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 قال تعاىل:

 

 "وتزودوا فإن خري الزاد التقوى".
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 م:تقدي
بعد جناح مركز التطوورر اأ دديوو ونواجل اةوودة ةامعوة صونعاءف ذ عنديون مودد موا مطوومات التطوورر    

التودرس  جلةامعوةف منون عي سيسو  والتدريبف مبا فهيا س بع برامج ودورات ذ جمال التمنية املهنية أ عضواء هيةوة 

وحىت اليوومف يوي ا اهوالام ردارة احلاليوة للمركوز مبواصوو التطوورر مو  مسو تو  اةامعوةف حيو   2007مام 

(ف ذ بنواء رسوتاعياياتف وامليوايي  2020 /2019تركزت هجوود التطوورر لوال العوام اةوامعو احلوايل  

يةف وعوصيف امليررات ادلراس يةف وعندين العديد موا ور  العمول وردةل ررشاديةف ووصف الربامج اأ ددي 

( متوودرجلم مووا أ عضوواء الهيةووات التدرسسوو ية جلل يووات 1850ذ جمووا ت لتلدووةف اسوو تداد ميووا مووا رزيوود عووا  

واملراكزف وععزرز رنتاج والنط العلموف وحتدي  النافنة رلكتونية للمركوز نوا موقوع اةامعوةف و مهوا موا 

 ازات.رجن
        

واس مترارا لتاس يد فلسدة التدريب والوتع  املسو مترف ا اعوالاد مطووو ادلورة الةامنوة ذ التمنيوة املهنيوة        

لهنا العامف بدمع وبرماية كرية ما قبل قيادة اةامعةف ممةو جلأ س تاذ ادلكتور/ اليامس عباسف اذلي   يي لوا هجودا 

 مج التدريبية اخملتلدة جلةامعة. ذ عوفم متطلبات عندين الربا

ويي ا هنا رصدار املوسوم بعنوواجل    التمنيوة املهنيوة ذ التعلومي اةوامعو ف دمتوداد لتعزروز جليافوة اةوودةف     

والتدريب املسو مترف والتمنيوة املهنيوةف أ عضواء هيةوة التودرس  وللعواملني رداريوني جلةامعوةف كوا ينودرج نوا 

يتضووما ارووارا فكوور  دفيووا عووا التمنيووة املهنيووة مووا حيوو   مدهويوواف وأ هوودافهاف وا ي وواف اصوودارات املركووزف و 

واساليهباف وجما هتاف وعونيح دور مركز التطورر ذ هنا اةانبف كا يي ا هنا رصدار المثونيف واملموش شو  

يةف وموع قيوادة املركوزف ومضموانف ذ وقت قيايسف انسوجاما موع عوهجوات قيوادة اةامعوةف والاط وا رسوتاعيا 

ورؤيتوو ف ورسووالت  واهدافوو ف ومطوووماع  التطورريووةف وميووا ادلورة الةامنووة للتمنيووة املهنيووةف ومطوووو عطووورر 

ف حتتدوو اةامعوة 2020وعوصيف الربامج اأ ددييةف واحتدوا ت اةامعوة جلليوبيول اذلهويب لهواف فبالوول العوام 

 ملرور نصف قرجل م  عي سيسها.

ا رصودار مو  موادة ملميوة رصوينةف ومتوو  معورذ سزرورف وسيسوامد مو  تمنيوة الووعو دل  حيتوي هن   

رس تاذ اةامعو بصورة مامةف ودل  املشاركني ذ برامج التمنية املهنية جلةامعة بوجو  لوا . وسشوكر املؤلوف 

 دفة يام ف وأ عاهلف وامحلود   م  هنا اةهد العلمو الرصنيف وتمتىن هل ادارة املركز التوفيق والنجاح والمتش ذ

 رب العاملني.

 بقلم أ.د/ هدى العماد

 األكاديميلتطوير امديرة مركز 

 وضمان الجودة
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 :مقدمة عامة
 

يسهم  لتعليههف  تهو ر ههمجت لتوتعوهت ؛روولعههن  ؛لتههه مهم سههته ليهم م م يسهه رن تههو      
لتوت الت ؛لتعخصص ت لتوخعيفة، رختجج لتكملدر لتبشتجة لتودربة عيى لتلول تو ك تة 

؛تهه ل رسههلى لتو يسهه ت لتت مافههة  وهه  تلمهه  مههم كيفهه ت ؛متلخههي عيوفههة ؛؛ ههدلت سدمفههة 
مس ندة، إتى روفل  ؛ظ ئفم  لالي يفة، ؛لتعو رعوثل تو لتعدرجس ؛لتبحه  لتليوهو ؛سدمهة 
لتوتعوههت، ؛رعفهه ؛ت لتت ملهه ت يفوهه   لومهه  مههم  لهه  رحفلههت عهه و لتمظهه ئ  متعولههة ل؛ 

ت ؛ظففهههة عيهههى  سههه ال لسهههتم، لال ل  كهههل مهههم ي وهههه تعحفلهههت لتعولهههي تهههو عههه و رحفلههه
لتمظ ئ  لتثتث ل؛ تو ؛ظففة موم ، ال  د ل  ييعيم  ول يلت لتتمدة لتش مية تو لتعليهف  
لتتههه ملو، ؛لتعهههو لحههههبحا محهههل لععوههه م لتبهههه  ثلم ؛لتو يسههه ت لتعليفوفهههة ؛لتوو وهههه ت 

 هههههدم لتفاههههه ي  لتعهههههو ركهههههيت عيلمههههه  لتد؛تفهههههة للت لتلتصهههههة، ؛حههههه رت  هههههمدة لتعليهههههف  إ
 لتو روتلت لتليوفة ؛لتود؛لت ؛؛رش لتلول ؛لتدرلي ت ؛لال ح ث.

؛رلد   ملة حول ء ملوفة صبل غلتع   عحفلت لخبت صدر موكم مم ؛ظ ئ  لتت ملة    
؛لالدلري، ؛رتسلد لعدلتم  لتل فوة، ؛لتوعوثية  لألخ ديوولالي يفة، ؛رتت مسعمم لالدلء 

طولم مههه مولم  ههه ي موعوهههلم تهههمطوم  ؛ مهههعم  معحيهههلم   توثهههل لتلتبفهههة تهههوت شروشههه ة مهههمل
لاليههتمفة لتسههه مفة، م يلهههلم عيههى رهههتلث  مهههعم  ؛ اهه رلرم  ملعهههيجم  موههه ، ؛مع يلهههلم 
تإلتهههه دة ؛لاليههههعف دة لتمللفههههة مههههم لتعههههتلث لتحاهههه ري لالنسهههه نو ؛مههههم لتحاهههه رة لتلتبفههههة 

مهه  تخدمههة لتوتعوههت، ؛لتوسهه عوة لاليههتمفة، ؛ل ههتلء لتبحههمث لتليوفههة ؛رشههتفلم  ؛رم لم
تهههو رفههههدي  لتولهههه را ؛لتليههههمم ؛لتدلال ؛لتفوههههم ، ؛رم لهههت لتههههت؛ل   لتليوفههههة ؛لتثف يفههههة مههههت 

  .لتت مل ت ؛لتمل  ت لتليوفة دلسل لتبتد ؛س ر م ش



 12 

؛لن تص  مم رؤجة لتت ملة ؛لعدلتم ، ؛ليعو دل لتى مم م ؛مس ؛تف ت متكهي لتع همجت     
ة  ت ملههة حههول ء، يههارو عهه ل لتلوههل لتوعملضههت تعليجههي  ف تههة ؛ضههو   لتتههمد لألخهه ديوو

 ت ملهة حهول ء، ؛مخعيه  لتت مله ت  لتعلي  لتوسعوت، ؛لتووم لتوموو تأليهع ل لتته ملو
 لتهدكعمر  لتف يه  لبه   موثيهة   أليهع ل، ؛بهد؛رن  نشهكت افه دة لتت ملهة، لتفووفة ؛لتلتبفة

  لتوسههعوت وتههدعوم ،لأليههع لة لتهدكعمرة  عههدم لتلوه د ،، ؛مهديتة لتوتكههيرئهفس لتت ملههة –
؛تعم لم رموهههه  ، عيههههى مسههههعمم لتكيفهههه ت ؛لتوتلخههههي لتليوفههههة؛لتلهههه ميلم  لألخهههه ديووتيكهههه در 

لتتشلدة، ؛لتعو ك   تم  لخبت لال ت تو لستلج ع ل لالحهدلر   تصهمرة لتعهو  هلم ليهديك ، 
؛تك تههة لتههى لتوههمر،  لتلوههل لتوعملضههتتكههل مههم يهه ع  تههو لسههتلج عهه ل ؛لتشههكت ممحههمه 

لتلههههه ميلم  ههههه توتكي، ؛ب توكعبههههه ت لتت مافهههههة لتوخعيفهههههة، ؛تألسهههههمة لتوهههههتل للم ؛لتوهههههدصفلم 
لتوو فهههة لتهههفوم، ؛  لتيغهههمجم، ؛مسههه ؛ه لتعصههه مف  ؛لالسهههتلج لتفوهههو، ؛تيفههه ر  لتكهههتج ، تهههو

 .لتلتبفة ؛ مه لتل ت 
 تصمه، ممزعة ك الروت  ربلةيعكم  ع ل لتكع ال مم   

 .لتعووفة لتوموفة تو لتعليف  لتت ملولتفصل لال؛ه،  لومل ت  -
 .مب د  ؛مع يب ت ر مجت لتعووفة لتوموفة تو لتعليف  لتت ملو لتث نو،  لومل تلتفصل  -
 لتعووفة لتوموفة مم مو مر لالنع ج لتفكتي لتول حت. لومل ت  لتث ت ،لتفصل  -
حههول ء ت متكههي لتع ههمجت لألخهه ديوو  ت لتعووفههة لتوموفههة  ت ملههة  لوههمل لتتل ههت،لتفصههل  -

 ؛ضو   لتتمدة  نومل ً .
 ص ئوة لتوتل ت. -

  المؤلف
 د/ خليل الخطيب

 - استاذ ادارة التعليم العالي المساعد
 جامعة صنعاء
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@gmail.com78Drkhalilalkhateeb 
 

 االول الفصل
 التعليم اجلامعييف لتنمية املهنية ا

 (جماالتها -أساليبها  -أهميتها  –أهدافها  -)مفهومها 
 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم التنمية المهنية  -
 .أهداف التنمية المهنية -
 .أهمية التنمية المهنية -
 .أساليب التنمية المهنية -
 مجاالت التنمية المهنية. -
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 الفصل األول
 اجلامعييف التعليم لتنمية املهنية ا

 جماالتها( -أساليبها  -أهميتها  –أهدافها  -)مفهومها 
 

رحهدي ت كبلهتة تهو ظهل لتلمتوهة ؛لتوعغلهتلت تو لتمطم لتلتبهو يمل ن لتعليف  لتل تو     
لتسههتجلة تههو ك تههة موهه  و لتحفهه ة، ؛جلههد ص هه ل لتعليههف  لتلهه تو مههم لعهه  لتف  عهه ت لتعههو 

ت رجههة، كههم  عهه ل لتف هه ل لتحلههمي ؛لتكبلههت، رهها تت ؛رعهها ت   يههعوتلر  ول هه  لتوعغلههتلت لت
عهههههم لأليههههه   تهههههو لررفههههه ء لتوتعولههههه ت ؛ر مرعههههه ، تمهههههم ياههههه  عهههههدد كبلهههههت مهههههم نخبهههههة 

؛لدلرجهههلمو، ؛يفهههن ييعحهههت سلهههتة لتشهههب ال مهههم طيبهههة لتليههه  تهههو   خههه ديوللملتوتعولههه ت،  
مخعيهه  لتعخصصهه ت، ؛عيفههن  تههأ   ههمدة  دلئههن رحههدد يههو ت لتوسههعفبل ؛مك نههة لتههمطم 

مهم  -تج ة لتل ت  لتليوفة. ؛جع يب لتهه كيهن    يحهتل لتوتعوهت لتلتبهولتلتبو تو س
إتهى لالررفه ء ؛لتع همجت، يهافً  تع بلهت مفه  ف   -سته م يس رن لتولوفة   تعليف  لتله تو

ة ؛لتبح  لتليوو. ؛تم ل  حهبه لألخ ديوفإدلرة لتتمدة لتش مية تاو    مدة لتوخت  ت 
لتت ملههه ت، ؛لتسهههلو نحهههم لتحصهههمه عيهههى لتتهههمدة عهههم  تهههت لتيل؛جهههة تهههو كهههل  لتعولهههي

 .؛لالععو د، لخعسب ط  ل  ميح  تو لت؛نة لألسلتة عيى لتوسعمم لتد؛تو

ال مم سته عدة مفمم ت، رعك مل يفو   لام ، ؛ريلب لتعووفهة كل ع ل تم يعارى إ    
  لتع هت  يلعي يف  تو رحفلت لتتمدة ؛لتعولي تو لتعليف  لتل تو، ؛عم م    لتوموفة د؛رلً 

، ؛ عهههدلتم ، لتعووفههة لتوموفهههةمفمهههمم رسهههيف  لتاهههمء عيههى ، ؛ لتفصههلمهههم سههته عههه ل لتفههن 
مهت راهولم عه ل لالحهدلر عهدد مهم لتدرليه ت لتسه  فة  ؛ عولعم ، ؛ ي تلبم ، ؛مت الرمه .
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لتت نهههب لتو هههتي، ؛لتههه دة لاليهههع ل لتتههه ملو ؛لتفههه ر  لتكهههتج   مههه ل  إل هههتلءللت لتلتصهههة، 
 لتودسل لتم م. 

 نمية املهنية:الت
 

يه عوا لتلمتوهة ؛لتفههدرلت لتعو تسهفة تيت مله ت تههو سيهت موه و  خهه ديوو ؛ دلري تفهد     
يسهههعم ب ضهههت؛رة لتلوهههل لتوسهههعوت تعفللهههل صهههمم لتلوهههل ؛ عههه دة رهههدرجبم   صهههمرة مسهههعوتة 

 . توملخبة لت ت؛ا لتوعغلتة لتعو يفتضم  لتملصت لتل توو لتتديد
صهد لععوها لتت مله ت عيهى مسهعمم لتله ت   اهت؛رة رو هف  لتلديهد مهم لتبهتلمج لتوسهعوتة ؛ 

، ؛لتههه تع ههمجت ؛رو ههف  ةلألخ ديوفههيقفهه دلت تعل ههة لتعههدرجس ؛  ألعاهه ءتيعووفههة لتوموفههة 
لتفههههدرة لاليههههعثو رجة تيت ملهههه ت، ؛زجهههه دة صههههدررم  لاليههههعفل  فة تههههو ظههههل لتسف يهههه ت لتعههههو 

مهدم صهدررم  عيهى لاليهعف دة مهم  هتلمج لتعووفهة لتوموفهة  ؛لتعو رلبهت عهم لإلدلرةروعمتم  
 . و83 ،2006، سلملتوسعدلمة.  

؛صههد  خههدت درليهه ت مهه روتلت لتعليههف  لتلهه تو ضههت؛رة إنشهه ء متلخههي  ؛ ؛ ههدلت رليفوفههة 
رخهههعا   تعووفهههة لتوموفهههة ؛رفهههمم  أعهههدلد  هههتلمج رلهههد سصفصههه  تههه ته. ؛رلهههد لتت ملههه ت 

 ههدءًل تههو عهه و لتعتتبهة،  لهه   ههد ت   ملههة ع رتهه رد  لألمتجكفهة مههم  صههدم   ملهه ت لتله ت 
و  عفدي  م دة لتعهدرجس لتته ملو ألعاه ء عل هة لتعهدرجس تلمه ،  ه  ر همرت 1947ع م  

لتعتتبهههههة يفوههههه   لهههههد ؛ حهههههبه تهههههو كثلهههههت مهههههم لتت ملههههه ت لألمتجكفهههههة متلخهههههي  ؛ ؛ هههههدلت 
توسهبة معخصصة رفمم  أعدلد  هتلمج ر همجت مموهو ألعاه ء عل هة لتعهدرجس تلمه .  مه    

تبتج  نفهه  ؛لتت ملهه ت لأل؛ر؛بفههة ت مههت لالععوهه م  شههكل ؛لضههه   تعههدرجب ألعاهه ء عل ههة 
م ر  إنش ء لتوتكي لأل؛ر؛بو تإل  دة 1972لتعدرجس تو موعص  لتسعلوف ت، تفو ع م 

لتته ملو  تأليهع لتو لتعليف  لتل تو، ؛صد لععوا مو وة لتلمنسكم  دع  لتعووفة لتوموفهة 
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ج إنشهه ء شههبك ت  ههلم لتت ملهه ت عيههى لتوسههعمم لتلهه توو تعفههدي  مههم سههته دعومهه  تبههتلم
ريههههه لألنشهههه ة، مثههههلت لتشهههههبكة لأل؛ر؛بفههههة تيع ههههمجت لتوموهههههو ألعاهههه ء عل ههههة لتعهههههدرجس 
  تت ملههههه ت لأل؛ر؛بفهههههة، ؛لتشهههههبكة لتلتبفهههههة تيع هههههمجت لتوموهههههو ألعاههههه ء عل هههههة لتعهههههدرجس 

م  ؛لئل لتت مل ت   تت مل ت لتلتبفة، ؛عيى لتصللد لتلتبو رلد لتت مل ت لتوصتجة م
، ؛طلهههبلتلتبفهههة لتعهههو  ص مههها د؛رلت ر مجتجهههة إلعهههدلد لاليهههع ل لتتههه ملو.  لتوسهههلمدي 

 و. 190، 2005
ييسهههية مهههم لتعحهههمالت  إتهههىستتمههه   لتفهههتدعويفهههة معملحهههية يخاهههت  ؛لتعووفهههة لتوموفهههة   

؛معصهية تهو متل يمه ،  ي    ل دعه   عه و لتلويفهة ؛ليهلة تهو  ، ؛عم م  يلوهو لألي يفة
؛مسهعوتة تهو  ؛ يه تلبم   عهدلتم معب يوهة تهو   نمه ال رفعصت عيى مت ية مللوة، كو     نم

تفد ماى لتلمد لت ي يلعبهت يفهن لتحصهمه عيهى دكعهمرلو ؛  ري تعم  مت ليعوتلر لتعو ف ،
؛ظمههت عمههد  ديههد يلعههتا  ،تههو متهه ه لتعخصهها ك يفهه  تيقفهه م  ههد؛ر لتوههدر  لتتهه ملو

لألسههههتم لتوشهههه ط ت لتت مافههههة   ؛ ههههنو ؛ك تههههة لتعههههدرجب عيههههى لتعههههدرجس لتتهههه مل  اعوفهههة
 إلًل؟.  تو  عم مفممم لتعووفة لتوموفة و120 ،1996 تك ت، 
 

 مفهوم التنمية المهنية: -1

 مهههمد مو وهههة ؛مسهههعوتة تعحسهههلم  لتوموفهههةت  انمههه و لتعووفهههة 2006رلهههتا    مهههدع ،   
ليت  فههههة تههههو صههههدرلت لألتههههتلد لتولتيفههههة ؛لتوم رجههههة ؛لإلدلرجههههة ؛لتفوفههههة، ؛  ههههدلث رغللههههتلت 

لرت ع رم  ؛يهيمكف رم  نحهم رحسهلم  ف تهة لتلوهل مهم ل هل رحفلهت لتتهمدة تهو لتو يسهة 
 و.12 ،2006    مدع ،

و،  انم  متومعة مم لألعدلا لتعو رعهت   تهو ؛يه ئل ؛ نشه ة، 2007؛جلتتم   لتديب،
؛لتعو رعخ ع  لتو يسة تعخ ف  ؛ر مجت مسعفبل لتمظ ئ  تديم  مم سته رتت لتكفه ءة 
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لتكف يههههههة لتوسههههههعوتة تيلهههههه ميلم  مهههههه  لال عتلا لتههههههمظففوو، تعيبفههههههة لال عف  هههههه ت لتح تفههههههة ؛ 
؛لتوسههههعفبيفة تيع ههههمر لتكوههههو ؛لتوههههمعو ؛لتعفوههههو لتوسههههعوت تههههو لتمظهههه ئ  ؛تفهههه  تولهههه يلت 
؛مع يبههه ت لتتههههمدة لتل توفهههة، ؛لتهههه ي رعتهههن دتعههههن غ تبههه   تههههيء كبلهههت موههههن نحهههم لتوشهههه   

 و.14، 2007لالتكعت؛نو.  لتديب، 
 

لب رة عم لتع مجت لت لرو ؛لتع مجت لتعو فوو   انم  Skerrit و1992  م يلتت    
مم مدريلم  ،؛لإلدلري ألعا ء عل ة لتعدرجس عيى ك تة لتوسعمج ت لألخ ديوو؛ 

؛ ي ر ة ؛؛كتء ؛عودلء تيكيف ت، ؛لته مم سته مح ؛تة لتتوت  لم مم مم  ؛؛ظ ئفم  
ل لته مم سته رمتلت  لض لتبتلمج لإلدلرجة كلودلء ؛؛كتء تيكيف ت، ؛جع  ك

لتوعملحية ؛لتوسعوتة لتعو رات تو مفدمة  ؛تمج رم  ضت؛رة لتلول عيى ر مجت 
 .وSkerrit,1992,145-146ة تيت مل ت  لألخ ديوفلتفدرلت لإلدلرجة ؛ 

  ؛ ل  رفمم  م  لتت ملة  ريه لتتممد لتعو رارو صصدلً  و،  انم ت2004جلتتم   دلد  ؛ 
 و  يوكون مم رحفلت  ،تعووفة عام عل ة لتعدرجس مموف  ،يس ت لتوموفةغلتع  مم لتو  

