
306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوذج مقرتح لرفع القدرة التنافسية جلامعة 
امللك سعود يف ضوء معايري التصنيفات العاملية 

 للجامعات
 *عبد هللا بن خمد بن إبساهيم العباد

 

 

 اللاإلاُت الخصيُفاث ملاًحر طىءفي  ؾلىص اإلالً لجاملت الخىافؿُت اللضعة عفم مخؼلباث جدضًض بلى الضعاؾت َضفذ _امللخص

اصة ملترح همىطج صُاغت وبلى ؾلىص، اإلالً لجاملت الخىافؿُت اللضعة عفم ملىكاث جدضًض بلى َضفذ هما للجاملاث،  اللضعة لٍؼ

 زالٌ مً الىصفي، اإلاىهج كلى الضعاؾت واكخمضث للجاملاث، اللاإلاُت الخصيُفاث ملاًحر طىء في ؾلىص اإلالً لجاملت الخىافؿُت

بى مشل الؿلىصًت الجاملاث بلع جغجِب جظمىذ التي اللاإلاُت الخصيُفاث كىاثم جدلُل  البدثي والخصيُف Webo matrix ماجغهـ ٍو

 اللالمي والخصيُف م،2014 لللام قىغهاي وجصيُف ؤلاؾباهُت، باللاصمت ماغى س ي بؽ ملامل جصضٍع الظي SCImago للجاملاث

 اللالمي الخصيُف مؿخىي  كلى الغاثضة الىماطج بلع وججاعب زبراث جدلُل كلى الضعاؾت اكخمضث هما.م2015 لللام للجاملاث

 لجاملت الخىافؿُت اللضعة لغفم ملترح همىطج جلضًم جم الضعاؾت جهاًت وفي الخصيُف، ملضمت جدخل التي َاعفاعص حاملت مشل للجاملاث

ٌ  وججاعب زبراث طىءفي  ؾلىص اإلالً  اللغبُت الجاملاث جصيُف كاثمتفي  مخلضمت مغاهؼ كلى خصىلها ؤحل مً وطلً اإلاخلضمت الضو

  اإلالترح الىمىطج جظمً وكض واللاإلاُت،
 

غ في جمشلذ ؤَضافا غ الجامعي، الخضَعـ وؿُفت جؼٍى غ الللمي، البدث وؿُفت وجؼٍى  وؿُفت وجؼٍى

 ؾلىصًت حاملاث زمـ جصبذ ألن حؿعى والتي م2030 الؿلىصًت عئٍت مم جتزامً التي اإلاىؼللاث بلع جظمً هما اإلاجخمم، زضمت

 جدضًض وهظلً للخىفُظ، الالػمت آلالُاث مً مجمىكت اإلالترح الىمىطج جظمً هما م،2030 في صولُت حاملت 200 ؤفظل مً ألاكل كلى

 .الخىفُظ في اإلاكاعهت الجهاث جدضًض مم الخىفُظ، جىاحه التي اإلالىكاث

 .الجاملاث ،ؾلىص اإلالً حاملت ،اللاإلاُت الخصيُفاث ،الخىافؿُت اللضعة: املفتاخية الكلمات
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 طىء في سعىد امللك لجامعة التنافسية القدزة لسفع مقترح نمىذج

 للجامعات العاملية التصنيفات معاًير
 قدمة. امل1

غ وجىمُت        اإلاجخمم في وافت حلض الجاملاث الغهحزة ألاؾاؾُت لخؼٍى

اإلاجاالث؛ فمنها ًيبم الفىغ اإلاؿدىحر الظي ٌلخمض كلى البدث والخجغبت 

اإلالملُت، واإلاىهج الللمي اإلاخسصص، وهي وؾُلت اإلاجخمم هدى مؿخلبل 

ؤفظل، وملالجت للؿلبُاث وألاػماث، ومدللت للخلضم والغفاَُت 

لظغوعي اإلايكىصة للمجخمم، وفى ؿل اإلاخغحراث اللاإلاُت، ؤصبذ مً ا

هـام الخللُم الجامعي؛ إلاىاحهت الخدضًاث اإلاؿخجضة في  بكاصة الىـغ 

وجلبُت الاخخُاحاث اإلاجخملُت التي هخجذ كنها، ومً زم حؿعى الجاملاث 

غ  ا مً اإلااؾؿاث بلى البلاء والىمى، واللمل كلى جؼٍى هغحَر

الاؾتراجُجُاث وجىفُظَا لخظمً لها جدلُم ؤَضافها، ولىً الجاملاث 

ذ جىاحه جدضًاث حضًضة متزاًضة منها الخدضًاث اإلاالُت، ؤصبد

واإلاىافؿت اإلادلُت والضولُت، وطغىغ مخؼلباث ؾىق اللمل اإلاخىىكت 

 .واإلاخغحرة

وفي ؿل طلً ؤصبذ الخللُم الجامعي ؤخض كىاصغ الخلضم      

الاكخصاصي والخىىىلىجي والاحخماعي، واإلادغن ألاؾاؽ لنهظت ألامم، 

الخخالٌ مياهت بحن الضٌو اإلاخلضمت؛ مً َىا ؤصبذ  ووؾُلت اإلاجخملاث

الخىافـ الخلُلي الظي ًجغي آلان بحن صٌو اللالم َى الخىافـ في 

غ الخللُم بصفت كامت والخللُم الجامعي بصفت زاصت ]  ].1جؼٍى

وهـغا لتزاًض ؤَمُت الجاملت في مجخمم اإلالغفت والخىافؿُت اللاإلاُت      

في الىـغ بلى بوكاء حاملاث كاإلاُت اإلاؿخىي  للجاملاث، بضؤث صٌو هشحرة

 وػىُا ؛ ألن الجاملاث جلىم بضوع عثِـ في كملُت 
 
باكخباع طلً َضفا

الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماكُت، وحلؼػ اللضعة كلى بًجاص وبث اإلالغفت 

والخىىىلىحُا، ومدفؼة كلى الىمى الاكخصاصي والخىافؿُت اللاإلاُت، هما 

ولت كلى الخىافـ في الؿىق اللالمي للجاملاث كً ؤجها حلؼػ كضعة الض

م خُاػة اإلالغفت اإلاخلضمت، وجىُُفها واؾخدضاثها ؿهغث  وبالخالي[ 2] ػٍغ

هىكُت مً الجاملاث طاث اإلاؿخىي اللالمي اؾخجابت لخدضًاث اللىإلات؛ 

للىصٌى بلى الامخُاػ ألاواصًمي كلى اإلاؿخىي اللالمي، ألامغ الظي ؤصي 

ت لألمام إلاجابهت الخىافـ  بالجاملاث بلى اللُام بضفلت اؾتراجُجُت كٍى

ؿخىي اللالمي اإلاخصاكض، َاصفت مً طلً بلى جدلُم اإلاياهت طاث اإلا

 ].3اللالمي ]

ت وكاصعة كلى       بن بوكاء حاملت كاصعة كلى اإلاىافؿت ًخؼلب كُاصة كٍى

لت  وطم عئٍت مىاؾبت إلاؿخلبل الجاملت، وجىفُظ َظٍ الغئٍت بؼٍغ

 ؤو 
 
م ٌؿاهض اللُاصة، ؾىاء ؤواهىا هىابا فلالت، هما ًدخاج الى فٍغ

ً، لخىفُظ َظٍ الخؼت، وبلى فهم وامل لغوح ال خؼت مؿدكاٍع

ً كلى جؼبُم الغئٍت باإلاهاعاث  اإلااؾؿُت، وبلى ؤن ًيىهىا كاصٍع

 ].4] اللملُاجُت الالػم

ت لضزٌى الخللُم الجامعي خلبت اإلاىافؿت كلى        ومً اإلالالم اإلالُاٍع

ل، وال ًمىً طماهه بال  اإلاؿخىي اللالمي؛ طمان اؾخلغاع مصاصع الخمٍى

الجىصة، بدُث  مً زالٌ ماؾؿاث حاملُت خللذ ؤكلى ملضالث

ٌؿخسضم الخىافـ بحن مسخلف اإلااؾؿاث الجاملُت ول ما ًغجبؽ 

بملاًحر الجىصة الكاملت، وجخىكف صعحت جدلُم الجاملاث لخلً اإلالاًحر 

ت ألاواصًمُت بدُث جظمً  كلى مضي ما ًخاح لها مً الاؾخلاللُت والخٍغ

لت التي  َظٍ الاؾخلاللُت بػالق ًض الجاملت في جسصُص مىاعصَا بالؼٍغ

 ].5جىـم كىاثضَا في مسخلف اإلاجاالث ]

وال قً ؤن اؾخلالٌ الجاملت ًخم مً زالٌ الخدؿحن الىىعي       

للجاملاث، ووطم بغامج للللىم الخضًشت واإلاؿخلبلُت، واؾخسضام هـم 

حللُمُت خضًشت، وحلمُم جغابؽ ماؾؿاث الخللُم بلؼاكاث ؤلاهخاج 

البدثي وجىمُت الخمحز وعكاًت والخضماث، وجىمُت الخلاون والخباصٌ 

ـ،  ىبحن، وبوكاء حىاثؼ ألاصاء الجامعي اإلاخمحز ألكظاء َُئت الخضَع اإلاَى

وصكم جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاٌ، وصكم ألاوكؼت الؼالبُت 

بالجاملت وعفم هفاءة زضمت الجاملت للمجخمم، وجىمُت البِئت، 

ؿُت مؿخىكب ت ملؼُاث مجخمم والاؾخمغاع باالَخمام بىؿُفتها الخضَع

 [6اإلالغفت في بػاع مفهىم ؤوؾم مً الخللُم مضي الخُاة ]

وكض اَخمذ ألاوؾاغ البدشُت في آلاوهت ألازحرة بماؾؿاث الخللُم 

ض وملاعض،  غ ؤخضزذ زىعة بحن مٍا اللالي والبدث الللمي وكضمذ جلاٍع

غ الظي كام بيكٍغ ملهض الخللُم اللالي بجاملت حُاو   وللل ؤبغػَا الخلٍغ

جىهج بكىغهاي بالصحن كً ؤفظل الجاملاث كلى مؿخىي اللالم، 

غ في ًىهُه The Ranking Group وؤػلم كلُه اؾم ، وكض وكغ َظا الخلٍغ

م ألاواصًمي  2003 مً زالٌ مىكله ؤلالىترووي جدذ مؿمى الخلٍى

 The Academic Ranking of World Universities للجاملاث اللاإلاُت

(ARWA)ؿدىض َظا  ، وكض حظب َظا م اهدباٍ اللالم ؤحمم، َو الخلٍى

م كلى ألاصاء ألاواصًمي والبدثي للماؾؿاث الجاملُت اإلااؾؿاث  الخلٍى

[5.[ 

د       اللالي  ى بكالن هخاثج جصيُفاث الجاملاث وماؾؿاث الخللُمـٍو

كلى مؿخىي اللالم ول كام بتركب هبحر؛ ألن اإلاغاجب التي جدصل كليها 

ىـ بلى خض هبحر مؿخىي الخلضم الللمي لبلضاجها. الجاملاث اإلاصىفت حل

 في البلضان اإلاخلضمت التي جىحض فيها 
 
ولم ٌلض َظا الاَخمام مدصىعا

، بل بضؤث بلع World-Class Universities" حاملاث الىسبت اللاإلاُت

، ولم 
 
البلضان الىامُت جخابم باَخمام هبحر هخاثج جلً الخصيُفاث ؤًظا

ًت بملٌؼ كً طلً زاصت وؤجها جىفم بسخاء جىً الجاملاث الؿلىص

كلى كؼاق الخللُم اللالي مما ًجللها جخؼلم الى ؤن ًىلىـ طلً كلى 

حىصة مسغحاتها الخللُمُت ومً زم خصىلها كلى مياهت باعػة في ؾباق 

 .الخىافـ اللالمي بحن الجاملاث

غة وفي طىء الخدضًاث والفغص التي جفغطها البِئت اللاإلاُت اإلالاص      

كلى حاملت اإلالً ؾلىص وان البض مً الخىحه هدى بطفاء البلض الضولي 

واللالمي كلى زؼؼها، وكلض اجفاكُاث الكغاهت والخىؤمت مم الجاملاث 

اللاإلاُت وزاصت جلً التي جدخل ملضمت الخصيُفاث اللاإلاُت، وؤن جدؿم 

 الغئٍت اإلاؿخلبلُت للجاملت في زؼؼها الاؾتراجُجُت كلى حللُم حامعي

لبي مخؼلباث  ؿهم في بىاء مجخمم اإلالغفت ٍو اصة، َو ًىافـ كلى الٍغ

برػ البلض الضولي واللالمي  الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماكُت والبُئُت ؛ ٍو
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في ؾُاؾاث جدلُم الغئٍت اإلاؿخلبلُت، مً زالٌ عؾم مؿخلبلها 

ج  الخىافس ي كلى اإلاؿخىي اللالمي، وجدضًض اإلاهاعاث اإلاؼلىبت مً زٍغ

 الجام
 
 بؤو  لت ختى ًدؿجى له اإلاىافؿت مدلُا

 
  كلُمُا

 
، وحشجُم ؤو كاإلاُا

ـ وجىؿُفه في زضمت اإلاجخمم، ووكغ  البدث الللمي ألكظاء َُئت الخضَع

ألابدار اإلاخمحزة في مجالث كلمُت كاإلاُت، وبخضار حلاون مم الجاملاث 

ـ  واإلاىذ والهُئاث الللمُت بالخاعج في مجاالث جباصٌ ؤكظاء َُئت الخضَع

 .الؼالبُت وحمُم اإلاجاالث طاث اللالكت

 مشكلة الدزاسة. 2

جخمشل مىاهبت جىحهاث البِئت اللاإلاُت للخللُم الجامعي في طغوعة       

ؾعي حاملت اإلالً ؾلىص لالؾخجابت إلاخؼلباتها، طلً ؤن كضم اؾخجابتها 

ض الفجىة بُنها بحن الجاملاث اللاإلاُت،  لخلً البِئت مً قإهه ؤن ًٍؼ

ولغصم جلً الفجىة اؾخلؼم مً حاملت اإلالً ؾلىص ؤن جخجه لالؾخفاصة 

مً زبراث الجاملاث اللاإلاُت الغاثضة، مً زالٌ كالكاث الخلاون 

والكغاهت والخىؤمت اللاإلاُت؛ لخباصٌ الخبراث والاؾخفاصة مً اإلاهاعاث 

 .الخللُمُت في الجاملاث اإلاخلضمت

خؼلب بىاء اللضعة الخىافؿُت       ؤن ًيىن لها  -لجاملت اإلالً ؾلىص-ٍو

عئٍت اؾتراجُجُت كاإلاُت وؤَضاف طاث صبغت صولُت، وبطفاء البلض 

ـ، والبدث الللمي، وزضمت اإلاجخمم،  الضولي كلى ؤوكؼت الخضَع

لها وامخالن محز  ً مً ا الحخظابة جىافؿُت جَا لؼالب وؤكظاء اإلاخمحًز

ـ الضولُحن، وفخذ كىىاث الخىاصل  لالؾخفاصة مً زبراث َُئت الخضَع

م الخلاون الضولي مخمشال في بغامج الخىؤمت،  الجاملاث اللاإلاُت كً ػٍغ

والخباصٌ الللمي، والكغاواث البدشُت، ألامغ الظي ًجلل الخاحت ملخت 

ل في الجاملت  للخلغف كلى صعحت الخىفغ وألاَمُت إلاخؼلباث الخضٍو

اصة اللاإلاُت للجاملت ]  ].7همضزل لخدلُم الٍغ

وعغم بلع ما جدلم مً جلضم في مغاهؼ بلع الجاملاث الؿلىصًت       

ومنها حاملت اإلالً ؾلىص في الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث بال ؤن 

مؿخىاَا ًخفاوث مً خُث جىحهها هدى الخىافؿُت اللاإلاُت، بؿبب 

طاث البلض اللالمي في زؼؼها وؤَضافها،  الاؾتراجُجُتغُاب الغئٍت 

الخظىع الجُض للجاملاث الؿلىصًت في  وللل الؿبب في كضم

ج اليىاصع،  ـ وجسٍغ ا كلى الخضَع الخصيُفاث اللاإلاُت ٌلىص لترهحَز

لضكم جىحهها هدى اللاإلاُت  الاؾتراجُجيوهظلً هدُجت لظلف الخسؼُؽ 

[7.[ 

غ الخىافؿُت  ( مً 72م ؤن اإلاملىت اخخلذ اإلاغجبت )2009وحاء في جلٍغ

 ].8في الخللُم الجامعي ] كضص الؼالب اإلاسجلحن بحماليخُث 

بى ماجغهـ         الظي ٌلض ؤهبر ماقغ  Webo matrix ووفلا إلااقغ ٍو

حاملت ًخم جلُمها ول ؾخت ؤقهغ بىاؾؼت 12000وطلً الخخىاثه كلى 

الخابلت إلاجلـ البدىر  Cyber Metrics Lab مسخبراث ؾاًبرمُترهـ

؛ حاءث حمُم  Spanish National Research Council.الىػجي ؤلاؾباوي

الجاملاث الؿلىصًت في جغجِب مخإزغ، فلض اخخلذ حاملت اإلالً ؾلىص 

( بِىما حاءث حاملت اإلالً فهض للبتروٌ واإلالاصن في 236الترجِب )

ؼ )544الترجِب ) وحاملت ؤم اللغي ( 701( وحاملت اإلالً كبض اللٍؼ

وحاملت اإلالً فُصل ( 1393)وحاملت الامام مدمض بً ؾلىص)1165)

  [9].( 2404وحاملت اإلالً زالض ) (1701)

 ــووفل      
 
 ؤصضعث ملامل بؽ  SCImago املاثـي للجــــف البدشــــللخصيُ ا

ض ؤلاصضاع الشالث مً ماقغ  س ي آي ماغى  باللاصمت ؤلاؾباهُت مضٍع

م، خُث جبحن في اإلااقغ جصيُف 2012ؤلاهخاحُت الللمُت لللام 

اإلااؾؿاث البدشُت باإلاملىت، وكُم ول مً ماقغاتها الفغكُت لللامحن 

م، بطافت بلى جصيُفها كلى اإلاؿخىي الىػجي وؤلاكلُمي 2012م و2011

لً ؾلىص في اإلاغهؼ ألاٌو واؾخدلذ واللالمي، خُث خلذ حاملت اإلا

م، وجلضمذ مً اإلاغهؼ 2012( كلى مؿخىي الكغق ألاوؾؽ 22اإلاغجبت )

( كلى 724م لخدل في اإلاغهؼ )2011( كلى اإلاؿخىي اللالمي في 947)

 ].9] م2012اإلاؿخىي اللالمي في 

ىضح جدلُل كىاثم جصيُف الجاملاث لخصيُف قىغهاي لللام        ٍو

ى مىكم الخصيُف ؿهىع زمـ حاملاث كغبُت الصاصعة كل 2014

فلؽ، ؤعبٌم منها في اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًت، جخلّضمها حاملت اإلالً 

ؼ في الفئت 200-151ؾلىص في الفئت  -201، وحاملت اإلالً كبض اللٍؼ

ظّم 300 ب ؤّوٌ مئت حاملت، ٍو
ّ
 ألّن جصيُف قاوغهاي ًغج

 
، وطلً هـغا

اث مخخالُت، جليهما حاملت اإلالً فهض بلض طلً الجاملاث الباكُت في فئ

، فجاملخا اإلالً كبض هللا للللىم 400-301للبتروٌ واإلالاصن في الفئت 

 .. ولم جـهغ ؤّي حاملت كغبُت ؤزغي 500-401والخىىىلىحُا في الفئت 

م كً غُاب 2015وهكف الخصيُف اللالمي للجاملاث لللام       

( ألاولى في الخصيُف 500مً اإلاغاهؼ اٌ) 28الجاملاث الؿلىصًت اٌ 

 كً مغهؼ الخصيُف اللالمي للجاملاث
 
واهخفذ  (CWUR) الصاصع ؤزحرا

، مً بحن  569حاملت اإلالً ؾلىص باخخالٌ اإلاغهؼ اٌ 
 
 1000كاإلاُا

 .حاملت

وفي طىء ما جىاحهه الجاملاث الؿلىصًت بلامت وحاملت اإلالً      

؛ جخجلى مكيلت ؾلىص بساصت مً جدضًاث فغطتها اإلاىافؿت اللاإلاُت

ؼ كضعتها  الضعاؾت الخالُت في طغوعة ؾعي حاملت اإلالً ؾلىص هدى حلٍؼ

 .الخىافؿُت في ؿل الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث

ؾبم ًمىً صُاغت مكيلت الضعاؾت في اللباعة  واؾدىاصا كلى ما     

الخالُت: عفم اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص في طىء ملاًحر 

اإلاكيلت ؾىف ًلىم  اللاإلاُت للجاملاث؟ ولضعاؾت َظٍالخصيُفاث 

 :ت كلى ألاؾئلت ؤصهاٍبالباخث باإلحا

 أسئلة الدزاسةأ. 

