ   .79

لسؤسدات التعميع العالي ، ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ العخبي الجولي الخابع لزساف جػدة التعميع 
 312-311أبخيل ، جامعة الدرقاء ، األردف ، ص ص  3 – 0العالي ، السشعقج في الفتخة مغ 

قع الجامعات العخبية مغ الترشيفات العالسية ، ورقة : مػ (5103نػر اليجػ بػشبة وآخخوف ) .81
 5عسل مقجمة إلى السؤتسخ العخبي الجولي الثالث لزساف جػدة التعميع العالي ، السشعقج في الفتخة مغ 

 . 225 – 231ص ص ،  أبخيل ، جامعة الديتػنة األردنية ، األردف 2 –
ي في تييئة مخخجات التعميع العالي في : دور التخصيط االستخاتيج (5102ىالة دمحم فػزػ عيج ) .80

(، ص ص 02، العجد )السجمة الدعؾدية لمتعميؼ العالى الػشغ العخبي لتمبيو متصمبات سػؽ العسل، 
22-003. 

(: الجػدة الذاممة والبحث العمسي في مؤسدات التعميع العالي 5102ىيثع جبار شو وآخخوف ) .85
الجولي الخامذ لزساف جػدة التعميع العالي السشعقج في  العخبية، ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ العخبي

 .659-602مارس، جامعة الذارقة، اإلمارات، ص ص  2-3الفتخة مغ 
(: متصمبات تحقيق القجرة التشافدية بالجامعات السرخية 5102وضيئة دمحم أبػ سعجة وآخخوف ) .83

(، ص 0(، الجدء )011لعجد )، امجمة كمية التربية جامعة بشيادراسة حالة عمى جامعة السشرػرة، 
 .012-22ص 
( : مجػ تػافخ مؤشخات التخصيط االستخاتيجي مغ وجية نطخ الصمبة 5105وفاء دمحم األشقخ ) .82

في جامعة اربج األىمية في األردف ، بحث مقجـ إلى السؤتسخ العخبي الجولي الثاني لزساف جػدة التعميع 
 الجامعة الخميجية ، مسمكة البحخيغ.أبخيل ،  2 – 2العالي ، السشعقج في الفتخة مغ 
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