؛ظ ئ  لتت ملة، ؛صد ربد  لتت ملة   تعووفة لتوموفة تلام عل ة لتعدرجس مو  شغين 
؛رتكي عيى لتعووفة لتوموفة  لد  صمتن عيى  ،م   لد لته إتى؛ظففة مللد، ؛رسعوت 

لتت ملة  إط ردر ة لتدكعمرلو لتتزمة تعلللون  م ، ؛صد رفمم عل  ت معخصصة دلسل 
  ته مثل متلخي رووفة  عا ء عل ة لتعدرجس كو  عم لتح ه تو  لض لتد؛ه مثل 

 . و15 ،2004 دلد، لألمتجكفة. لتمالي ت لتوعحدة 
 يع ل يى    لتعووفة لتوموفة عو ريه لتلويفة لتعو رس عد و ع2004؛ج كد   ود      

؛رووفة  ،رووفة مم رلرن ؛صدرلرن تومل مة لألد؛لر لتتديدة ؛لتوعتددة عيىلتت ملة 
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  أيت  فةليعلدلدلرن تتض تل  م و لألد؛لر ؛رحول لتلديد مم لتوس ؛تف ت تيوش ركة 
 . و110 ،2004  ود، ش  لتعليف .تو عويف ت ر مجت 

عويفة م يسفة تعحسلم  ف تة لتت ملة، مم سته   و  انم2007؛عتتم  لتوت       
مم رلت ر مجت  عا ء لتمل ة لتعدرجسفة، ؛رتت ط ص رم  لإلنع  فة إتى  دع  لألصصى، 
تعكم   خثت كف ءة ؛تل تفة تيعل مل مت لتتديد تو مت ه رخصص رم ، ؛ضو    مدة 

 و.405 ،2007ت، لتو .لتعليف  لتت ملو تو ع ت  معغلت
لنن و، 85 -84، 2006لتوش ر إتلمو  تو   سلم،   Glover & Lawجتم ؛     

عيى لتتغ  مم عدم ؛ مد مفممم محدد تيعووفة لتوموفة تأنم  رحعمي عيى لتلديد مم 
لتوف  ف  لتوعصية   تعليف  ؛لتعدرجب ؛لتدع  لتو تو ؛لإلدلري مم سته لتوش ركة تو 

عو رع  مم سته متومعة مم لتفوملت ؛جعوثل   تزع  يفو  ييو لتلديد مم لتفل تف ت لت
 Glover & Law,1996,2-3و ت 
 ؛ند؛لت   ؛ت ؛جع  رمتلتو مم سته د؛رلت ردرجبفة صصلتة التدريب المهني  

 لتت مافة.و فوم  ألعا ء عل ة لتعدرجس ؛لإلدلرلت ر؛رش عول يع    ؛م روتلت 

 ت ؛جع  مم سته رو ف  د؛رلت رليفوفة طمجية لتودم ؛بتلمج ردرجبفة التعلم المهني
رتركي عيى رليف  لتوشعتكلم مم سته لتو تج ت ؛لتول را لتبحثفة لتوعليفة   توموة 

 عيلم .لتعو يع  لتعدرجب 

 روفل  لتوم م لتوكيفلم    و ءت يع  مم سته رمتلت لتدع  تيوشعتكلم الدعم المهني
 را لتتحصمه عيى لتول را ؛لتوملرد لتوموفة لتعو تم   غفة لت،  م  عيى لرض لتملص

  .خبلت عيى  مدة لتلول
؛مت ر مر لتمظ ئ  لألي يفة تيت ملة ؛يللم  تعحفلت لتتمدة ؛جلعفد لتو ت   انن 

لنعشت مفممم لشول تيعووفة لتوموفة تو د؛ه  ،لتش مية ؛ممل مة لتعحدي ت لتوسعفبيفة
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تإلت دة لتوثيى مم  عا ء عل ة لتعدرجس  ،و مفة عيى  د يملءلتل ت  لتوعفدمة موم  ؛لت
؛ردلف  صدرلرم ، ؛تعليجي د؛ر لتت ملة تو رحفلت ؛ظ ئفم ، ؛ع ل لتوفممم لالشول يلوو 

عو لتميلية لتعو يسع فت  عا ء عل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت تو    لتعووفة لتوموفة 
م  ؛ملعفدلرم  لتات؛رجة تعمتلت لتت ملة مم ستتم  لخعس ال ؛رليجي مل رتم  ؛مم رلر

، ؛حماًل إتى رحفلت لتتمدة لتش مية تو لتعليف  مسعمج ت رليفوفة ؛ دلرجة مترفلة
 لتت ملو.

 

 :أهداف التنمية المهنية -2

لتمدا مم لتعووفة لتوموفة أليع ل لتت ملة عم غت  لتشلمر تدين تترت و نحم  إ     
؛تكو رعتءم مت  ،تكو رعفت مت طبفلة مموعن  ؛ال ،رحسلم صدرلرن ؛رووفة مم رلرن

رمدا عويفة لتعووفة لتوموفة إتى لخعس ال   نفً ، كو  مسعتدلت لتلصت لتدلئ  لتعغلت 
مم لنت ز  لتولتتة ؛لتوم رلت ؛لتفدرلت لتعو روكم  عا ء عل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت

  عو تم   كف ءة.
 ،2004،؛  دلد، وFairley,2002,33-39؛موم   صد  ؛رد عدد مم لتب  ثلم ؛  

،  لض  عدلا و89-88، 2006، سلم ؛و، 111 ،2004  ود ، ؛ و،117-118
 -  تزع ت لتوموفة ؛مملتعووفة 

 .ر مجت لتولتتة ؛لتوم رلت ؛لتفدرلت لتوموفة تيوشعتكلم -

 ؛ تال.لتحصمه عيى ميجد مم لتعتصو تدر  ت عيوفة  عيى  -

 .رية إلشب ل     رم  لتوخعيفةلتعي؛د   تخبتلت ؛لتبح  ؛لتوو  -

لتعي؛د   ت ت  ؛لألي تلب لتليوفة لتحديثة لتعو رسم  ؛رس عد تو رتت مسعمم  -
 لألدلء.
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إ دلث لتعلديتت ؛لتعغللتلت تو  دلء لأليع ل لتت ملو  و  يعفت مت معغلتلت  -
 .لتلصت

 .يولخعس ال لتوليمم ت لتتزمة عم لتعليف  لتت ملو ؛د؛رو تو رووفة لتوتعوت لتوح -

لإليم م تو لتحف ة لتوموفة تيت ملة ؛رفللل لتلتص ت لال عو لفة دلسل متعوت  -
 .لتت ملة

 ؛لتوليمم ت.رميفت تم   عا ء عل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت تعكومتم ف  لالرص ه  -

زج دة لتخبتلت تدم  يع ل لتت ملة  و  يوكون مم لرخ ل لتفتلر يملء تو لتلول  -
 . دلري تو مخعي  لتوملصت ؛لتوملص  دلسل لتت ملةلتلول لإل  ؛ لألخ ديوولتليوو 

عا ء عل ة لتعدرجس تو لتت ملة ؛رمدا  تلمج لتعووفة لتوموفة لتى رووفة صدرلت       
ة، ؛رمحفف لتوفترلت لألخ ديوفتو مت ه مخت  ت لتعلي ، ؛رمحفف لتبتلمج 

؛ليعتلرفتف ت لتعفلف  لتدرليفة، ؛م  يترب   مو  مم ليعتلرفتف ت لتعدرجس لتحديثة، 
لتوو يبة ؛عويفة لتعفكلت لتو صد، ؛م  يع يب مم ركومتم ف  لتعليف  ؛لتعلي ، ؛رووفة 
لتوم رلت لتل مة ؛لتقف   ؛لتعفمج ،   إلض تة لتى ل ف ء لستاف ت مموة لتعليف  

 و.3، 2018 ن  و،  ..لتت ملو ؛عويفة لتعخ ف  لاليعتلرفتو
إتى  و ء لتفدرلت  عويفة ليعثو رجة رسلى لتعووفة لتوموفةإض تة إتى م  يبتت ت        

يقف دلت لتت مافة مم سته لتلول عيى رحفلت لألعدلا ت؛لتكف ءلت لتشخصفة 
 -لتع تفةت

 .رمتلت نوملج مح خ ة  لد تإلدلرة لتت مافة تيعدرجب عيى  تال  ي تلب حوت لتفتلر -

؛لتتض   لألخ ديووألدلء رشتفت لإلدلرة لتت مافة عيى رحفلت  عيى مسعمم مم ل -
 لتمظففو.



 21 

زج دة لتفدرة تدم لإلدلرة لتت مافة عيى ليعفل ال لتوع يب ت لتوخعيفة تألصس م  -
 .؛لإلدلرلت لتوعومعة

لتقف دلت رس ع  عويفة لتعووفة لتوموفة تو رشكلل شبكة  لدة مم لتلتص ت  لم  -
 عت  م  لتست؛ . حل  يسعفلد كل تتد مم لتخبتلت ؛لتوم رلت لتعو يعو ةلألخ ديوف

تو لتلوصت لتبشتي مم  تال  نملل لاليعثو ر،  لاليعثو ر؛تفس عو ك ستا مم    
مم سته لتبح  عم لتويك ت لتفكتجة ؛لتلول عيى حفيم ، ؛رفتلت لت  ص ت لتك موة 
؛رليجي لتوم رلت لتوعمتتة تدم لألتتلد، ؛ع ل لتومل مم لاليعثو ر تن    ر ليت  فة 

 ت لتعووفة لتش مية ؛لتوسعدلمة تيفتد ؛تيوتعوت.  ؛مب شتة تو رحفل

؛ستحة لتفمهت ت    تلمج لتعووفة لتوموفة رمدا  شكل ع م إتى رووفة ؛رليجي 
لتول را ؛لتوم رلت ؛لالرت ع ت لتليوفة ؛لإلدلرجة ؛لتشخصفة تدم لتوش ركلم، تعيبفة 

؛لتو يس ت ؛جلمد لته   تلديد مم لتفملئد ؛لتوو تت عيى لألتتلد  ل عف   رم  لتعدرجبفة،
 عيى  د يملء.

 التنمية المهنية:أهمية  -3

تد؛رع  ن تًل  لتعليف  لتت ملو يممً   لد يمم، تو يدلد لالععو م   تعووفة لتوموفةي    
لتكبلت تو لتحف ظ عيى مسعمج ت لتتمدة تو لتعليف  لتت ملو، ؛صدررم  عيى ر مجت 

لم ؛ عا ء لتمل  ت لتعدرجسفة إتى لتوسعمم لألخ ديولريه لتوسعمج ت ؛لتمحمه   تف دة 
تيووم  لت لتتممد ؛لتوب درلت لتوب ؛تة  ، كو    لألخ ديوولتتلصو مم لألدلء لإلدلري ؛ 

مل ت ت  رلد رفو   تو يمال تو عصت لرص   ستعة لتعغلتلت لتوموو تو لتت 
؛لتع مرلت تو مخعي   ملنب لتحف ة، كو  لرص    تعفتت ؛لتعس رل لتولتتو ؛لتثمرة 
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لتعكومتم فة ؛ر مر ؛ي ئل لالرص ه ؛ركومتم ف  لتوليمم ت ؛لتعل مل ملم ،   إلض تة 
 .  ، ؛لتعليف  ؛لتعدرجسعليض تعن لتبحمث مم لخعش ت ت تو مت الت لتلي  ؛لت إتى م  

؛جات لتسيوو إط رًل مفعت ً  تبتن مج ر مجت  عا ء عل  ت لتعدرجس يتكي عيى رو ف   
د؛رلت ردرجبفة مسعوتة ألعا ء عل  ت لتعدرجس تعي؛جدع    تول را لتوعتددة ؛لتعدرجب 

د؛رلت عيى لتعفوف ت لتعليفوفة ؛ ي تلب لتبح  لتليوو لتوع مرة، ؛لععب ر ل عف ز ريه لت
 و.124، 1999شتط  ما ت  تشت؛  لتعتافة إتى لتمظ ئ  لتليف .  لتسيوو، 

عو ك عدد مم لألممر تو لتعليف  لتت ملو ؛مو  يسعم ب لالععو م   تعووفة لتوموفة     
  ؛موم تو عيى  ع  ريه لتوبترلت 17، 1999عو رة،   خد ،  ل  ربتر ع ل لالععو م

مم     ت ؛مع يب ت  ديدة ؛ب ت موع تلً لتعغلتلت لتوخعيفة صد سيفا      .1
مم ما ملم ري تعم  ؛ عدلتم   و  رفتضن عيلم   لض  رلده ؛ر مر   لتت مل ت 

 .ريه لتح   ت ؛لتوع يب ت

ليعقب ه لتت ملة ت  تب ت  يسعما  لد لتشت؛  ؛لتوملحف ت لتقف يفة ت  تب  .2
ترب عيفن ضل  مو  يع -؛ب توثل لتدرلي ت لتليف –لتت ملة ؛تيدرلية لتت مافة 

مسعمم ستجج لتت ملة، ؛مم    كملدر لتدرلي ت لتليف ، ؛مم    متة   نفة رالت 
تتحة لسعف ر ع الء لت يم يفشكيم  يفو   لد  عا ء عل ة لتعدرجس   تت ملة 

 ؛بلام  يلترفم  إتى مص ا لتقف دلت تلم . 

ت، ؛شبكة عو ك  ممرل توفة ؛ركومتم فة رع يبم  طبفلة لتلصت مثل لتكوبلمر    .3
لتوليمم ت، ؛لت ت  لتحديثة تو ليعدع ء لتوليمم ت ؛رخيجوم   ل ؛حو عة 

 لتوليمم ت للرم . 
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 و،116 ،1994 لالغبتي، ؛صد  دتى عدد مم لتب  ثلم ؛لتومعولم  مث هت
،  لدد مم لتوبترلت لتعو رسعدعو و110 ،2004،  ود  و، ؛3، 1999 لتو صة،؛

    ييوتم   لتت ملو ؛موم   تعووفة لتوموفة تو لتعليف  لالععو م 

 مس يتة لالنفت ر لتولتتو ؛لتعفدم تو طت  ؛ ي تلب لتعدرجس -1

 لتعدرجس ؛لتقف دة لتت مافة  مدة عويف تلتعتكلي لتتلد عيى  -2

 تيقف دلت لتت مافة. ؛لإلدلري  لألخ ديوو  لم لتوش طلمرحفلت لتعملز   -3

 رفة لتعو يع دي إتى إ دلث رغللتلت تو  وفة لتعليف  لتثمرة لتعكومتم فة ؛لتوليمم -4
 .؛طبفلعن

 لسعتا معلي  لتلمم عم معلي  لألمس ؛لسعتا لال ولم عم معلي  لتوسعفبل -5
يووم لتولي    يعوتلر    ؛ب تع تو يتب  ، خثت؛ملتتة يلعس   فامتفة ؛لت ي 

 .تومل مة لتوعليولم تو لتوسعفبل

تو لتت مل ت ؛لخع  ظ لتودر  ت  م  مت نفا  عدلد  عا ء  بةلررف ل عدد لت ي -6
لت ي رحع ج ملن لتت مل ت تيلول نحم  لألمتعل ة لتعدرجس تو لتد؛ه لتو مفة 

   .لإلت دة لتوثيى مم  ي ر رم 

رحدي ت ع ل لتلصت ؛لتعو رسعم ب لالععو م   تعووفة لتوموفة ؛لتعدرجب    تز؛مم    
 ومس ؛ت ، ؛لت ي  حبه يشكل رحدي  كبلتًل، ؛جمل ن ؛لتع مجت ممضمل  مدة لتعليف

م يس ت لتعليف ، ت ته ر  لتعم ن نحم ر مجت مم رلت لألتتلد لتل ميلم   تو يس ت 
لتعليف . لتوب شت؛  عم رحفلت  مدة لتوملفة تو    لتوس ؛تم لتعليفوفة، ألنم  

 و.10، 2007لتديب، 
؛جوبغو لإلش رة عو  إتى    ركمجم لأليع ل لتت ملو ؛راعلين يوبغو    ال يفعصت     

عيى لألي ر ة لتتدد، إل مم لتوفلد  دًل    يدسل  عا ء عل ة لتعدرجس ك تة تو 
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د؛رلت يع  عم طتجفم  لطتعم  عيى لتمي ئل ؛لتعفوف ت لتحديثة تو لتعليف  لتعو 
لته يثلت  س يف ت ؛لععتلض ت تدم  عا ء عل ة  رع مر لتلمم  مرلتة يتجلة رغ    

لتعدرجس لتفدم ء الععف دع   ا  لتخبتة لتعو لخعسبمع   وت؛ر لتمصا رتليم  تو غوى 
عم لتدسمه تو مثل ع و لتد؛رلت. ؛ب إلمك     ال  عا ء عل  ت لتعدرجس لألصدم إتى 

 و.10، 2018مثل ع و لتد؛رلت يفو  تم ر  لإلعدلد تم   شكل  لد.  لتفديو، 
 

كو  ركوم  عوفة لتعووفة لتوموفة تو لتعليف  لتت ملو، مم  عوفة لتوتعوت لت ي     
يوثل لتوتعوت لألخ ديوو  ع  لتوملرد لتبشتجة،   ععب رو مصدر رسعمدتن،  ل  ش

لتولتتة، ؛موبت لال دلل لتفكتي، ؛عم لتولوو صبل غلتو، مم لتف  ت لألستم، تو رووفة 
  مف  ف  لتفكت لتعوومي لتوسعدلم، دلسل لتو يس ت لتت مافة لتمعو لتوتعولو، ؛غت 

؛س ر م ، ؛ريست لتت مل ت لتلتبفة   تلديد مم لتكملدر لتليوفة لتو عية راعلًت ع تفً ، 
تو مخعي  لتعخصص ت،   ععب رع  روثل  ت؛ة صممفة  تكل ص ت عتبو عيى  دو، 

وكلوم  مم لتقف م  اد؛لرع  لتوومطة ؛تألمة لتلتبفة ص طبة، إلل م  ر   سم ليعغتتم ، ؛ر
 م  رت و  ؛ط نم  ؛متعول رم ، ؛س حة تو ظل لتوعغلتلت لتول حتة، ؛لتع مرلت 

 .1 و24، 2019ش  لتخ لب، ؛لالزم ت لتوعت فة ؛لتوعس رعة
 

؛مو  يبت يعاه    لتعووفة لتوموفة رسم   شكل كبلت تو ر مجت لتفدرلت      
، ؛ع ل  د؛رو يليز لتفدرلت لتعو تسفة فة ؛لإلدلرجة تيوسعمدتلمجة ؛لتفولإل دللفة ؛لإل عك ر 

تيت مل ت، كو     لتعدرجب ؛لتع مجت ؛لتعاعلل يسمل تتل لتحصمه عيى لالععو د 
؛لت ي  حبه عدتً  رسلى لتت مل ت تعحقففن   ععب رو يخات تول يلت د؛تفة  لألخ ديوو

ة لألخ ديوف؛  لتامل   لتوموفةمترب ة  تمدة لتلول لتعليفوو لتت ملو، كو  لنن ي مر 
 تيت مل ت. 
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و، عيى لعوفة رحفلت لتكف ءة 86 -83، 2011؛تو للت لتسف    ي كد  لتسمدي، 
تعليف  لتت ملو، ؛ت ل تفد ي رعا لتد؛ه لتى ؛ضت ؛لتف عيفة ؛لتتمدة ؛لتعولي تو ل

؛ضلا لتمل ة ك   ممصلن،  ل    ي ً مل يلت رسم  تو ر مجت لدلء لاليع ل لتت ملو 
ة لألخ ديوفلتفممفة تتععو د ؛ضو   لتتمدة  توممرجة مصت لتلتبفة مل يلت لتوو رية 

قف م عام عل ة تيولي  لتت ملو، ؛لتعو رشلت م شتلرم  إتى لتوم رلت لتوع يبة ت
، ؛لته رغبة تو رحسلم لألدلء لتعليفوو تأليع ل لتت ملو، لتوموفة لتعدرجس  اد؛لرو

لتوعوثية  خمنن يوثل  ع  عو حت مو ممة لتعليف  لتل تو، ؛لتووم   ن لتقف م  اع   د؛لرع 
 ؛سدمة لتوتعوتش.  ،؛لتبح  لتليوو ،لتعليف  تشتو

ت ملو محكً   ي يفً  تيحك  عيى مدم  مدة ؛جلد مسعمم لألدلء لتعليفوو تيولي  لت
لتخدم ت لتعو رفدمم  لتو يس ت لتعليفوفة، ت ل تفد لررات لتمل ة لتقف م  عحديد إط ر 

ة تيولي  لتت ملو رفمم عيى  ي ين م يس ت لألخ ديوفمت لو تول يلت لتوو رية 
 لتعليف  لتل تو  ع مجت لألدلء لتوموو توليولم .