ما مفهىم اللضعة الخىافؿُت للجاملاث؟ وما ؤَم ملاًحر وماقغاث . 1

حن الضولي واإلادلى؟  اللضعة الخىافؿُت للجاملاث كلى اإلاؿخٍى

 لضعة الخىافؿُت للجاملاث؟ما صوع الخصيُفاث اللاإلاُت في عفم ال. 2

الىمىطج اإلالترح لغفم اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص في ا م. 3

 طىء ملاًحر الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث؟

 أهداف الدزاسةب. 

ا . 1 الخلغف كلى مفهىم اللضعة الخىافؿُت للجاملاث، وملاًحَر

حن الضولي واإلادلى  .وماقغاتها كلى اإلاؿخٍى

كلى صوع الخصيُفاث اللاإلاُت في عفم اللضعة الخىافؿُت الخلغف . 2

 .للجاملاث

صُاغت همىطج ملترح لغفم اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص في . 3

 .طىء ملاًحر الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث

 أهمية الدزاسةج. 

ــت فـــت الخالُــضعاؾــت الـــى ؤَمُــجخجل. 1  م 2030ي جماقيها مم عئٍت اإلاملىت ـ
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والتي مً ؤَم ؤَضافها ؤن جصبذ زمـ حاملاث ؾلىصًت كلى ألاكل 

 .م2030حاملت صولُت في  200مً ؤفظل 

جتزامً الضعاؾت مم عئٍت وػاعة الخللُم باإلاملىت والتي جىص كلى . 2

لبي  ؿهم في بىاء مجخمم اإلالغفت، ٍو اصة َو حللُم حامعي ًىافـ كلى الٍغ

ضكم بغهامج مخؼل باث الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماكُت والبُئُت، ٍو

اصة اللاإلاُت للجاملاث الؿلىصًت هإخض بغامج الجىصة الىىكُت في  الٍغ

الجاملت؛ والظي حهضف بلى هلل الجاملت مً اإلادلُت بلى ألافاق اللاإلاُت، 

 لىطم 
 
ا  طغوٍع

 
زاصت  اؾتراجُجُتومً زّم فةن الضعاؾت جمشل ؤؾاؾا

ؼ اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص في ؿل الخصيُفاث لخلٍؼ

 .الضولُت

غ اللضعة الخىافؿُت . 3 جلّضم الضعاؾت لللُاصاث اإلاؿاولت كً جؼٍى

ؼ اللضعة الخىافؿُت للجاملت في  اؾتراجُجُتلجاملت اإلالً ؾلىص  لخلٍؼ

 .ؿل ملاًحر اإلاىافؿت اللاإلاُت والخصيُفاث الضولُت للجاملاث

حؿخمض الضعاؾت ؤَمُتها مً الخىحه اللام لجاملت اإلالً ؾلىص هدى . 4

جدلُم ؤلاؾهام الفاكل في بغامج وزؼؽ الخىمُت اإلاجخملُت ألامغ الظي 

ؼ كضعتها الخىافؿُت مً زالٌ زؼؼها وؤَضافها  ًخؼلب اللمل كلى حلٍؼ

ؼ اللضعة  اؾتراجُجُتوؤوكؼتها، مما ٌؿخضعي الخاحت لبىاء  إلاخؼلباث حلٍؼ

 .ىافؿُت للجاملتالخ

 مصطلحات الدزاسةد. 

 :اللضعة الخىافؿُت

بإجها"  اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص الخاليٌلغف البدث       

كضعة الجاملت كلى جدلُم الجىصة الخللُمُت والخفاؾ كليها، وػٍاصة 

هفاءتها الضازلُت وػٍاصة الؼلب كليها وجدؿحن ؤصائها ومسغحاتها بما 

ؤَضافها اإلادلُت واللاإلاُت والخضماث التي جلضمها، ألامغ الظي ًدلم 

ٌؿاكض في خصىلها كلى مغاهؼ مخلضمت في الترجِب اللالمي للجاملاث 

غفم مً ؾملتها ألاواصًمُت  ."واإلااؾؿاث ألاواصًمُت والبدشُت ٍو

 :جصيُف الجاملاث

      
 
 مىـما

 
ًغي الباخث ؤن كملُت جصيُف الجاملاث جمشل ؤؾلىبا

زؼىاث مخخالُت جدبلها بلع اإلااؾؿاث الجاملُت اإلادلُت ؤو اللاإلاُت و 

مً زالٌ جؼبُم بلع اإلالاًحر واإلااقغاث كلى جلً الجاملاث وبلض 

 حؿخؼُم ؤن جغجب جلً الجاملاث مً ألاكىي بلى 
 
ملالجتها بخصاثُا

 .ألاطلف وفم جلً اإلالاًحر واإلااقغاث

 إلاطاز النظسي والدزاسات السابقة. 3

اصة خضة       هدُجت للخدضًاث التي جىاحهها الجاملاث في ؿل ٍػ

اإلاىافؿت، واحؿاق عكلتها وحلضص مجاالتها، ؤصبدذ ملـم الجاملاث 

غ هفاءاتها اإلاخمحزة، وبكيل مؿخمغ،  حؿعى للبدث كً هُفُت بىاء وجؼٍى

والتي مً قإجها ؤن جمىدها ؤفظلُت ال ًمخلىها آلازغون، وجيهئ الفغصت 

لت لخاحاث لخلم اللُ مت اإلاخفىكت إلاىخجاتها، والاؾخجابت الؿَغ

ؼ َظٍ ألافظلُت، جلً هي اإلاحزة ؤو  اإلاخلاملحن ملها، بطافت بلى حلٍؼ

ا الخاصُت التي جمحز الجاملت كً  ألافظلُت الخىافؿُت باكخباَع

 .مىافؿيها، وجدلم لها الخفىق والؿبم

جـهغ وحؿخسضم في وحلض الخىافؿُت مً اإلافاَُم الخضًشت التي بضؤث      

اإلااؾؿاث الخللُمُت في الؿىىاث ألازحرة، وزاصت بلض خصٌى اللضًض 

مً اليلُاث والجاملاث كلى الاكخماص ألاواصًمي ؾىاء مً ماؾؿاث 

مدلُت ؤو كاإلاُت، وجىمً ؤَمُت الخىافؿُت في جدلُم الاؾخفاصة 

اللصىي مً ول ؤلامياهُاث اإلاخىفغة صازل اإلااؾؿاث الخللُمُت بهضف 

الىصٌى بلى ؤفظل مسغحاث جدىاؾب ومخؼلباث ملاًحر الجىصة 

 ].10] اللاإلاُت، وهظلً اخخُاحاث ومخؼلباث ؾىق اللمل

ولم ًىً ؾابلا جدلُم اللضعة ؤو اإلاحزة الخىافؿُت مً ألامىع اإلاهمت،      

ؤو التي جازظ في الخؿبان صازل الجاملاث، ولىً مم ؿهىع مؿمى 

، باإلطافت بلى مخؼلباث الخصٌى International Rank الترجِب اللالمي

كلى قهاصة الجىصة والاكخماص بضؤث تهخم الجاملاث بظغوعة جدلُم 

كضعة ؤو محزة جىافؿُت جضزل بها اإلاىافؿت ؾىاء كلى اإلاؿخىي اإلادلي ؤو 

ؤلاكلُمي ؤو اللالمي، وزاصت بلض عجؼ ؤي مً الجاملاث اإلادلُت ؤو 

 جاملاث اللاإلاُت في الؿىىاث ألازحرةؤلاكلُمُت كلى جغجِب مىافـ بحن ال

[11.[ 

كهض الخللُم الجامعي اللالمي       الىكذ الخالي مداوالث حاصة في  َو

ٍغ وجدضًشه مً زالٌ الخإهُض كلى مفاَُم الجىصة واججاٍ  لخؼٍى

 في ملـم صٌو اللالم، خُث جؼاًض 
 
غي ملاصغ لُمشل بػاعا مدىعٍا جؼٍى

الشماهُيُاث، وؤصبذ كلض الدؿلُيُاث كلض الاَخمام بها مم كلض 

 إلاا جلىم به آلُاث الجىصة 
 
الجىصة الكاملت في الخللُم الجامعي هـغا

الكاملت مً ؤصواع مخلضصة جدافف مً زاللها كلى اللضعة الخىافؿُت 

إلااؾؿاث الخللُم الجامعي، خُث ٌؿاكض هـام الجىصة الكاملت 

لىفاءة حؿخؼُم مً زالله اإلااؾؿت كلى الىصٌى بلى مؿخىي كاٌ مً ا

جلبُت خاحاث ألافغاص ومخؼلباتهم في كصغ ًدؿم بالخغحر في ول مجاالث 

 ].12] الخُاة

وبالخالي ًمىً جدؿحن اللضعة الخىافؿُت للجاملاث في الضٌو       

لاث التي تهضف بلى  اإلاخلضمت مً زالٌ الترهحز كلى اللىاهحن والدكَغ

غ الخضماث الخللُمُت، واللمل  كلى جدؿحن وعفم حىصة مسغحاث جدٍغ

ؼ الخلاون بحن الجاملاث الخيىمُت والخاصت،  اللملُت الخللُمُت، وحلٍؼ

والبدث الللمي،  اللاليواللمل كلى بكاصة َُيلت ماؾؿاث الخللُم 

 .اللاليوالاَخمام بىىكُت الخللُم وزاصت الخللُم 

ف اللضعة الخىافؿُت  Competitive Advantage  حلٍغ

فاث حلضصث       جىاولذ مفهىم اللضعة الخىافؿُت وازخلفذ  التيالخلٍغ

[ مً قلحن 13بازخالفاث الىخاباث والىّخاب فلض كغفها مصؼفى ]

: الخمحز كلى الجماكاث اإلاىافؿت ت مشل البرامج في  ألاٌو اإلاجاالث الخٍُى

ـ واإلاىخباث واللاكاث  الضعاؾُت وزصاثص ؤكظاء َُئت الخضَع

ب والخجهحزاث الضعاؾُت والب للؼالب  اللمليدشُت وحؿهُالث الخضٍع

وهمؽ ؤلاصاعة وهـم الجىصة وابخياع هـم وبغامج جإَُل حضًضة جخىاهب 

: فهى اللضعة كلى حظب الشاويمم اإلاؿخجضاث البُئُت، ؤما الكم 

الكم في  واؾخلؼاب الؼالب بلى الؿىق اإلادلُت والخاعحُت والىجاح

ٌ في  مخىكف كلى الىجاح الشاوي  ].13] الكم ألاو

هما حلغف اللضعة الخىافؿُت بإجها اإلاهاعة ؤو الخلىُت ؤو اإلاىعص اإلاخمحز       

ض كما ًلضمه لهم  الظي ًدُذ للمىـمت بهخاج كُم ومىافم لللمالء جٍؼ

ا وازخالفها كً َاالء اإلاىافؿحن مً وحهت هـغ  اهض جمحَز اإلاىافؿىن، ٍو

ض اللمالء الظًً ًخلبلىن َظا الازخالف والخمحز، خُث ً دلم لهم اإلاٍؼ

 مً اإلاىافم واللُم التي جخفىق كلى ما ًلضمه لهم اإلاىافؿىن آلازغون

[14.[ 
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لّغف بإجها" مجمىكت مً اللملُاث     
ُ
التي  جبضؤ بغؾم الصىعةالتي  هما ح

ض اإلااؾؿت ؤن جيىن كليها اإلاؿخلبل، زم جدضًض ألاَضاف في  جٍغ

ومً زم جدضًض  حؿاكض كلى جدلُم َظٍ الصىعة،التي  الاؾتراجُجُت

 ].15] الىؾاثل والاؾتراجُجُاث الىفُلت بخدلُم َظٍ ألاَضاف"

ؤما فُما ًخللم باللضعة الخىافؿُت للجاملاث فةهه ًغاَا بلع       

ت جدؿحن  الباخشحن بإجها كضعة الجاملت كلى اإلادافـت كلى اؾخمغاٍع

اصة الؼلب كليها مما ًاصي بلى اعجفاق  حىصتها الخللُمُت كبر الؼمً، ؤو ٍػ

    خصىلها كلى  وبالخاليكُم ماقغاث الخىافؿُت لهظٍ الجاملاث، 

      مغاهؼ مخلضمت في الترجِب اللالمي للجاملاث واإلااؾؿاث ألاواصًمُت

 ].16] والبدشُت

وحلغف الجاملاث طاث اللضعة الخىافؿُت بإجها الجاملاث التي        

ت جدؿحن حىصتها ال خللُمُت كبر الؼمً، حؿخؼُم الخفاؾ كلى اؾخمغاٍع

اصة الؼلب كليها، ألامغ الظي ًاصي بلى اعجفاق كُم وماقغاث  ؤو ٍػ

الخىافؿُت لهظٍ الجاملاث، وبالخالي خصىلها كلى مغاهؼ مخلضمت في 

 ].17] الترجِب اللالمي للجاملاث واإلااؾؿاث ألاواصًمُت والبدشُت

كاصعة كلى  جخمخم بلضعة جىافؿُت كالُت جيىن التي  بن اإلااؾؿاث       

 ؤيالاخخفاؾ بظلً  فيجلضًم مىخجاث مخماًؼة مم اللضعة كلى الاؾخمغاع 

جدـى بضعحت هبحرة مً الخىافؿُت البض وؤن جلضم التي  ؤن الجاملاث

الاخخفاؾ في  زضمت حللُمُت وبدشُت مخماًؼة مم مداولت الاؾخمغاع 

ظٍ وجلاؽ َ الللميوالبدث  اللاليللخللُم  الللميالؿىق في  بدصتها

مصاف في  الخصت بملضاع ما جدـى به مً كضعة جىافؿُت حلىـ جغبُتها

 ].5الجاملاث اللاإلاُت ]

لغف البدث        اللضعة الخىافؿُت للجاملاث بإجها كضعة  الخاليَو

الجاملاث كلى جدلُم الجىصة الخللُمُت والخفاؾ كليها، وػٍاصة هفاءتها 

الضازلُت وػٍاصة الؼلب كليها وجدؿحن ؤصائها ومسغحاتها بما ًدلم 

ظمً الاؾخمغاع في جلضًم زضماتها بمؿخىي  ؤَضافها اإلادلُت واللاإلاُت ٍو

، ألامغ الظي ٌؿاكض في ٌٍ خصىلها كلى مغاهؼ مخلضمت في الترجِب  كا

 .اللالمي للجاملاث واإلااؾؿاث ألاواصًمُت والبدشُت

 :ؤَمُت اللضعة الخىافؿُت للجاملاث

جغجىؼ الجاملاث اللاإلاُت طاث اللضعة الخىافؿُت اللالُت بلى مباصت        

 ال غجى كىه 
 
 خاؾما

 
ل كىصغا ل: خُث ٌلض الخضٍو ؤؾاؾُت منها: "الخضٍو

ت اإلاؿخلبل وممحزا لها كً الجاملاث ألازغي. الترهحز كلى البدث لجامل

الللمي: الظي ًىكف بظلً كً قهغتها، وؾملتها الخؿىت، ومؼاًاَا 

ألاواصًمُت والبدشُت، ومً زم فةن كُامها بخدؿحن مؿخىي ؤصائها البدثي 

ض مً الؿملت الضولُت الخؿىت للجاملت. الظواء الخىىىلىجي ووفغة  ًٍؼ

مً زالٌ بيُت جدخُت خضًشت واإلاسخبراث واإلالضاث الللمُت  اإلاىاعص:

وجىىىلىحُا اإلاللىماث والىصٌى بلى اإلالغفت اللاإلاُت. وؤزحرا فغق 

م الظًً ًلىمىن بإبدار طاث جسصصاث مخضازلت" ]  ].18الباخشحن: َو

ؤصبدذ اللضعة الخىافؿُت والؿعي هدى اخخالٌ مغهؼ مخمحز في       

اث ؤَضاف الجاملاث في الخصيُفاث اللاإلاُت  للجاملاث كلى كمت ؤولٍى

ؿل اإلاخغحراث اإلالاصغة التي حكهضَا بِئت َظٍ الجاملاث، والتي جخمشل 

 وكلى اإلاؿخىي الضولي، وفي ؿل الخؼىعاث 
 
في اإلاىافؿت مدلُا

 .]19] الخىىىلىحُت اإلادؿاعكت في مجاٌ ؤلاهخاج واإلاللىماحي

 ث وطغوعتها مً زالٌ الفىاثض وجخطح ؤَمُت اللضعة الخىافؿُت للمىـما

حلىص كلى جلً اإلاىـماث ؤو اإلااؾؿاث التي  الاؾتراجُجُتواإلاىافم واإلاؼاًا 

 :ًلى كىض جدلُم اللضعة الخىافؿُت لها ومً َظٍ الفىاثض واإلاىافم ما

جاصي بلى جدلُم محزة وؿبُت صاثمت ومؿخمغة في زفع جيالُف  -

 .ؤلاهخاج وجدؿحن حىصة اإلاىخجاث

الخمحز ؤو  واؾتراجُجُت اؾتراجُجُتحلخمض اللضعة الخىافؿُت ؤهثر مً  -

 .الترهحز ؤو كُاصة الخيلفت الكاملت

جدلم اللضعة الخىافؿُت كُمت مظافت مً زالٌ اكخماصَا كلى  -

لألوكؼت الغثِؿُت واإلاؿاهضة طمً  Value Chain ؾلؿلت اللُمت

 .اللؼاق الظي حلمل فُه

ت، فإجها مً زالٌ اؾخمغاع الخدؿِ - غاث في اللملُاث ؤلاصاٍع ىاث والخؼٍى

جدلم بظلً هىق مً الجىصة في ول ألاوكؼت، بل ًخلضي طلً بلى 

بما  Total Quality Management (TQM) اكخماص بصاعة الجىصة الكاملت

 ].20] ًجلل مىخجاتها طاث حىصة ؤكلى، وزاصت في اإلااؾؿت الخللُمُت

غ اللضعة الخىافؿُت للجاملا - غ ؤَم مجاالث جؼٍى ث ًاصي بلى جؼٍى

ى ألافغاص، وجالخمها بالبِئت ؤلاهخاحُت، خُث بن اإلااؾؿت التي  ؤلاهخاج َو

، هي جلً اإلااؾؿت التي جىجح في بمضاص 
 
جضعؽ ػلب الؿىق حُضا

جحن الظًً ًدخاج بليهم َظا اإلاجخمم  ].21] الؿىق بالخٍغ

 :مضازل جدلُم اللضعة الخىافؿُت

اللضعة الخىافؿُت ًجب ؤن ًبضؤ مً في  كً ؤزغي الظي ًمحز حاملت      

الجاملت بدُث جخدٌى اإلاحزة اليؿبُت فيها، بلى محزة جىافؿُت، فاإلاحزة 

م ؤلابضاق  ، ومصضع الخىافس يالخىافؿُت ال جىعر ولىنها جىدؿب كً ػٍغ

، والخدٌى 
 
اإلاحزة الخىافؿُت َى ؤلابضاق، ولِـ اللىامل اإلاىحىصة ػبُلُا

مً اإلاضزالث الجامضة بلى اإلاضزالث الخىىىلىحُت، وؤلابضاق مضزل 

ىان بلع اإلاضازلصوليمدلى ولِـ  غ التي  . َو جمىً الجاملت مً جؼٍى

 :اؾتراجُجُت كضعتها الخىافؿُت ومً َظٍ اإلاضازل

 :همضزل لخدلُم اللضعة الخىافؿُت الخىىىلىحُا -1

  اللالميًمشل الخغحر الخىىىلىجي الخاصر كلى اإلاؿخىي 
 
مدغوا

ؿخمض َظا الخغحر كىجه كىضما ًازغ  في  اللضعة الخىافؿُتفي  للخىافؿُت، َو

 ]:22الجىاهب آلاجُت: ]