شويا متومعة مم لتول يلت ، فة تتععو د ؛ضو   لتتمدةلتفمم إل  ددت لتمل ة
، ؛لتبح   لتعليف  توع؛  ،مودر ة رحا  ربلة مت الت رئفسة ، ت ة عشت ماف رلً 

إط رًل  ؛رلد ع و لتول يلت، لتوموفةولتليوو، ؛سدمة لتوتعوت، ؛لتتملنب لإلدلرجة ؛لتعووفة 
، ؛رعاوم ع و فن راديعم يتب عي ة تيولي  لتت ملولألخ ديوفمت افً  تيوو رية 

 م شتًل عيى ضمئم  يع  رحديد مدم  مدة ؛كف ءة  ي ر ة لتت مل ت.  و71 لتول يلت 
 

 توممرجة مصت  ، رتم عل ة ضو    مدة لتعليف  ؛لالععو دففي مجال التعليم
  بفلة لتعليف  لتت ملو، ؛ نو     ً يتب    يكم  لتولي  لتت ملو ميو لتلتبفة  انن

 و8 مم طت  لتعليف  ؛ ي تلبن لتحديثة. ؛صد  ددت   ً لتعلي  لتوخعيفة، ؛معوكولتعليف  ؛ 
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 م شتًل. و37 ر ت ضت؛رة    يعفوم  لأليع ل لتت ملو، ؛رعاوم ريه لتول يلت  ،مل يلت
 ت لتروتو  2009تيل م  ؛لتو شتلتلتول يلت ؛رعوثل ع و 

 
 

 . لمجال تخصصه المعيار األول: تمكن المعلم الجامعي من المحتوى العلمي
و م شتلت يوكم مم ستتم  لاليعداله عيى صدرة لأليع ل 5  ؛جعاوم ع ل لتواف ر

  روكون مم ع ل لتواف ر، عوت؛ لتت ملو 
    يعفم محعمج ت ؛مم رلت رخصصن لتوخعيفة. -

    يتب   لم   يلء محعمم لتعخصا  سممتة. -

 ت بفلة لتومص  ؛لتوعليولم. يعل مل مت لتو دة لتليوفة  اي تلب مخعيفة ؛تف ً  -

 يتب   لم لتوت الت لتوخعيفة تو مت ه رخصصن ؛لتعخصص ت لألستم. -

 يعوكم مم  ملنب لتعليف  لتوخعيفة لتوترب ة  وت ه لتعخصا. -

 

 المعيار الثاني: تمكن المعلم الجامعي من التخطيط الجيد لعملية التعليم  
 عوت؛  ،م شتلت و6 ؛جعاوم 

 لتت ملو توملص  لتعليف  لتوخعيفة.   يخ   لأليع ل  -
 يصو  س ة رليفوفة تو ضمء ل عف   ت لت تال. -
 يات س  ً  طمجية لأل ل تلويف ت لتعليف  ؛لتعلي  لتوخعيفة. -
 يات س  ً  صصلتة لأل ل ألنش ة لتعليف  ؛لتعلي . -
 يخ   اليعخدلم إيعتلرفتف ت رليف  معومعة. -
   ة.ي مر س  ن تو ضمء معغلتلت لإلمك نف ت لتوع -
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 المعيار الثالث: تمكن المعلم الجامعي من طرق التعليم المختلفة  
 عوت ،م شتلت رده عيى إرف   لأليع ل لتت ملو و3 ؛جعاوم ع ل لتواف ر 

    يحدد طت  لتعليف  لتوو يبة تعخصصن ؛طت ن.  -
    يمظ  طت  لتعليف  لتوخعيفة طبفً  ت بفلة لتومص  لتعليفوو.  -
    يلده إيعتلرفتف ت ؛طت  لتعليف  ؛لتعلي  تو ضمء لتعغ ية لتتل لة.   -

 المعيار الرابع: تمكن المعلم الجامعي من مهارات التعليم المختلفة  
 عوتم شتلت  و5 ؛جعاوم ع ل لتواف ر 

    يثلت لأليع ل لتت ملو لععو م ت لتوعليولم   تعلي   توفت لتمي ئل لتووكوة. -
 لم لتمي ئل لتعليفوفة لتوو يبة تيومص  لتعليفوو.    يومل تو ليعخد -
    يمظ  مص در لتعلي  لتوخعيفة ربلً  تيوملص  لتعليفوفة.  -
    يمظ  لألنش ة لتعليفوفة  كف ءة ؛ت عيفة. -
 يسعخدم ركومتم ف  لتعليف  تو لألنش ة لتعليفوفة لتوخعيفة كيو   مكم. -

المعيار الخامس: تمكن المعلم الجامعي من مهارات التعامل مع الطالب وإدارة 
 الموقف التعليمي 

 عوت ،م شتلت و4 ؛جعاوم ع ل لتواف ر 
   يعل مل لأليع ل لتت ملو مت لت تال عيى لسعتا  نو   رليوم  ؛يو ت  -

 شخصف رم .
 يثلت لتد؛لتت ؛لتحو   تيعلي  تدم لت تال. -
 فة لتتو عة  ف عيفة.يعل مل مت ديو مفك -
 يديت لتمصا لتوع ح تيعلي   و  يحفت تل تلعن. -
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 المعيار السادس: تمكن المعلم الجامعي من مهارات عملية التقويم 
 عوت ،م شتلت و6 ؛جعاوم ع ل لتواف ر 

    يسعخدم  ي تلب ؛ د؛لت معومعة تيعفمج . -
 لتوخعيفة. د؛لت لتعفمج  رعو يب مت مخت  ت لتعليف  يسعخدم     -
    يم ن لت تال نحم ليعخدلم لتعفمج  لت لرو. -
 يفدم متل لة تي تال  و ًء عيى نع ئج لتعفلف  لتوسعوت. -
 يسعخدم  ي تلب إ تلئفة تعحسلم  دلء لتوعليولم تو ضمء نع ئج لتعفمج . -
 يحدد مملطم لتفمة ؛لتال  تو لتلويفة لتعليفوفة. -

 تخطيط وإدارة البرامج التعليمية وتطويرها المعيار السابع: تمكن المعلم الجامعي من 
 عوت ،م شتلت و4 ؛جعاوم ع ل لتواف ر 

   يكم  تدم لأليع ل لتت ملو مم رلت رصوف  لتبتلمج ؛لتوفترلت ؛لتم دلت  -
 لتدرليفة. 

    ي بت مف  ف   مدة لتعليف  يفو  يلدو مم  تلمج ؛مفترلت. -
 لتبتلمج لتعليفوفة.ي بت لإل تلءلت ؛لألي تلب لتوخعيفة تعفلف   -
 يسم  تو ؛ضت س   لتعحسلم لتوسعوت ؛لتعليجي   تفس  ؛لتو يسة. -

 األكاديميالمعيار الثامن: تمكن المعلم الجامعي من مهارات ووسائل دعم الطالب  
 أنشطتها.واالجتماعي ومشاركته بفاعلية في 

 عوت ،م شتلت و4 ؛جعاوم ع ل لتواف ر  

 تي تال. لألخ ديوورلت لإلرش د    يوعيه لأليع ل لتت ملو مم  -
 يسم  تو لتتج دة لت ت فة  كيلعن ؛  ملعن. -
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 يسم  تو دع  لألنش ة لت ت فة توفً  ؛ دلرجً . -
 يشتت لت تال عيى لالشعتلك تو لألنش ة لت ت فة ؛لأليت لتوخعيفة.  -

 

؛ضت ديووج، ؛عم   د ر؛لد إدلرة لتتمدة، مومتفة معك مية ؛ ض تة لتى م  رفدم،    
تعحفلت لتتمدة لتش مية رعكم  مم لربلة عشت عوصتل، ك   مم   تزع  كو  ؛رد تو 

 و، م  ييوت 57 -55، 2016  لدر، 
  عدلد  تلمج ردرجب عيى لتوم رلت لتعو رع يبم  لتمظ ئ . -1

 تو لتوو وة. إعدلد ؛روفل   تلمج رووفة مموفة معولية تكل تتد  -2

 

؛رايفسً  عيى م  رفدم  ت    ع  يو ت لتعووفة لتوموفة عو متلع رم  ال عف   ت     
لتوعدربلم، ؛ليعغته سبتلرم  لتس  فة ؛عدم لالععو د عيى لتودرال كوصدر ؛ لد   و ء 
لتعدرجب،  ل ؛مش ركعم  تو رخ ف  ؛روفل   تلمج لتعووفة لتوموفة للرم ، ؛س حة عودم  

 ي مم لتوت الت  معلددة توعدربم  موم يوعيكم  مل را ؛مم رلت ؛سبتلت يكم  لتو
لتليوفة  ؛ لإلدلرجًة،  ل ؛رشتفلم  عيى لتوش ركة ؛ ر  ة لتفتل لتوعس ؛جة تك تة 
لتوش ركلم تعفدي  م  تديم  مم  تك ر ؛رؤم صد رسم  تو نت ح  تلمج لتعووفة لتوموفة 

  ؛ليعوتلرع .
 

 

 :أساليب التنمية المهنية -4

يعحفت عم طتجت لتصمر    يوكم  و، إتى    لتعدرجب2،2007يشلت  لتوختتو
 لترفةت ؛لألنو  

   لتوش غلو لتمرش(Workshop) 
 لتو روتلت (Conferences) 
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 لتوف ش لتتو عو (Symposium) 
 لتحيفة لتدرليفة (Seminar) 
 لتحملر لتوفعمح (Open-Forums) 
 لتيج رلت لتولدلنفة (Field Visit) 
لإلتفههههه ء   ؛ مثهههههلت لتوح ضهههههتةتيعهههههدرجب   سهههههتم عوههههه ك حهههههمر ؛جاهههههفف  ياهههههً          

 درليههههههههة لتح تههههههههة؛  لتوشهههههههه رجت؛  لتعههههههههدرجب لتخهههههههه ل؛ لتع بففهههههههه ت لتلويفههههههههة   ؛لتعوهههههههه رجم ؛ 
مو صشههههههههههههة ؛  -رلءلأل إ وهههههههههههه ل -طتجفههههههههههههة دييفههههههههههههو؛لأليهههههههههههه ية ؛  لتلههههههههههههتض لتووههههههههههههمل و؛ 

 .و428، 2،2007لتوختتو لتصغلتة لتوتومع ت 
 عو تو  ي تلب لتعووفة لتوموفة إتى حوفلم 2007؛جصو   يللد،

  يف ت لتوو صشة؛  لتبتلمج لتعدرجبفة ؛؛رش لتلول؛موم   :المباشرة األساليب -1
  لتعحيليفة.لتبحمث ؛  لتبلث ت لتعدرجبفة ؛لتعب ده لتليوو؛ 

صملعد لتوليمم ت  ؛ نش ء رمتلت لتوخعبتلت لتوتمية؛موم   :المساعدة األساليب -2
رب ده ؛  سدم ت لالرص ه ؛لتعصمجت ؛لت ب عة لالتكعت؛نفة ؛رمتلت؛لتوكعب ت 

تو متتت  لأل ح ثلتعشتفت عيى نشت لألستم ؛ لتبحمث ؛لتخبتلت مت لتت مل ت 
 .و6، 2007عيوفة ع توفة  يللد، 

  ييوت؛مم  ع  ؛ي ئل ؛ ي تلب لتعووفة لتوموفة م  
 لتعدرجب  اتتم لتصمر لتوعحتكة - فة ؛لتوو لجلتعدرجب   تيج رلت لتولدلن -
 لتعدرجب   تحف ئب لتعليفوفة - لتعدرجب   تللو ت لتحقفقفة  -
 لأل مية لتسوافة ؛لتبصتجة - لتعدرجب لتوصغت -
  ييمال لتعلي  لت لرو - لتعدرجب   تشت؛ح لتلويفة ؛لتشتلئه  -
 مل رض   لتكعب   ؛لتوو يب ت لتثف يفة - لتعدرجب  تم ز لتك يا -
 ؛ي ئل لألعتم - لتبلث ت لتعدرجبفة ؛لتعب ده لتليوو -
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 لتعدرجب  ا مية لتلتض لتليمي ؛لتشتلئه - لتسفوو رلت لتليوفة -
 لتعدرجب   تسبمرلت -

 لتوشت؛ع ت لتلويفة -
 لتو روتلت ؛لتود؛لت ؛؛رش لتلول -

 لتوب رج ت لإلدلرجة  -
 و Joseph, 2005, 59 و، 18، 2007لتديب،  و، 208، 2001،  لتوختتو، و30-29، 1999 عو رة،

 

  :التأهيلأسلوب إعادة 

إع دة لتعاعلل ؛يلية  ديثة ظمتت م ستًل تو لتبيدل  لتغتبفة، ؛جفصد  م  إع دة 
ل عل ث  ؛ راعلل  ي ر ة لتت ملة أل ل لتعخصا تو مت الت ملتيفة  ن تجة  ؛ 
عيوفةو يحع  منم  إتى يم  لتلول، تبدال مم رتولد ع  ئم  تو مت ه رخصص رم  

بلت نعفتة رغلت لت ت؛ا تو  ل ة لتلول، لتليوفة لتعو رف دما  ؛ ت  يلد عيلم  طيب ك
يوكم مم سته  تلمج إع دة لتعاعلل  ليم   خثت صدرة عيى لتعكفف ؛لتل  ء لتوعتدد، 
؛ع ل يتتت مم ملومج رم ، ؛لأليع ل لتت ملو ص در عيى لتل  ء  عى  لد يم لتسعلم 

اعليفة  لد ؛عو ك   مل ت غتبفة رفدم  تلمج ر  خلت.م  دلما  ملين ؛صدرلرن لتلفيفة 
و تودد رعتل؛ح م   لم ع م Post Doctoral Studiesلتحصمه عيى در ة لتدكعمرلو  
 و.718 -717، 2007 ؛ ع ملم. لتس ت  ؛لتوسلمدي، 

؛ل دل   ييمب ت  ريعيم ،  ل  لتعووفة لتوموفة  ي تلبرلدد ؛جعاه مم سته م  يبت   
، ؛رعو شى مت لتع مرلت الألعدللتوسعخدمة، تعملخب  لألي تلب ارومع؛  ل رلددت 

  عوم ت لتمدا ممعدة عململ  لتعومل إتى ؛جت ت لته لتعو رحدث تو لتوت ه لتوموو،
، ؛ عدلد لتوش ركلم، ؛طبفلة ومضمللتطبفلة  ؛ لتبتن مج لتعدرجبو، ؛ ممضمل لتد؛رة 

 عو تم  ؛لرت ع رم ،    ع مل لتوك   ؛لتيم   لتوخصص   تيد؛رة  ؛ لتبتن مج، ؛مدم 
  لألد؛لت ؛لتعتمليلت، ؛مدة لتد؛رلت ؛رمصلعم . رملتت
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؛جلعفد لتو ت   ياً   نن مم لتوفلد لالععتلا  اعوفة لتعووفة لتوموفة مم صبل      
  لتقف دلت لتليف  تيعليف  لتت ملو عيى مسعمم لتت ملة  ؛ لتو  م لتعليفوو ككل، ال

تيعشتفت  ؛ نو  ،سبلتعومجل تح  غتلضمم   دل، ؛تفس ع ل مم ل ل  لإلدلري لتدع  
لإلدلرة لتليف . كو      امر تت   لتعتافة تعشتفت لتوش ركلم تو لت ي رفدمن  لألد و

 تلمج لتعووفة لتوموفة يافو  مًل مم لتحو   ؛لتعف عل لتتلد  لم لتوش ركلم 
 .دتلة تيولومج ت ؛لتودربلم، ؛ ع  ء

؛تكم  نم  تو    ة إتفن، ؛مم لتوسعحسم رفدي  م  ي يبن لتوش ركم  ؛م  يلعفد؛      
، ؛ع ل يع يب إ تلء ييف ً  إتفنكل م  يحع  م   ال يلتتم  دلئو ً   انم  لإلصتلرال  د مم 

درلي ت ملدلنفة تيعلتا عيى لال عف   ت لتحقفقفة تعدرجبم  ؛لتعلتا عيى  ؛تمج ت 
لتعدرجب لتعووفة لتوموفة تم ، ؛ س   رلء لتخبتلء ؛لتوخعصلم تو مت ه لتعووفة لتوموفة ؛ 

؛لالطتل  ؛لأل وبفة،؛لتعاعلل ؛لتف ئولم عيى متلخي لتعووفة لتوموفة لتوحيفة ؛لتلتبفة 
عيى رت رال ؛سبتلت مم تم  صصب لتسبت تو ع ل لتوت ه، ؛لاليعف دة موم  م   مكم. 
؛رمظفف لتوملرد لتوعمتتة  يً  ك نا، ؛ال يم  إ  ك نا صيلية  ؛ صديوة،  ل لتوم   سم 

 إدلررم  ؛ليعغتتم  ؛لتلول عيى ر مجتع ، مت ليعوتلرجة لتبح  عم مملرد  ديدة.
 

 مهنية:مجاالت التنمية ال -5
رعمزل مت الت لتعووفة لتوموفة تو لتعليف  لتت ملو عيى عدد مم لتوت الت،   

 يوكم رصوففم   حسب ؛ظ ئ  لتت ملة، لتى  ت ة مت الت، ؛عو ك الروت
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 :مجال التدريس الجامعيأوال:  -
عويفههة نفههل ملهه را ؛لرت عهه ت تههو إطهه ر  خهه ديوو  لهه  يههع  نفههل   نههنت لتعههدرجس يلههتا 

؛ خس ال مم رلت  اييمال يوكم لت  تب مم لاليهعخدلم ؛لتع بلهت. . لتغ مهدي، لتول را 
 و.92، 2008

؛رشهعول مموههة لتعهدرجس عيههى لتلديهد مههم لتومهه م تلاهم عل ههة لتعهدرجس يفههمم  هه الطتل  
عيههههى لتوسههههعتدلت تههههو لتخ ههههه  لتدرليههههفة لتعههههو راهههههلم  لتت ملهههه ت لألسههههتم، ؛كههههه ته 
لتوفههترلت لتدرليههفة ؛كفتفههة ر بففمهه ، ؛جفههمم  عفههمج  لتخ هه  لتدرليههفة تههو كيلعههن ؛مههم  هه  

 و. 35، 1996ر وة،  ؛رتديدع . يلول عيى ر مجتع  
 

 :أهمية التدريس الجامعي -
يلههد لتعههدرجس لتتهه ملو   ههد لتمظهه ئ  لألي يههفة لتعههو لررب هها   تت ملههة موهه  نشههارم ، 

 عدلتم  لتتئفسهة، كمنهن يلهد مموهة تمه   حهمتم  ؛صملعهدع     د مدا نفل لتولتتة، ؛جوثل 
لتكههملدر ؛مم رلرمهه  لتعههو رىسههعفى مههم سههته لتليهه  ؛لتدرليههة لتوسههعوتة، ؛جعوثههل تههو إعههدلد 

؛لت  صههه ت لتبشهههتجة لتو عيهههة ؛لتوعخصصهههة تهههو ك تهههة لتوتههه الت ؛لتومهههم لتعهههو يحع  مههه  
 . و55، 2001،  زجعم  لتوتعوت تعحفلت لتعووفة لتش مية 

؛رلد ؛ظففة لتعدرجس لتت ملو  خثت ؛ظ ئ  لتت مله ت ت عيفهة تهو إعهدلد لت يبهة تيحفه ة 
لتسههههيمكفة لاليت  فههههة ؛لتقفوفههههة، لتول شههههة، إل رههههي؛دع    تولهههه را لتو تلههههة، ؛لالرت عهههه ت 

؛لتوم رلت لتليوفة ؛لتلويفة لتتزمة تعاعليم  تفصبحمل  عا ء ت عيلم تهو سدمهة  نفسهم  
 و. 135، 2003تت؛عملتد، ؛ معم . ؛ يتع  

؛رههارو ؛ظففههة لتعههدرجس تههو مفدمههة لتمظهه ئ  لتتئفسههفة تيت ملههة  لهه   نمهه  لتمظففههة 
لهه تو مههم   ملهه ت ؛كيفهه ت عيههى لسههعتا لتعههو رشههعتك تلمهه   وفههت م يسهه ت لتعليههف  لت

لتت ملهة و. كوه  إ  نهمل لتعليهف  لته ي رفدمهن 91، 2008لتغ مهدي،  ؛ نو طمه .  شك تم  
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يلعوههد إتههى  ههد كبلههت عيههى كفهه ءة  عاهه ء عل ههة لتعههدرجس  مهه ، ؛لتهه يم ال رفهه    ت ت مهه 
خفههه ءرم   وههه  تهههديم  مهههم عيههه  تهههو رخصصههه رم ، ؛بوههه  يوعيكهههم  مهههم  فههه ئت ؛ملههه را 

 ف  ؛ن تجهه ت تههو عهه ل لتليهه  تحسههب، ؛تكههم  كفهه ءرم  لتعدرجسههفة ؛ عههدلدع  لتعتبههمي ؛مفهه 
  سههههلم لتحديثههههة مههههم  لهههه  لتوههههدلسل ؛لاليههههعتلرفتف ت ؛لت تلئههههت ؛لأليهههه تلب ؛لتعفوفهههه ت 

 و. 340-300، 2000؛ وفو،
و إلل ك   لتع همر لتعكومتهم و لتوعسه رل، ؛لتعفهدم لتليوهو 2008؛جافف  لتسو ؛ي،    

تههههتض ضههههت؛رة ر ههههمجت ؛ظففههههة لتعههههدرجس لتتهههه ملو  اعههههدلتم  ؛طتصمهههه  لتواهههه تد، صههههد 
؛ ي تلبم  ؛رفوف رم  كا د لتوع يب ت لتوموة تو ر مجت لتعليف  لتت ملو، ؛رحفلت لتتمدة 
تهههو لتلويفهههة لتعليفوفهههة، تهههأ  لألمهههت يصهههبه  خثهههت  عوفهههة   توسهههبة تع هههمجت لألد؛لر لتعهههو 

ة، سصمحههً  ؛ نمهه   حههبحمل لتلههمم يو ريههم   عاهه ء عل ههة لتعههدرجس تعحفلههت عهه و لتمظففهه
 و.40، 2008م  تبلم   تعكفف مت لتعغلتلت لتليوفة ؛لتعكومتم فة.  لتسو ؛ي، 

كوههه     لتت ملههه ت لتحكممفهههة تهههم رسهههع فت لاليهههعوتلر تهههو ريفهههلم طت مههه  ملههه را      
لتفههت  لتو ضههو، تاههت عههم    ريههه لتو يسهه ت لتليوفههة تههم رسههع فت ممل مههة لتوو تسههة 

ليهف  لتتديهدة لتولعوهدة عيهى رفوفه ت لتوليممه ت  لووه  عهو ال رهيله رسهعخدم مم آتف ت لتع
و. ؛لتو يسهة لتت مافهة 121، 1999لتسهيوو،  للهد. رفوف ت رليفوفة رف دمها مهم زمهم 

عههو م يسههة  خ ديوفههة   تدر ههة لأل؛تههى يعوحههمر د؛رعهه   ههمه لتعههدرجس ؛لتبحهه  لتليوههو 
 و.88، 2003؛ع ل م  يع يب إدلرة إ دللفة  محتمال، 

 
 

 : الجامعي برامج التنمية المهنية في مجال التدريس 
 رسلى ع و لتبتلمج إتى رحفلت لتتملنب لترفةت 

 .؛لتعدرجس لتت ملولتعووفة لتوموفة عيى مسعمم لتوومج  -
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مههههههههههدلسل  ههههههههههل ، ؛ رفههههههههههدي  لت ههههههههههت  لتتديههههههههههدة تههههههههههو لتعليههههههههههف   لتههههههههههعلي    ألعههههههههههدلا -
 لتوشكتت...؛غلتعو و.

 لتلول لتت ملو ؛ عدلتن ؛ن ون. ليعتلرفتفةطتل عيى الل -
 لتمصما عيى  ستاف ت مموة لتعدرجس. -
 لزدي د لتولتتة  خص ئا نفسفة لت  تب لتت ملو ؛ييمكف رن ؛طوم  رن. -
 مت الت ر بلت ن تج ت لتعلي  تو لتعدرجس لتت ملو  -
 رمحفف لتبتلمج ؛لتوفترلت لتدرليفة   -
 ؛؛ي ئل لتقف   ؛لتعفمج  لتوصغت،لتعدرجس  -
 ليعخدلم لتعكومتم ف  تو لتعليف  لتت ملو -

 الدراسية:والمقررات ة األكاديميتوصيف البرامج تطوير و 
ة لألخ ديوفرمحفف لتبتلمج ع مجت ؛ لخدت لالد ف ت عيى ضت؛رة لالععو م    

مج لتعمحفف لتدصلت تيبتليت ظ غف ال لالععو م  ومضمل ،  ل  لتدرليفة؛لتوفترلت 
  إلض تة  عيى مسعمم لتت مل ت لتلتبفة لال صية مم لتت مل ت، ؛لتوس ص ت لتدرليفة

لألتتفة مع يب ت إتى رف دم مل   لتوفترلت ؛ضل  مملخبعم  تلصت لتثمرة لتوليمم رفة ؛ 
؛بلض لتبتلمج صديوة ؛رحع ج لتى متل لة ؛ر مجت، ؛بلام  يحع ج لتى دمج  لتث تثة،

ت، ؛عو ك    ة تبتلمج ؛مفترلت درليفة  ديدة، مو  يع يب ؛ربو  لتغ ء  لض لتوفترل
 لمت لتخبتة ؛متلخي   اليعل نة مت ع  ؛رمحففم ، ؛ر مجت  م رحديثضت؛رة لتلول عيى 

 ت م دلسل لتت ملم ا ء لتمل  ت لتعدرجسفةلتع مجت لتوعخصصة، ؛مت لتخبتلء ؛ ع
، ة   تت ملةلألخ ديوفإال    لتوس ؛تفة لتوب شتة رفت عيى ع رت لتقف دلت  .س ر م ؛ 

 ل     لتف دة ع  مم يصولم  لتعغللت، ؛ع  مم يعخ ؛  لتفتلرلت  شا  لتبتلمج 
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؛لتوشت؛ع ت لتع مجتجة  ي  ك   نمعم ، ل؛ مت تم ، ؛ع  مم يلعود؛  لتوملزن ت  شانم ، 
  .؛جشتلم  ؛جب در؛  تيعوفل 

 

  .مجال البحث العلمي ثانيا:
 مفهوم البحث العلمي:  -

ل عول موومج يمدا إتى إنع ج مل را  ديدة  ؛  اننت ك لتبح  لتليوويلتا     
ر مجت مل را ص ئوة، رترب   فم  لإلنس   تي ملعت لتوحف ة  ن، ؛عم  ياً  كل  مد 

لتعدرجس تو لتت ملة الخعش ا لألي تلب  عيوو ؛مح ؛تة   دة يفمم  م  عام عل ة
؛لتخ ملت لتوومتفة، ؛حماًل إتى  تال لتوع ئج تول تتة ع و لتوشكتت مم  مة، 

، 2008لتسو ؛ي،   ستم ؛لتلول عيى إ تلء لتولتتة لإلنس نفة ؛ر مجتع  مم  مة 
 و. 43

؛لتبح  لتليوو عم لته لتتمد لتفكتي ؛لتلويو لإلنس نو لتوو   ؛لتفل ه تدرلية 
لتوشكتت لتعو رعليت  توفت  ؛ ن لتوش   لإلنس نو، عم طتجت رفصو لتحف ئت 
؛رحيليم  ؛لتعاخد مم ححعم  مم   ل لتمحمه إتى  ل تم و لتوشكتت ؛زج دة لتولتتة 

 و.17، 2008لتشتم نو،  ؛لتع مر لإلنس نفة ؛لتووم 
و، مم 1؛بحسب رشتجل ت لتعليف  لتل تو   تفوم، يلتا لتبح  لتليوو ؛تف  تيو دة  

،  شا  لتتئحة لتعو فوفة تمزلرة لتعليف  2020و تسوة 139لتفتلر لتتوممري رص   
لتل تو ؛لتبح  لتليوو،  اننت  ي نش   يفمم  ن       ؛    ثم  تو م يسة رليف  

 ع ج لتولتتة  ؛ روولعم  ل؛ نفيم  ل؛ ليعخدلمم . ع ه  ؛ متكي  ح   مدا إن
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و عدد مم لتعلتجف ت تيبح  لتليوو، نمرد موم ، 24، 2019؛رد تو  لتص نت، خو  
 م  ييوت 

 Educational؛لتبح  لتعتبمي   Scientific Researchمفممم لتبح  لتليوو 

Research لت مفممم لتلي  كل ريه لتوف  ف  رفت ضوم لط ر لتوفممم لتليوو لتكب
Scientific Concept  ؛عم لتوفممم لت ي يل تج مشكتت ؛مومتفة لتبح  لتليوو

جلتا رمكو   ؛  ي  ك    مدا لتمحمه لتى لعدلا لتلي  ؛لتبح  لتليوو، 
Tuckman مح ؛تة مو وة تيمحمه لتى ل    ت ل؛  يمه  ت انن ،لتبح  لتليوو

؛ لتتو ع ت تو مملصلم  ؛مو  و  ف رم ، تتي ية  ؛ لتوشكتت لتعو رمل ن لالتتلد ل
رفصو مابم  ؛مو   ؛رتتجبو ؛ن صد  ت انن ،Kerlinger؛جلتتن كلتتوتت 

تتتعتلض ت  مه طبفلة لتلتص ت  لم لتوعغلتلت تو ظ عتة م . نفت عم  لتص نت، 
 و.24، 2019

 

 

 :أهمية البحث العلمي -
لزدلد لالععو م   تبح  لتليوو مو   دلية لتفت  لتلشتجم تو مخعي  مت الت لتحف ة،    

؛تفد لععوا لتد؛ه لتوعفدمة   تبح  لتليوو ؛ص ما  عدرجسن تو   مل رم  ليو ن  موم  
 د؛رو تو لتع مجت ؛لتعووفة  ك تة لشك تم .  م  لتد؛ه لتو مفة ؛موم  لتد؛ه لتلتبفة تفد 

تليوو مت  دلية لتوص  لتث نو مم لتفت  لتلشتجم. لنو  تو لتبتد  د ت رمع    تبح  ل
لتلتبفة  ح  ة م ية لتى روشف  لتبح  لتليوو ؛ر مجتو ؛لتعلتا عيى مشكترن لتعو 
رمل من مم عدم ؛ مد يف ي ت ؛لضحة، ؛غف ال لتكملدر لتبشتجة لتودربة تيقف م 

وسلت  لم لتو يس ت لتبحثفة   تبحمث لتليوفة، ؛نفا لتوليلنفة لتوخصصة، ؛غف ال لتع
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لتب  ثلم لتوخعيفة، ؛عدم رملتت لتوكعب ت ؛ن   ؛شبك ت لتوليمم ت لتف درة عيى سدمة 
 و.2015عبد لتحولد،  
 خثت لتمظ ئ  لتعص ص    تت ملة تو كمنن يلد مم لتبح  لتليوو ركوم  عوفة كو   

 تسببلمت
تبشتجة لتف درة عيى لتقف م  وش ط ت ت إ  لتت ملة رعملتت تديم  لتوملرد لتفكتجة ؛لأولهما

 لأل ح ث لتوترب ة  ح   ت لتعووفة تيد؛ه.
   لتت ملة رلد لتو يسة لتم لدة لتعو يوكم عم طتجفم  لتقف م  وش ط ت  ثانيهما:

تيوتعوت لأل ح ث  صمرة لناب طفة، ؛لتعو يوكم تم     رفدم لتخدم ت لاليعش رجة 
   .و1999    ت،

؛عو ك  لض لتو شتلت  ؛ م  يسوى  وحك ت لإلنع  فة لتليوفة تأليع ل لتت ملو     
؛موم  عيى يبلل لتوث هت لتووشمرلت لتليوفة كوً  ؛كففً ، ؛لتعفديت ؛لالععتلا لتليوو  ؛ 
لتعاتت، ؛عو ك م شتلت  ستم كحامر لتو روتلت لتليوفة، ؛بتلءلت لالسعتلل، 

حكف    تت مل ت لأل وبفة، ؛رئ ية رحتجت د؛رج ت ؛عامجة لتتواف ت لتوموفة، ؛لتع
عيوفة معولية  ؛ عامجعم . كو  رلعبت لتوش ركة تو لتبحمث لتتو لفة  ؛ م  يسوى 

مم  ع  م شتلت ضب   مدة لألدلء  Institutional Research  تبح  لتو يسو 
 و.  59 -58، 2005عيو،  لتت ملو. لتبحثو تأليع ل 

لخدت لتيتوة لتد؛تفة لتولوفة   تعتبفة تيفت  ، يا ً   لتليووعوفة لتبح    ؛عم      
م  ياروت ، و1998 لتلمنسكم، ش 1998لتح دي ؛لتلشتجم تو ش؛ ففة لعت    رجس 

ش د؛  م يس ت لتعليف  لتل تو ؛لتبح  لتك تو، ال يوكم ألي  يد رحفلت لتعووفة 
  تعووفة يعللم عيلم   لتوسعدلمة لالحلية ؛لتحقفقفة. تيكو ركم  لتت مل ت للت حية

لاليم م تو ر مجت لتولتتة مم سته لتبحمث، ؛مم   نب لست، ال يوكم    رفيل 
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 لتبيدل  لتو مفة ؛لتبيدل  لالصل نومل مم لتفتمة لتعو رفصيم  عم لتد؛ه لتوعفدمة حو لف 
 .و260، 2015  لدر، د؛  لاليعو د لتى لتبح  لتليووش

بح  لت م  لرح د لتت مل ت لتلتبفة، تل كد عيى تس    ملون لتل م، عيى         
 %80عا ء عل ة لتعدرجس لت يم يشكيم  لخثت مم لتليوو تو لتت مل ت عم نع ج   

مم لتل ميلم تو  فل لتبح  لتليوو تو مل   لتد؛ه لتلتبفة، ؛مم  لم لالتف ت 
  ن، م  ياروت لاليعثو ر يفمجتو، ؛ رووفة لتبح  لتليوو، ؛ر ؛لت ت  لتعو راوم 

ر مجت  تلمج رب  لتب     و يس ت لتف  ع ت لتوخعيفة لتصو لفة ؛لتيرللفة  -
 ؛لالنع  فة ؛غلتع ، 

رليجي مبد  لتعش ركفة تو عول لال ح ث لتع بفقفة ؛لته  وش ركة لتتمة لتوسعفلدة  -
 ؛مع  لة ك تة متل ل لتدرلية

 Endيمية ؛مفمممن تيوسعفلد لتوم ئو  رمحلل نع ئج لال ح ث   تجفة ييسة ؛  -

User و مم سته لتبتلمج لتعدرجبفة ؛لتوشتلت لالرش دية ؛مم سته ؛ي ئل
لالعتم لتوتئفة ؛لتوسومعة ؛مع  لة ر بلت لتوع ئج ؛ س  لتعغ ية لتتل لة 

 Feedbackو مم لتوسعميه 

و، ؛رلوفوم  عيى Success Storiesرسيف  لتامء عيى   الت نت ح   -
 عفلديم ؛درلية لتح الت غلت لتومتفة ؛لتعلتا عيى ليب ال عدم لتوت حلتوس

؛لالصعص دي ؛لتليوو  لتعاخلد عيى رملتت نع ئج لتبح  مت لتوسعمم لال عو عو -
 ؛ه. تيوسعفلد لأل

عا ء عل ة لتست ه لتليوو مت    مو صشة نع ئج لتبحمث مت لت يبة ؛رحفلي -
 ل.عيوو يح  عيى لتعفكلت ؛لال دل  لتعدرجس  ومج
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عوفة مس عوة مخعي  لتو يس ت تو دع  لتبح  لتليوو ؛لالت دة عيى    لتعاخلد -
مم نع ئج لتبحمث لتعو رتتي تو لتت مل ت ؛لتو يس ت لتبحثفة  و  يخدم 

  .لتصو ع ت لتمطوفة ؛رولكس نع ئتن لاليت  فة عيى مخعي  لتف  ع ت

تف  ل لتخ ل. رتت لتلي  ؛رمطلون، ؛رشتفت لتبحمث لتوشعتكة  لم لتت مل ت ؛ل -
 و.38، 2010 ل م عتل و

 

مو ك عتصة ؛ريدلد  عوفة لتبح  لتليوو  سبب لتلتصة  لون ؛بلم حو عة لتفتلر، ت    
؛طلدة  لم لتبح  لتليوو ؛ح نت لتفتلر،  ل     لتبح  لتليوو يفدم  ف ن ت 
؛مليمم ت عيى شكل نع ئج ؛رمحف ت  حثفة، يحع ج لتلم  ح نت لتفتلر تو مملضت 

لتة، ؛رس عد لتف دة عيى لتعوب    توسعفبل لتفتجب ؛لتبللد، ؛جس عد لتف  ع ت لتخدمفة خث
؛لالنع  فة ليا  عيى لتعلتا عيى مش خيم  ؛لتحمه لتوفعت ة تول تتعم ، لض تة لتى 
روكلم لتوتعوت مم لتعلتا عيى لالخعش ت ت ؛لالسعتلع ت لتوبعكتة تو مخعي  لنح ء 

تل تة ألي ح نت صتلر ل؛ متعوت تتنعف ه لتى مسعفبل  لتل ت ، إنن   سعص ر ؛يلية
 لتال، ؛رحسلم  ف ة لتو    صمرة ع مة.

 

يارو و 2007؛يفو  يعليت   تبح  لتليوو   تفوم تأنن ؛ سب  م شتلت لتعليف ،       
، عيى لتتغ  مم    لتعتل   لألخ ديوومم  ل   عولعن تو لتوف م لتث نو  لد لتعليف  

لتبح  ؛لتعليف  يتلل مم لتصلب لتعوللي  لم  عولعمو ، ال  لتعليف  لتلامي  لم 
يلعود عيى لأليع ل، ؛ يع ل لتت ملة ال يوكم    يفمم  د؛رو لتعليفوو م  ت  يكم معتددل 
تو رخصصن، عم طتجت لتبح  لتليوو، ؛عيى لتتغ  مم  عوفة ع و لتمظففة 

لتليوو لتيل؛جة لتوموية تو  لتت مافة تيعووفة لتش مية تيوتعوت، تفد شكل لتبح 
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لععو م ت لتوخ  لم تيسف ية لتعليفوفة  كل ص  ع رم  تو لتفوم. م شتلت لتعليف ، 
 و. 83، 2007

 

عددل مم  ، تفد راووا2030لتتؤجة لتمطوفة تبو ء لتد؛تة لتفووفة لتحديثة ؛بد؛رع      
، مم مح ؛رع  محمر لال عك ر ؛لال دلل ؛لتولتتة ؛لتبح  لتليوولتوح ؛ر، ؛ك   

 ف ه مبعكتة ؛مبدعة رسلى تيعووفة  إيت د   تو ، ؛رعيخا لتغ ية مم لتوحمري يفةلأل
؛تعحفلت  ،عولم ، ؛ردع  ر مر لتد؛تة ؛نومع لتولتيفة، موعتة تيولتتة ؛لتعفوفة رخدم مت

ع و لتغ ية، تفد ؛ضلا لتتؤجة لتمطوفة عددل مم لألعدلا ؛لتوب درلت، ك   مم   تزع  
 وت 57 -2019،56لتتوممرجة لتفووفة،   لترو
 

 انشاء منظومة وطنية متكاملة للبحث العلمي والتكنولوجي: .1

مم سته ر مجت يف ية ؛طوفة تيبح  لتليوو ؛لتعكومتم و، ؛رليجي ؛جعحفت لته   
حود؛  ؛طوو تيبح  لتليوو  ؛ طت لتبوفة لتو يسفة تو مت ه لتبح  لتليوو، 

؛رب  لتوملزنة   ألدلء ؛لالنع ج لتليوو، ؛ليعكو ه لنش ء لتوكعبة لتتصوفة لتكبتم 
 لتوتل ت ؛لالحدلرلت لتل توفة لتحديثة.  تالتعس عد لتب  ثلم عيى لتحصمه عيى 

 

دعم وتشجيع البحث العلمي من خالل رفع حصة البحث العلمي من الناتج  .2
 ديق دعم البحث العلمي: القومي وتكوين صنا

؛مم لتوب درلت لتوفعت ة تعحفلت ع ل لتمدا لنش ء متحد ؛طوو تيلي      
 ؛ طت ؛لتعكومتم ف ، ؛رسملل لتمحمه تفملعد لتبف ن ت ؛مص در لتولتتة لتبحثفة، 

 تلمج ؛طوفة تعليجي لتوو تسة تو لتبح  لتليوو، ؛لنش ء متيس روسلت  لم متلخي 
رع ية لتشب ال مم لتب  ثلم ؛لتوبعكتجم ؛لتوبدعلم، ؛لنش ء لال ح ث لتحكممفة، ؛ 

م يس ت رمع   دع  لتبح  لتليوو ؛لتوشت ؛لتعمزجت تإلنع   ت لتليوفة، ؛رليجي 
 د؛ر لتت مل ت ؛متلخي لال ح ث ؛تف  تخ ة ليعتلرفتفة تيبح  ؛لالنع ج لتليوو.



 42 

 

سته لحدلر  ممتوفير وتطوير البنية التحتية ذات العالقة بالبحث العلمي:  .3
 يف ية  ول يلت مم دة تو مت ه لدلرة ؛رفلف  ؛متلخي ؛م يس ت لتبح  لتليوو.

 

ت ؛مم لتوب درلت تعحفلت التجسير بين مخرجات مؤسسات البحث العلمي والتنمية .4
 لته لنش ء ؛ دة تيعتسلت  لم مخت  ت لتبح  لتليوو ؛مع يب ت لتعووفة.

 
لتبح  لتليوو يح ى   ععو م لتحكمم ت ؛لتشلمال تو  تأ   ع ل لتصدد؛تو    

مم لتوت الت لتم مة لتعو رتلل لتد؛ه رع مر  حبه ؛ل دلً  مخعي  لتبيدل ،  ل  
 ستعة ع ئية، ؛رعغيب عيى  وفت لتوشكتت لتعو رمل مم    ت  عيوفة، تمم  تت 

؛م  يوبثت  لتيل؛جة تو مسلتة رووفة لتوتعول ت، ؛لالي   تكل لتخ   ؛لاليعتلرفتف ت
عوفة لتبح  لتليوو ؛ع   د؛رو  دركا لتد؛ه   عوم  مم  تلمج روومجة ؛ر بفقفة. ؛تفد 

تو لتعفدم ؛لتعووفة، ؛مدم لتح  ة لتو ية لتفن تو ؛صعو  لتح ضت،  ل   حبه لتل ت  
خبت صدر موكم مم لتولتتة لتداففة لتوثوتة، ؛لتعحمه لتى إتى  تو يب   دلئ  تيمحمه 

لتتة، مو  يع يب لع دة لتو ت تو يف ي ت ؛ليعتلرفتف ت لتد؛تة، ؛زج دة لصعص دي ت لتو
 لالععو م  ن عيى لتوسعمم لتمطوو.

 

كو     رشتجل ت لتعليف  لتل تو ؛لتبح  لتليوو   تفوم، صد  خدت عيى ضت؛رة     
لالنف   عيى لتبح  لتليوو، ؛لاليعثو ر تو لتولتتة،  ل    ء تو مل يلت لتوسعمم 

دليةش. ضوم لتواف ر لتخ مس لتوعليت   توملرد لتو تفة تيبتلمج لالخ ديوفة ؛ه ش لأل
؛ضو    مدة لتعليف  لتل تو، ؛ دد  لألخ ديوو؛لدلررم ، ؛لت ي  ددو متيس لالععو د 

مصت؛ت ت لتو يسة لتت مافة،  ا  شرخصا كل م يسة رليف  ع تو   صتلو م  
  لتليوو ؛لتوشت ؛لتعدرجب و مم مليلنلعم  لتسومجة ألغتلض لتبح%3نسبعن  
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و مم مليلنلعم  لتسومجة ألغتلض لاليف د %2؛لتو روتلت لتليوفة، ؛رخصا م  نسبعن  
و. ؛جتتي لتلول 2013لتتوممرجة لتفووفة، ه عيى در ة لتو  سعلت ؛لتدكعمرلو  تيحصم 

، ؛يفكم  عو ك ص نم   دي  ؛ش مل   تفوم رحدي  رشتجل ت لتعليف  لتل تو  تف  عيى 
ليف  لتل تو ؛لتبح  لتليوو، ؛يلتلعو يفن  ملنب معلددة، ك نا غلت م كمرة تو تيع

، ؛مم   ل لته ال  د    ركم  عو ك لتعشتجل ت لتح تفة ؛لتص درة مو  تعتة طمجية
 تلمج س حة تعووفة مم رلت ؛صدرلت لتوتعوت لالخ ديوو تو مت ه لتبح  لتليوو، 

 بففً ، تلم طتجت لتبح  لتليوو يع  ر مجت ألنم  ع  مم يفممم   ن، إنع    ؛نشتل ؛ر
لتولتتة لتعو يفممم   عدرجسم  عيى شكل مح ضتلت، ؛مفترلت درليفة، ؛ع   ح  ة 
م ية لتى ر مجت ريه لتول را، ؛ع ل تم يعارى إال مم سته لالععو م   تبح  لتليوو 

 ؛بصمرة مسعوتة.
 