 .حجم الصىاكتفي  الخغحر  -

 .كملُت الخللُمفي  الخغحر  -

 .الاهدكاع الخىىىلىجي -

حؿخسضم لخلم كُمت جىافؿُت مؿخضًمت جىفغ ؤؾلخت جىافؿُت حضًضة  -

 .للجاملاث

هدُجت لخىىىلىحُا اإلاللىماث جخىلض وجخؼىع ؤكماٌ حضًضة مً صازل  -

 .ألاوكؼت اللاثمت بالجاملاث

جلضم الخىىىلىحُا مىخجاث طاث محزة  اللىميوكلى اإلاؿخىي       

وزضماث جىافؿُت كملُاث جىافؿُت في  جىافؿُت كالُت الجىصة،

مخضعحت، جصل بها بلى الخىافؿُت اللاإلاُت، لخلضًم مىخجاث وزضماث 

، حؿهم
 
اعجفاق مؿخىي اإلالِكت للمىاػىحن، وجظمً في  مخمحزة كاإلاُا

 لىفؿها مياهت ؾىكُت كاإلاُت هبحرة مً َظٍ اإلاىخجاث وجلً الخضماث

[23.[ 

 لللضعة  الخىىىلىجيهما ؤن الخلضم       
 
الخىافؿُت وطلً مً ٌلخبر مضزال

ابخياع مىخجاث وزضماث حضًضة ووؿاثف حضًضة، في  زالٌ بؾهامه
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  وبالخالي
 
ؿهم ؤًظا صكم الخجاعة الخاعحُت، في  فهى عؤؽ ماٌ مخجضص َو

 ،
 
ؼىعَا صاثما  كلى ؤلاهخاحُت خُث ًدؿنها ٍو

 
 بًجابُا

 
ازغ جإزحرا ٍو

م الخىىىلىجيفاإلهخاحُت واللىإلات ٌلضا مً هخاج الخلضم   َو
 
ا ًازغان جإزحرا

 
 
اصة اللضعة الخىافؿُتفي  مباقغا  ].24] ٍػ

 :همضزل لخدلُم اللضعة الخىافؿُت الاؾتراجُجُتؤلاصاعة  -2

الخىافؿُت عبؽ البِئت الخىافؿُت مم بلظها  الاؾتراجُجُتجمشل صُاغت 

 مً ملاعهت هفؿها 
 
مىنها ؤًظا البلع إلاىاحهت اإلاخغحراث البُئُت، ٍو

جبجي التي  هي الاؾتراجُجُتهفـ البِئت، وؤلاصاعة ي ف باإلاىافؿحن ملها

التي جدلم ؤكىي فغصت لللضعة الخىافؿُت في ؿل جدضًاث  الاؾتراجُجُت

ؤؾلىب  الاؾتراجُجُتمخغحراث البِئت الخىافؿُت، وحؿخسضم ؤلاصاعة 

الخدلُل الخىافس ي همضزل لخضكُم اللضعة الخىافؿُت، الظي ٌكحر بلى 

 ,Strength, Weaknesses مىاػً اللىة والظلف ؤو الفغص واإلاساػغ

Opportunities Threats (SWOT)   ًخظمً َظا ألاؾلىب هىكحن م ٍو

ما: اإلاخغحراث الضازلُت والخاعحُت، وحكحر اإلاخغحراث  اإلاخغحراث َو

بلى اإلاخغحراث التي جازغ كلى اإلاىكف الخىافس ي للماؾؿت، ؤما  الضازلُت

الخاعحُت فهي حكحر بلى التهضًضاث ؤو الفغص، هما ؤن ؤؾلىب الخدلُل 

لت إلالغفت كضعة اإلااؾؿاث الخللُمُت الخىافؿُت  البُئي ٌلض ؤفظل ػٍغ

ا مً اإلااؾؿاث اللاإلاُت ]  ].25ملاعهت بغحَر

دضًاث اللاإلاُت، وصكم كضعتها وليي حؿخؼُم الجاملاث مىاهبت الخ

 ]26: ]آلاحيالخىافؿُت في طىء الاصاعة الاؾتراجُجُت ًجب ؤن ًخم 

جؼبُم ؤؾلىب الخسصصاث الغثِؿُت والفغكُت بحن اليلُاث مً  -

 .مىـىع الؿاكاث اإلاخلضصة

جضكم مؼاًا  والتيالخسصصاث الىاصعة في  جصمُم بغامج حللُمُت -

 .جىافؿُت

الؿىق اإلادلي، في  رامج الخؼبُلُت وجؼبُلهاكمل البفي  الخىؾم -

م اإلاكغوكاث  .وحؿٍى

م  - ، وجلؿُم الؿىق اإلادلى بلى الجامعيبوكاء مغهؼ لبدىر الدؿٍى

  الضوليكؼاكاث والؿىق 
 
 .حغغافُا

 .وطم اؾتراجُجُاث للُاؽ الخاحاث والؼلب باإلاؿخلبل -

 :بصاعة الجىصة الكاملت همضزل لخدلُم اللضعة الخىافؿُت -3

 ؤلاصاعي ٌلبر مضزل بصاعة الجىصة الكامت مً ؤخضر جىحهاث الفىغ 

م: ؾدُىعاث،  ىُحن َو اإلالاصغ، وجغحم ؤصىله بلى كضص مً الغواص ألامٍغ

وطم الغواثؼ ألاؾاؾُت في  وصًمىج، وهغوؾبى، وحىعان، الظًً ؾاَمىا

جلىم كلى فلؿفت بعطاء اللمُل، وكض وطم صًمىج التي  إلاباصت ؤلاصاعة

ً اإلاباصت التي جىحه اإلااؾؿاث بغغض جضكُم كضعتها مجمىكت م

 ]27الخىافؿُت، ومنها: ]

اللمل الضئوب كلى جدؿحن هـام ؤلاهخاج والخضماث وجؼبُم فلؿفت  -

 .الخدؿِىاث اإلاؿخمغة

ب وؤلاقغاف كلى اللمل وجىفحر كُاصاث في  بًجاص ػغق حضًضة - الخضٍع

 .واكُت وصًملغاػُت

ُاصاث وبىاء الشلت وزلم بِئت مشجلت اللظاء كلى الخىف لضي الل -

 .لإلبضاق

بلغاء الخىاحؼ بحن اللاملحن واللُاصاث وطغوعة كمل ؤفغاص اإلااؾؿت  -

م واخض  .هفٍغ

 لخدلُم كملُت  مباصتاللمل كلى جدلُم حمُم  -
 
ؤلاصاعة ومخابلتها ًىمُا

 .الخدٌى الالػمت

 :مخؼلباث عفم اللضعة الخىافؿُت

ذ ي ًغ        دكاعص حاٍع ؤلاهجلحزي  اللاليؤن الخللُم  Richard Garrett ٍع

اصة  ًىاحه اللضًض مً اإلاكىالث التي جخمشل في هلص صكم الضولت، ٍػ

كضص الؼالب، جدضي الخللُم اإلاؿخمغ، الؼالب همؿتهلىحن، التهضًض 

الىاحم كً الغبذ والجاملاث الخلاوهُت، وجىىىلىحُا اإلاللىماث 

دث ماؾؿاث الخللُم اللالي كً والاجصاٌ، ول طلً ؤصي بلى طغوعة ب

مصاصع بطافُت غحر خيىمُت للضزل بدُث تهخم َظٍ اإلااؾؿاث بخلبُت 

عغباث مسخلف ألاطواق ولِـ مجغص كغض زبراث حللُمُت مً كبل 

ألاواصًمُحن، وؤصي طلً بلى ؿهىع الخاحت بلى طغوعة جؼبُم اللضعة 

ىان مجمىكت مً اإلاخؼلباث الت ي حلض ؤمغا الخىافؿُت في الجاملاث، َو

 ختى ًمىً جؼبُم اللضعة الخىافؿُت في الجاملاث جخمشل فُما 
 
عثِؿُا

 ]28] ًلي:

ت مم جسصُص الاؾدشماعاث اليافُت لخلـُم  - الاَخمام باإلاىاعص البكٍغ

 .بهخاحُت َظا اإلاىعص

اللضعة كلى الخللم والاؾخفاصة مً الخجاعب والخبراث الضولُت في مجاٌ  -

ملاث وطلً للخىُف مم اإلاخغحراث اإلاخالخلت في اللضعة الخىافؿُت للجا

 .البِئت الجاملُت

غ ؾُاؾاث اللبٌى لخصبذ مبيُت كلى ؤؾـ جىافؿُت بحن  - جؼٍى

 .باإلااؾؿاث الخللُمُت لاللخداقاإلاخلضمحن 

ـ إلاىاهبت اخخُاحاث كصغ اإلالغفت  - غ هفاءاث ؤكظاء َُئت الخضَع جؼٍى

 .وجىىىلىحُا اإلاللىماث

في  مُت الجاملُت وػٍاصة محزاهُت البدث الللميصكم البدىر اللل -

الضولت، خُث ٌلض البدث الللمي ماقغ مً ماقغاث اللضعة الخىافؿُت 

 .بحن الجاملاث ؾىاء اإلادلُت ؤو ؤلاكلُمُت ؤو اللاإلاُت

 :اللُم ألاؾاؾُت للمىافؿت بحن الجاملاث

 ًىحض كُم للخلضم والنهىض باإلاجخملاث وهي ؤؾاؽ لفاكلُت ألاصاء في

مىً ؤن جمشل َظٍ اللُم  ول اإلاجاالث بما فيها الخللُم الجامعي، ٍو

 للمىافؿت بحن الجاملاث، وؤَم كُم الخلضم ما ًلي: ]
 
 ]29ؤؾاؾا

كُمت الخسؼُؽ الللمي، واؾدكغاف اإلاؿخلبل مً خُث الخؼؽ  -

والبرامج والضعاؾاث والبدىر التي ًجب ؤن جىاهب الخغحر اإلاؿخمغ في 

 .إلادلُت والخاعحُتخاحاث ؾىق اللمل ا

كُمت البدث الللمي كلى مؿخىي ألاؾاجظة وألاؾاجظة اإلاؿاكضًً  -

بدُث ًخم حشجُم وصكم البدث الللمي في مسخلف اإلاجاالث وجظلُل 

 .الصلىباث التي جىاحه الباخشحن في الجاملاث

ـ في ؤلاقغاف كلى  - كُمت ؤلاجلان في ألاصاء ألاواصًمي للظى َُئت الخضَع

لمُت ؤو في ألاصاء ألاواصًمي وحشجُم الؼالب كلى الخفىحر الغؾاثل الل

 .والاهسغاغ في فغق كمل مىخجت والابخياعي الللمي 

م خُث ًجب ؤن حؿىص َظٍ اللُمت بحن ؤكظاء َُئت  - كُمت عوح الفٍغ

 .الخضَعـ

         وطلً بإن جسخاع  Bench Marking كُمت اللُاؽ اإلاغحعي -

 
 
 همىطحُا

 
      وجدضص حىاهب جمحٍز في مسخلف اإلاجاالثالجاملت مىافؿا

 ــــزم جظ
 
 ىة في ألاصاء والاعجلاء إلاؿخىي َظا اإلاىافـ ــىع الفجـــــللب م بغهامجا
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 .الىمىطجي

 :الخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث

 :مفهىم جصيُف الجاملاث

ؤؾلىب لخىـُم مجمىكت صيُف مً الىاخُت الللمُت بإهه: "ٌلغف الخ     

قُاء التي كىمذ مً زالٌ ملاًحر مسخلفت، مما ًىفغ مدضصة مً ألا 

جلل جىـُمها مً ألافظل بلى ألاؾىؤ   ؤهثر قمىلُت لألقُاء ٍو
 
وطلا

 ].30مهمت ؤهثر ؾهىلت" ]

م         لت لجمم اإلاللىماث لخلٍى ٌلغف جصيُف الجاملاث بإهه: "ػٍغ

الجاملاث والبرامج والبدث واليكاػاث الللمُت لخىفحر الخىحُه 

لجماكاث مؿتهضفت مدضصة، مشل الؼلبت الظًً ؤجهىا صعاؾتهم اإلاضعؾُت 

ضون حغُحر  ضون الالخداق بالجاملاث، ؤو الؼلبت الظًً ًٍغ ٍغ ٍو

جسصصاتهم ؤو حاملاتهم، ؤو ؤكظاء مً ػاكم بصاعة اللؿم ؤو الجاملت 

ضون ملغفت هلاغ كىتهم وطلفهم ختى ًبلىا وطم جىافس ي في  الظًً ًٍغ

[17.[ 

لغف جصيُف الجاملاث بإهه" كُاؽ كضعتها الخىافؿُت خُث         َو

كلى  Ranking حؿعى بلع اإلااؾؿاث بلى وطم جغجِب للجاملاث

خدضي الجزكاث في  مؿخىي اللالم بػاع مىطىعي ًدؿم بالخُاصًت، ٍو

غ في  الفغصًت غ ملهض الخللُم اللالي بجاملت ؾىىي قيل جلٍغ ، ؤبغػَا جلٍغ

ٍغ كلى  حُاو جىهج بكىغهاي بالصحن، خُث ًلىم َظا اإلالهض بيكغ جلٍغ

م ألاواصًمي للجاملاث  قبىت اإلاللىماث الضولُت جدذ اؾم الخلٍى

م كلى ألاصاء البدثي وألاواصًمي  ألاواصًمُت، خُث ٌؿدىض َظا الخلٍى

 في طلً مجمىكت مً اإلااقغاث واإلالاًحر، حلىـ 
 
للماؾؿاث مؿخسضما

 ].31] ؤو الجاملاث"ألاصاء الخىافس ي لخلً اإلااؾؿاث 

 :ؤهىاق جصيُف الجاملاث

 ]32] وكض صىفذ الجاملاث بلضة ػغق، ؤَمها:

لىم كلى بكؼاء اإلااؾؿت صعحت ولُت  -1 الخصيُف الجامم ؤو الكامل: ٍو

ىُت  دبم َظا الىىق مً الخصيُف الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ واخضة، ٍو

ما  .وبىلىضا وغحَر

اث وفم البرامج ؤو الخصيُف الجؼجي: خُث جصىف اإلااؾؿ -2

اث مسخلفت للخللُم اللالي مً  غؼي مؿخٍى اإلاىطىكاث التي جؼغخها، َو

ؿخسضم في ؤإلااهُا، وفي  الضعحت الجاملُت ألاولى بلى الضعاؾاث الللُا، َو

ًُ وفاًىيكل جاًمؼ  Business Week & Financial صخُفتى بؼوـ ٍو

Times  ؼاهُافي  .بٍغ

كمل حمُم  -3 ألاهىاق اإلاخبلت للخصيُف والتي الخصيُف اإلاخىىق: َو

صلب جصيُفها كلى هدى مؿخلل،  ًىحض بُنها ازخالفاث هبحرة ٍو

ؿخسضم َظا الىىق مً الخصيُف  .الُابانفي  َو

ؼ اللضعة الخىافؿُت للجاملاث  :صوع الخصيُفاث اللاإلاُت في حلٍؼ

ً وكغ الللىم        ؤصبدذ عؾالت الجاملاث في اللغن الخاصي واللكٍغ

وجىؾُم كاكضتها لللظاء كلى الخسلف؛ وؤلاؾهام في خل  واإلالغفت

 ً مكىالث البِئت اإلاجخملُت، وكليها مهمت بكضاص اللاصة واإلافىٍغ

والباخشحن في قتى اإلاجاالث، كصض ؤلامؿان بىاصُت الللم الخضًث 

وؤلاإلاام بإؾالُبه الخؼبُلُت والخلىُت، فالللم ؤصبذ مً ؤهثر الثرواث 

ت التي حؿاكض ألا  مم كلى الخىمُت الاحخماكُت والاكخصاصًت البكٍغ

ت، بل َى ؤصاة ألامم اإلالاصغة في ؾلؼاجها وؾُاصتها " ]  ].33والبكٍغ

وؤطحى بكالن هخاثج جصيُفاث الجاملاث وماؾؿاث الخللُم اللالي      

كلى مؿخىي اللالم اإلاخمغهؼ كلى حىصة اللملُت الخللُمُت ًدـى ول 

ؤلاعقاصًت للجاملاث وعاحذ ملها ؤصلت كام بتركب هبحر، وعاحذ ألاصلت 

ظٍ ألاصلت حؿهل كلى هشحر مً الىاؽ اجساط  جصيُف الجاملاث، َو

اللغاع الالػم بازخُاع الجاملت ؤو اليلُت اإلاالثمت وال ؾُما ؤجها ؤصبدذ في 

ُضة، خُث  مخىاٌو ؤًضحهم في قيلها اإلاؼبىق ؤو ؤلالىترووي وبإؾلاع َػ

 غحر مؿبىق، ٌكهض الخللُم اللالي كلى اإلاؿ
 
 همُا

 
خىي اللالمي جىؾلا

 إلااؾؿاجه ]
 
 اللغبي[ خُث ؤن اللالم 34ألامغ الظي ٌؿخىحب جصيُفا

اصة ؤكضاص الجاملاث مسخلف في  ًفخلغ لىـام الخصيُف اإلاىاؾب عغم ٍػ

 .ؤكؼاٍع

اصة اللضعة الخىافؿُت في مجاٌ الخللُم اللالي والبدث الللمي  مىً ٍػ ٍو

 ]16مً زالٌ: ]

هـام فاكل لظبؽ الجىصة كلى مؿخىي ول حاملت وبوكاء اكخماص  -

ت لظبؽ الجىصة في الجاملاث مً زالٌ بوكاء مغاهؼ  وخضاث بصاٍع

 .طمان الجىصة والاكخماص بيل حاملت

عبؽ الضكم الخيىمي للجاملاث بيخاثج جلُُم ؤصائها وفم بُاهاث الهُئت  -

م  .الىػىُت لالكخماص والخلٍى

الجاملاث وحللها كملُت كاصلت حلخمض كلى مغاحلت ؾُاؾاث اللبٌى ب -

 .الخىافـ وجيافا الفغص

غ مهاعاث وؤؾالُب البدث  - غ البرامج الخللُمُت التي جغهؼ كلى جؼٍى جؼٍى

 .الللمي لضي الؼلبت

 مً الىمىطج  Learning Model الترهحز كلى الىمىطج الخللمي -
 
بضال

س ي الخللُضي اًض كلى ؤؾلىب والاكخماص اإلاتز  Teaching Model الخضَع

 الخفاكليوالظي ًغهؼ كلى الخللم   Distance Learning الخللم كً بلض

  .E- Learning الالىترووي

 :ماقغاث اللضعة الخىافؿُت لبلع الجاملاث اللاإلاُت

َىان بلع اإلالاًحر واإلااقغاث اإلالىىت التي جظلها بلع ماؾؿاث       

ظٍ اإلااقغاث واإلالاًحر جإزظ ؤوػا  وؿبُت، زم جإزظ صعحت الخصيُف َو
 
ها

 بدُث جىطم اإلااؾؿت
 
في  ملُىت ًمىً بلضَا ملالجتها بخصاثُا

 ].35] ملحن جىافس يجصيُف كىض مؿخىي 

دىاٌو َظا اإلاىطىق ماقغاث الخصيُفاث اإلاسخلفت للجاملاث،        ٍو

ؾىاء واهذ جصيُفاث صولُت ؤو وػىُت، وجلىم َظٍ الخصيُفاث بىطم 

للجاملاث واإلاغاهؼ البدشُت كلى مؿخىي اللالم، مً  Ranking جغجِب

بالصحن، اللالي  ؤبغػ اإلااؾؿاث اإلالىُت بهظا الخصيُف َى ملهض الخللُم

ؼاهُت والبىلىضًت  ىُت والبًر ؤو بلع اإلااؾؿاث اإلادلُت والصخف ألامٍغ

ظٍ الخصيُفاث اإلادلُت جلىم بىطم جغجِب ؤو  والُاباهُت والغوؾُت، َو

م للجاملاث ك لى اإلاؿخىي اإلادلي، بملجى ؤن الضٌو التي زاطذ جلٍى

ؿىض إلخضي ماؾؿاتها اإلالىُت بكئىن الخللُم 
ُ
غماع َظٍ اإلاداوالث ح

م ؤو جصيُف ؤو جغجِب لجاملاتها  اللالي والبدث الللمي وطم جلٍى

وماؾؿاتها ألاواصًمُت والبدشُت كلى مؿخىي َظٍ الضولت فلؽ، صون 

اإلااؾؿاث البدشُت في الضٌو ؤن ًخلضي َظا الخصيُف الجاملاث و 

ألازغي. خُث اَخمذ جلً اإلااؾؿاث بىطم كضص مً اإلااقغاث 

ت [ وطلً لخلِـ مً زاللها كىة الجاملت ؤو طلفها، 17] اإلالُاٍع

وجسخلف َظٍ اإلااقغاث خؿب هىق الجاملت ؤو البرامج التي ؾُجغي 
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جصيُفها، فماقغ الجاملت التي جمىذ الضهخىعاٍ جسخلف كً ماقغاث 