 برامج التنمية المهنية في مجال البحث العلمي:  -
 

لتوموو تلام عل ة لتعدرجس تو مت ه  لألخ ديوورحتل ع و لتبتلمج عيى لتعوكلم   
لتبح  لتليوو تيوح ت ة عيى مسعمم مولي تأل ح ث لتليوفة،  عحتي لتدصة 

مع  كثلت مم لتت مل ت   تعدرجس ر؛لتومضملفة ؛لتعوكم مم مم رلت لتبح ،  ل  
، عيى لتبح  لتليوو لتوعولي عم ؛روول م  خثت مم لععو مم   أعدلد لتفمم لتبشتجة ؛ردرجب

خو  يمع   لض  عا ء عل ة لتعدرجس   تبحمث لتفتدية تو لتمصا لت ي رع يب يتعة 
 و لفة رس ع  تو إ تلء لتولتتة ؛ر مجت لتليمم ؛رغ ية لتوو عج  لتولتتة ؛لتعغلت  حم  ً 

 .توشكتت ؛صا ي  لتوتعوت تئوة؛لتوحعمم، ؛ يت د  يمه م
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و     ع  لتومضمع ت لتعو 305 ،2005، زلعته آ   ء تو درلية  ؛صد         
عل ة لتعدرجس تو مت ه لتبح   ألعا ءيوبغو    رعاووم   تلمج لتعووفة لتوموفة 

  تلتبحثفة رعوثل  و  ييو  دلررم لتليوو،  مدا رحفلت لتعحمالت لتات؛رجة تو 
  توف ت ؛طت  كع  ة لتوف الت لتبحثفة 

 لتبح . يبل رحسلم  دلء تتجت 
  طت  إدلرة مشت؛ع ت لأل ح ث لتليوفة 
  لتليوو.طت  لإلشتلا 
 خع  ة لتعف رجت ؛لتم  ئت لتبحثفة 

   .رفدي  لاليعش رلت تو مت ه لتبحمث لتعتبمجة 
  لتبحثفة.طت  لتحصمه عيى لتووه 
 إعدلد مشت؛ل مملزنة لتبح  لتليوو 
  لتكعت؛نفً .رصوف  لتوش رجت لتبحثفة 
 فا ي  لتوتعوت. طت  رب  لتبح  لتليوو  

 

 ت رعوثل تو و     تلمج لتعووفة لتوموفة تو ع ل لتوت ه2006؛جافف  لتلوتي، 
 لتعووفة لتولتيفة توم رلت لتبح . -
 رلتجف لتوش ركلم   تبحمث لتعو رفمم  م  لتت ملة.  -
 تعم فن لتبحمث تو مس رع  لتصحفه.  ات؛رجةري؛جد لتب  ثلم   تعغ ية لتتل لة لت -
  تن مج لتحيم لإل ص ئفة لتتوردرجب  عا ء عل ة لتعدرجس عيى ليعخدلم  -

 Spss و 
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لتوم م لتتئفسة تلام عل ة  م دمنن إرفمج  د؛ر لتبح  لتليوو ؛ عولعن ك -
 لتعدرجس.

 و.99، 2006 لتلوتي،  طت  رومجل لتبح  ؛ردلفون. -

 ؛مم ل؛تمج ت لتعووفة لتوموفة ليا  تو مت ه لتبح  لتليوو م  ييوت 
 :وضع خارطة بحثية تهتم بأولويات البحث العلمي -1

رعفهه ص  لتوشههكتت ؛لتعحههدي ت ؛رعلهه ظ  لالزمهه ت لتسف يههفة ؛لالصعصهه دية ؛لال عو لفههة 
ة ؛لتوتلخهي لتبحثفهة ؛لتليوفهة لتقفه م  هد؛رع  لألخ ديوفه؛غلتع ، مو  يع يب مم لتو يسه ت 

، ؛موههه  يت هههظ عيهههى تهههو درليهههة مخعيههه  لت هههملعت، ؛ليتههه د لتحيهههمه ؛لتول تتههه ت  شهههانم 
لتبحمث ؛لتدرلي ت لتلتبفة لنفص تم  عم مشكتت لتوتعول ت ؛لتبيدل ، ؛ال رعفت مل   

تأليههه ر ة،  ةلأل حههه ث لتت مافهههة ؛س ههه  لتعووفهههة، ؛ نوههه  رهههارو ألغهههتلض لتعتافهههة   توسهههب
؛لتحصهههمه عيهههى شهههم دة لتو  سهههعلت  ؛ لتهههدكعمرلو   توسهههبة ت يبهههة لتدرليههه ت لتليفههه ، عيهههى 
لتههتغ  مهههم كثههتة لتوشهههكتت لتعههو رسهههعدعو لتبحههه  ؛لتعحيلههل، ؛لتعهههو ريجههد  هههدة شهههلمعم  

 ؛رف صوم  يمم   لد يمم.
؛ت ل رع يب لتح  ة إتى ضت؛رة رمتلت ستج هة  حثفهة عيهى مسهعمم كهل   ملهة تهو     

ل رخصهها عيههى  ههدو، ؛  هتلء لتبحههمث لتتهه دة ؛لتم دتههة ؛لتعهو رخههدم لتبل ههة ؛لتوتعوههت خه
لتوحيههو ؛رسههم  تههو  ههتلمج لتعووفههة لتشهه مية ؛لتوسههعدلمة، ؛لتعههو رلههمد  هه توفت تيو يسهه ت 

 ؛لالتتلد ؛لتوتعول ت ؛لال؛ط  . 
 

 اقامة شراكة فعلية مع قطاعات المجتمع -2
يمل ن لتوتعوت مشكتت   دة تو مخعي  لتوت التت لال عو لفة، ؛لتمطوفة، 
؛لالستافة، ت ته مم لالعوفة  وك      رلول م يس ت لتعليف  لتل تو كفت؛  
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ليعشل ر رعوبا   توشكتت لتعو يعمل ن لتوتعوت صبل  د؛ م ، ؛رات لتحيمه 
   ؛بتلمج سدمة متعوت ؛لتول تت ت لتتزمة تووت  د؛ م ، ؛عم م  يسعييم ؛ضت س

روس  معت لتوشكية  ؛بغلت لته تأنم  تم رسع فت رفدي  ع و لتخدمة لتل فوة   قفقفة،
 لتعو يوع تع  موم  لتوتعوت. 

 

عيى نفس لتوومله، يوبغو ل  رس ع  م يس ت لتعليف  لتل تو تو لعدلد  تلمج رليف  
رحدي  مل رتم   مسعوت، رس عد ستجتلم  لتس  فلم ؛لتوموللم تو لتولدل  عيى

؛مم رلرم    يعوتلر،  و  يحسم مم لدلئم  ؛جيجد مم صدرلرم  لتعو تسفة تو مموم . 
عت؛ة عيى لته يوبغو    ريعيم  عفدي   نش ة مش ركة متعوافة مت نفة رس ع  تو 

 .و348، 2015  لدر،  وت ؛رحديثن.رومجت لتوتع
 

 النشر العلمي المميز: -3
يلد لتلول لتبحثو ع تو لتوسعمم مم  ع  لاليس لتعو يوعج عوم  نع ئج عيوفة     

صمجة، يلفب لته حف غة لتمرصة لتبحثفة ؛لعدلدع   صمرة عيوفة م عتة ؛؛ضلم  تو 
لتف تب لتو يمال تعفبيم  لتوتتت لتليوفة لتتحلوة تيوشت. ؛ب ت بت ت   لسعف ر لتد؛رج ت 

 لت لتوترفت مم  ع  لتسبل تيوشت لتليوو لتوعولي. ؛للت مل مل لتعا ISIلتوفمتية تو 
؛جل و ع ل ل و ال زسو  صمج  تتتت لتفدرة عيى لتوو تسة  لم لتستجم عود لتعفدم تول   

 و.265، 2013لتتملئي لتليوفة.    ود، 

خي لتبحثفة ؛ال لتب  ثلم، تمو ك ال يوفا لتوتعول ت لتلتبفة لتت مل ت ؛ال لتوتل؛    
م لتو يس ت لتت مافة ؛لتوتلخي لتليوفة ؛لتبحثفة، ؛عو ك لنع ج عيوو تفس عدلد كبلتة م  

خ ديوو لتلتبو مم رلت لتوشت لتليوو لتوولي،   تفيلل، ؛تكم يوفا لتوتعوت لأل
ت تت مل ت لتلتبفة ال رتتت لنع  م  عيى مملصلم  لالتكعت؛نفة، ؛ال رم د متتت عيوفة 
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رحتل لتت مل ت عيى رشتفت لتب  ثلم، ؛رسديد ، ؛ال ، ؛ال صملعد  ف ن ت رصوفةموع وة
ريمم لتوشت، ل؛ طبت م تف رم  ؛ل ح  م  عيى نففعم  لتخ حة، ؛ نو  يعحول لتب    ك تة 
لتوفف ت، ؛تو ع ل لرع   نفسو ؛ملومي ؛م دي تيب    لتلتبو، س حة تو ع و 

ت مو  يسعم ب عيى لتت مل ت لتلول عيى رمتلت  تلمج تعووفة لتفدرل لت ت؛ا،
لتبحثفة، ؛رووفة مل را لتب   ، ؛س حة تو مت ه لتوشت لتليوو لتوولي، مم سته 
رستلل ؛لدرلج لتوتتت لتليوفة لتوعمتتة تو صملعد لتبف ن ت لتد؛تفة لتوتممصة، ؛رليجي 
لتشتلخة لتليوفة مت متلخي  حثفة، ؛ب  ثلم د؛تللم، ؛لالععو م   تلول لتتو عو، ؛رسمجت 

يحصمه عيى  ملئي د؛تفة، ؛رحفلت لتب  ثلم م دي  ؛ملومج ، لتوشت؛ع ت لتبحثفة ت
؛روكلوم  مم لتمحمه لتحت تيوليمم ت، ؛لالنع ج لتليوو لتس  ت، ؛كل ع ل يع يب 

؛بو ء عيى م  يبت  تأ    تلمج تعووفة لتمعو  مه كفتفة ؛ميلي  لتوشت لتليوو لتوولي.
لتت مل ت، ت ته يوبغو ر مجت  ف تة لتبح  رسم  تو رتت لتت؛ح لتولومجة ؛لتتمدة تو 

ة ؛ عا ء عل ة لتعدرجس لألخ ديوف ف تة لتبح  لتليوو ؛مم رلرن تدم لتقف دلت 
؛لتوتلخي لتبحثفة، ؛طيبة لتدرلي ت لتليف  ؛لتومعولم، مم سته  تلمج   تت مل ت 

س حة، رمتتع  لتت مل ت ؛لتخبتلء لتوخعصلم تو لتعووفة لتوموفة، ؛لتعدرجب ؛لتعاعلل 
 عوت. لتوس

 ؛تو ع ل لتت نب، يوبغو لتلول عيى  وية مم لال تلءلت ل تزع ت 
  تت مل ت ؛رب م   وحتك ت لتبح ، ؛صملعد لتوشت لتليوو لت ؛ د رايفس -1

؛ري؛جدع    تخ   ؛لتدع  لتفوو ؛لالرش دلت لتتزمة، لتبف ن ت لتد؛تفة لتوتممصة، 
 ,Scopus, SIS, Ulrich, Ebsco؛مم لتفملعد لتل توفة للت لتعا لت لتوترفت، 

Proquest, Nature, Eric, Sage, Oced, Springer, Sience Diirect, 

Medline…etc.   ؛غلتع. 
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 توم يعوكم مم لتوشت تو ريه لتفملعد.رحد  ملئي لتوشت لتليوو لتوعولي  -2

ي تلب لتوشت لتليوو لتد؛تو ؛لتوشت لالتكعت؛نو ؛ليعحدلث متتت عيوفة  ر مجت  -3
 .لتكعت؛نفة ؛رحفلي لتب  ثلم عيى لالنع ج ؛لتوشت

مم لالععو م  ع  ء لتوشت لتليوو لتوولي ملية ؛افوة ما تة عود لتعتاف ت  دالً إ  -4
   تفعتة لتيموفة.

 
المجتمعيةالخدمة مجال  :ثالثا  

  .مفهوم الخدمة المجتمعية -
 انم ت  لتت مافةفة لال عو لفة تيو يس ت لتوس ؛تلتخدمة لتوتعوافة،  ؛ رلتا     

لتعت وة لتفليفة تيمظففة لتث تثة مم ؛ظ ئ  لتت ملة لتوعوثية تو سدمة لتوتعوت مم 
  ل ركلفف لالتتلد مت لتوعغلتلت لتستجلة تو ع ت  لتلي  ؛لتعفوفة مت ضو   
لال عف   ت لال عو لفة لتعو رشعول عيى لأل ل د لتع تفة، ؛عو لتبلد لال عو عو، 

  و.51، 2016    ند؛،  ؛لتبلد لتبل و؛لتبلد لالصعص دي، 
لتتممد ؛لتبتلمج ؛لألد؛لر ؛لألنش ة لتعو رفدمم  لتت مل ت لتلتبفة  ريه؛عو     

تع مجت ؛رحسلم ك تة مو  و  ؛ط  ،؛لألتوس عدة لألتتلد ؛لتتو ع ت ؛لتوتعول ت 
 جفصد  خدمة لتوتعوت كل م  رفدمن لتت ملة مم نش ط ت ؛سدم ت رعم ن  م ؛  .لتحف ة

مم  تتلد لتوتعوت ؛ و ع ت  -طتال ؛ عا ء عل ة ردرجس -إتى غلت موسمبلم 
؛م يس ت، ؛جشول لته م  رفدمن مم د؛رلت ردرجبفة ؛ليعش رلت ؛بحمث عيوفة ؛بتلمج 

 رثقفتفة ؛غلتع . 
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 :الخدمة المجتمعية أهمية -

 ؛لتلشتجم  ء تو رمحف ت م روت لتلمنسكم لتل توو تيعليف  لتل تو تو لتفت  لتح دي   
مو  ا  رسعغل لتت ملة سبتلرم  ؛ملتتعم  تو إيت د لتحيمه توشكتت لتوتعوت 1998 

؛لتوشكتت لتل توفة لتكبتم ك تففت ؛لتتمل ؛لتوتض ؛لألمفة عم طتجت ر بلت مبد  
لتت ملة لتوعف عية مت لتوحف  ؛لتلول عيى رحفلت مبد  لتشتلخة  لم م يس ت لتعليف  

ص  ع ت لإلنع ج، ؛رمتلت لتعومجل لتتزم إل تلء لأل ح ث،  لتل تو ؛لتد؛تة ؛مخعي 
 ؛مس عوة لتوتعوت تو رومجل ؛ دلرة لتت ملة.

؛صد  د  لالععو م  خدمة لتوتعوت ياس    ن مم لتعفديت مو     رل تا لألحملت 
يفو  يعليت  ع مجت صمة  Accountabilityرو دي  ع بلت لتوس ءتة  ؛ لتوح يبة 

مو      د  لالععو م  ع بلت مب د  لتتمدة تو لتعليف  لتت ملو، لتلول ؛لتوتعوت، ؛ 
تيكو رتضو لتت ملة عوتءع  ؛رصل إتى  صصى در  ت لتتمدة ؛لتعولي ؛رحفت 
توفسم  مك نً  تو  يبة لتسب   ك   ال  د ؛   رتب  نش ط رم  لتوخعيفة مم درلي ت 

 و. 60، 2005؛بحمث    عف   ت متعولم .  عيو، 
 

 ضت؛رةتو، عيى 125، 2007سف ا،؛ج كد  لت
  لتوس عوة تو نشت لتثف تة ؛لتولتتة ؛لتمعو لتليوو ؛لتعفوو توخعي  ص  ع ت

 لتوتعوت. 

  لتولتتة.لتلول عيى إيص ه نع ئج لتدرلي ت ؛لتبحمث لتليوفة تو مخعي  مت الت 

  ؛لتخ حة.إيدلء لتوشمرة ؛لتوصه ؛رمتلت لتوليمم ت تألتتلد ؛لتو يس ت لتل مة 
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؛ال ريله لتت مل ت لتلتبفة رعص   انم  غلت مس ؛تة ل عو لف ، ؛ال رفمم  خدة    
لألمت لت ي يع يب إع دة لتو ت ؛رترلب لأل؛تمج ت لتوتعوت عيى لتوحم لتو يمال، 

تو ظل م  يشمدو رت و لتتممد لتعو يوكم    رس ع  تو رليجي ع و لتخدمة. ألنن ؛ 
م و ؛رفدم م عل تو ع ت  لالرص الت، لتل ت  مم لنفع ح ؛ر مر ملتتو ؛ركومت

رعص عد لألحملت لتعو ردعم لتت مل ت إتى إع دة إنع ج نفسم    تشكل لت ي يليز 
مم د؛رع  لال عو عو. يبلد     ط  ا لإلنعتنا ؛؛ي ئل لالرص ه لتحديثة   أليملر 
؛لتتدرل  لتعو ك نا رعل ر  م  لتت مل ت عيى  نم  رحد مم صدررم  تو لالرص ه 

تعملحل مت متعول رم ،  حبحا لتت ملة لتلمم م يسة مفعم ة ؛تو رو   مب شت ؛ل
، تفس تف  تو دلسل لتوتعوت ؛ نو  لمعد ؛ مدع  ؛راخد مت لتوتعوت، ؛مم مدة تلتً 

 لتوتعوت.  رت و امرع   عى دلسل لأليتة، ؛ع ل يحويم  مس ؛تف ت كبلتة 
 

لتوس ؛تفة ؛لصت    ، 2و885، 2019 ؛تو ع ل لتت نب، كشفا درلية  لتخ لب،    
لال عو لفة تدم لتو يس ت لتت مافة لتلتبفة يعس    تفصمر ؛لتال  ؛لتعت عل، ؛صية 

رخيم مل   لاليعتلرفتف ت ؛لتمف خل ، ؛رك د  رو ؛ليعفل  ن   تصمرة لتو يمبةلنعش
  أدلرة؛ دلت س حة رلوى ؛ مد مم  ت لتعو فوفة تمزلرلت لتعليف  لتل تو ؛لتت مل

لتو روتلت ؛لتدرلي ت، ؛ر  عفد لتتممد لتلتبفة عيى ؛لصعصتت لتوس ؛تفة لال عو لفة، 
  .م ستلً  مم لتوو و ت ؛لتتملئي لتولوفة   توس ؛تفة لال عو لفة صيللرايفس عدد 

إ  م  عت لتوفا تو رحول لتوس ؛تفة لال عو لفة مم صبل لتو يس ت ؛لتمل  ت    
 ع ت،  و  تلم  ص  ل لتعليف  لتل تو، ؛ تتلد لتوتعوت لتحكممفة لتلتبفة تو مخعي  لتف 

تد؛رع  لتواممه رت و مس ؛تف رم    ياً ، ؛لغف ه لتو يس ت لتت مافة لتلتبفة رحديدلً 
؛تفً  تلدد مم لتدرلي ت لتلتبفة، ؛لتعف رجت لتد؛تفة، ؛لععتلا ص دة لتعليف   لال عو لفة،

 ت لتعو رلص    تبيدل  لتلتبفة، ؛س حة تو ظل لتعحدي ت ؛لالزم لتل تو  نفسم ،
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، مو  يسعييم لع دة لتو ت تو يف ي ت ؛ليعتلرفتف ت ؛ ستاف ً  تمم  مت غلت مفبمه  د ف ً 
يتء ؛عيى لتت مل ت    رفمم  د؛رع ، ؛   رلول عيى إلتعليف  لتل تو ؛م يس رن، 

؛رمتلت  تلمج ؛مشت؛ع ت للت عتصة لتوس ؛تفة لال عو لفة لالععو م لت ي رسعحفن، 
  عووفة لتوتعول ت لتوحيفة، ؛رحفلت لتعووفة لتش مية ؛لتوسعدلمة. 

 

 

 .التنمية المهنية في مجال الخدمة المجتمعية : برامج1-4
تو سدمة  ةعو سمرلد  تلمج لتعووفة لتوموفة تو مت ه لتعدرجس ؛لتبح  لتليوو      

لتوتعوت، غلت    سدمة لتوتعوت راس   ملنب إض يفة ال  د تلام عل ة لتعدرجس 
 مم لالتعح    بتن مج س ل تم ل لتغتض يمدا إتى ، عى يعوكم مم لتوس عوة تلم 

طت  مخ طبة لتتوممر ؛ تف ء  عيى تا، ؛لتعلملتتة طت  لاليعش رلت لتليوفة
رووفة لتفدرة عيى ، ؛ لتبل ة لال عو لفة لتعو يتلد رفدي  لتخدمة تلم  ، ؛ملتتةلتوح ضتلت

 . و95-85 ،2004 لتحملر ؛لتوف ش لتل م ؛لتتو علتي.   دلد،
، 2003 عمض  تممنفت عم كل  ،و48، 2008لتسو ؛ي، يمرد ؛تو ع ل لتصدد    

 و و،    تعحدي ت لتعفدم لتليوو ؛لتعكومتم 2004،23؛ل ود، ؛ لتسود؛نوو، 106
؛ نم  رفتض  د؛لرًل ؛مم مً   ديدة تو  ؛لتوتعوت،لتوعس رل لنلك ي رم  عيى لتت ملة 

 ييوتمت ه سدمة لتوتعوت رعوثل  و  
إ تلء لتبحمث لتليوفة لتعو رسم  تو مملخبة م يس ت لتوتعوت تيعغلت لتليوو  -

 ؛لتعفوو.
 لتتيوفة.لت لتقف م  د؛رلت ردرجبفة معلددة ألتتلد لتوتعوت ؛م يس رن لتتيوفة ؛غ -

 لتكب ر.عم  لد، ؛رليف    لتوش ركة تو  تلمج لتعليف  لتوسعوت، ؛لتعليف -

 .ة ؛لتل توفة للت لتلتصةلتوش ركة تو لتو روتلت لتليوفة لتوحيف -
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 .لتوخعيفةل ميلم تو لتو يس ت لتوتعوافة ر مجت مم رلت لت -

 .معلوة؛ نش ء عتص ت شتلخة  لتعلتا عيى ل عف   ت لتوتعوت لتوعتددة، -

 لتوش ركة تو  تلمج لإلللعة ؛لتعيفيجم   مدا نشت لتمعو تدم  تتلد لتوتعوت. -

 ؛مم ل؛تمج ت لتعووفة لتوموفة تو مت ه لتخدمة لتوتعوافة ليا  م  ييوت 
 :األداء في الجامعة عملية تقييممشاركة المجتمع في  أساليب -1

لم إتهى  نفسهم  لألخه ديولرعس  لتلتصة  لم لتت ملة ؛لتوتعوت   تاهل   سهبب ن هتة     
ن ههتة س حهههة ال رحعوههل رفلهههفوم  مههم صبهههل لتوتعوههت، ؛س حهههة تههو ظهههل غفهه ال لتتفههه ت 
؛لتميههه ئ  لتتحهههلوة لتفههه درة عيهههى لتوشههه ركة تهههو عويفهههة رفلهههف  لألدلء لتتههه ملو، ؛شهههلمل 
لألمفههههة عيههههى نسههههبة كبلههههتة مههههم شههههتلئه لتوتعوههههت ؛ب تعهههه تو عتههههي لتوتعوههههت عههههم رفلههههف  

ة لتوسهههعفلد مهههم لتعليهههف  لتتههه ملو مهههم صبهههل لتفههه ئولم عيفهههن، لتت ملههه ت، ؛رت عهههل  عوفههه
لم يلعفهد؛     لتعفلهف  عهو ؛ظففهة لتقفه دة لألخه ديول؛بحسب  لض لتدرلي ت تأ  لتف دة 

 ؛ لإلدلرة لتليف ، ؛تفس تيوتعوت  ؛  عهى لتله ميلم تهو لتت ملهة مهم د؛  لتقفه ديلم، ؛ال 
 يحت تم  لتعدسل تو عويفة لتعفلف . 

 

 أعهههههه دة لتشههههههتلخة  ههههههلم لتعههههههو رمل ههههههن لتت ملهههههه ت، ؛جوكههههههم ممل مههههههة لتولاههههههتت       
لتو يسهه ت لتوخعيفههة ؛م يسهه ت لتعليههف  لتلهه تو،  حلهه  رخههدم م يسهه ت لتعليههف  لتلهه تو 
ل عف   ت لتعووفة  شهكل عه م، ؛لتعهو يوكهم تيو يسه ت لتوخعيفهة   تد؛تهة    رلبهت عومه  

 ي ؛يههلية مههم لتميهه ئل لألسهههتم،  إمهه   شههكل صههتلرلت  ؛ ل عو عهه ت  ؛ ؛رش عويفهههة  ؛
؛تو نفس لتمصا يتب إع دة لتثفة تيت مل ت عيى لتوسعمم لتليوو ل؛ال ؛صبل كل شهوء 
؛تفس عيى لتوسعمم لتسف يو،  عى رسع فت    ركم   تة تهو لسعفه ر مسه رع  لتليوهو 
لتصههتا، ؛رسههع فت    رقههف  مهه  تههديم  مههم إمك نفهه ت   تجفههة ممضههملفة، ؛كهه ته رفلههف  
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م ، ؛كفهههف يوكهههم تيت ملههه ت  ؛ تو يسههه ت لتعليهههف  لتلههه تو    رغ هههو عههه و  تههه  لتسههه
 و5، 2018لال عف   ت تو إط ر لتسم  يملًء ك نا دلسيفة  ؛ س ر فة.  لتشللبو، 

 
 

  :ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع -2
إ  م يسههه ت لتعليهههف  لتلههه تو م  تبهههة لتلهههمم   توسههه عوة تهههو ريههه  يف يههه ت ؛طوفهههة     

تيبح  ؛لتع مجت، ؛لرخ ل صتلرلت  تج ة رتلل لتبحه  لتليوهو مه  تل ؛ته عت تهو مخعيه  
لتبح  لتليوهو، رفهمم عيهى ؛ضهت  إلدلرة ملنب لتحف ة. ؛لته  عبوو طتصة عيوفة  ديثة 

ة،  له  رلوهل عيهى يهد لتفتهمة لتولتيفهة لتف ئوهة ليعتلرفتفة  حثفة ريبو مع يب ت لتعووفه
  تفههههه   هههههلم م يسههههه ت لتعليهههههف  لتلههههه تو ؛مع يبههههه ت لتعووفهههههة. ؛كههههه ته لحهههههدلر لتفهههههملنلم 
؛لتعشههتجل ت لتعههو رشههتت عيههى لال عكهه ر ؛رحهه تظ عيههى  فههم  لتويكفههة لتفكتجههة. ؛جسهه عد 

لم مك رههب شههتلخة تههو م يسهه ت لتعليههف  لتلهه تو تههتب  لتبهه  ث رايههفسعيههى رحفلههت لتههه 
 و.348 -347، 2015   لدر،  ف  ع ت لتوتعوت

 

ر   روثهل لتت مله ت ؛ريدلد لعوفة رب  لتبح  لتليوو    عف   ت لتوتعوت، كهم       
عهتم لتو يسه ت لتوتعوافههة تهو  ي د؛تههة ؛لتعهو يوه    مهه  لتهد؛ر لألي يههو تهو لتومههمض 
 لويفههة لتعووفههة لتشهه مية،   ععب رعهه  مسهه متة عههم إمههدلد ك تههة لتوتلتههت لتخدمفههة ؛لإلنع  فههة 
؛لتعليفوفههههة   تكهههه در لتوو يههههب، لتهههه يم عهههه  مخت هههه ت لتت ملهههه ت  وخعيهههه  رخصصهههه رم  

قفهههة ؛لإلدلرجهههة، عههه و لتوخت ههه ت يوههه    مههه  عويفههه ت لتعغلهههت لتليوفهههة  ؛ لإلنسههه نفة ؛لتع بف
لتعووههمي لال عوهه عو ؛لالصعصهه دي ؛لتليوههوش ؛موهه  الشههه يفههن    لتوحههمر لألي يههو تههو 
نملفههة لتوخت هه ت يلعوههد عيههى مسههعمم  ههمدة لتعليههف  لتلهه تو ؛مملخبعههن تولهه يلت لتتههمدة 

 .و10، 2018؛لتعتبميش  لتقب طو،  لألخ ديوولتش مية تو لالدلء 
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 خالصة مجاالت التنمية المهنية: 
 

تههو لتعووفههة لتوموفههة وتهه الت ليههعو دل لتههى كههل مهه  يههبت  يوكههم ليههعختل ص ئوههة      
؛لتخدمههة لتوتعوافههةو،  –؛لتبحهه  لتليوههو لتعليههف  لتتهه ملو  شههقفنت   لألخهه ديوولتوشهه   

 ؛لته عيى لتوحم لالروت 
 

 .األكاديميأوال: مجال النشاط 
 .رمحفف لتبتلمج ؛لتوفترلت ؛ر مجتع   -1

 .طوفة رمع   ا؛تمج ت لتبح  لتليوو؛ضت س رطة  حثفة ؛   -2

 لتوح ضتلت.ليعتلرفتف ت لتعدرجس لتفل ه ؛رفدي   -3

 .مم رلت رصوف   د؛لت لتعفمج  تيبتلمج ؛لتوفترلت   تت ملة -4

 .مم رلت رصوف   د؛لت رفمج  لتعحصلل لتليوو ت يبة لتت ملة -5

 .رحدي  مص در لتعليف  ؛لتعلي  ك توكعب ت ؛لتول مل ؛غلتع   -6

 رووفة تتل لتبح  لتوشعتك  لم لألصس م ؛لتوتلخي ؛لتكيف ت   تت ملة  -7

 رلولت لتوف  ف  لتخ حة  استاف ت لتوموة  -8

 ملتتة مت الت ر بلت ن تج ت لتعلي  تو لتعدرجس لتت ملو -9

 توبعدئلمتي يبة ؛تيب  ثلم ل لألخ ديوو ي تلب لإلرش د   -10

 ة  لألخ ديوفليعخدلم رفوف ت لتعليف  تو مخعي  لألنش ة   -11

 مم رلت لتعت وة ؛لتوشت ؛راتفف لتكعب ؛لتوتل ت لتليوفة -12

 إرف   مم رلت لتيغة لالنتيليجة كيغة عيوفة  -13

 ؛لإلدلري  لألخ ديوولتوت تلم  لتح يمال تومم رلت عيمم   -14

 لتعاتفف لتتو عو تيكع ال لتت ملو  -15

  ديدة تتوت لتبف ن ت تو مت ه لتعخصارصوف   د؛لت  -16
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 لتعدرجس   تفتجت تو دة ؛ل دة -17

 .وSPSSطت  مل تتة لتبف ن ت  ملي ة  تن مج لتحيم لإل ص ئفة   -18

 
 

 ة.مجال الخدمة المجتمعي: ثانيا  
 .رفدي  لاليعش رلت لتليوفة توو و ت لتوتعوت لتودنو -1

 .مم رلت رشخفا لتوشكتت لتوتعوافة تعفدي  لتحيمه لتوو يبة تم   -2

 .لمج لتعووفة لال عو لفة لتش ميةتتل لإليم م تو  ت   -3

 .إ تلء مشت؛ع ت  حثفة مشعتكة  لم لتقف دلت رخدم صا ي  لتوتعوت  -4

 .تعه صوملت لرص ه مت لتو يس ت ؛متلخي لاليعف  ال تختجتو لتت ملة -5

 .ت لتعليف  لتت ملو تو مف ديم لتلول لتوخعيفةاف   مسعمم ت عيفة مخت   -6

 .لتعوسلت مت ؛زلرة لتعتبفة ؛لتعليف  تعاعلل ؛ردرجب مليوو لتعليف  لتل م  -7

 .لتعلتا عيى مت الت لتشتلخة  لم لتت ملة ؛لتف  ل لتخ ل  -8

 .مس عدة لتختجتلم عيى لتحصمه عيى تتل عول دلسل لتمطم ؛س ر ن -9

 .لتوش ركة تو عامجة لتيت   لتخ حة  ع مجت لتعليف  لتت ملو  -10

 .لألدلء تو لتت ملة عويفة رفلف  ي تلب مش ركة لتوتعوت تو  -11
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 الثانيالفصل 
  يف التعليم اجلامعي مبادئ ومتطلبات تطوير التنمية املهنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .مبادئ تطوير التنمية المهنيةأوال: 
 الجامعية تجاه التنمية المهنية: ادوار المؤسسات ثانيا
 .التطوير المؤسسي متطلبات: ثالثا

 رابعا: متطلبات تطوير التنمية المهنية 
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 الثانيالفصل 
  يف التعليم اجلامعي مبادئ ومتطلبات تطوير التنمية املهنية

 

 أوال : مبادئ تطوير التنمية المهنية:

لتلديد مم لتوب د  لتعو رسم  تو ر مجت  تلمج لتعووفة لتوموفة ؛لتعو يوبغو  توجد    
ل  رسعود لتلم  عويفة لتعووفة لتوموفة تو لتعليف  لتت ملو، ؛جوكم ريخفصم  كو  ؛رد 

 و، يفو  ياروت239 -237، 2014تو  يمنس، 

 اوال: جانب التخطيط للتنمية المهنية: 

عو رع يبم  رووفة لعا ء عل ة لتعدرجس، ؛رووفة يوبغو رحديد لتوح ؛ر لتتئفسة لت -
لتخبتلت لتبحثفة، ؛ر مجت لتوو ري ت لتقف دية ؛لالدلرجة، ؛ر مجت مم رلت رفوفة 

 لتوليمم ت، ؛مم رلت لتعفمج   صفة ع مة.

ضت؛رة ل  رسعود لتعووفة لتوموفة   تت ملة عيى س ة ليعتلرفتفة رعص    توت؛نة  -
لململ لتو  تة، ؛مع يب ت لتع مجت ؛لالعدلا لتعو ؛راس   للم لالععب ر ك تة لت

 يوبغو رحقففم .

 رحفلي مش ركة لعا ء عل ة لتعدرجس تو رخ ف  ؛لسعف ر لتبتلمج لتعدرجبفة.  -

يتب ل  رعص  عويفة لتعووفة لتوموفة   اليعوتلرجة لن تص  مم مبد  لتعووفة  -
 لتوسعدلمة ؛لتعلي  مدم لتحف ة.

 ؛لععب ر لتعدرجب   د  ومد لتعتاف ت تو لتت مل ت.رمتلت لتوملرد لتو تفة  -
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 ثانيا: جانب الكفاءات البشرية لتحقيق التنمية المهنية:

 لاليعل نة   تكف ءلت لتبشتجة مم ل؛ي لتخبتة. -

 لاليعل نة  اعا ء عل ة لتعدرجس مم دلسل لتت ملة ؛س ر م  مم لتوعخصصلم. -

 لالدلرجلم.رشتفت لتلول لتعل ؛نو ؛لسعف ر  م ز لتوس عديم  -

 ثالثا: جانب اساليب االرتقاء بالتنمية المهنية
رشتفت لعا ء عل ة لتعدرجس عيى ركثفف نش طم  لتبحثو تيوش ركة تو  -

 لتو روتلت لتليوفة.

 رشتفت لعا ء عل ة لتعدرجس تتيعف دة مم ل  زة لتعفتغ لتليوو. -

 ؛لتدرلي ت. رشتفت لعا ء عل ة لتعدرجس ؛دعوم  م تف  إل تلء لتويجد مم لتبحمث -
 

 

 : أدوار المؤسسات الجامعية تجاه التنمية المهنية:ثانيا
  يعفتلء عدد مم لد ف ت لتعليف  لتت ملو، ؛لتوعليفة  ع مجت لألدلء، ؛بتلمج 

لم ل؛ لعا ء لتمل  ت لتعدرجسفة لألخ ديوللتعووفة لتوموفة تأليع ل لتت ملو، يملء لتف دة 
لتوخعيفة، ربلم ؛ مد صصمر ؛لضه تو لتعدرجب ؛لتعاعلل ؛لتعووفة لتوموفة تدم 
لتت مل ت لتلتبفة، ؛ص ما  لض لتت مل ت  عايفس متلخي ردرجب رووفة لتفدرلت، 

، ؛متلخي لعدلد لتف دة، ؛ال يفعصت لالمت عيى ع ل لتحد   ل لألخ ديوو؛متلخي لتع مجت 
تمضت ؛رصوف   تلمج ؛مفترلت درليفة تو لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة يلا 

لتليف  تيعتبفة  ت ملة لتف عتة،  ل  يدر   تلتعدرجس، كو  عم لتح ه تو كيفة لتدلري 
مفتر ليعتلرفتف ت لتعدرجس ضوم مفترلت  تن مج لتو  سعلت رخصا  لتعليف  لتل تو 

ا ء عل ة لتعدرجس ضوم  تن مج لتد يمم ؛لتعليف  لتوسعوتو، ؛مفتر رووفة صدرلت لع
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  ملة لتخ حة تو لتعتبفة  لد لتبك تمرجم ، ؛غلتع  مم لتوفترلت للت لتلتصة.  
 و.139، 2016لتف عتة، 

و، صدم 2011 لض لتدرلي ت لتوحيفة، كدرلية لتسمدي  ؛لن تصً  مم نع ئج رحيلل 
عا ء عل ة لتعدرجس تو لتب    متومعة مم لتتؤم لتوفعت ة تعووفة ؛ر مجت  دلء   

 ل  لن يفا ع و لتتؤم مم  ملنب  كو  تو ميخا لتدرلية  ج، دو، ضمء لته،
لتفصمر تو  دلء  عا ء عل ة لتعدرجس لتعو ت  ركم محففة تتمدة لألدلء لتعدرجسو 

؛رلبت عم   تة صصمر  ح  ة إتى راعلل ؛ردرجب. ؛صد راووا ع و لتتؤم  ،لتووشمد
لتع مجت ر  مو صشعم  تو  ربلة مح ؛ر للت عتصة  وت ه  مم  ي تلب ؛آتف ت لً عدد

عوت  ألعا ء عل ة لتعدرجس ؛ع و لتوح ؛ر لألخ ديوورووفة ؛ر مجت لألدلء لتعتبمي ؛ 
، ؛كيف ت لتعتبفة، إض تة إتى عام عل ة لألخ ديوولتت ملة، ؛متلخي لتع مجت   إدلرة

ل محمر مم ع و لتوح ؛ر تو لتعدرجس نفسنو، ؛لته ليعو دًل إتى لتد؛ر لتوعمصت مم ك
لتوممض  ملصت كف ءة لألدلء لتعدرجسو تلام عل ة لتعدرجس  كيف ت لتعتبفة رحقففً  

؛جوكم إيت ز ع و لتوح ؛ر ؛م  رعاوون مم  ي تلب ؛آتف ت عيى لتوحم  تتمدة لتعليف .
 لتروت

 دور الجامعة في تنمية وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، من خالل:  -
 ألعا ء عل ة لتعدرجس. لألخ ديوو وت ه لتع مجت لتعتبمي ؛  لالععو م -1

لتلو ية   سعف ر  عا ء عل ة لتعدرجس ؛ عدلدع  تويل؛تة مموة لتعدرجس  -2
 لتت ملو.

 لتلول عيى ر مجت  دلء  عا ء عل ة لتعدرجس  كيف ت لتعتبفة. -3

 ؛ضت مل يلت ؛مملحف ت تألدلء لتت ملو لتفل ه. -4
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 عل ة لتعدرجس ؛رشتفت لتعولي يفن. رفمج  لألدلء لتعدرجسو ألعا ء -5

 لالررف ء   تعليف  لتت ملو ؛رمتلت لتخدم ت ؛لتوع يب ت لتت مافة. -6

 

في تنمية وتطوير أداء أعضاء هيئة التددريس، مدن  األكاديميدور مراكز التطوير  -
  خالل:
 لتعلتا عيى لتح   ت لتعدرجبفة ألعا ء عل ة لتعدرجس. -1

 لتع مجت ألعا ء عل ة لتعدرجس.إعدلد ؛ ص مة  تلمج ؛د؛رلت  -2

رحديد ممضمع ت لتد؛رلت لتعدرجبفة لتتزمة تعووفة ؛ر مجت  دلء  عا ء عل ة  -3
 لتعدرجس.

 

 دور كليات التربية في تنمية وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس، من خالل: -
 لالععو م  ع مجت كف ءة لألدلء لتعدرجسو تلام عل ة لتعدرجس لتعتبمي. -1

 لألصس م لتليوفة تو رحسلم  دلء  عا ء عل ة لتعدرجس.رفللل د؛ر  -2

رفدي  لتعسملتت ؛رمتلت لتخدم ت توس عدة عام عل ة لتعدرجس عيى رفللل  -3
 عويفة لتعدرجس.

 

 ، من خالل: األكاديميدور عضو هيئة التدريس في تنمية وتطوير أدائه التربوي و  -
 لتت ملو. لالععو م   تعووفة لتوموفة لت لرفة تو مت ه لتعدرجس -1

 لتلول عيى لالررف ء   ألدلء لتعدرجسو ؛تت لتعم م ت لتحديثة تتمدة لتعليف . -2

 

نشت  ف تة لتعفمج  ؛لتع مجت  لم  عا ء عل ة لتعدرجس تو كيف ت لتعتبفة تاو    -
 لتتمدة.
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لالععو م  لويفة رفمج   دلء  عا ء عل ة لتعدرجس  شكل د؛ري، ؛؛ضت مل يلت  -
 محددة ت ته.    

  ي تلب رفمج   ديثة ؛معومعة تقف   كف ءة  دلء  عا ء عل ة لتعدرجس.لععو د  -

 رشتفت لتعولي تو لتعدرجس. -

ألعا ء عل ة  لألخ ديوولتلو ية  وت ه رووفة ؛ر مجت كف ءة لألدلء لتعتبمي ؛  -
 لتعدرجس تو   و ء لتخدمة ؛س حة لتتدد موم ، ؛ل؛ي لتدر  ت لتليوفة لتدنف .

عيى لتعووفة لتوموفة لتوسعدلمة ؛رفدي  لتحملتي لتو دية رشتفت  عا ء عل ة لتعدرجس  -
 ؛لألد فة تم . 