لُاث ؤو الجاملاث التي جمىذ صعحت البيالىعٍىؽ، وماقغ بغهامج الي

ىظا، وفي الاؾؼغ  بصاعة ألاكماٌ ًسخلف كً ماقغ بغهامج التربُت.. َو

حؿخسضمها بلع ماؾؿاث الخصيُف ؛ التي  الخالُت بلع اإلااقغاث

 :وؤَم اإلاصىفىن وواطعي اإلالاًحر واإلااقغاث، وهي

 :للصحناللالي  ماقغاث ملهض الخللُم

 ألصائها ألاواصًمي   
 
 ًلىم َظا اإلالهض بيكغ جلُُم مؿخىي الجاملاث ػبلا

في  والبدثي وجغجُبها مً زالٌ مجمىكت مً اإلالاًحر واإلااقغاث جخمشل

 ]36] :آلاحي

 .الخاصلىن كلى حىاثؼ صولُت -

 .قتى مجاالث اإلالغفتفي  ألابدار واإلالاالث الللمُت ألاهثر قهغة -

ا ؤفظل اإلاجالث الللمُتالتي  اإلالاالث الللمُت -  .جيكَغ

 .ملاًحر ؤزغي  -

ت  .الخلُُمفي  والجضٌو الخالي ًىضح ول ماقغ ووؿبخه اإلائٍى

 1حدول 

 الصينيمؤشسات ثصنيف الجامعات العاملية ملعهد حياوثنج 

 املؤشس املعياز

جيكضص الخاصلحن كلى حىاثؼ هىبل ؤو حىاثؼ وؤوؾمت صولُت ؤزغي مكهىعة مً  حىصة الخللُم  الجاملت. زٍغ

حىصة ؤكظاء َُئت 

 الخضَعـ

ـ بالجاملت.  كضص الخاصلحن كلى حىاثؼ هىبل، ؤو حىاثؼ وؤوؾمت صولُت ؤزغي مكهىعة مً ؤكظاء َُئت الخضَع

ـ بالجاملت ألاهثر مً خُث كضص مغاث ؤلاقاعة بلى ؤبداثهم  . 21في  Citationكضص ؤكظاء َُئت الخضَع
 
 مجاال

 Science  &Nature مجلتيفي  كضص ألابدار اإلايكىعة للجاملت الللميهخاثج البدث 

اإلاجاالث الللمُت الخؼبُلُت ؤو في  Citationؤبدار جالُت في  كضص ألابدار اإلايكىعة مً كبل الجاملت ألاهثر مً خُث مغاث ؤلاقاعة بليها

 الللىم الاحخماكُت

 بحجم اإلااؾؿت الللمُت. ألاواصًميألاصاء  حجم الجاملت
 
 ملاعها

لخمض        كليها الاػالق ًمىً ملاعهت صولُت بُاهاث كلى طلًفي  اإلالهض َو

ٌ  ؤو ٌ  في واإلااؾؿاث اليلُاث مً هشحر ػلب كلى وبىاء كليها، الخصى  صو

 واإلاؿمى بظلً الخاص ؤلالىترووي اإلاىكم كلى اليكغ ًخم مسخلفت

م  ].37] اللاإلاُت للجاملاث ألاواصًمي الخلٍى

ىُت الجاملاث جصيُف ماقغاث  :ألامٍغ

ٌ  ًىضح  الىالًاث حاملاث حللذ التي اإلادضصاث ؤَم الخالي الجضو

ىُت اإلاخدضة ٌ  ملاعهت كالُت جىافؿُت بلضعة جخمخم ألامٍغ : ألازغي  بالضو

[20[ 

 2 حدول 

 ألامسيكية الجامعات ثصنيف مؤشسات ًىضح

 املؤشس م

 جلضًغ ألاكغان )الجاملاث اإلاىاؿغة(. 1

 وؿبت الالخداق والخسغج. 2

 في الجاملت. Freshmanمخىؾؽ بلاء الؼلبت في مؿخىي الؿىت ألاولى  3

 وؿبت الخسغج اإلاخىكلت في ول كام )ؽ(. 4

 وؿبت الخسغج الفللُت في هفـ اللام )ؽ(. 5

 ألاصاء لىفـ اللام )ؽ( مخمحز ؤم عصيء. 6

 مىاعص ألاؾاجظة. 7

ت للضص الصفىف 8 . 20ًىحض فيها ؤكل مً التي  اليؿبت اإلائٍى
 
 ػالبا

ت للضص الصفىف 9  ؤو ؤهثر 50فيها ًىحض التي  اليؿبت اإلائٍى
 
 ػالبا

 وؿبت ألاؾاجظة بلى الؼلبت. 10

 وؿبت ألاؾاجظة اإلاخفغغحن. 11

 عجبت الاهخلاثُت ؤو اإلافاطلت. 12

 .SAT.ACT٪( للالماث امخدان 75-٪25الغجبت اإلائُيُت ) 13

ت.10وؿبت ػلبت الؿىت ألاولى الظًً واهىا في ؤكلى  14 جى اإلاضعؾت الشاهٍى  ٪ مً زٍغ

.وؿبت  15  اللبٌى

 اإلاىاعص اإلاالُت للجاملت ألام. 16

جحن. 17  عجبت جبرق الخٍغ

جحن للجاملت ألام. 18  ملضٌ وؿبت جبرق الخٍغ

 :الُاباهُت الجاملاث جصيُف ماقغاث

 للجاملاث الخىافؿُت اللضعة بلُاؽ Asahi Shimbun صخُفت تهخم

ً بلغذ اإلااقغاث مً كضصا وطلذ خُث   ككٍغ
 
 ؤعبم بلى كؿمذ ماقغا

ٌ  في مىضخت وهي ؤؾاؾُت مجمىكاث  ]38: ]الخالي الجضو
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 3 حدول 

 اليابانية الجامعات ثصنيف مؤشسات ًىضح

 املؤشس م

ت:  ماقغاث جغبٍى

 كضص ألاؾاجظة بلى كضص الؼلبت. 1

 للؼلبت.كضص ؤحهؼة الخاؾىب بلى اللضص الىلى  2

 كضص الىخب اإلاؿخلاعة ليل ػالب. 3

 .االيافخحًرهىكُت  4

ؤحهؼة ؤزظ اإلاالخـاث... وغحر -الؿماكاث-ؤحهؼة جىبحر الىزاثم-الىخب اإلاؼبىكت بسؽ بغاًل-الؼغق اإلاىدضعة-اإلاغافم والخضماث اإلالضمت للملىكحن مشل: )اإلاصاكض 5

 طلً(.

 ماقغاث ؤلاهخاج البدثي:

 ؤهخجها الللماء.التي  كضص اليكغاث 6

 اكخبـ فيها ليكغاث ؤزغي.التي  كضص اليكغاث 7

م البدث اإلاكترهت بحن الجاملت والكغواث. 8  كضص مكاَع

 همُت البدىر اإلامىلت مً الخيىمت الُاباهُت وملاَض ؤزغي. 9

 ماقغاث زضمت اإلاجخمم

 وؾاثل ؤلاكالم اللامت.في  ألاواصًميجىغاع ؿهىع  10

 إلاؿاكاث بطافُت. ألاواصًميجىغاع جلضًم  11

 .ألاواصًميهالها التي  كضص بغاءاث الازتراق 12

ت ألاواصًمُت 13  اإلاجالـ الخيىمُت.في  كضص مغاث اللظٍى

 الصخف واإلاجالث واليكغاث ألازغي.في  ًىخب فيها ألاواصًمُىن التي  كضص اإلاغاث 14

 عؾىم الضعاؾت. 15

ـ بالجاملت.مخىؾؽ ؤكماع َُئت  16  الخضَع

اطُحن مدترفحن ؤو ؤوإلابُحن ؤو عئؾاء قغواث مً اليلُاث ألام 17 ج ؾُاؾُحن والكبحن ٍع  صعؾىا فيها.التي  جسٍغ

18 .  هىكُت امخدان اللبٌى

 مىكم الجاملت كلى ؤلاهترهذ. 19

ف والتروٍج. 20 ا الجاملت للخلٍغ  اليكغاث الجاملُت التي جصضَع

 :هماطج للجاملاث الغاثضة في الخصيُف اللالمي للجاملاث

ىُت  :حاملت َاعفاعص البدشُت بالىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

جدؿم حاملت َاعفاعص البدشُت بلضص مً حىاهب الخمحز التي مىىتها مً 

 :الخفاؾ كلى اإلاغهؼ ألاٌو في الخصيُف اللالمي للجاملاث، ومنها

ظا ًخجلى مً  - ج عواص وباخشحن كلى ؤكلى مؿخىي مً الخمحز، َو جسٍغ

 .حاثؼة هىبل 40زالٌ خصاصَا ألهثر مً

ج عواص كلى اإلاؿخىي  - اإلاللض مً زالٌ  الضوليالغئٍت: الاعجياػ بلى جسٍغ

جلضًم الاهدكافاث التي جفُض اإلاجخمم هيل والخىؾم في اإلالغفت في وافت 

 ].39] مجاالث الاؾخلصاء ألاواصًمي

الغؾالت: الترهحز كلى خصغ مجاالتها الضعاؾُت والبدشُت والخضمُت في  -

ت  الللىم وآلاصاب الجُضة فلؽ ؤي التي جدلم فاثضة ومىفلت للبكٍغ

[40.[ 

: ًخطح جمحز اإلاباصت في الاعجياػ بلى اللُم مشل: بزغاء بِئت اإلاباصت -

مفخىخت وآمىت ومغخبت مً حاهب وافت ؤكظاء مجخمم حاملت َاعفاعص، 

والكفافُت واإلاداؾبُت كلى ألاصاء، والاخترام اإلاخباصٌ، والخدظغ في 

الخفاكالث صازل الجاملت، باإلطافت بلى فلالُت الضوع زالسي ألابلاص 

 واإلاخمشل ف
 
ـ مغقضا   ي وىن كظى َُئت الخضَع

 
  ومىحها

 
، ًسخص وؤبا

 ].41] بدماًت ؤبىاثه مً الؼالب والخفاؾ كليهم

ــالخ ــــتاء َُئـــؤكظ - ـ: ًخظــ  اع كلى جلُُم ــضم الاكخصــــي كـــؼ فــــذ الخمُــــضَع

ـ، وبهما ًخم الاكخماص كلى جلُُم ألا كؿام واليلُاث للظى َُئت الخضَع

ـ لظاجه، ولخبراجه وكضعجه كلى الخفىحر في حهىص  كظى َُئه الخضَع

غ مهىُت  ].39] جؼٍى

كبٌى الؼالب: ًدؿم اللبٌى باإلاؿاواة وجيافا الفغص بغع الىـغ كً  -

الخلفُت الاحخماكُت ؤو الـغوف اإلاالُت للمخلضم، هما ًخطح جمحز 

ً مً الؼالب، بل والخلص ي كنه م في الجاملت في ؾليها بلى اهخلاء اإلاخمحًز

اإلالبىلحن  بغكاًتمجخملاتهم، وجخفغص حاملت َاعفاعص ؤًظا في اَخمامها 

ل  ].39] وغحر اإلالبىلحن مً زالٌ اؾتراجُجُت الخدٍى

ا بلى التربُت اللامت، وجغابؽ اإلالغفت كبر  - بغامج الخللُم: جخمحز باعجياَػ

ت جمىً  باإلطافتالخسصصاث اإلاسخلفت  بلى اؾخدضار مجاالث كصٍغ

ًالضاعؽ م  .ً مىاهبت مخؼلباث اللغن الخاصي واللكٍغ

الخللُم والخللم: ٌلخمض كلى اإلاماعؾاث اللملُت ؤهثر مً الجىاهب  -

ت  .الىـٍغ

ضار دخُاة واإلاؿخلبلُاث البضًلت، واؾخالبدث الللمي: حهخم بللىم ال -

ت، وجضكُم الغوابؽ البدشُت بحن وافت وخضاث  جسصصاث كصٍغ

 ].40 الجاملت]

زضمه اإلاجخمم: ًخطح جمحز َاعفاعص مً زالٌ اؾهاماتها في الاعجلاء  -

بالخللُم كبل الجامعي، وخل اإلاكىالث الاكخصاصًت بخىفحر فغص اللمل 

والخىؿُف وملالجت اإلاكىالث البُئُت مً زالٌ جللُص اهبلازاث 
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         بلى وىن الجاملت مغهَؼ اقلاق زلافي للمجخمم باإلطافتالغاػ، 

 ].42] هيل

 :حاملت ػىهُى البدشُت بالُابان -

ًخطح جمحز حاملت ػىهُى واحؿاق حهىصَا مم مخؼلباث الجاملت 

ظ ًدبحن مً زالٌ هشحر مً  اللاإلاُت والخىحهاث اإلاؿخلبلُت للُابان، َو

 :اإلاداوع هما ًلي

 للجاملت البدشُت الغاثضة في الُابان،  -
 
همىطج الجاملت: جمشل همىطحا

 .دث في وافت ؤوكؼتها ألاواصًمُتخُث جلىم بخىحُه الب

الغئٍت: جغجىؼ الغئٍت بلى الخىصل بلى الخلُلت واللمم ألاواصًمي  -

خدلم طلً مً زالٌ كابلُت اإلالغفت للخؼبُم في اإلاجخمم وصكم  ٍو

ج مستركحن  الغوابؽ البدشُت مم اللؼاكاث اإلاسخلفت بؿليها بلى جسٍغ

كلى الخىصل بلى اإلالغفت  وكلماء، ولِـ مجغص ؤفغاص كاصًحن، مم الخإهُض

بإهفؿهم بما ًدؿم مم الؿالم اللالمي، ومً زم اَخمذ الغئٍت بظبؽ 

ت في اإلاؿخلبل  الؼمىح الجامذ لبلع ألافغاص بما ٌؿهم في زضمت البكٍغ

[43.[ 

ى ما ًخفم مم  - الغؾالت: مً زالٌ ؾعي الجاملت بلى الخمحز اللالمي َو

جدؿم بخظمنها عؾالت ؾامُت  اإلاىافؿت اللاإلاُت، فةن عؾالت الجاملت

للمؿاَمت في جدظغ وؾالم وعفاَُت اللالم مما ٌلجي الخدغع مً الضوع 

      الخللُضي للجاملاث، باإلطافت بلى بجاخت البِئت الضاكمت لخلً

 ].44] الغؾالت

اإلاباصت: جخمحز باَخمامها بالجاهب اللُمي، باإلطافت بلى الاَخمام  -

اث مخلضمت وصى   بلى ؤلاجلان، ولِـ مجغص الىجاح بخدلُم مؿخٍى
 
ال

 ].45] الخللُضي صون ؤي جمحز

 جللُضًت، وبهما بػاعا اؾتراجُجُا  -
 
ألاَضاف: لم جدضص الجاملت ؤَضافا

ىضعج  وامال ًخظمً ؾبلت مجاالث، وفي ول مجاٌ كضص مً ألاَضاف، ٍو

 مً اإلااقغاث التي حلبر كً ول َضف، هما جدؿم ألاَضاف 
 
جدتها كضصا

ٌ للمداوع التي جازغ في هجاح كمل اإلااؾؿت وكضم الاكخصاع كلى بالكمى 

 ].46] اإلاداوع الشالزت الخللُضًت وهي البدث، والخللُم وزضمت اإلاجخمم

م في اهسغاػهم في مُضان الصىاكت  - ـ: ًخطح جمحَز ؤكظاء َُئت الخضَع

والبدىر اإلاغجبؼت باإلاجاٌ، باإلطافت بلى وحىص ملهض كالمي إلكضاصَم 

 ].47] لهم لللمل بالجاملتوجإَُ

: احؿاق قغوغ اللبٌى مم ػبُلت الجاملت، وطلً مً زالٌ  - اللبٌى

الاَخمام بالىفاءة في جسصصاث الللىم والخىىىلىحُا، هما ًخطح الخمحز 

في جىىق وازخالف قغوغ اللبٌى خؿب اإلاغخلت الجاملُت، ومخؼلباث 

ان اللغت الُاباهُت ول كؿم، ؤما باليؿبت للؼالب الضولُحن فالبض مً بجل

ألن ؤغلب اإلاداطغاث باللغت الُاباهُت وكض ًلخدم الؼالب الضولي 

 ].44هضاعؽ مىخـم ؤو هباخث ]

بغامج الخللُم: جخمحز بخسصصاتها التي جخفم مم مخؼلباث ألالفُت  -

ما: الضعاؾاث الللُا  الجضًضة، وهظلً هىكحن مً البرامج اإلامحزة َو

ًدُذ فغصت الضعاؾت والبدث الخغ صون الضولُت، وػالب البدث الظي 

 .الخلُض بالخظىع ؤو الكهاصة، وجفغصَا ببرهامج الخاؾباث اإلاخلضمت

ب ما حللمٍى  - الخللُم والخللم: ًدؿم بةجاخت الفغصت للؼالب لخجٍغ

ومداولت جؼبُله ومماعؾخه بكيل كملي، مما ٌؿهم في جىمُت مهاعاث 

 ].45] الابخياع والازتراق لضحهم

الللمي: مً زالٌ صكم البدىر اإلاؿخللت واإلاىحهت طاجُا  البدث -

والاعجلاء بالبدث مً ؤؾفل بلى ؤكلى مً زالٌ الاؾخسضام الفلاٌ 

ل الخاعجي، والاعجلاء بالبدىر بحن ألاكؿام بلُاصة لجىت اإلاباصعاث  للخمٍى

غ الخللُم الضولي والبدث وجدلُم  الخابلت لغثاؾت الجاملت، هظلً جؼٍى

 ].47] مي والؼالبي مم صٌو اللالمالخباصٌ اللل

ل غاًت حؿعى الجاملت بليها، وهظلً وؾُلت  - ل: ًمشل الخمٍى الخمٍى

حشجم ػالب الضهخىعاٍ كلى اإلاكاعهت في الخضمت واإلالاوهت البدشُت 

وطلً ملابل جللُص هفلاث بكامتهم، وهظلً بكاصة جغجِب وجىـُم 

ل والخىؿُف اإلاالي وجإؾِـ  اث بصاعة الخمٍى هـام زاص باإلاحزاهُت ؤولٍى

 ].47ًضكم الخىىق والكمٌى ]

الهُيل الخىـُمي: ًدؿم بالخىـُم الالمغهؼي الظي ًدُذ كالكاث  -

الخفاكل بحن عثِـ الجاملت وهىابه وؤلاصاعاث اإلاسخلفت، هما ًخطح 

الخمحز في اإلاداؾبُت ليل مً عثِـ الجاملت مً كبل حهاث زاعحُت، 

ً مً حاهب مىخ  ].44] ب مداؾبت صازليوالىىاب واإلاضًٍغ

 الدزاسات السابقة. 4

[: َضفذ الضعاؾت بلى حلغف صعحت جىافغ 48صعاؾت الكمغي ]     

اإلاخؼلباث الالػمت إلهخاج اإلالغفت همضزل لبىاء محزة جىافؿُت في حاملت 

خاثل مً وحهت هـغ كُاصاتها ألاواصًمُت، حلىص إلاخغحراث الضعاؾت: 

للُاصي، ػبُلت اللمل اللُاصي، الجيـ، ؾىىاث الخضمت في اللمل ا

واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي، وجم الخؼبُم كلى كُىت كضصَا 

، ومً ؤَم الىخاثج ؤن الضعحت اليلُت لخىافغ اإلاخؼلباث الالػمت  135
 
فغصا

إلهخاج اإلالغفت همضزل لبىاء محزة جىافؿُت في حاملت خاثل بكيل كام 

ت بخصاثُت حلىص حاءث مخىؾؼت، وكضم وحىص فغوق طاث صالل

جىحض فغوق طاث  الزخالف ػبُلت اللمل اللُاصي ألفغاص اللُىت. بِىما 

صاللت كىض مؿخىي في مدىع اإلاخؼلباث اإلااصًت بحن ؤفغاص اللُىت وطلً 

 (.لصالح كُىت )كُاصاث كلُا

[: َضفذ الضعاؾت بلى حلغف واكم اللضعة 48] صعاؾت خؿً      

ت، وص اصتها والاعجلاء الخىافؿُت بالجاملاث اإلاصٍغ ل الخللُم في ٍػ وع جضٍو

بها، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي، مم الاؾخلاهت باؾدباهت جم 

ـ في  225جؼبُلها كلى كُىت بلغ كضصَا  ا مً ؤكظاء َُئت الخضَع كظى 

ت، وجىصلذ الضعاؾت بلى كضة هخاثج منها: ؤن  بلع الجاملاث اإلاصٍغ

ت  مخىؾؼت ملاعهت بالجاملاث اللضعة الخىافؿُت للجاملاث اإلاصٍغ

اصة اللضعة الخىافؿُت  ل الخللُم له صوع في ٍػ اللاإلاُت، هما ؤن جضٍو

 
 