 
 

  .التطوير المؤسسي متطلبات: ثالثا
، ؛لتع مجت لألخ ديوولكت كبلت لتخبتلء لتوحيللم تو مت ه لتتمدة ؛لالععو د     

لتو يسو، ؛ل د لتخبتلء لتلتال لتولعوديم تدم عدد مم لتتم ت ؛لتمل  ت لتد؛تفة، 
مم  –لتبت؛يفسمر  عبد لتي فف  لدر، تو كع  ن لتشملت، شلع دة  فكية لتعليف  لتل تو 

رليف  ع ه لتى رلي  ع هش، لكت عشت؛  محمرل، رلد مم مع يب ت ر مجت لتعليف  
دة  فكيعن، ؛ر مجت  تلمتن،  و  تلم   تلمج لتعووفة لتوموفة، لتل تو  شكل ع م، ؛لع 

 نمرد موم   لض لتوح ؛ر للت لتلتصة، كو  ييوت  
 

 الثقافة المؤسسية: -
؛جفصد   تثف تة لتو يسفة عو  شلالععف دلت ؛لتعمصل ت ؛لتل دلت لتعو رتيخا تسوملت    

 ة لتعدرجس، ؛لتل ميلم،لالدلرجلم ؛لعا ء عل  لملألخ ديولعديدة د؛  متل لة تدم 

؛طتجفة رفكلت موعسبلم  ؛ييمكم .  لتعليفوفة،؛لت يبة، ؛عو لتعو رم ن عول لتو يسة 
 و.164، 2015  لدر، 
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 تبني القيادة التحويلية: -
مم لتوم  ل  يكم  ص دة لتو يس ت لتعليفوفة ص دة رحمجيللم  ال  ع ل لتومل مم لتف دة 
ع  لتف در؛  عيى اف دة م يس ت لتعليف  لتل تو تو ممل مة لتعحدي ت ؛لتع مرلت 

عيى ييمكف ت موعسبو لتو يسة لتعليفوفة، ؛رووفة صدرلرم  لال دللفة،    تعا لتلتحديثة 
مم  تيوش ركة تو حوت لتفتلر، مم سته لتيت   ؛لتوت تس عم طتجت تعه لتوت ه لم 

لتليوفة، ؛رشتفلم  عيى ممل مة لتوشكتت ؛لتصلمب ت، ؛لتعل مل مت لتعحدي ت لتعو 
 و340، 2015رمل مم  م يس رم  لتعليفوفة.   لدر، 

 

 االخذ بالتخطيط االستراتيجي: -
نفية  إل دلثيشكل لتعخ ف  لاليعتلرفتو   د لع  لد؛لت لتقف دة لتلصتجة، لتعو رع يت 

نملفة تو م يس رم . ؛عيفن، ت   ص دة لتو يس ت لتعليفوفة  ح  ة م ية لتى رفسلت 
عول موعسبو م يس رم  عبت لعدلد س   ليعتلرفتفة رعاوم ؛ضمح لتتؤجة، يشكل 

وم رحديد لال؛تمج ت ؛تت مص در لتعومجل تلم  رلي  لت يبة محمر لتلول، ؛رعا
لتوع  ة،  و  يوكم لتو يس ت لتعليفوفة مم ليعثو ر مص درع  ؛مملردع  ؛كملدرع  سلت 

 و340، 2015ليعثو ر، ؛بو  يسم  تو ل دلث صفيلت نملفة لتى لالم م.   لدر، 
 

 ة:األكاديمياعادة هيكلة البرامج  -
ة عيى متل لة لتبتلمج لألخ ديوفلمج يوبغو لال رفعصت عويفة لع دة  فكية لتبت 

ة،  ل روعد تعشول لتعفكلت تو رفيفا لعدلد لتوفبمتلم تو لتعخصص ت لتعو لألخ ديوف
تفس عيلم  طيب تو يم  لتلول،  ؛  صل ركد  تو ستجتلم ، ؛ك ته لع دة لتو ت 

ل، ة لتعو ال يحع  م  لتوتعوت ؛يم  لتلولألخ ديوفتو لاليعوتلر  عفدي   لض لتبتلمج 
لتى لته لتو ت تو دمج  لض لالصس م لتليوفة تععوحمر  مه لتبتلمج   ض 
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ستجتلم  إلعدلدة، ؛تفس لالصس م لتليوفة   و  يسم  تو رم لد لتتممد لألخ ديوف
 .و342، 2015معوليجم.   لدر، 

 

  :توفير تنمية مهنية ثرية -
، لتى لتعدرجس ل  لتعحمه مم لتعدرجس لتوعوتكي  مه لاليع ل ؛لتوحعمم لتولتتو   

 مه لت  تب ؛مخت  ت لتعلي   يع يب    رلد لتو يس ت لتعليفوفة  تلمج  لتوعوتكي
عل ة لتعدرجس ؛لالدلرجلم ؛روفل ع . ؛جوبغو    رتكي  تلمج لتعووفة  ألعا ءرووفة مموفة 

لتوموفة ريه عيى كفتفة ليعخدلم طت  لتعلي  لتوش ، لتعو رشتك لتوعليولم لشتلخ  
عويفة لتعلي ، ؛ك ته لالي تلب لتول حتة تعفلف  لالدلء، تات عم  تلمج ليت  ف  تو 

رووفة مموفة رس عد لالدلرجلم ؛لتومظفلم عيى لتعحمه مم لتووملج لت ي يتركي عيى 
لتمظففة، لتى لتووملج لت ي يتركي عيى لتخدمة. ؛ب توسبة تيعليف ، تليى لتتغ  مم لنن 

تو لتعلي ، إال    عو ك طتص   خثت تل تفة،  م  زله عو ك مت ه اليعخدلم لتوح ضتة
رفت رحا مفممم لتعلي  لتوش ، مثلت لتوو صش ت، ؛لتعلي  لتعل ؛نو، ؛لتعلي  مم لالصتل ، 
؛ يس ت لتوو صشة، ؛لتعدرجس لتفتدي  لم لتوح ضت ؛لت  تب، ؛غلتع . ؛عو ك    ة 

تلم   تفكمنمل تمو  خ ته لتى    رصو  لتو يس ت لتعليفوفة  تلمج ردرجبفة تيل ميلم 
لالدلرجلم،  مه لتوفتدلت للت لتصية  لملألخ ديول؛ مشعتك  مت لعا ء عل ة لتعدرجس 

 .و346، 2015 علي  لت يبة تلعحويمل ليا  مس ؛تفة رلي  لت يبة.   لدر، 
 :تكوين مجتمعات التعلم -

رشكلل متعول ت رلي  عيى مسعمم لتو يسة لتعليفوفة، ؛عيى مسعمم لتكيف ت   حبه
؛لالصس م لتليوفة، ؛لشتلخم  تو عويفة حوت لتفتلر  عويفة للت ل؛تمجة صصمم تو 
نوملج لتعلي . ؛ع ل يس عد تو لالععو د عيى لتقف دة لتتو لفة، ؛لتعخيا مم لتقف دة 

كم  ن  حة لال    صوم  لالدلري ؛لتعدرجسو لتفتدية  إل إ  لتو يسة لتعليفوفة تم ر
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؛ دو. ؛ع ل يدعمن  تيو  تبة  عشتفت  لألخ ديووخكل، ؛تفس  تئفسم  تف ، ل؛    صوم  
 مه لتوو ري ت لتوموفة،  لتعاميولالدلرجلم ؛لعا ء عل ة لتعدرجس عيى لتحملر 

يى ع و ؛رشتفت لالخعش ا ؛لتوب درة ؛لتوش ركة، ؛لتلول لتتو عو،  ل ؛ردرجبم  ع
 و341، 2015لتوم رلت  كمنم  ت  يدربمل عيلم  مم صبل.   لدر، 

 

 : متطلبات تطوير التنمية المهنية:رابعا
 

  تزعهه ت عههدة مفممهه ت، ر ههمجت لتعووفههة لتوموفههة تههو لتو يسهه ت لتت مافههة، يع يههب     
لت  صهه ت ؛لتوههملرد لتوع  ههة، ؛ سههم ليههعغتتم ، ؛لتلوههل عيههى رههمتلت  ل ههة مو يههبة،   شههد

؛سيهههت متعولههه ت رليههه ، رهههدرك لعوفهههة لتعهههدرجب ؛لتعاعلهههل لتوسهههعوت، ؛رلوهههل عيهههى رهههمتلت 
ة ؛لتعفوفهههههة لألخ ديوفهههههلتبهههههتلمج لتوو يهههههبة تعليجهههههي لتفهههههدرلت، ؛رووفهههههة لتومههههه رلت لالدلرجهههههة ؛ 

 ت لتتزمهههة تيعووفهههة لتوموفهههة تيو يسههه ت لتت مافهههة لتوخعيفهههة، ؛يفوههه  ييهههو   هههتز لتوع يبههه
 لتلتبفة، ؛لته عيى لتوحم لالروت 

 رمتت لرلدة  قفقفة تدم ح نلو لتسف ي ت لتعليفوفة ؛معخ ي لتفتلر. -

 . وفة رحعفة ك يفة تعوفل   تلمج لتعووفة لتوموفة لتوخ   تم رمتلت  -

ة إلنتههه ح  هههتلمج  دلرجهههة متنههه؛  رو فوفهههة   هههتلءلت؛ضهههت س هههة ليهههعتلرفتفة ميموهههة ؛  -
    .لتعووفة لتوموفة

 لنش ء متكيًل س حً  تعليجي لتفدرلت ؛رووفة لتوم رلت ؛بتلمج لتعووفة لتوموفة. -

؛لتبحثهو  لألخه ديوولعدلد  تلمج مو يبة تعووفة لتوم رلت لتتزمهة تهو مته ه لتوشه    -
 ؛لتعفوو ؛لتخدمة لتوتعوافة.

؛لعاهههه ء عل ههههة لتعههههدرجس ت معك ت ههههة  ههههلم لتقفهههه دل  ً تتحهههه؛ضههههت ن هههه م تلهههه ه يعههههفه  -
 . تتيعف دة مم  تلمج لتعووفة لتوموفة دلسل لتت ملة ؛س ر م 
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 .تيوش ركلم تو  تلمج لتعووفة لتوموفة ة ملتي مو يبرمتلت  -

رليجههههي لتشههههتلخة ؛لتعلههههه ؛  مههههت لتوو وهههه ت ؛لتو يسههههه ت لتولوفههههة   تعووفههههة لتوموفهههههة  -
 ؛لتبلث ت لتعدرجبفة ؛لتعب ده لتليوو محيف  ؛د؛تف .

 يجي تتل لتيم تة ؛لالنع ج ؛لتوشت لتليوو ؛لتعب ده لتثف تو لتد؛تو.رل -

    

؛تو ضمء لتخبتلت ؛لتعت رال لتل توفة لتملردة تو لالد ف ت لتس  فة، يوكم     
ليعختل   تز لتوع يب ت لتتزمة تع مجت لتعووفة لتوموفة ؛بتلمج لتعدرجب ؛لتعاعلل 

 تو لتعليف  لتت ملو تو لتتملنب لتع تفةت
 

 متطلبات قانونية وتنظيمية:  -1
؛رعوثل تو رحدي  لتسف ي ت ؛لتعشتجل ت ؛لتفملنلم ؛لتو   ؛لتيملئه لتوترب ة  ف  ل 

، ؛لتعدرجب ؛لتعاعلل، ؛لتوك ت  تلتعليف  لتل تو، ؛موم  م  يعليت   تعتاف ت ؛لتحملتي 
 ؛نشت  ف تة لتعووفة لتوموفة ؛لتعدرجب ؛لتعليف  لتوسعوت.

 
 

 متطلبات إدارية:  -2
؛رعوثل تو لحدلر لتفتلرلت ؛رسملل لال تلءلت لالدلرجة لتتزمة، ؛سيت  ل ة عول 
محفية عيى لال دلل ؛لال عك ر، ؛لتووم لتوموو، تو مخعي  لتوت الت، لتعدرجسفة 
؛لتبحثفة ؛لالدلرجة، ؛رمتلت لتوك رب ؛لتم دلت لتوعخصصة تعوفل   تلمج لتعدرجب، 

عديم  لتوفستجمو، ؛لزلتة لتولمص ت لالدلرجة، ؛ سم لسعف ر لتقف دلت ؛تيودربلم، ؛لتوس 
 لالدلرجة للت لتلتصة   تش ؛  لتو تفة ؛لتف نمنفة ؛لتوكعبفة ؛غلتو.

 

 متطلبات بشرية: -3
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؛رعاوم لعدلد متومع ت ؛طوفة معخصصة ؛مس عديم لدلرجلم ؛توللم تو لعدلد  
؛لاليعف دة مم لتخبتلت لتلتبفة  تلمج لتعووفة لتوموفة عيى لتوسعمم لتو يسو، 

 ؛لتل توفة تو ع ل لتوت ه.
 

 متطلبات تقنية: -4
؛رشول رمتلت لتوع يب ت لتعفوفة مم ل مية  مليلب، ؛لد؛لت ركومتم فة مس عدة،  

خا مية لتلتض ؛سدمة لالنعتنا، ؛بتلمج ؛مملصت ؛نملت  لتكعت؛نفة، ؛ل مية ؛ص ع ت 
  دة موم  عيوف  ؛بحثف  ؛ردرجبف . ديثة، ؛رفللل لتمي ئ  لتعفوفة ؛لاليعف

؛تو ع ل لتت نب، يوبغو لالععو م   توكعب ت، ؛ر مجت مص در لتوليمم ت،     
؛ردرجب لتل ميلم عيى لروعة لتتي ئل لتليوفة، ؛لتكعب، ؛لتعت و ت، ؛لتد؛رج ت، 
؛غلتع ، ؛ب توف  ل ردرجب لعا ء عل ة لتعدرجس ؛لتب  ثلم عيى  سم ليعخدلم لتعفوفة 

ي  يلد ليعخدلم لتح يمال تو عويفة لتبح  عم مص در ويفة لتبح  لتليوو، شتتو ع
لتوليمم ت رتت ،  ل ضت؛رة تتضعم  لتع مرلت لتعكومتم فة لتم ئية، لتعو طت ت تو 
لتفت  لتلشتجم، ؛م يت لتفت  لتح دي ؛لتلشتجم، مم ع و لتع مرلت ليعخدلم صملعد 

ليعخدلم صملعد لتبف ن ت لالتكعت؛نفة كيف   لتبف ن ت لالتكعت؛نفة لتوعخصصة، ؛ال يلوو
ل؛  يئف     د؛ر لتوكعبة ل؛ لتل ميلم تلم  صد لنعمى، ؛ال يلوو    لتب  ثلم صد ليعغومل 
عم لتل ميلم تو لتوكعبة، ؛لحبحمل ص درجم عيى لتبح   انفسم  د؛  مس عدة ل؛ 

م رلت ؛لتوم م رم فن، ل؛ لشتلا موم ،  ل يلوو    د؛ر لتوكعبة صد رغلت، ؛ل  لتو
 و.31، 2013   ود، ش؛لالد؛لر لتو يمبة مم لتل ميلم تلم  صد رغلتت  يا ً 

 

 

 متطلبات مادية: -5
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؛رعوثل تو رمتلت لتبوفة لتعحعفة لتتزمة، ؛ليعكو ه لتعتمليلت ؛لتف ع ت ؛مسعييم ت  
لتعدرجب، ؛ر ملم لتعومجل لتتزم ؛ليعدلمعن، ؛لته تومل مة نفف ت لتبتلمج ؛حتا 

؛لتحملتي لتوتيجة، ؛روكلم لاليع ل لتت ملو مم لتوش ركة تو  تلمج لتعووفة    تلتوك ت
 لتوموفة، ؛ امر لتو روتلت ؛لتود؛لت، ؛روكلون مم لتوشت لتليوو محيف  ؛د؛تف .
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 الفصل الثالث
 من منظور االنتاج الفكري املعاصرالتنمية املهنية 

 
 
 

 
 
 
 

    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منظور االنتاج الفكري العربي.المهنية من  التنميةأوال: 

 المهنية من منظور االنتاج الفكري االجنبي. التنميةثانيا: 
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 الفصل الثالث
 التنمية املهنية من منظور االنتاج الفكري املعاصر

 
 المهنية من منظور االنتاج الفكري العربي. التنميةأوال: 
لتعووفة لتوموفة تو لتعليف  رلددت لتدرلي ت ؛لتبحمث لتعو رو ؛تا ممضمل     

 وخعي   ملنبن، مو   لل ريه لتدرلي ت ؛لتبحمث روثل لتوو يت لتفكتي لتت ملو 
تم ل لتلول لتوعملضت، ؛تغلتو مم لتو تف ت ؛لتو بمع ت ؛لتبتلمج لتعدرجبفة ؛لتوومتو 

تيقف دلت لتت مافة،  لألخ ديوودلري ؛لتع مجت لتوعصية   تعووفة لتوموفة ؛لتعاعلل لال
ة ؛لتوتلخي لتليوفة لألخ ديوف؛ألعا ء لتمل  ت لتعدرجسفة، ؛لتل ميلم تو لتو يس ت 

 ؛لتبحثفة، ؛يفو  ييو عتض  مم يل تبلض لتدرلي ت تو ع ل لتوت ه.
   ملة تو لتت مافة لإلدلرة تع مجت نوملج  و ءت  و  لومل 1996درلية  لتلتجفو،  .1

، ؛عدتا لتدرلية إتى لتعلتا عيى كف ءة لإلدلرة لتت مافة  ت ملة عد  ود ع
 رفمم لتعو لتلويف ت لإلدلرجة  ع  تعفمج  لتعحيليو لتمحفو لتوومج لتدرلية ؛ليعخدما

 ؛لتعم فن،  لتعخ ف ، ؛لتعو ف ، تو ؛لتوعوثية عد    ملة تو لتت مافة لإلدلرة  م 

 لتمصا، ؛لتعوسلتو ، ؛ملتتة در ة ؛ دلرة  نفة،لإلنس ؛لتلتص ت لتفتلرلت، ؛لرخ ل

 لإلدلرجلم مم علوة عشملئفة ن ت ؛ مة مم لتلويف ت تعيه لتت ملة إدلرة مو رية

لتعدرجس   تت ملة، ؛ليعخدما لتب  ثة لألدلة كميلية تتوت لتبف ن ت  عل ة ؛ عا ء
 مم لتو يمبة لتدر ة رول ت    ملة عد     لتدرلية نع ئج ؛ ظمتت ؛لتوليمم ت،

 مسعمم  لإلدلرجة، ؛ك   تيلويف ت تو مو ري رم  لتدرلية  ددرم  لتعو لتكف ءة مسعمم 

  درلي ت لتقف م ضت؛رة إتى لتدرلية ؛ ؛حا. لتوعمي  مم ؛ صل معميً    دلئم 
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 مفعت ة  يمه ؛رفدي  لتفووفة لتت مل ت تو لتلويف ت لإلدلرجة رفمج  إتى رمدا مو  ية

 تلم . لإلدلري  لألدلء تعحسلم

 لتعخ ف  تبتن مج ردرجبو تإلدلرلت تو   تلتل  ؛لتوميممة  ه1997درلية  لتحف تو، .2
لتليف    تت ملة تو ضمء لتكف ي ت لتقف دية لتو يمبةو. عدتا لتدرلية إتى لتعخ ف  
تبتن مج ردرجبو تإلدلرلت لتليف    تت ملة تو ضمء لتكف ي ت لتقف دية لتو يمبة، 

ديد  ع  لتكف ي ت لتقف دية لتتزمة تإلدلرلت لتليف    تت ملة تو ؛لته مم سته رح
ضمء لتكف ي ت لتو يمبة. ؛بف   لتول ت  لألي يفة تلويفة رخ ف  لتبتن مج لتعدرجبو 

؛رصوف  لتبتن مج لتعدرجبو تإلدلرة لتليف    تت ملة تو ، تإلدلرلت لتليف    تت ملة
 ت روفل و ؛رفمجون ؛مع  لعن. ؛تعحفلت ضمء لتكف ي ت لإلدلرجة لتو يمبة، ؛مسعييم

 عدلا لتدرلية ليعخدم لتب    لتوومج لتمحفو، كو  لععود تو  وت لتبف ن ت 
عيى  دلة لاليعب نة لتعو لشعويا عيى سوسة مت الت، روثيا   تكف ي ت 
لتشخصفة، ؛لتليوفة، ؛لإلنس نفة  لال عو لفةو، ؛لإلدلرجة لتوموفة، ؛لتفوفة،  ل  

و 20و تتدًل، موم   258 نة عيى علوة عشملئفة طبقفة  يغ صملمم   طبفا لإليعب
و عام عل ة ردرجس، ؛ ظمتت لتدرلية  وية 190 صس ، و رئفس 48عولدًل، ؛ 

  عو ك كف ي ت اف دية يع يب رمتتع  تدم لإلدلرلت لتليف   مم لتوع ئج موم  
  ؛ضت   تت ملة، ؛سصمحً  توم يعمتى ؛ظففة عولد، ؛رئفس صس  عيوو. ؛ر

 تن مج ردرجبو تإلدلرلت لتليف    تت ملة تو ضمء لتكف ي ت لتقف دية لتو يمبة. 
 ؛ملومج ً  ؛رمحيا لتدرلية إتى عدد مم لتعمحف ت  عوم  دع   تلمج لتعدرجب م تف ً 

، ؛لتعاخلد عيى ليعوتلرجة لتعدرجب صبل ؛  و ء لتلول، ؛ يت د  تلمج ردرجبفة ؛ دلرج ً 
 ؛لتليوفة.م لتوم م لإلدلرجة رلول عيى سيت رملز   ل
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وت لتوميممة  ه   و ء  تن مج ردرجبو تتؤي ء لألصس م 1999درلية  لتووصمر، .3
لتدرلية  او. عدتلتليوفة تو كيف ت لتت مل ت لتفووفة تو ضمء كف ي رم  لإلدلرجة

إتى  و ء  تن مج ردرجبو تتؤي ء لألصس م لتليوفة تو كيف ت لتت مل ت لتفووفة تو 
م  لإلدلرجة، ؛لته مم سته رحديد لتكف ي ت لإلدلرجة لتو يمال رمتتع  ضمء كف ي ر

تدم رؤي ء لألصس م لتليوفة، ؛ملتتة در ة مو ريعم  تم و لتكف ي ت. ؛تعحفلت 
 عدلا لتدرلية ليعخدم لتب    لتوومج لتمحفو، كو  لععود تو عويفة  وت 

لإلدلرجة ؛لتعو راووا  لتعو روثيا  ف ئوة لتكف ي ت لاليعب نةلتبف ن ت عيى  دلة 
ممزعة عيى  و   مت الت عوت  لتعخ ف ، ؛لتعو ف ، ؛لتقف دة، ؛لتووم  و تفتة،68 

و، بةلتوموو، ؛لتلتص ت لإلنس نفة، ؛لتعفمج  ؛لتوع  لة، ؛لرخ ل لتفتلر، ؛ش م  لت ي
و تتدًل  وسبة 255؛لتعو ر  ر بففم  عيى علوة عشملئفة طبقفة  يغ  توم   

و 16و تتدًل، موم   1221  عددع  تو متعوت لتدرلية لتب تغو مم إ و 21% 
و عام عل ة ردرجس. ؛صد رمحيا 206و رئفس صس ، ؛ 33عولدًل ؛ن ئبً ، ؛ 

لتدرلية إتى عدد مم لتوع ئج مم  عوم ت  نن  يغ لتمي  لتوت ه تودم مو رية 
ي   لم لتوعم  رؤي ء لألصس م لتليوفة تيكف ي ت لإلدلرجة لتو يمال رمتتع  م 

؛لععو دًل عيى نع ئج لتدرلية لتولدلنفة ؛عيى ضمء ص ئوة لال عف   ت  ؛لتووخفض،
لتعدرجبفة ر  إعدلد لتبتن مج لتعدرجبو تتؤي ء لألصس م لتليوفة تو كيف ت لتت مل ت 

 لتفووفة.