  للجاملاث وجدؿحن ؤصائها للخصٌى كلى مغاهؼ مخلضمت مدلُا

 
. وكاإلاُا

( كضم وحىص فغوق طاث صاللت بخصاثُت في مدىع واكم اللضعة 3

ت، ولىً الخىافؿُت للجاملاث بحن اليلُاث اللملُت واليلُاث ا لىـٍغ

ت في مدىع مؿاَمت  وحضث فغوق صالت بخصاثُا لصالح اليلُاث الىـٍغ

ل  اصة اللضعة الخىافؿُت للجاملاث، ومخؼلباث جضٍو ل الخللُم في ٍػ جضٍو

 .الخللُم

َضفذ الضعاؾت بلى جلضًم جلُُم الىطم  [:49صعاؾت َُىضلي ]     

 الخىافس ي للجاملاث، وببغاػ ؤَمُت اؾخسضام الجاملاث ا
 
إلاخلاوهت بضال

مً الجاملاث اإلاخىافؿت، واكخمضث الضعاؾت كلى اإلاىهج الىصفي، 

وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن الجاملاث اإلاخلاوهت )غحر اإلاخىافؿت( ال جؼاٌ 

جازغ في حللُم آالف اللاملحن، وكغطذ الضعاؾت إلافهىم الجاملاث 



637102 

316 

ث التي اإلاخلاوهت وهُفُت جؼىعَا؛ فالجاملاث اإلاخلاوهت هي جلً الجاملا

إلاىـمت ملُىت بما لها مً فغص حللُمُت  الاؾتراجُجُتجسضم اإلاـلت 

بُت لللاملحن بضازلها، ومً زم فةن الخللُم  عؾمُت ؤو غحر عؾمُت ؤو جضٍع

الظي جلىم به قغهت ما ًضزل في هؼاق مهمت َظٍ الجاملت اإلاخلاوهت 

لخدلُم ؤَضاف قغهت ؤو ماؾؿت ملُىت، وجغي َظٍ الضعاؾت ؤن جإزحر 

لاث الخللُضًت )اللامت( مً خُث َظٍ الجاملاث كلُل باليؿبت للجام

 لليلُاث والجاملاث، وطغوعة 
 
الخىافؿُت بُنها ؤي ؤجها ال جمشل تهضًضا

الخلاون بحن الجاملاث الخللُضًت والجاملاث اإلاخلاوهت مً زالٌ جلضًم 

 .الخللُم اإلاؿخمغ في مىكم اللمل ؤو الخللُم اإلافخىح كً بلض

امىن ]       ٍ الضعاؾت بلى جدضًض [: َضفذ َظ34صعاؾت صًفُض َو

 مً 
 
مؿاعاث الخىافؿُت بحن الؼالب في مجاٌ الخللُم اللالي بحن هال

ىُت في مجاٌ الخللُم اللالي وؿغوف َظٍ  هىضا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ُاول الخللُم اللالي في هال  الخىافؿُت وؤوحه َظٍ الخىافؿُت وؤؾـ َو

ؤلاصاعة كلى جىمُت البلضًً، وبصاعة ول هىق مً الخللُم وؤزغ َظٍ 

م الفىغي  الخىافؿُت فيها واللاثض مً الخىافؿُت كلى الؼالب وهمَى

وهُف جازغ الجاملت التي جلىي عوح الخىافـ كلى الؼالب  والاحخماعي،

في جدؿحن مسغحاتها مً َاالء الؼالب، واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج 

 الىصفي، وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن جؼبُم ملاًحر الخىافؿُت في

الجاملاث ًمىذ الؼالب فغصا حللُمُت مخلضمت هما ًلضم زضماث 

 .حللُمُت ؤهثر حىصة

 الطسيقة وإلاحساءات. 5

 منهج الدزاسةأ. 

اكخمضث الضعاؾت الخالُت في مىهجُتها كلى اإلاىهج الىصفي؛ إلاالثمخه       

ً للباخث مً وصف وجدلُل ؤبلاص اإلاكيلت، 
ّ
لؼبُلت البدث، خُث ًمى

،  وصعاؾت الىاكم
 
 صكُلا

 
ؤو الـاَغة هما جىحض، وحهخم بىصفها وصفا

 
 
 همُا

 
 ؤو حلبحرا

 
 هُفُا

 
لبر كنها حلبحرا  الاػالق، وطلً مً زالٌ [50] َو

والبدث في ؤصبُاث البدث التربىي والضعاؾاث الؿابلت اإلاخلللت 

بمىطىق البدث " عفم اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص في طىء 

ؿخسضم الباخث َظا اإلاىهج ملاًحر الخصيُفاث ا للاإلاُت للجاملاث" َو

ت وجدلُلها وجدضًض  بغغض وصف ما َى كاثم وفهم الـىاَغ التربٍى

 .واؾخيباغ اللالكاث

 أدوات الدزاسةب.  

اكخمضث الضعاؾت كلى جدلُل كىاثم الخصيُفاث اللاإلاُت التي       

بى ماجغهـ  Webo جظمىذ جغجِب بلع الجاملاث الؿلىصًت مشل ٍو

matrix بىاؾؼت مسخبراث ؾاًبرمُترهـ Cyber Metrics Lab  الخابلت

 Spanish National Research Council.إلاجلـ البدىر الىػجي ؤلاؾباوي

الظي جصضٍع ملامل بؽ س ي  SCImago والخصيُف البدثي للجاملاث

ض ؤلاصضاع الشالث مً ماقغ ؤلاهخاحُت  ماغى باللاصمت ؤلاؾباهُت مضٍع

م، وكىاثم جصيُف الجاملاث لخصيُف قىغهاي 2012 الللمُت لللام

الصاصعة كلى مىكم الخصيُف والخصيُف اللالمي  2014لللام 

 .م2015للجاملاث لللام 

الضعاؾت كلى جدلُل زبراث وججاعب بلع الىماطج  اكخمضثهما      

الغاثضة كلى مؿخىي الخصيُف اللالمي للجاملاث مشل حاملت َاعفاعص 

 .لخصيُفالتي جدخل ملضمت ا

همىطج ملترح لغفم اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص في طىء 

 جصيُفاث الجاملاث

 :ؤَضاف الخصىع اإلالترح

غ اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص في  حهضف َظا الىمىطج بلى جؼٍى

طىء زبراث وججاعب الضٌو اإلاخلضمت وطلً مً ؤحل خصىلها كلى 

الجاملاث اللغبُت واللاإلاُت وطلً كاثمت جصيُف في  مغاهؼ مخلضمت

 :وؾىف ًخم جلؿُم ألاَضاف كلى الىدى الخالي

ـ الجامعي -1 غ وؿُفت الخضَع  :ؤَضاف جؼٍى

 :الؼالب الجامعي -ؤ()

ً كلى جدلُم الىجاح والخمحز وكُاصة اإلاجخمم  - جحن كاصٍع بكضاص زٍغ

 .هدى اإلاؿخلبل

ُت والاجصاٌ امخالن ػالب الجاملت إلاهاعاث بكضاص البدىر الللم -

ً  .الىاجح مم آلازٍغ

جمىحن ػالب الجاملت مً جىؿُف جىىىلىحُا اإلاللىماث في كملُت  -

 .الخللم

غ كضعاث اإلاستركحن مً الؼالب لخلضًم بغاءاث ازتراق لخاطىاث  - جؼٍى

 .ألاكماٌ بالجاملت

جلضًم بغامج حللُمُت وؤوكؼت ؤواصًمُت لؼالب الجاملت كلى ؤكلى  -

 .مؿخىي مً الجىصة

 :ألاؾخاط الجامعي -ب()

ـ الجامعي، مم  - ؤلاكضاص ألاواصًمي والبدثي اإلاخلمم للظى َُئت الخضَع

ب مُضاوي  .اإلاغوع بفترة جضٍع

ـ وملاوهيهم  - ت ألكظاء َُئت الخضَع جىمُت اإلاهاعاث ألاواصًمُت وؤلاصاٍع

 .بالجاملت

ـ -  .عفم الىفاءة ألاواصًمُت والبدشُت والىؿُفُت للظى َُئت الخضَع

ـ بالجاملت بما  - غ هـم الخلاون البدثي بحن ؤكظاء َُئت الخضَع جؼٍى

غ الخللُم الجامعي  .ًسضم جؼٍى

ً اإلانهي للمضعؽ الجامعي، وبصزاٌ الشلافت  - ألازظ بمبضؤ الخيٍى

 .الخىىىلىحُت في بغامج ؤلاكضاص

 :اللُاصة الجاملُت -ج()

ت والا  -  مً الخٍغ
 
ضا ع الؿلؼت للجاملت ومىدها مٍؼ ؾخلاللُت في جفٍى

مه  .اجساط اللغاع وجىفُظٍ وجلٍى

غ  - الاكخماص كلى الخسؼُؽ الاؾتراجُجي في وطم زؼؽ الخؼٍى

 .والخدؿحن

 .عؾم الخؼىغ الغثِؿُت إلاداولت الخدٌى بلى حاملت كاإلاُت -

ؼ اإلاغهؼ الخىافس ي للجاملت ومىاهبتها للخؼىعاث الخضًشت في  - حلٍؼ

 .مسخلف اإلاجاالث

الجضًضة لإلصاعاث بالجاملت واليلُاث باللىاصغ  اؾخىماٌ الهُاول -

ت اإلاخمحزة واإلاخسصصت  .البكٍغ

غ هـم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بالجاملت واليلُاث ومىاهبت الخدضًث  - جؼٍى

 .اإلاؿخمغ في َظا اإلاجاٌ

غ وؿُفت البدث الللمي -2  :ؤَضاف جؼٍى

 :جىلُض اإلالغفت-ؤ()

 وطم زؼت بدشُت للجاملت وولُاتها وجىؾُم هؼاق مكاعهت اإلااؾؿاث  -
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  .اإلاجخملُت واإلاغاهؼ البدشُت

غ بغامج الضعاؾاث الللُا وفم ملاًحر ؤواصًمُت مخلضمت جىاهب  - جؼٍى

 .ؤخضر جؼىعاث اللصغ

جإَُل مغاهؼ الجاملت البدشُت وملاملها لالكخماص ألاواصًمي في بػاع  -

 .ُتملاًحر ؤواصًمُت كال

ت للبالص في  - الاعجلاء بمجاالث البدىر التي جدؿم مم الخؼؽ الخىمٍى

 .الخاطغ واإلاؿخلبل

اصة اإلاحزاهُاث اإلاسصصت للبدىر الللمُت بما ًىحض اإلاغوهت اليافُت  - ٍػ

ل ألابدار  .لخمٍى

عبؽ مغاهؼ البدىر بكبياث كىاكض اإلاللىماث الضولُت، وحشجُم  -

 .ألابدار الللمُت اإلاخمحزة

 :وكغ اإلالغفت -ب()

ل للبدث الللمي -  .اؾخدضار مصاصع جمٍى

غ هـم اليكغ الللمي لألبدار مً زالٌ ملاًحر ؤواصًمُت مخلضمت  - جؼٍى

 
 
 .وملخمضة كاإلاُا

ـ كلى وكغ ؤبداثهم الللمُت صازل  - حشجُم ؤكظاء َُئت الخضَع

 .اإلاملىت وزاعحها

 .بُنهمكلض ماجمغاث جسضم ميؿىبي الجاملت ليكغ اإلالغفت  -

حشجُم الباخشحن كلى جغحمت الىخب اللاإلاُت التي جخظمً ملاعف  -

 .حضًضة

ـ -  .بصضاع مجالث كلمُت ليكغ اإلالغفت التي ًيخجها ؤكظاء َُئت الخضَع

 :جؼبُم اإلالغفت-ج()

م اإلادلي/ اللالمي للبدىر الللمُت الخؼبُلُت التي جيخجها  - الدؿٍى

 .الجاملت

ل اإلالاعف بوكاء مصاوم )خضاثم  - الخىىىلىحُا( صازل الجاملت لخدٍى

 .بلى مىخجاث

ت في اإلاجخمم لخباصٌ  - الخلاون مم كؼاق الصىاكت واللؼاكاث الخىمٍى

 .اإلاىافم والخضماث مم الجاملت

الخلاون البدثي بحن الجاملت واللؼاق الخاص بما ًمض البدث الللمي  -

  .بمىطىكاث مؿخمضة مً الىاكم

 .للخسصصاث الخؼبُلُت يالللمجىحُه البدث  -

غ وؿُفت زضمت اإلاجخمم -3  :ؤَضاف جؼٍى

ب اإلاجخمعي مضكمت بمحزاهُاث جىفُظَا -  .بكضاص زؼت ػمىُت للخضٍع

ب إلاؿاًغة ما ٌؿخجض مً ملاعف -  .جؼىع بغامج الخضٍع

غ ووكغ الىعي والخإهُض كلى الهىٍت  - جضكُم صوع الجاملت في مجاٌ الخىٍى

 .الشلافُت وحلمُم الاهخماء

بُت اإلاىاؾبت الخخُاحاث اللاملحن وجىافلها مم مهام  - جىفحر البرامج الخضٍع

 .وؿاثفهم

كلض اإلااجمغاث ووعف اللمل والخللاث الىلاقُت خٌى كظاًا زضمت  -

 .اإلاجخمم وجىمُت البِئت

جها، لخدلُم جىمُت اإلاجخمم - ت الغوابؽ بحن الجاملت وزٍغ  .جلٍى

ـ هدى مكىالث جىحُه البدىر التي ًلىم بها ؤكظ - اء َُئت الخضَع

 .اإلاجخمم وكظاًاٍ

ــُــخــاث واخــــبـلــؼــض مخــــضًــــت وجدـــــصعاؾ -  ً ــل مــىق اللمـــاث ؾــــبــاث وعغــــاحـ

 .مسغحاث الجاملاث

وبغامجها ألاواصًمُت  واؾتراجُجُتهاجصمم الجاملاث عئٍتها وؤَضافها  -

 .وفم اخخُاحاث ؾىق اللمل

ؤلاقغان الفلاٌ ألولُاء ألامىع وممشلي اإلاجخمم واللؼاق الخاص في  -

 .مجالـ الجاملت

 :مىؼللاث الىمىطج اإلالترح

 :اإلاىؼلم الخللُمي للمملىت اللغبُت الؿلىصًت -1

م والتي حؿعى ألن 2030ًتزامً الىمىطج اإلالترح مم عئٍت الؿلىصًت  -

حاملت  200جصبذ زمـ حاملاث ؾلىصًت كلى ألاكل مً ؤفظل 

 .م2030صولُت في 

ؿهم في بىاء  - اصة َو جىحه اإلاملىت هدى حللُم حامعي ًىافـ كلى الٍغ

لبي مخؼلباث الخىمُت الاكخصاصًت والاحخماكُت،  مجخمم اإلالغفت، ٍو

والظي حهضف بلى هلل الجاملاث الؿلىصًت مً اإلادلُت بلى آلافاق 

 .اللاإلاُت

اللاإلاُت وصزٌى الجاملاث الخىحه الجضًض للجاملاث في اإلاملىت هدى  -

الؿلىصًت بلى الؿباق اللالمي مً ؤحل الخىاصل مم الجاملاث ألاحىبُت 

في الخللُم وألابدار واليكغ الللمي، وحؿهُل جباصٌ الؼالب وألاؾاجظة 

والباخشحن الؿلىصًحن مم الجاملاث ألاحىبُت وكلض الكغاواث الللمُت 

م البدشُت اإلاكترهت  .وبكامت اإلاكاَع

وػاعة الخللُم بلى مجخمم اإلالغفت، وبػالق اإلاباصعاث الىػىُت  جىحه -

 .لخىمُت الابخياع باالقتران مم اإلاغاهؼ البدشُت اإلاسخلفت

 :اإلاىؼلم الؿُاس ي للمملىت اللغبُت الؿلىصًت -2

ت الخلبحر كً الغؤي واإلاكاعهت اإلاجخملُت للمىاػً  - مجخمم ًامً بدٍغ

 .في وافت ألاوكؼت

خمم الؿلىصي وماؾؿاجه كلى الكفافُت والجزاَت في جىامي خغص اإلاج -

 .وافت ألاوكؼت

 .بكالء كُمت الللم والشلافت في مجخمم الىسبت الؿُاؾُت -

جىحه اإلاجخمم الؿلىصي هدى بجاخت الفغصت لخمىحن اإلاىاػً مً  -

 .اإلاكاعهت في الخُاة الؿُاؾُت

لت لصىم اللغاع الؿُاس ي، وجللض مىاصب مؿ - ئىلت وحىص كُاصاث مَا

 .في الضولت

ؼ اإلاياهت ؤلاكلُمُت  - صكم حهىص الخلاون الضولي بما ٌؿهم في حلٍؼ

 .والضولُت للمملىت اللغبُت الؿلىصًت

 :اإلاىؼلم الاكخصاصي للمملىت اللغبُت الؿلىصًت -3

ت جدلم مخؼلباث وػمىخاث  - وحىص زؼت للخىمُت الاكخصاصًت والبكٍغ

 .اإلاجخمم الؿلىصي

خىحه إلاجاالث جىافؿُت حضًضة مشل: الخصيُم، جىىق الاكخصاص وال -

ت  .والالىتروهُاث، والخىىىلىحُا الخٍُى

جىفُظ مكغوق الخيىمت ؤلالىتروهُت، واولياؽ طلً كلى الاكخصاص مً  -

م الالىترووي للمىخجاث  .زالٌ هـام الدؿٍى

طغوعة الخدٌى هدى الؿىق الىػىُت في ؿل ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت  -

 .وجطخم ألاؾلاع

صُاغت هـام اكخصاصي ؾلىصي مدلم لؼمىخاث اإلاجخمم، وجدلُم  -

 .جيامل اكخصاصي كغبي بحن اإلاملىت والضٌو اللغبُت
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غ ألاؾىاق -  .مجخمم ًخجه بلى اإلاىافؿت في ؿل اكخصاص اللىإلات وجدٍغ

وطم الخيىمت ؾُاؾاث وخىافؼ لدشجُم اللؼاق الخاص كلى  -

 .اإلاكاعهت اإلاخمحزة

 :اعي للمملىت اللغبُت الؿلىصًتاإلاىؼلم الاحخم -4

 :الخاليًخىكم ؤن ًيىن الؿُاق الاحخماعي الؿلىصي كلى الىدى 

ماقغاث الخىمُت في اإلاملىت حكحر بلى طغوعة الخلضم في اإلااقغاث  -

 .الخاصت بالصخت والخللُم

 .صُاغت مىـىمت مخياملت مً اللُم وألازالكُاث التي جدىم اإلاجخمم -

اث اإلاجخمم اإلاضوي التي حلمل وفم مغحلُت الاكتراف بضوع ماؾؿ -

 .وػىُت

 بلى الخىؿُف اليامل  -
 
جبجي اؾتراجُجُت لخللُص ملضٌ البؼالت وصىال

 (.)جىػحن الىؿاثف

الخىحه اإلاجخمعي هدى جإمحن الاخخُاحاث ألاؾاؾُت للمىاػىحن مً  -

 .غظاء، ومؿىً، ومىاعص ماثُت، وصخُت

ؾلىصًت وبكالمُت كغبُت جإزظ في الاَخمام بىطم ؾُاؾت زلافُت  -

ا اإلاخغحراث الضولُت اإلاسخلفت  .اكخباَع

الىـغة اإلاجخملُت للخللُم كلى ؤهه اإلاضزل ألاؾاس ي لبىاء اإلاجخمم بما  -

 .ًخظمىه مً جىفحر الخللُم ليافت ؤفغاص اإلاجخمم

 :اإلاىؼلم الخىىىلىجي للمملىت اللغبُت الؿلىصًت -5

بلى اكخصاص اإلالغفت وجىىىلىحُا مجخمم كلمي جىىىلىجي ًغجىؼ  -

 .اإلاللىماث

لغت للخىاع والخفاَم  والخىىىلىحُتالخىحه إلخالٌ الشلافت الللمُت  -

 .بحن ألاحُاٌ الجضًضة

 .الخىحه مً مجخمم مؿتهلً للخىىىلىحُا، بلى مؿدشمغ، زم مىخج لها -

-  
 
 .حلمُم البدىر والضعاؾاث في مجاالث كلمُت ؤهثر جؼىعا

الخىىىلىحُا ومخؼلباث بىاء مجخمم اإلالغفت ليافت ؤوحه وكغ زلافت  -

 .الخُاة في اإلاملىت

 :الخدلُل البُئي للىطم الغاًَ

خمشل طلً في جدلُل مىاػً اللىة والظلف في البِئت الضازلُت        ٍو

للجاملت، وهظلً الفغص والتهضًضاث للبِئت الخاعحُت. بن ول كىصغ 

خظمً اللضًض مً اللىامل مً اللىاصغ اإلادضصة في َظا الكيل ً

الضازلُت والخاعحُت الخاصت التي ُخضصث في الخدلُل البُئي. وجمشل َظٍ 

اللىامل اللظاًا ألاؾاؾُت التي ًيبغي كلى الجاملت جىحُه زؼتها 

إلالالجتها، وكض اكخمض في اؾخسالصها كلى مجمىكت مً اإلاللىماث 

 اإلاىطىكُت الخاصت بىاكم حاملت اإلالً ؾلىص.

 4حدول 

 نقاط الظعف نقاط القىة

 .الهُيل الخىـُمي ملخمض ومالثم لضوع الجاملت ووؿاثفها 

  وخضاث  باؾخدضاروحىص مغوهت في الهُيل الخىـُمي للجاملت حؿمذ

 وبصاعاث بطا صكذ الخاحت بلى طلً.

 .ؾملت ػُبت للجاملت بالخصيُفاث اللاإلاُت 

  ٌاإلاتزاًض كلى الالخداق بالضعاؾاث الللُا بالجاملت.ؤلاكبا 

 .اؾخدضار ولُاث حضًضة بالجاملت جخماش ي مم هـحراتها اللاإلاُت 

  وميكأث الجاملت الجضًضة. اإلاالُتاإلاىاعص 

 .التزام الجاملت بجىصة الخللُم 

 .ٌالخبجي للخللُم ؤلالىترووي وهـام الدسجُل الفّلا 

 املت في بغامج زضمت اإلاجخمم والخللُم اإلاكاعهت اإلاجخملُت الفاكلت للج

 اإلاؿخمغ.

 .وحىص بغامج لخىمُت كضعاث ؤكظاء َُئت الخضَعـ وملاوهيهم 

 .ـ لللُام بىؿاثفهم  هفاءة ؤكظاء َُئت الخضَع

 .خصٌى بلع اكظاء َُئت الخضَعـ كلى مكغوكاث بدشُت وحىاثؼ جمحز 

  خصٌى كضص هبحر مً ؤكظاء َُئت الخضَعـ كلى صعواث مخسصصت في

 جىمُت اإلاهاعاث واللضعاث.

 .اإلاىطىكُت واللضالت واللالهُت في ؾُاؾاث الخلُحن 

 خؿً اؾخغالٌ ألاحهؼة واإلالضاث اإلاخاخت وجىؿُفها في ؤماهنها 

  ألاؾلىب الضًملغاػي في مجلـ الجاملت اللاثم كلى اإلاكاعهت في اجساط

 اللغاعاث.

 وصكم وعكاًت اإلا ،ً  بضكحن واإلاخفىكحن.حشجُم الابخياع وؤلابضاق لضي آلازٍغ

  الاَخمام باألزالكُاث اإلاهىُت ووحىص مُشاق قغف ألزالكُاث اإلاهىت

 بالجاملت.

 .الخدضًض الضكُم والخىزُم الغؾمي ألهـمت وبحغاءاث اللمل 

 .بكالن ألاهـمت وؤلاحغاءاث وبجاختها إلاؿخسضميها واإلاؿخفُضًً النهاثُحن 

  ـ الخاصلحن كلى صعحاث كلمُت في جىافغ كضص مً ؤكظاء َُئت الخضَع

 .لم جىخمل بصاعاث الهُيل الخىـُمي وىخضة بصاعة ألاػماث 

 .هلص اليىاصع الفىُت في بلع ؤلاصاعاث 

  اهخماٌ الخىصُف الىؿُفي ؤصي بلى اهسفاض هفاءة ألاصاء الىؿُفي.كضم 

 .ت في ألاصاء ع في الؿلؼاث ؤصي بلى اإلاغهٍؼ  غُاب مبضؤ الخفٍى

 جىحض عئٍت مكترهت ؤو كُاؾاث مدضصة للىجاح. ال 

 .ت ع الؿلؼت وطلف بلع اللضعاث ؤلاصاٍع  مدضوصًت جفٍى

 الُت.اهسفاض مؿخىي الىطىح والكفافُت زاصت في الكاون اإلا 

 .اهسفاض مؿخىي الشلافت البدشُت 

 .اإلاكاعهت اإلادضوصة مم اإلاؿخفُضًً الخاعحُحن 

 .جضوى مؿخىي اإلاىاءمت بحن البرامج الضعاؾُت وألابدار 

  ـ هـام ؤحىع وخىافؼ طلُفت ال جياص جفي باخخُاحاث كظى َُئت الخضَع

 ألاؾاؾُت هاًَُ كً خاحاجه للبدث الللمي.

  لخلُُم ألاصاء.وحىص ملاًحر غحر مىطىكُت 

 اجساط  طلف الخفىحر اإلانهجي وكضم اؾخسضام جىىىلىحُا اإلاللىماث في كملُت

 اللغاعاث.

  ألاهـمت وؤلاحغاءاث غحر مغهت خُث ال ًمىً حلضًلها بما ًىاهب الخغحر في بِئت

 اللمل.

  ـ واإلاىؿفحن كً خظىع كؼوف كضص غحر كلُل مً ؤكظاء َُئت الخضَع

بُت ووعف ال  لمل.الضوعاث الخضٍع

  طلف كضعة الىشحر مً ؤكظاء َُئت الخضَعـ وهظلً اإلاىؿفحن كلى الخلامل

 مم وؾاثل الخىىىلىحُا الخضًشت في بهجاػ ؤكمالهم.

 .بها في اإلالامل والىعف  جىاطم جإَُل اللمالت الفىُت وجضٍع

 طلف الغوابؽ الللمُت وألاواصًمُت بحن الجاملت والجاملاث اللاإلاُت 

 بُت ألاكؿام الللمُت غحر مغجبؼت بالىاكم وحىص زؼؽ بدشُت في غال

 اإلاجخمعي.

 .طلف الغبؽ بحن البرامج البدشُت واخخُاحاث اإلاجخمم 
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 مسخلف الخسصصاث مً الخاعج.

  غ مشل: كماصة جىافغ كضص مً اإلاغاهؼ والىخضاث الضاكمت للملُت الخؼٍى

غ  ت، وكماصاث الجىصة  ثاإلاهاعاجؼٍى بالجاملت ووخضة جىمُت اإلاىاعص البكٍغ

غ والجىصة باليل  ُاث.بالجاملاث ووخضاث الخؼٍى

 .جبجي الجاملاث لخؼمت مً الجىاثؼ لخلضًغ الخمحز إلاىدؿبيها 

  جىافغ البيُت الخدخُت ؤلالىتروهُت بالجاملت خُث جخىافغ كىاكض البُاهاث

 .آلاليؤلالىتروهُت، وملامل للخاؾب 

  م الخضماث اإلالضمت مً  اؾتراجُجُتغُاب وحىص واضخت اإلالالم، لدؿٍى

 الىخضاث طاث الؼابم الخاص.

 جي الجاملت. ال  جىحض آلُت إلاخابلت زٍغ

  ًجي غُاب كاكضة بُاهاث مىخملت ك اخخُاحاث ؾىق اللمل مً زٍغ

 الجاملت.

 .ت  كضم وحىص بصاعة زاصت باإلالىُت الفىٍغ

 جىحض وخضة إلصاعة ألاػماث واليىاعر بالجاملت. ال 

 التهضًضاث الفغص

 .ل هدى اكخصاص اللالم اللاثم كلى اإلالغفت  جدٌى اإلاملىت كلى اإلاضي الؼٍى

  باإلاملىت.اللالي  اللىي هدى هـام الخللُم اإلااليالالتزام 

 .ٌوحىص الجاملت في مىؼلت حظابت طاث مىار ملخض 

 .خماؽ اإلاؿخفُضًً الخاعحُحن وفغص الكغاهت 

 .جىافغ الكغواء والىماطج الىاجخت في اإلاىؼلت وكلى مؿخىي اللالم 

 .ًًاصة الؼلب كلى الخللُم اللالي مً كبل الىافض  ٍػ

  ٌكليها.حغُحر جفظُالث اإلاجخمم في جسصصاث ملُىت وػٍاصة ؤلاكبا 

  جفظُل ؾىق اللمل للمهاعاث اإلاخسصصت واللغت ألاحىبُت وجىىىلىحُا

جحن.  اإلاللىماث مً الخٍغ

 .غ الخللُم الجامعي  الخىحه اللام للمملىت، لخؼٍى

 .غ اإلامىلت مً كبل وػاعة الخللُم  وحىص مكغوكاث الخؼٍى

 .جؼبُم هـام الجىصة، والاكخماص بالجاملت 

  الخىمُت اإلاؿخضامت.صكم اللُاصة الؿُاؾُت، لخدلُم 

  ت ألكظاء ت الفىٍغ ضا مً الاؾخلالٌ اإلااؾس ي، والخٍغ مىذ الجاملت مٍؼ

ـ.  َُئت الخضَع

 الجاملت كلى وجإزحراتها والضازلُت الخاعحُت البُئُت باإلاخغحراث الىعي 

 .ومؿخلبلها

  ٌ  جدلم ًضكم بما ألاواصًمُت اإلااؾؿاث في اإلالغفت مجخمم بىاء هدى الخدى

 .اإلاملىت في اإلالغفت اكخصاص

 ومياهتها الجاملت مؿخلبل للجاملت جضكم جىافؿُت محزة ببىاء الاَخمام 

 .والبدشُت الللمُت

  ل الخللُم وبطفاء البلض الضولي كلى البرامج اَخمام اإلاملىت بخضٍو

ألاواصًمُت، والاَخمام بالبدث الللمي وحشجُم الابخياع، وجصمُم بغامج 

 جضكم مؼاًا جىافؿُت. الخسصصاث الىاصعة والتىفي  حللُمُت

  مىاهبت الخلضم في الخللُم الجامعي للمؿخىي اللالمي، وكلض الكغاواث

 والخىؤمت مم الجاملاث اللاإلاُت.

 .ل البدث الللمي في الجاملت  اإلاؿاَمت اإلاجخملُت في جمٍى

  جىمُت اإلاىاعص الظاجُت للجاملت مً زالٌ حلاوجها مم كؼاق الصىاكت

 ر الخؼبُلُت.والاؾخفاصة مً هخاثج البدى 

 

 .مدضوصًت الجىصة لالكخصاص ؤلاكلُمي وطلف البيُت الخدخُت واللىي اللاملت 

 .الخىافـ اللىي بحن الجاملاث باليؿبت ألكظاء َُئت الخضَعـ واإلاىاعص 

  الخىافـ اللىي الظي جبضًه الجاملاث ألازغي في اإلاملىت الؾخلؼاب ؤكظاء

 َُئت الخضَعـ والؼالب.

  لت ملاملت الؼالباث.ملاومت الخغُحر  لؼٍغ

  ض مً الؼالب طوي الظغؽ اإلاؿخمغ مً اإلاجخمم للخىؾم في كبٌى اإلاٍؼ

اث اإلاخضهُت.  اإلاؿخٍى

 .كضم الشلت اليافُت لضي اإلاجخمم في بلع اليلُاث 

 .الاججاٍ هدى ؤهماغ حللم غحر جللُضًت بالجاملت 

 وحىص كىاهحن حؿمذ بةوكاء ولُاث جلضم بغامج حضًضة طاث صلت وزُلت 

 بؿىق اللمل.

 .ؾُاؾاث اللبٌى الخالُت باليلُاث ال جىاهب الخؼىعاث اإلاخالخلت 

  جي غُاب كاكضة بُاهاث مىخملت كً اخخُاحاث ؾىق اللمل مً قباب زٍغ

 الجاملت.

 .غ  خاحت ؤهـمت ولىاثذ الخللُم اللالي بلى ججضًض وجؼٍى

 ا، ال ًلم بمفغصاتها بلع ؤكظا ء مىـىمت جىىىلىحُت كاإلاُت مخؼىعة حض 

ـ باليلُت.  َُئت الخضَع

  كؼوف ملـم ماؾؿاث اإلاجخمم اإلاضوي كً الاؾخلاهت بغئي وزضماث

 الؿاصة ؤكظاء َُئت الخضَعـ.

 .ِكَبل وػاعة الخللُم ًْ  طلف ؤلامياهاث اإلاالُت اإلاسصصت للبدث الللمي ِم

  ًًكلت الىؿاثف اإلالضمت مً وػاعة الخضمت اإلاضهُت لكغل مغاجب اإلالُض

.ً  واإلاداطٍغ

 عواجب ؤكظاء َُئت الخضَعـ وملاوهيهم. طلف 

  ت غ مشل اإلاغهٍؼ وحىص بلع واللىاثذ اللضًمت التي ال جدىاؾب مم خغهت الخؼٍى

 فُما ًخللم بالجىاهب اإلاالُت.
 
 الكضًضة وزصىصا

  ،جحن مما ًجللهم غحر حاصًً في الضعاؾت كلت فغص اللمل لىشحٍر مً الخٍغ

ت.  وبساصت اليلُاث الىـٍغ

 الخسصصاث الىاصعة والتى جضكم مؼاًا في  ُمُت كاإلاُتؿهىع بغامج حلل

 جىافؿُت.

 :ألاؾـ التي ًلىم كليها الىمىطج اإلالترح

اصة اللضعة  ًغجىؼ َظا الىمىطج اإلالترح كلى مجمىكت مً ألاؾـ لٍؼ

ؼت  الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص ختى ًمىً وطم الجاملت كلى زٍغ

ظٍ ألاؾـ جخمشل فُما ًليالجاملاث   :اللاإلاُت َو

جؼبُم ألاؾالُب الللمُت والخىىىلىحُت اإلاخؼىعة، وبصزاٌ جلىُاث  -

 .اللصغ الخضًث

غ هـم اللبٌى بك - غغ ؤن ًدلم اللضالت والضًملغاػُت وال حهمل جؼٍى

 الىػىُتجدلُم اللضعة الخىافؿُت للجاملت والاؾخجابت لخاحاث الخىمُت 

 .الاؾدُلابُت لليلُت والجاملتمم مغاكاة الؼاكت 

غ الخؼؽ والبرامج الضعاؾُت صازل الجاملت والاؾخفاصة مً  - جؼٍى

 وبكضاص الؼالب لُمخلً مهاعاث 
 
زؼؽ وبغامج الجاملاث اإلاىافؿت كاإلاُا

ت  الخللم الظاحي، ومهاعاث جىىىلىحُت، باإلطافت بلى اإلاهاعاث اللغٍى

 .ألالىوالخاؾب 

غ الهُئت ال - ت جىمُت وجؼٍى ت وحمُم اإلاىاعص البكٍغ ؿُت وؤلاصاٍع خضَع

 .والاعجلاء بمؿخىي الخإَُل والىفاءة

ــــت البدــــجىمُ -  اث الللُا باليلُاث ــــضعاؾـــم الــــغ وهــــم اليكــــي وهـــــث الللمـ

 .وبكؼاء صوع ؤهبر لللؼاق الخاص
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الاَخمام بظمان حىصة ألاصاء الجامعي وطلً مً زالٌ الخؼبُم  -

 .إلالاًحر طبؽ الجىصة والىىكُت الفللي

ل  - ل وجىىق مصاصٍع بما ًىفل بمضاص الجاملت بالخمٍى غ هـم الخمٍى جؼٍى

الالػم واليافي لصُاهتها وجىفُظ مسغحاتها بكيل ًمىنها مً حجؼ ميان 

 .الترجِب اللالمي للجاملاثفي  لها

الاؾخفاصة مً ججاعب الضٌو اإلاخلضمت فُما ًخللم بماقغاث اللضعة  -

 .الخىافؿُت بهضف جؼىٍغ اللضعة الخىافؿُت في الجاملت

 :آلالُاث الالػمت لخؼبُم الىمىطج اإلالترح

ٌلغض الباخث فُما ًلي آلالُاث الغثِؿت للخىافؿُت لجاملت اإلالً 

مم الخدضًاث والخىكلاث اإلاؿخلبلُت لضوع الجاملت  ًخالءمؾلىص بما 

 :مدلُا وكاإلاُا في ؿل ملاًحر اإلاىافؿت والخصيُفاث اللاإلاُت للجاملاث

ـ الجامعي -1 غ وؿُفت الخضَع  :آلُاث جؼٍى

 :آلالُاث الخاصت بالؼالب الجامعي ( ؤ)

 .ازخُاع الؼالب وفم ازخباعاث كضعاث زاصت باليلُاث اإلاسخلفت -

ام لإلعقاص التربىي وألاواصًمي واإلانهي صازل اليلُاث وحىص هـ -

 .للمؿاَمت في خل اإلاكىالث التي ٌلاوي منها الضاعؽ

الغكاًت الصخُت مً زالٌ الىكف الضوعي كلى الؼالب زاصت في  -

 .ؿل الفحروؾاث التي بضؤث في الخفص ي

مً خُث جىػَم  الجاملتالخىحُه الؿلىوي للؼالب صازل وزاعج  -

ول صاعؽ مىظ الخداكه بالجاملت ًدضص الؿلىهُاث اإلاخىكلت هخِب كلى 

 .مىه ػىاٌ فترة صعاؾخه، وألازالكُاث التي ًيبغي الخدلي بها

جإمحن اهخلاٌ الؼالب مً زالٌ جىفحر وؾاثل مىاصالث جِؿغ كلى  -

الؼالب ؾبل الاهخلاٌ بلى الجاملت، واإلاىخباث واإلاغاهؼ البدشُت، مما 

 .الضاعؽ في ؤلاكباٌ كلى الجاملتًيخج كىه صافلُت وعغبت 

بطفاء البلض الضولي كلى اإلالغعاث والخسصصاث الجاملُت بما ًخالءم  -

 .مم مخؼلباث اللصغ ومؿخجضاجه

جضكم مؼاًا  والتيالخسصصاث الىاصعة في  جصمُم بغامج حللُمُت -

 .جىافؿُت كاإلاُت للجاملت

الؾخلؼاب الؼالب بكضاص بغامج ؤواصًمُت وؤوكؼت حللُمُت صولُت،  -

  .والباخشحن مً ول صٌو اللالم

الخىؤمت والكغاهت مم الجاملاث اللاإلاُت مً زالٌ  اجفاكُاثكلض  -

الخباصٌ الؼالبي، ووطم بحغاءاث الخدفحز واإلايافإة للمجُضًً مً زالٌ 

ب بالجاملاث اللاإلاُت  .مىذ للضعاؾت والخضٍع

اإلاسخلفت، بملجى ؤن ول مغاكاة البلض اإلاؿخلبلي في جىاٌو اإلالغعاث  -

ملغع ًيبغي ؤن ًسغج مىه الضاعؽ بخصىع مؿخلبلي لخضمت كظاًا 

 .الخىمُت في اإلاجخمم الؿلىصي

 :آلالُاث الخاصت باألؾخاط الجامعي -ب

ـ باليلُت التي  - سخص بخلضًمه ؤكظاء َُئت الخضَع بكضاص جسصص ي: ٍو

ض مً اللمم ألاوا خظمً مٍؼ صًمي ًغغب اللظى في الخلُحن بها، ٍو

 .والضعاؾت اإلاخسصصت

ـ الجامعي: ًسخص ألاؾاجظة الخبراء في اإلاجاٌ  - بكضاص جغبىي للخضَع

ت زاصت باللمل الجامعي، وؤؾالُب  التربىي بخلضًم ملغعاث جغبٍى

الخلامل مم الؼالب في اإلاغخلت الجاملُت وهُفُت اإلاؿاَمت في خل 

م بفترة امخُاػ جخظمً ال ب مكىالتهم، وطلً مً زالٌ مغوَع خضٍع

 .اإلاُضاوي كلى الخضَعـ الجامعي

بكضاص بدثي: ًخمشل في جؼوٍضَم بمهاعاث البدث الللمي، وؤؾاؾُاجه،  -

م الباخث إلاهاعاجه وؤكماله البدشُت في اإلااجمغاث، واإلادافل  وهُفُت حؿٍى

ل  .الضولُت وما ٌلغف ب الخضٍو

ت، - كمل مهاعاث اللغخحن اللغبُت والاهجلحًز ش  بكضاص زلافي كام: َو وجاٍع

ً ومخؼلباجه،  اإلاملىت والىػً اللغبي، واللغن الخاصي واللكٍغ

ا مً اإلاجاالث التي حؿهم  واكخصاصًاث اللىإلات ومجخمم اإلالغفت. ووغحَر

 .في جؼوٍض اللظى بشلافت مىؾىكُت جمىىه مً ؤصاء عؾالت الجاملت

ـ باإلالاعف واإلاهاعاث  - بكضاص زضمي: ًسخص بتزوٍض ؤكظاء َُئت الخضَع

واللُم اإلاغجبؼت باالمخضاص الجامعي وكالكتها بسؼؽ الخىمُت في البالص 

وجىحهاث الخيىمت اإلاؿخلبلُت، وؤَضاف ألالفُت الجضًضة، وهُفُت 

بكضاص اؾتراجُجُاث حؿهم في الاؾخفاصة مً الخضماث الجاملُت وؤصاء 

ـ للمؿاَمت في جدلُم جلً ألاَضاف  .ؤكظاء َُئت الخضَع

ملي في بىاء البرامج واإلالغعاث اإلاسخلفت، ؤي ؤن ول جبجي اإلاضزل الخيا -

ـ ًدصل كلى جىصُف وامل بملغعاث اإلالغعاث التي  كظى َُئت جضَع

خم كلض احخماق كبل بضء الضعاؾت لالجفاق خٌى  ـ لها، ٍو ًلىم بالخضَع

هُفُت جىاٌو وافت اإلالغعاث بإؾلىب جياملي، بدُث ًلىم ول كظى 

 .ألازغي  إلالغعاثبابغبؽ مداوع اإلالغع الخاص به 

 :ج( آلالُاث الخاصت باللُاصة الجاملُت)

ًخم حكىُل اإلاجالـ في الجاملت وفم ملاًحر زاصت بالىفاءة واإلاباصعة، 

غ والخغُحر، مم البلض كً ملُاع  الظي  ألاكضمُتواؾخلضاص اللظى للخؼٍى

 ما ًخمشل في ؤفغاص ًخجهىن بلى ملاومت الخغُحر والخجضًض، باإلطافت 
 
غالبا

 :ىبل

ازخصاص اإلاجالـ الجاملُت بغؾم وجدضًض الؿُاؾاث اللامت  -

 .واللىاثذ الخاصت باليلُاث

ؤن ًخظمً حكىُل اإلاجالـ الجاملُت ؤكظاء ممشلحن كً وافت  -

 .اليلُاث والىخضاث واإلاغاهؼ الجاملُت

ؤن جخظمً لجىت إلاخابلت ؤصاء كُاصاث اليلُاث اإلاسخلفت وؤكظاء َُئت  -

 .الخضَعـ

ت بىطىح وؾهىلت جؼبُم  - زؼت الجاملت في مجاٌ اإلاىاعص البكٍغ

بالتركُتومىطىكُت )  (.، الخضٍع

ؤن ًخظمً الهُيل الخىـُمي للجاملت لجىت للغكابت واإلاداؾبت جسخص  -

 .بمغاكبت ؤصاء اليلُاث وألاكؿام

بُت اإلاىاؾبت الخخُاحاث اللاملحن بالجاملت  - جىفحر البرامج الخضٍع

 .فهموجىافلها مم مهام وؿاث

اث ألاصاء وحىصجه، واللضعة  - عبؽ التركُاث الىؿُفُت لللاملحن بمؿخٍى

 .كلى بصاعة ومىاحهت الظغىغ

جىكُت اللاملحن بالجاملت بمخؼلباث الجاملت اللاإلاُت، وحغحر ػبُلت  -

 .اإلاهام والىؿاثف اإلاىولت بليهم

جىؿف بصاعة الجاملت كىاكض البُاهاث ومصاصع اإلاللىماث اإلاخاخت  -

 .لصىم واجساط اللغاع

م الؼالب لخدؿحن ؤصائهم -  .جىؿف بصاعة الجاملت هخاثج جلٍى

ــــم بصاعة الجــــجظ -  للــــاكـــت مُشــــاملـ
 
 ن ؤت واللُم ألازالكُت التي ًجب ــــافــلــشــا
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  .حؿىص في مجخمم الجاملت

وبصاعة امخالن اللُاصة الجاملُت اللضعة كلى الخسؼُؽ الاؾتراجُجي  -

 .الخىفُظ

وطم زؼؽ بحغاثُت لخىػَم اإلاؿئىلُاث في حمُم اإلاجاالث ألاواصًمُت  -

ت  .وؤلاصاٍع

جدلُم الخىاػن بحن الاؾخلالٌ الظاحي وبمياهُت اإلاؿاءلت واإلاداؾبُت  -

 في ؤؾلىب بصاعة الجاملت وؤلاحغاءاث اإلاالثمت 
 
 قامال

 
ًلخض ي جفىحرا

والغبؽ بحن الخلُُم اإلانهي والخىمُت للخىؿُف والدكغُل وجىفحر اإلاىاعص 

 .اإلاهىُت

غ وؿُفت البدث الللمي -2  :آلُاث جؼٍى

اصة اإلاحزاهُاث اإلاسصصت للبدىر الللمُت بما ًىحض اإلاغوهت اليافُت  - ٍػ

ل ألابدار  .لخمٍى

وطم جصىع كام لخؼؽ البدث الللمي بالجاملت كلى مؿخىي  -

 لالخخُاحاث
 
 .ألاكؿام واليلُاث وفلا

البدث الللمي لخضمت مجاالث بدشُت حضًضة جىاهب مخؼلباث  جىحُه -

اإلاؿخلبل مً زالٌ البدىر الخؼبُلُت اإلاىحهت لخضمت اإلاجخمم، بما 

 .ًدلم الخىافم والاحؿاق بحن مسغحاث حاملت اإلاؿخلبل واإلاجخمم

ؼت بدشُت للجاملت، هإؾاؽ لخدضًض اإلاجاالث اإلاىاؾبت  - عؾم زٍغ

 .لُتللخلاون مم اإلااؾؿاث اإلاجخم

بحغاء كملُت جىافؿُت بحن الباخشحن لخىشُف الاؾدشماع في مجاٌ  -

 .البدث الللمي والخللُم بلض الخسغج

ت في اإلاجخمم لخباصٌ اإلاىافم  - الخلاون مم الصىاكت واللؼاكاث الخىمٍى

 .والخضماث بحن الجاملت

ج  - جيامل الجهىص البدشُت مم كؼاق الخللُم كبل الجامعي لدشجُم جسٍغ

ً والللماءاإلاست  .ركحن واإلابخىٍغ

عبؽ مغاهؼ البدىر بكبياث كىاكض اإلاللىماث الضولُت، وحشجُم  -

 .ألابدار الللمُت اإلاخمحزة

الخلاون البدثي مم اللؼاق الخاص ًاصي بلى عفض البدث الللمي  -

 .بمىطىكاث مؿخمضة مً الىاكم

وطم ؾُاؾُت بدشُت جغجىؼ بلى ألازالكُاث واللُم البدشُت مشل:  -

ت، مم جدضًض َضف  الالتزام، وألاماهت الللمُت، وخماًت اإلالىُت الفىٍغ

مؿخلبلي حؿعى الجاملت بلى جدلُله في غظىن زمـ ؾىىاث ًسخص 

ا، وؤلاكالن كً جلً الؿُاؾت  .بىم وهىكُت البدث اإلاخىكم اهجاَػ

اثجدضًض  - البدشُت: وجخمشل في: الخىؾم في بدىر  ألاولٍى

الىعازُت، والبدث كً بضاثل للمؿاَمت في الىاهىجىىىلىجي والهىضؾت 

 .خل اإلاكىالث اإلاجخملُت، والبدث كً بضاثل مخؼىعة للؼاكت الىـُفت

بِئت بدشُت ممحزة: جخظمً جىفحر البيُت الخدخُت الالػمت مً  جىفحر -

ملامل وملاَض بدشُت، باإلطافت بلى جسصُص مغهؼ للخيامل البدثي، 

 .والضوعٍاث الللمُتوصكم اإلاىخباث بالىخب، واإلاغاحم، 

جىفحر اإلاىاص التي ًدخاحه باخشى اليلُاث الللمُت والخىىىلىحُت  -

وألاصواث اإلالملُت، مم جىفحر كضص واف مً ؤحهؼة الىمبُىجغ إلجاخت 

 .فغص البدث الفغصي

هـام عبؽ بحن اإلاىخباث في الجاملت هيل ٌؿهل بجاخت اإلاىاص الللمُت  -

 ـغوهُـــلىخبا ــهــبــت وػلــمىخبــل الــــغة صازــــىفــــغ اإلاخـــغُ
 
 مً مىخباث الجاملاث  ا

 .ألازغي 

الخإهُض كلى صوع اإلاىخباث الغكمُت، التي جدُذ للباخشحن الضزٌى بلى  -

اإلاىكم باؾخسضام ولمت ؾغ زاصت به للخلغف كلى ؤخضر ما جم بهخاحه 

 .في اإلاجاالث اإلاسخلفت وكلى مؿخىي الجاملاث

م البدثي - ىهُت بكالهُت، وهظلً  الدؿٍى مً زالٌ جسصُص كىاة جلُفٍؼ

مجلت ؤو صخُفت لإلكالن كً اهجاػاث الجاملت البدشُت، واإلاكغوكاث 

اإلاؿخلبلُت، والبدىر والضعاؾاث التي ٌلمل كليها الباخشىن للخصٌى 

كلى صكم الكغواث وكؼاق الصىاكت ووافت الجهاث اإلالىُت بالبدث ؤو 

 .اإلاىخج البدثي

دثي وفم مىـىمت ؤزالكُت، خُث جيىن اللُم وألازالكُاث اللمل الب -

هي اإلاغحم ألاؾاؽ في اللمل البدثي، زاصت في ألابدار الؼبُت التي 

جدىاٌو ػعاكت ألاكظاء، والخبرق، وبدىر الهىضؾت الىعازُت والجُىاث، 

 .وطلً وي ال ًاصي الكغف بالللم بلى الكخاث

م ابخياعاث  الخلاكض مم الكغواث واإلاصاوم وفم مؼاص - جصاكضي لدؿٍى

 .وازتراكاث الؼالب وؤكظاء َُئت الخضَعـ

ت التي ًخللاَا الضاعؾىن لخل مكىالث واكلُت  - جىؿُف اإلالغفت الىـٍغ

 .والخصٌى كلى كاثض ماصي في اإلالابل

جىمُت مىاعص الجاملت مً زالٌ حلاوجها مم كؼاق الصىاكت والاؾخفاصة  -

 .مً هخاثج البدىر الخؼبُلُت

ل البدث الللمي والخجهحزاث مؿ - اَمت اللؼاق الخاص في جمٍى

ل حضًضة للجاملت جمىنها  وؤلاوكاءاث بالجاملت ٌلجي جىمُت مصاصع جمٍى

لها ل إلاكاَع  .مً جفلُل ؤصائها ألاواصًمي وػٍاصة الخمٍى

غ وؿُفت زضمت اإلاجخمم -3  :آلُاث جؼٍى

جىحُه البالص هدى ص اليىاصع واللُاصاث اللاصعة كلى اإلاكاعهت في ابكض -

ت لأللفُت الجضًضة، مما ًدُذ الخمىحن الؿُاس ي  جدلُم ألاَضاف الخىمٍى

 إلاخؼلباث اإلاؿخلبل الؿُاس ي
 
 .للمىاػىحن وفلا

بُت لللاملحن في كؼاكاث الصىاكت وألاكماٌ الخابلت  - كلض صعواث جضٍع

للكغواث الخىىىلىحُت في خالت الجاملت الخىىىلىحُت، ؤو الباخشحن 

هؼ البدشُت في خالت الجاملت البدشُت، ؤو الكغواث الخابلت باإلاغا

 .لخسصص الجاملت اإلاخسصصت

جىفحر مىار صاكم لالبخياع والازتراق صازل الجاملت الخىىىلىحُت،  -

وؤلابضاق في الخسصص بالجاملت اإلاخسصصت، باإلطافت بلى الخىصل بلى 

 .خىمُتؤخضر هخاثج البدىر والضعاؾاث التي حؿهم في صكم حهىص ال

وكغ الىعي اإلاجخمعي والشلافي: مً زالٌ مباصعة ًلىم بها كضص مً  -

ـ لخشلُف ؾيان اللغي، واإلاىاػم  الؼالب وؤكظاء َُئت الخضَع

فُت، والفئاث اإلادغومت، بالخلاون مم مىـماث اإلاجخمم اإلاضوي  .الٍغ

بُت إلاللمي الخللُم كبل الجامعي: لخإَُلهم  - جىـُم الضوعاث الخضٍع

 ألخضر ما جىصلذ بلُه البدىر مً اؾتراجُجُاث حللُم  للخضَعـ
 
وفلا

وحللم، باإلطافت بلى حشجُلهم كلى اؾخىماٌ الضعاؾاث الللُا والخلمم 

ؿُت  .في البدىر التي جفُض مجاٌ كملهم وحؿهم في بزغاء الخبرة الخضَع

ا مً  - صعاؾت اخخُاحاث ؾىق اللمل مً الخسصصاث واإلاهً وجىفحَر

جحن  .الخٍغ

 يان اللؼاق الخاص في بكضاص البرامج الضعاؾُت في الجاملت ًاصبقغ  -

  ليوبالخاىق اللمل، ــاث ؾـــت إلاخؼلبـــىاهبــا مــهــا، وحللــهـىصجــــً حــــى جدؿُـــبل
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 .مالثمت مسغحاث الجاملت إلاخؼلباث مىـماث ألاكماٌ

ـ هدى مكىالث  - جىحُه البدىر التي ًلىم بها ؤكظاء َُئت الخضَع

 جؼبُلُت
 
 Applied Researches اإلاجخمم وكظاًاٍ، بدُث جخظمً بدىزا

 .مىحهت لخضمت اإلاجخمم او ملىُت بخلضًم خلٌى إلاكىالجه

اَخمام الجاملت باإلااجمغاث ووعف اللمل والخللاث الىلاقُت خٌى  -

 .كظاًا زضمت اإلاجخمم وجىمُت البِئت

م الفلاٌ لبرامج وزضماث الجاملت كلى هؼاق  - واؾم الدؿٍى

 .وباؾخسضام وؾاثل مخلضصة

كُام الجاملت بضعاؾت وجدضًض مخؼلباث واخخُاحاث وعغباث ؾىق  -

 .اللمل مً مسغحاث الجاملت

وبغامجها ألاواصًمُت  واؾتراجُجُتهاجصمم الجاملت عئٍتها وؤَضافها  -

 .وفم اخخُاحاث ؾىق اللمل

-  
 
لُا وفم جفلُل صوع مغاهؼ البدىر في الجاملت وجىحيهها حؿٍى

 .مخؼلباث مىـماث ألاكماٌ

 :كظاًا ومداوع الىمىطج اإلالترح

 :مالمذ اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص -1

مً زالٌ الخدلُل البُئي لجاملت اإلالً ؾلىص والظي ٌلض مضزال  

 :لللضعة الخىافؿُت جبحن ما ًلي

 .م2030عبؽ الخؼؽ الاؾتراجُجُت للجاملت بغئٍت اإلاملىت  -

ل للجاملتجىفحر مٍؼ -  .ض مً الخمٍى

م في اكخصاص اإلاملىت  - مىاهبت الؿُاؾاث الىػىُت التي تهضف بلى الخىَى

 .اللاثم كلى اإلالغفت الاكخصاصمم الترهحز كلى 

وؤلاكلُمي وبكضاص وجإَُل  الىػجيؾىق اللمل  اخخُاحاثالغبؽ بحن  -

ج الجاملت  .زٍغ

غ -  .واإلاجخمعي الاكخصاصي ؤَمُت اإلاللىماث للخؼٍى

 .والاكخصاصًتاإلاجخملُت  لالخخُاحاثالجاملت بكيل ؤفظل  اؾخجابت -

عفم اللضعة اإلااؾؿُت كلى الخسؼُؽ الاؾتراجُجي وبصاعة الخىفُظ، بما  -

في طلً الغبؽ بحن هىاجج الخللم اإلااؾؿُت هإؾاؽ إلاغاحلت اإلاىاهج 

 .والجاهب التربىي والخلُُم، ولإلفاصة كً كاثضاث الخللُم

ت في بصاعة الجاملتجؼبُم الالمغ  -  .هٍؼ

ت  - اث ؤلاصاٍع ع بلع الصالخُاث والؿلؼاث في مسخلف اإلاؿخٍى جفٍى

 .ألاواصًمُت

وطم زؼؽ بحغاثُت لخىػَم جىػَم اإلاؿئىلُاث في حمُم اإلاجاالث  -

ت  .ألاواصًمُت وؤلاصاٍع

 .جفلُل مبضؤ الغكابت الظاجُت لجمُم ميؿىبي الجاملت -

ؼ  - الغكابت الكلبُت واإلاداؾبُت اإلاجخملُت جؼبُم مبضؤ الكفافُت وحلٍؼ

 .مً الغؤي اللام ومىـماث اإلاجخمم

ا مً  - صعاؾت اخخُاحاث ؾىق اللمل مً الخسصصاث واإلاهً وجىفحَر

جحن  .الخٍغ

غ لالؾخفاصة  - جدلُم الكغاهت اإلاجخملُت مم ماؾؿاث اإلاجخمم لخؼٍى

 .مً الخبراث وؤلامياهاث لخدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت

الغؾالت اإلامحزة للجاملت هإؾاؽ لخسؼُؼها الاؾتراجُجي في جىطُذ  -

ض مً الازخُاع ؤمام الؼالب، وبقغان ؤعباب اللمل والهُئاث  ؾُاق اإلاٍؼ

 
 
 ضًض ألاَضاف الخللُمُت وجلضًم حغظًت مغجضة بكإن ـي جدــف اإلاهىُت عؾمُا

جحن  .عطاَم كً الخٍغ

ـ هدى مكىالث ؤن جىحه البدىر التي ًلىم بها ؤكظاء َُئت الخضَع -

اإلاجخمم وكظاًاٍ، بدُث جخظمً البدىر التي ًلىم بها ؤكظاء َُئت 

 جؼبُلُت مىحهت لخضمت اإلاجخمم او ملىُت بخلضًم خلٌى 
 
ـ بدىزا الخضَع

 .إلاكىالجه

ـ  - ؤن جىفغ الجاملت واليلُاث بغامج جىمُت مهىُت للظى َُئت الخضَع

ت مؿخمغة لخىمُت هفاًاجه في زض مت اإلاجخمم وجىمُت جخظمً صوعاث جغبٍى

 .البِئت

ؤن حلجى ألاكؿام الللمُت اإلاسخلفت باإلااجمغاث والىضواث ووعف اللمل  -

والخللاث الىلاقُت التي جضوع خٌى كظاًا زضمت اإلاجخمم وجىمُت 

 .البِئت

م الفلاٌ لبرامج وزضماث الجاملت كلى هؼاق واؾم  - الدؿٍى

 .وباؾخسضام وؾاثل مخلضصة

اؾت وجدضًض مخؼلباث واخخُاحاث وعغباث ؤن جلىم الجاملت بضع  -

 .ؾىق اللمل مً مسغحاث الجاملت

وبغامجها ألاواصًمُت  واؾتراجُجُتهاؤن جصمم الجاملت عئٍتها وؤَضافها  -

 وفم اخخُاحاث ومخؼلباث ؾىق اللمل

الاَخمام بالخؼبُم اللملي والغبؽ بحن الجاهب الىـغي والخؼبُم  -

الجىاهب الخسصصُت التي جدخاحها اللملي للؼالب الجامعي في ول 

 .مىـماث ألاكماٌ

ؤلاقغان الفلاٌ ولِـ الكىلي إلامشلي اللؼاق الخاص )مىـماث  -

 .ألاكماٌ( في مجالـ الجاملت ومجالـ اليلُاث وألاكؿام الللمُت

-  
 
لُا جفلُل صوع مغاهؼ الاؾدكاعاث والبدىر في الجاملت وجىحيهها حؿٍى

 .وفم مخؼلباث مىـماث ألاكماٌ

ؤلاؾهام الفلاٌ في جلضًم الضعاؾاث والبدىر وآلاعاء واإلالترخاث التي  -

تهضف ملالجت ؤي كظاًا ؤو مكىالث جىاحهها مىـماث ألاكماٌ في 

 .اإلاجخمم

اث ألاواصًمُت  - جىحُه البدث الللمي في الجاملاث في مسخلف اإلاؿخٍى

اء هدى جدلُم مخؼلباث النهىض بالخىمُت وهجاح مىـماث ألاكماٌ في ؤص

 .صوعَا في َظا الاججاٍ

غ  - بكامت اإلااجمغاث والىضواث ووعف اللمل اإلاخسصصت في جؼٍى

 .مىـماث ألاكماٌ

ـ الجامعي، مم  - ؤلاكضاص ألاواصًمي والبدثي اإلاخلمم للظى َُئت الخضَع

ب مُضاوي مً زالٌ ججغبت اللمل في ؾُاق جغبىي  اإلاغوع بفترة جضٍع

توحللم هُفُت اجساط اللغاعاث بكإن ا  .إلااؾؿت التربٍى

الصلىباث واإلاكىالث التي جىاحه عفم اللضعة الخىافؿُت لجاملت  -2

 :اإلالً ؾلىص

َىان مجمىكت مً الصلىباث واإلاكىالث التي جىاحه الجاملت      

وجمىلها مً مىاصلت الخلضم واللخاق بغهب الجاملاث اللاإلاُت منها: ما 

غ، ؤو ما ًخللم بةصاعة اللملُت الخللُمُت، ؤو ما ًسخص  بالبدىر والخؼٍى

ًغجبؽ بجىصة الخللُم بؿبب غُاب ملاًحر وػىُت مىخضة، او باهسفاض 

 .حىصة مسغحاث اللملُت الخللُمُت

هما حلاوي الجاملت مً بلع الخدضًاث التي حلىق كضعتها       

ا في  مىً بًجاَػ ـ ٍو  :آلاحيالخىافؿُت زاصت في مجاٌ الخضَع
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واإلاىاهج والبرامج اإلاخبلت في اليلُاث، كضم وحىص جىافم بحن الخؼؽ  -

جحن(، واخخُاحاث ؾىق اللمل  .مسغحاث اللملُت الخللُمُت )الخٍغ

جىافـ ألاكؿام الللمُت كلى اإلالغعاث بغع الىـغ كً مضي فاثضتها   -

ج  .باليؿبت للخٍغ

اث اإلالغعاث الضعاؾُت وبػىاب  - وحىص حكابه واػصواج بحن مدخٍى

اث ؤزغي ًجب ؤن ًىـغ  ل في مدخٍى  .بكيل صوعي بليهاوجؼٍى

كضم الترهحز كلى الخاؾب آلالي في بلع اليلُاث بالغغم مً ؤَمُخه  -

 كلى الؼالب 
 
ا ؿه وحللُمه بحباٍع وكض بضؤث بلع اليلُاث جؼبُم جضَع

 .زاصت في الضعاؾاث الللُا

 .ؤن اإلالغعاث الخالُت ال حشجم الؼالب كلى اللُام باألبدار -

باإلطافت بلى طلً َىان كضص مً الؿلبُاث جىاحه عفم اللضعة 

ت منها ما ًلي  :الخىافؿُت للجاملت وزاصت في اليلُاث الىـٍغ

م جسصصاتها الللمُت -  .اهسفاض اللضعة كلى حؿٍى

ث زاصت اإلاخصلت بةهخاج اهسفاض الخصُلت اإلالغفُت للؼالب والؼالبا -

 .اإلالغفت

جاث بلض حلُُنهم في  - جحن والخٍغ وحىص كصىع في كضعاث الخٍغ

 
 
بهم مهىُا  .الىؿاثف مما ًيلف الضولت كبء جضٍع

وحىص كصىع وؿبي في اإلاهاعاث الخؼبُلُت لبلع ؤكظاء َُئت  -

ـ زاصت الظًً لم جخاح لهم فغصت الخؼبُم الللمي  .الخضَع

جي َظٍ اليلُاث كلى الخىافؿُت في ألاؾىاق كضم الخإهض مً  - كضعة زٍغ

 .اللاإلاُت

ت الىاججت كً ؤهماغ الخللُم الجامعي الخالُت -  .طلف اإلاىاعص البكٍغ

 :صكم اللضعة الخىافؿُت لجاملت اإلالً ؾلىص -3

 :ًمىً صكم اللضعة الخىافؿُت للجاملت مً زالٌ آلاحي

غ اإلاؿخمغ والخجضًض في الىـام الخلل -  .ُمي الجامعيالخؼٍى

جؼبُم ؤؾلىب الخسصصاث والفغكُت والبُيُت ؾىاء بحن اليلُاث اوو  -

بحن ألاكؿام مً مىـىع الؿاكاث اإلالخمضة، وجصمُم بغامج حللُمُت في 

 .الخسصصاث الىاصعة والتي جضكم مؼاًا جىافؿُت

 .الخىؾم في كمل البرامج الخؼبُلُت وجؼبُلها في الؿىق اإلادلى -

م الىىعي للمكغوكاث البدشُت وبقباق الؿىق اإلادلى الاَخمام بالد - ؿٍى

 .الخاعجي بها

م الجامعي وجلؿُم الؿىق اإلادلى بلى  - بوكاء مغهؼ لبدىر الدؿٍى

 
 
 .كؼاكاث والؿىق الضولي حغغافُا

 .للُاؽ الخاحاث والؼلب باإلاؿخلبل اؾتراجُجُاثوطم  -

م الجامعي  - بالجاملاث الخيؿُم والخلاون والخيامل مم مغاهؼ الدؿٍى

 .اإلاسخلفت

قاملت مخياملت جخظمً ألاَضاف اإلاغاص جدلُلها،  اؾتراجُجُتابخياع  -

البضاثل التي ًمىً الاؾخلاهت بها، بلى حاهب الؼغق التي ًمىً مً 

م لهظٍ  للخإهض مً  الاؾتراجُجُتزاللها جدلُم ألاَضاف، زم بحغاء جلٍى

 .مضي هجاخها مً كضمه

 :جىفُظ الىمىطج اإلالترحفي  الجهاث التي ًمىً ؤن حكاعن

جىفُظ الخصىع اإلالترح في  جخلضص الجهاث التي ًمىً ؤن حكاعن       

غ اللضعة الخىافؿُت للجاملت طىء زبراث وججاعب الضٌو في  لخؼٍى

ؼت الجاملاث اللاإلاُت،  اإلاخلضمت، ليي ًمىً وطم الجاملت كلى زٍغ

ضاء اليلُاث، ومً َظٍ الجهاث وػاعة الخللُم، وبصاعاث الجاملت وكم

 .ومىـماث اإلاجخمم اإلاضوي، اللؼاق الخاص بمسخلف ماؾؿاجه

 التىصيات. 6

غ ؾُاؾاث اللبٌى بها، وجدضًث الخؼؽ  - ؤن تهخم الجاملت بخؼٍى

ـ، مم الاَخمام بجىصة  غ هفاءاث ؤكظاء َُئت الخضَع الضعاؾُت، وجؼٍى

اصة كضعتها الخىافؿُت  .مسغحاتها وىؾُلت لٍؼ

ت زابخت لخصيُف الجاملاث في طغوعة جدضًض  - ٍغ ماقغاث كاإلاُت حَى

 .البلضان اإلاسخلفت اإلاخلضمت منها والىامُت

طغوعة وكغ زلافت الجىصة في مجاٌ البدىر الللمُت بحن الباخشحن  -

حن اللىمي واللغبي واللمل كلى جىمُت بغامج البدىر  كلى اإلاؿخٍى

مُت وحشجُم الباخشحن كلى اليكغ مً زالٌ بوكاء صوعٍاث كل

اصة كضعاتهما   وصكم البرامج التي جاصي بلى ٍػ
 
مخسصصت ومدىمت صولُا

 .الخىافؿُت في البدث الللمي

طغوعة بوكاء مغهؼ للخسؼُؽ الاؾتراجُجي في ول حاملت ًظم  -

مجاٌ البدث الللمي لىطم زؼؽ في  ؤصخاب الخبرة، وجفلُل صوعٍ

 .خلبلُتمؿخلبلُت جلبى اخخُاحاث اإلاجخمم اإلادلى الخاطغة واإلاؿ

م ألاصاء الجامعي ليافت كىاصغ وؤوكؼت اإلاىـىمت الخللُمُت في  - جلٍى

 .طىء ملاًحر ألاصاء اإلادلُت وؤلاكلُمُت واللاإلاُت

طغوعة الاعجلاء بمؿخىي الىفاءة واللضعة الخىافؿُت إلاسغحاث الخللُم  -

ؼت الجاملاث اإلاخمحزة  الجامعي والتي ًخدلم ملها الخىاحض كلى زٍغ

 .اإلاؿخىي اللىمي ؤو اللغبي ؤو اللالميؾىاء كلى 

مؿاكضة اليلُاث التي لم جبضؤ في وطم هـام وآلُاث لظمان الجىصة  -

 .بها

الاَخمام بلمل صعاؾت قاملت لىطم ماؾؿاث الخللُم الجامعي بهضف  -

لت إلكاصة  بًجابُاتهاالخلغف كلى  وؾلبُاتها والخغلب كلى ؾلبُاتها هؼٍغ

َُيلت ماؾؿاث الخللُم الجامعي والىصٌى بها بلى وطم جىافس ي كلى 

 .اإلاؿخىي اللالمي

طغوعة جىفحر حى مً اللالكاث ؤلاوؿاهُت الؼُبت بحن اللاملحن في  -

ماؾؿاث الخللُم الجامعي مما ٌشجلهم كلى الاهجاػ في اللمل والغقي 

 .ظل مؿخىي ممىًبه بلى ؤف

الاَخمام بلُاؽ اللضعة الخىافؿُت لضي ماؾؿاث الخللُم الجامعي  -

واجساط البيُت الاكخصاصًت اليلُت، كُاؽ هفاءة اإلااؾؿاث اللامت، 

 .ومؿخىي الخؼىع الخىىىلىجي هماقغاث للُاؾها

وكغ الىعي لضي ؤفغاص اإلاجخمم مً زالٌ وؾاثل ؤلاكالم اإلاؿمىكت  -

اللضعة الخىافؿُت إلااؾؿاث الخللُم الجامعي واللىامل واإلاغثُت بإَمُت 

 .التي حؿاكض في جدلُلها

الاؾخفاصة مً ججاعب الضٌو اإلاخلضمت فُما ًخللم بماقغاث اللضعة  -

 .الخىافؿُت بهضف جؼىٍغ اللضعة الخىافؿُت بجاملت اإلالً ؾلىص

ـ، البدث  - ؤن تهخم الجاملت بإصاء حمُم وؿاثفها اإلاخمشلت في الخضَع

 منهما كلى 
 
الللمي، وزضمت اإلاجخمم بصىعة مخىاػهت صون ؤن جؼغي ؤًا

اصة اللضعة الخىافؿُت لضحها  .ألازغي مما ٌؿاكض كلى ٍػ

طغوعة اَخمام الجاملت بملاعهت وطلها الخىافس ي بالجاملاث ألازغي  -

في الضٌو اإلاخلضمت بهضف الخلغف كلى الؼغق والىؾاثل التي ؤجبلتها َظٍ 

 م الخىافس ي اإلايكىص والاؾخفاصة مً طلً كلى ـــىطــى الـــٌى بلــــالضٌو للىص
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 .اإلاؿخىي اللىمي

اصة  - الاَخمام بخؼبُم هـام الجىصة الكاملت في الجاملت وىؾُلت لٍؼ

اللضعة الخىافؿُت بها ألن هـام الجىصة ٌؿتهضف جدلُم الجىصة 

حىصة والىفاءة في حمُم كىاصغ اإلاىـىمت الخللُمُت مما ًاصي بلى 

 مسغحاث الجاملت.

 املساحع

 أ. املساحع العسبية

( الجىصة الكاملت، اإلااقغاث 2007مدمض، ؤقغف الؿلُض ؤخمض ) [1]

ت: صاع الجاملت الجضًض.  في الخللُم الجامعي، ؤلاؾىىضٍع

( مىاهج وماقغاث اللضعة 2006) كبض اإلاهضي، مدمض ككغي خؿً [5]

اللضعة الخىافؿُت الخىافؿُت للجاملاث اللغبُت"، ماجمغ 

ت اللالي  للجاملاث وماؾؿاث الخللُم والبدث الللمي اإلاصٍغ

واللغبُت في بػاع اجفاكُاث جدلُل الخجاعة الضولُت والخضماث، 

 م.2006ماًى  9 7حاملت خلىان، في الفترة مً 

م( مكىالث البدث التربىي مً وحهت هـغ 2010) الؼغبي، ػالٌ [6]

ـ في ولُاث ت في الجاملاث  ؤكظاء َُئت الخضَع الللىم التربٍى

ألاعصهُت الخيىمُت، ماجمغ التربُت في كالم مخغحر، الجاملت 

 الهاقمُت، ألاعصن.

ل مخؼلباثٌ(. 1434اللامغي، كبضهللا بً مدمض ) [7]  الخللُم جضٍو

اصة لخدلُم همضزلاللالي  الؿلىصًت:  اللاإلاُت للجاملاث الٍغ

 عؾالت صهخىعاٍ، ولُت التربُت، حاملت ؤم اللغي. ملترح. جصىع 

ماقغاث ٌ(. 1431)اللالي  ، مغصض الخللُماللاليوػاعة الخللُم  [8]

اض: ووالت الىػاعة في اإلاملىت اللغبُت الؿلىصًتاللالي  الخللُم . الٍغ

 للخسؼُؽ واإلاللىماث.

 الجاملاثٌ(. 1434)اللالي  ، مغصض الخللُماللاليوػاعة الخللُم  [9]

ؼت الضولُت كلى الؿلىصًت اض: ووالت الىػاعة للخسؼُؽ الخٍغ . الٍغ

 واإلاللىماث.

غ 2004مصؼفي، ؤخمض فااص ) [10] ( مداوع البلض اإلاؿخلبلي لخؼٍى

جُه"، مجلت  الخللُم الجامعي في مصغ إلاىاحهت بؼالت زٍغ

ت، ولُت الخجاعة ف، -الضعاؾاث اإلاالُت والخجاٍع حاملت بجي ؾٍى

 اوي. اللضص الش

( الجىصة الكاملت، اإلااقغاث في 2007ؤخمض، ؤقغف الؿلُض ) [11]

ت: صاع الجاملت الجضًضة.  الخللُم الجامعي، ؤلاؾىىضٍع

 جدلُل( 2006)ؤخمض صالح َبه خضاص، مدمض، ؤخمض صفُت كلى، [12]

ت للجاملاث الخىافؿُت اللضعة  مصفىفت باؾخسضام اإلاصٍغ

SWOT، الخللُم وماؾؿاث للجاملاث الخىافؿُت اللضعة ماجمغ 

ت الللمي والبدث اللالي  جدلُل اجفاكُاث بػاع في واللغبُت اإلاصٍغ

 9 ـ 7 مً الفترة في خلىان، حاملت والخضماث، الضولُت الخجاعة

 .ماًى

م اللالمي 2003) مصؼفي، ؤخمض ؾُض [13] بىاء اللضعة  –( الدؿٍى

ت.الخىافؿُت للخصضًغ، اللاَغة: مىخبت ألاهجلى   اإلاصٍغ

م وجدضًاث 2003كبض اإلادؿً، جىفُم مدمض ) [14] ( بدىر الدؿٍى

 اإلاىافؿت الضولُت، اللاَغة: صاع الفىغ اللغبي. 

ً ؤخمض ) [16] ( ملاًحر الخلُُم الضولُت للجاملاث 2006كباؽ، وؿٍغ

ت"، ماجمغ اللضعة الخىافؿُت للجاملاث وماؾؿاث الخللُم  اإلاصٍغ

ٍت واللغبُت في بػاع اجفاكُاث جدلُل والبدث الللمي اإلاصغ اللالي 

ماًى  9 7الخجاعة الضولُت والخضماث، حاملت خلىان، في الفترة مً 

 م، خلىان.  2006

ف بخصيُف الجاملاث واعجباػه 2004ؤبى زلف، هاصع ) [17] م(. الخلٍغ

بالىىكُت. وعكت كلمُت ؤكضث إلااجمغ الىىكُت في الخللُم الجامعي 

امج التربُت وصاثغة طبؽ الىىكُت في الفلؿؼُجي الظي كلضٍ بغه

-3حاملت اللضؽ اإلافخىخت في مضًىت عام هللا في الفترة مً 

  ، حاملت اللضؽ اإلافخىخت.5/7/2004

ت وصكم اللضعة 2005) كمغان، صالح مدمض [19] ( اإلاداؾبُت ؤلاصاٍع

ت  الخىافؿُت: مضزل الخىحه للؿىق "، مجلت البدىر الخجاٍع

، -اإلالاصغة، ولُت الخجاعة حاملت حىىب الىاصي، اللضص ألاٌو

 اإلاجلض الخاؾم ككغ.

اصاث، مدمض كىاص؛ اليؿىع، مغوان مدمض ) [20] م(. جسؼُؽ 2007الٍؼ

ؼ اإلالضعة الخىافؿُت للُىت مً  ت وصوعٍ في حلٍؼ اإلاىاعص البكٍغ

-اإلاجلت الللمُت، ولُت الخجاعةمىـماث اللؼاق الخاص باألعصن. 

 (.12حاملت ؤؾُىغ، ق)

( جدلُل 2006، صفُت ؤخمض مدمض، خضاص، َبه صالح ؤخمض)كلى [25]

ت باؾخسضام مصفىفت  اللضعة الخىافؿُت للجاملاث اإلاصٍغ

SWOTماجمغ اللضعة الخىافؿُت للجاملاث وماؾؿاث الخللُم ، 

ت واللغبُت في بػاع اجفاكُاث جدلُل اللالي  والبدث الللمي اإلاصٍغ

 9 7الفترة مً  الخجاعة الضولُت والخضماث، حاملت خلىان، في

 ماًى.

ض [26] بصاعة الجاملاث بالجىصة الكاملت، اللاَغة:  (2000) الىجاع، فٍغ

 ؤًتران لليكغ والخىػَم. 

ؼ [27] ( بصاعة الجىصة الكاملت، اإلافاَُم 2004) ؤبى هبلت، كبض اللٍؼ

 .74والخؼبُلاث، مجلت ؤلاصاعي، اللضص 

اللضعة الخىافؿُت جدؿحن م(. 2014) خمض، خؿجي كبض اإلاىلم [28]

ت باؾخسضام بلع اإلاضازل الخضًشت . عؾالت للجاملاث اإلاصٍغ

اج، مصغ.  صهخىعاٍ، ولُت التربُت، حاملت ؾَى

غ اللضعة الخىافؿُت 2014) صًاب، كبضالباؾؽ مدمض [29] م( جؼٍى

ت في طىء زبراث وججاعب حاملاث بلع الضٌو  للجاملاث اإلاصٍغ

ت، اللضص  حاملت  –،ولُت التربُت 56اإلاخلضمت، اإلاجلت التربٍى

اج.  ؾَى

( كُاؽ اللضعة الخىافؿُت في 1999) الخؿاوي، زلُل ؾُض مدمض [35]

ت اإلالاصغة، ولُت  اإلااؾؿاث الخللُمُت"، مجلت البدىر الخجاٍع

 ، اللضص الشاوي.13حاملت حىىب الىاصي، اإلاجلض  -الخجاعة

اج ( صعحت جىافغ مخؼلباث بهخ2015) الكمغي، مدمض بً فهاص.[48] 

اإلالغفت همضزل لبىاء محزة جىافؿُت في حاملت خاثل مً وحهت 

هـغ كُاصاتها ألاواصًمُت صعاؾت مُضاهُت، مجلت اجداص الجاملاث 

 2، ق. 35اللغبُت للبدىر في الخللُم اللالي، مج 

اصة 2014) خؿً، ماَغ ؤخمض [48] ل الخللُم الجامعي همضزل لٍؼ ( جضٍو

ٍت: آعاء كُىت مً ؤكظاء َُئت اللضعة الخىافؿُت للجاملاث اإلاصغ 
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 1، ج. 113
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 INTERNATIONAL RANKING STANDARDS 

OF UNIVERSITIES 
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 ABSTRACT_ The aim of the study is to identify the requirements for the lifting of the 

competitiveness of the University of King Saud, in the light of the standards of the international 

classifications of universities, and aimed at identifying obstacles to the competitiveness of the 

University of King Saud, and the formulation of a proposal to increase the competitiveness of the 

University of King Saud, in the light of the standards of the international classifications of 

universities, and adopted the study descriptive approach, through the analysis of the lists of 

international classifications, which included the order of some Saudi universities such as wibou 

matrix research classification of universities by the coefficient of CSC Chaandanee Magu in the 

Spanish capital, classification of Shanghai for 2014m, the world classification of universities for 

2015CP.It also adopted the study on the analysis of the experience of some of the pioneering at the 

level of classification of universities such as Harvard University, which occupies the front of the 

classification, at the end of the study was that a proposal to raise competitiveness of the University 

of King Saud, in the light of the The experience of developed countries in order to access to 

advanced centers in the list of the classification of Arab universities and international cuisine, and 

ensure that the proposed conception of the targets was the development of the function of 

university teaching, and the development of scientific research and the development of the function 

of the community, it also included some of the approaches that coincide with the vision of Saudi 

Arabia 2030m, which seeks to become five Saudi universities at least of the best 200 international 

university in 2030m, and ensure that the proposed conception of the group of mechanisms for 

implementation, as well as the identification of obstacles facing implementation, with identifying 

those involved in implementation. 

KEYWORDS: Competitive Advantage, International Rank, King Saud University, Universities. 

 

 

 