و،  لومل ت  رحدي  لإلدلرة لتت مافة  عووفة لتوم رلتو 2001درلية  لتلبلدي، .4
لإلدلري مم سته لتوم رلت لتعو رعمتت تدم لإلدلرة  ي ا لتدرلية لتعحد؛رو ؛ت

ريه لتوم رلت إتى مم رلت لإلدلرة لتليف   التت مافة تو   ملة حول ء، ؛صد حوف
؛مم رلت لإلدلرة لتمي ى ؛مم رلت لإلدلرة لتفوفة، ؛صد رتكيت  عدلا لتدرلية عيى 
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 يمبة تيلول لإلدلري، مدم مو رية لإلدلرة لتت مافة لتفووفة تيوم رلت لألي يفة لتو
؛مدم لتوسعمم لتوم ري لت ي يوعيكن لتل ميم  تو لإلدلرة لتت مافة. ؛بيغا علوة 

و إدلرج ، ؛عود رفلف  عو حت لتوم رلت تكل مسعمم لراه    لتلو حت 30لتبح   
لتوترب ة   توم رلت لتفكتجة ؛لتعو يوبغو    رو ريم  لتقف دة لتليف  تيت ملة  در ة 

ل إتى مسعمم لت ومح تو لتملصت لتلويو، ؛صد رتل؛ح لتمز  لتو مي ع تفة ت  رص
،  م  لتوم رلت لإلنس نفة  تفد ك   لتمز  لتو مي و%56-38 تعيه لتوم رلت  لم 

 م   يب ال لنخف ض  ؛زل  ع و لتوم رلت تلت ت لته  و%60 -46 تم  يفت  لم 
مافة، ؛ نم   ح  ة إتى غف ال عوصت لتكف ءة تدم مل   لتل ميلم تو لإلدلرة لتت 

إتى لتعدرجب لتوسعوت مم ل ل رتت مم رلرم  تو مت ه لالرص الت ؛لتلتص ت 
لإلنس نفة يفو   لوم ، ؛مت لتوعل ميلم مت لإلدلرة لتت مافة،  م  لتوم رلت لتفوفة تفد 

، ؛   لإلدلرة لتت مافة ال رلعود  ييمبً  و%63-51  صيا عيى ؛ز  م مي  لم 
يعس    تلدلتة تو لتعل مل مت لتل ميلم ملم ، ؛ نم   ح  ة كبلتة إتى لتعدرجب 
لتوسعوت مم   ل رتت مم رلرم  تو مت ه لالرص الت ؛لتلتص ت لإلنس نفة يفو  
 لوم . ؛صد سيا لتب    إتى عدد مم لتعمحف ت لتعو رفلد لتت مل ت لتفووفة مم 
ل ل رووفة لتوم رلت تو لتوت الت لتس  فة موم  موه لتت مل ت لاليعفتتفة لتو تفة 
لتعو روكوم  مم لاليعفتتفة تو لرخ ل لتفتلرلت لتتشلدة، ؛ل  رلول عيى  و ء  تلمج 
ردرجبفة مع مرة  حسب     ت كل لت  ص ت لتبشتجة لتل مية تو لإلدلرة لتت مافة 

. ؛   رعبت لإلدلرجة؛ظففة  ؛ عول مم لألعو ه  ؛رووفة لتوم رلت لتو يمبة تكل
لإلدلرة لتت مافة يف ية لتب ال لتوفعمح، ؛ريعيم  وبد  لتلدلتة لإلنس نفة تو مل مية 

  وفت لتل ميلم.
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ة ؛لإلدلرجة لألخ ديوف لرت ع ت لتمل علم تو تو تيس لم  لومل 2001درلية  صلمي، .5
لتدرلية إتى  التخدمةو. عدت تو   ملة لتفد  لتوفعم ة نحم لتعدرجب تو   و ء

ة ؛لإلدلرجة تو   ملة لتفد  لتوفعم ة نحم لألخ ديوفملتتة لرت ع ت لتمل علم 
لتعدرجب تو   و ء لتخدمة، ؛لععودت لتدرلية عيى لتوومج لتمحفو، ؛ليعخدما 

؛ خ ديوفً ،  و إدلرج ً 285 لتدرلية لاليعب نن تتوت لتبف ن ت، ؛بيغ  تتلد متعوت 
و شخصً . 157لتدرلية   تجفة عشملئفة طبقفة،  يغ عدد  تتلدع    ؛لسعلتت علوة

؛ تتزت لتوع ئج عدم ؛ مد تت؛  للت دالتة إ ص ئفة تو لرت ع ت لتمل علم 
ة ؛لإلدلرجة تو   ملة لتفد  لتوفعم ة نحم لتعدرجب تو   و ء لتخدمة ربلً  لألخ ديوف

 لة مم صبل إدلرة   ملة توعغلتلت لتدرلية. ؛ ظمتت لتوع ئج  يا  عدم ؛ مد مع 
لتفد  توع ئج لتعدرجب، ؛عدم رمتلت إدلرة لتت ملة تيحملتي لتو دية ؛لتولومجة توم 

؛ مد لت  ص  لتوعخصا تو   ملة لتفد  لتوفعم ة  لتعدرجب ؛عدميشعتك تو 
تعحديد لتد؛رلت لتعدرجبفة لتمل ب عفدع  تيل ميلم تو لتت ملة، ؛صد ستج لتب    

لتد؛رلت لتعدرجبفة لتوفدمة  زج دة عددف ت  عوم ت ضت؛رة  وتومعة مم لتعمح
 ة ؛لإلدلرجة تو   ملة لتفد  لتوفعم ة، ؛رمتلت لتعدرجبلألخ ديوفألعا ء لتمل علم 

 خل تو مو فعن، ؛مع  لة نع ئج لتعدرجب.

 رحديد ل عف   ت لتع مجت لتوموو ؛لإلدلري تو   ألرد   لومل 2001درلية   تال، .6
ة تو لتت مل ت لألردنفة لتحكممفةو،  ل  عدتا لتدرلية خ ديوفلألتتؤي ء لألصس م 

   إتلم ، ؛ركم ؛ عولعم    توسبة  إتى لتعلتا عيى لتومو ت لإلدلرجة لتعو يو ريمنم 
ة تو لتت مل ت ؛لتكيف ت لألخ ديوفمتعوت لتدلرية مم  وفت رؤي ء لألصس م 

. ؛ليعخدم لتب    و رئفس 151عددع    لألرد  ؛لتب تغلتت مافة لتحكممفة تو 
تفتة رغ و لتوت الت  و78 مم رعكم   ليعب نةلتوومج لتمحفو ملعودل عيى 
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تو لتت مل ت لألردنفة. ؛سيصا نع ئج  لألخ ديوو؛لتومو ت لتمظفتفة تتئفس لتفس  
و تو 05ش0 لتدرلية إتى لنن ال رم د تت؛  للت دالتة إ ص ئفة عود مسعمم 

 ة تو لتت مل ت لألردنفةلألخ ديوفي ء لألصس م لتومو ت لإلدلرجة لتعو يو ريم  رؤ 
؛ عولعم    توسبة تم . ؛تو ل عف   رم  تيع ّمجت لتوموو لتعو يفدرع  رؤي ء لألصس م 

ة تومو رم  لألخ ديوفة. ؛ال رم د تت؛   يا  تو رصمرلت رؤي ء لألصس م لألخ ديوف
لتلوت لإلدلرجة ؛ل عف   ت لتع مجت لتوموو يوكم    رليم إتى لتتوس ؛ 

؛لتعخصا لتليوو ؛لتخبتة. ؛ ظمتت لتوع ئج    عو ك إدرلخ ى ميوميً  مم صبل 
ة  انم   ح  ة ميحة إتى لتع مجت لتوموو تو مت الت لألخ ديوفرؤي ء لألصس م 

لتومو ت لإلدلرجة ؛لتووم ج لتدرليو ؛لتعدرجس ؛ دلرة ش ؛  لتومظفلم. كو  رم د 
ة تو لألخ ديوفة تتؤي ء لألصس م تت؛    توسبة تيخص ئا ؛لتصف ت لتفتدي

لتت مل ت لألردنفة. ؛مم رمحف ت لتبح  إ تلء درلية تعحديد     ت لتع مجت 
لتوموو ألعا ء لتمل ة لتعدرجسفة تو لتت مل ت لألردنفة كمنم  ع  لت يم يفكمنم  

  تت مل ت تو لتوسعفبل. رؤي ء  صس م 

فمجوفة تد؛ر لتت ملة تو  درلية رتو  وصت ؛لتوميممة  ه2002درلية  غتج نو، .7
لتعووفة لتوموفة لتوسعوتة ألعا ء عل ة لتعدرجس تو ضمء لالرت ع ت لتل توفة 
لتول حتة شدرلية   تة عيى   ملة لتف عتةشو. عدتا لتدرلية إتى لتكش  عم 

لتعدرجس  عل ة لتد؛ر لتوعمصت تت ملة لتف عتة تو لتعووفة لتوموفة لتوسعوتة ألعا ء
عغلتلت، و  تت ملة تو ضمء لالرت ع ت لتل توفة لتول حتة، ؛لررب   لته  بلض لت

؛عدتا  ياً  إتى لتمصما عيى  ع  ملمص ت لتعووفة لتوموفة،   إلض تة إتى لصعتلح 
لتعدرجس.  ة لض لألي تلب لتعو يوكم    رسم   م  لتت ملة تو رووفة  عا ء عل 

ة لتح تة كا د  ي تلب لتوومج لتمحفو، كو  ؛ليعخدما لتب  ثة  ييمال درلي
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و عام 531بيغ صملم لتللوة  ؛ لععودت تو  وت لتبف ن ت عيى  دلة لاليعب نة، 
نع ئتم  إ  تت ملة لتف عتة د؛رًل ضاففً  تو رمتلت تتل    تزعل ة ردرجس، ؛مم 

  ياً  تو ؛ضافف ً ، لتعووفة لتوموفة، ؛ضاففً  تو رحديد لال عف   ت لتوموفة
كش  عم ملمص ت لاليعف دة مم تتل لتعووفة لتوموفة لتوسعوتة ألعا ء عل ة لت

   وفت  تتلد لتللوة  وخعي   ياً   لتعدرجس لتل ميلم  م . ؛كشفا لتوع ئج 
 سص ئصم  تديم  لرت و إيت  و نحم لتعووفة لتوموفة لتوسعوتة.

ة لتت مافة  رصمر مفعتح تع مجت لإلدلر  ت لومل  وصت و 2002درلية  عبد لتل ه، .8
تتل  وو يمجفو. ؛لته مم  –تو ضمء مع يب ت لتتمدة لتش مية  ت ملة لتف عتة 

سته درلية ؛عتض إدلرة لتتمدة لتش مية، ؛مع يب ت ر بففم  تو لإلدلرة 
لتت مافة، ؛ك ل رحديد  ع  ملمص ت رحفلت مب د  إدلرة لتتمدة لتش مية تو لإلدلرة 

ومج لتمحفو، كو  ليعخدما لاليعبف   كادلة لتت مافة، ؛صد ليعخدما لتب  ثة لتو
تتوت لتبف ن ت، ؛ر  ر بففم  عيى كل مم ن ئب رئفس لتت ملة ؛عودلء لتكيف ت 
؛ عا ء مت تس لتكيف ت،    مديتي لألصس م ؛لتم دلت لإلدلرجة، كو  ليعخدما 
لتوف  ية لتشخصفة لتوفعم ة كادلة   نمجة، ؛صد رمحيا لتدرلية إتى عدة نع ئج 

عدة مبترلت تع بلت إدلرة لتتمدة لتش مية تو لإلدلرة لتت مافة مثل    ؛ مد عوم
ردلف  لتعتل   ؛لتعوسلت  لم إدلرلت لتكيفة، ؛لتعغيب عيى لتلقب ت لتعو رلم   دلء 

لتوليمم ت، ؛رحسلم لالرص الت، ؛لتعتكلي عيى ل عف   ت  ؛رمتلت لتل ميلم،
لتش مية تو لتت مل ت تك    عوم ت لتسم .  م  عم مع يب ت ر بلت إدلرة لتتمدة 

لتقف دة، ؛لتثف تة لتعو فوفة، ؛لتعليف  ؛لتعدرجب، ؛لتوش ركة ؛لتلول لتتو عو، 
؛ ي تلب رفلف  لألدلء، ؛لتوك تآت ؛لتعحفلي، ؛لتلتصة مت لتوسعفلديم، ؛لال عك ر 
؛لتعتديد، ؛رايفس ن  م مليمم ت إلدلرة لتتمدة لتش مية. ؛ل  عو ك لتلديد مم 
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غف ال لتفم  لتك مل  مص ت ر بلت لتتمدة لتش مية تو لإلدلرة لتت مافة ك    عوم مل
 لالرص ه  لمتولوى لتتمدة لتش مية ؛ عدلتم ، ؛غف ال ر؛ح لتفتجت، ؛ضل  

لتت مل ت ؛ص  ع ت لتلول ؛لإلنع ج، ؛ضل  رمل ة ؛ عدلد لتل ميلم ؛ضل  
  ثة رصمرل مفعت   لتدع  لتو تو مم ر  ه لألعو ه ؛لتوسعثوتجم. ؛صدما لتب

تع بلت إدلرة لتتمدة لتش مية  ت ملة لتف عتة، ؛لصعتلح إنش ء متكي إلدلرة لتتمدة 
 لتش مية س ل  كل كيفة.    تت   تعحسلم لتتمدة لتش مية تو كل صس .

 مت الت لتعووفة لتوموفة تلام عل ة ت  تكمجا  لومل  و2003درلية   تلغ، .9
لتكمجاو، عدتا لتدرلية إتى لتعلتا إتى لتعدرجس تو كيفة لتعتبفة  ت ملة 

ل عف   ت  عا ء عل ة لتعدرجس  ت ملة لتكمجا تتملنب لتعووفة لتوموفة 
ة ؛لتبحثفة ؛لإلدلرجة ؛لال عو لفة، تعترلب  ؛تمج رم  ؛ س ع   للم لالععب ر لألخ ديوف؛ 

عود لتعخ ف  تبتلمج لتعووفة لتوموفة، ؛ليعخدم لتب    لتوومج لتمحفو، ؛ر  
و  ودًل، تعحديد مدم  عوفة ؛در ة مو رية لتبومد 50وف   دلة رعكم  مم  رص

و عامًل 67لتو كمرة تو لألدلة تو لتوت الت لتخوسة، ؛ركمنا علوة لتدرلية مم  
مم  عا ء عل ة لتعدرجس، ؛ ظمتت نع ئج لتدرلية ؛ مد لسعتا ؛لضه تو 

ة لتخوسة لتوشومتة ل عف   ت  عا ء عل ة لتعدرجس تو مت الت لتعووفة لتوموف
 -عيى لتعملتو -ة ؛لتوموفة ؛لإلدلرجةلألخ ديوف ادلة لتدرلية، ؛  لا لتوت الت 

عيى لخبت صدر مم لتعتكلي، تو  لم ربلم    ل عف   ت لتعووفة لتوموفة تو 
لتوت تلم لتبحثو ؛لال عو عو   لا  وصلب  صل. ؛صد سيصا نع ئج لتدرلية إتى 

مة متكي س ل  عوفل   تلمج لتعووفة لتوموفة، ؛ ص مة عدد مم لتعمحف ت  عوم ت إص 
ة، ؛ ر  ة لتفتحة ألعا ء لألخ ديوفلتود؛لت ؛؛رش لتلول تتملنب لتعووفة لتليوفة ؛ 

عل ة لتعدرجس تتيعف دة مم لتعت رال لتلتبفة ؛لأل وبفة مم سته رب ده لتيج رلت، 
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م تيحملتي لتو دية ؛رشتفلم  عيى لتعووفة لتوموفة لت لرفة، مم سته إيت د ن  
 ؛لتولومجة، ؛  تلء لتويجد مم لتدرلي ت تو مت ه لتعووفة لتوموفة تو لتوسعفبل.

 لتع مجت لتوموو ألعا ء لتمل ة تلتوميممة  ه فيس لم ؛ و 2004درلية  ش علم، .10
لتعدرجسفة كودسل تعحفلت  مدة لتوملفة تو لتعليف  لتت ملوو. ؛عدتا لتدرلية إتى 
رمضفه  د؛لر ؛مم م عام عل ة لتعدرجس تو لتت ملة، ؛لتعلتا عيى مع يب ت 
 مدة لتعليف  لتل تو ؛عتصعم   اد؛لر  عا ء عل ة لتعدرجس تو لتت ملة، ؛م  عو 

مجت لتوموو ؛مدم لنلك ي رم  عيى  مدة لتعليف  لتت ملو، ؛ملتتة ؛ي ئل لتع 
لاليعتلرفتف ت لتفل تة تع مجت مم رلت  عا ء عل ة لتعدرجس. ليعخدم لتب    
لتوومج لتمحفو لتعحيليو تو عتض لتوف  ف  ؛لتخبتلت ؛نع ئج لتدرلي ت لتس  فة، 

لتعو عتضم  لتب    ؛تو ضمء لتدرلية لتمحتفة لتعحيليفة تألد ف ت ؛لتول ف ت 
تو درليعن، ر  لتعمحل إتى عدد مم لتوع ئج ك    عوم ت     د؛لر  عا ء عل ة 
لتعدرجس روحصت  شكل ع م تو لتعدرجس ؛لتبح  لتليوو ؛سدمة لتوتعوت، 
  إلض تة إتى لتعفمج ، ؛لتعم فن ؛لإلرش د، ؛لتعاتفف ؛لتعت وة، ؛لتع مجت لتوموو، 

ل ة لتعدرجس  حبه م يبً   ي يفً . ؛   مت الت ؛   لتع مجت لتوموو ألعا ء ع
لتعدرجسفة تو لتلديد مم   مل ت لتل ت  شويا  لتوموو تيمل  تلتع مجت 

ممضمع ت عدة موم ت طتلئت لتعدرجس ؛ ي تلب لتعفمج  ؛لتح يب ؛لالنعتنا 
لتعفوف ت  تي يبة ؛ليعخدلم؛لتعحيلل لإل ص ئو ؛لتعاتفف ؛لتعت وة ؛لتعم فن ؛لإلرش د 

عو ه لتبحثفة، ؛لإلشتلا عيى حديثة تو لتعدرجس ؛لتبح  لتليوو، ؛رفمج  لأللت
لتع مجت لتوموو يولكس   لإلدلرجة، ؛ طيبة لتدرلي ت لتليف ،   إلض تة إتى لألد؛لر 

إيت  ً  عيى مل يلت لتتمدة لتوملفة، ؛لته  و  رحد ن مم   ت عيى مليمم ت 
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، ؛   لته لتع مجت يولكس عيلم  ؛مم رلت لتوسعمدتلم مم  عا ء عل ة لتعدرجس
 تو  وفت لتوت الت.

 لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة  تو تو لتسلمدية  لومل 2004درلية   دلد، .11
عدتا لتدرلية إتى ر مجت عويفة لتعووفة لتوموفة  ،درلية مف رنةو-لتعدرجس لتت ملو

ى  ع  ألعا ء عل ة لتعدرجس لتت ملو   توويكة لتلتبفة لتسلمدية، ؛لتعلتا عي
لالرت ع ت لتحديثة تيعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس لتت ملو، ؛ك ته 
لتعلتا عيى ؛لصت لتعووفة لتوموفة تو لتد؛ه لتوخع رة تيوف رنة، ؛عو لنتيعتل ؛مصت 
؛لتسلمدية، ؛ليعخدم لتب    لتوومج لتوف ر ، ؛رمحيا لتدرلية إتى     عدلا 

عيى لتعدرجس ؛لتبح  لتليوو،  لوو  رفعصت لتعووفة لتوموفة تو لتسلمدية رفعصت 
عيى مت ه لتعدرجس تف  تو مصت،  م  تو لنتيعتل تأنم  رشول ؛ظ ئ  لتت ملة 
لتثتث لتعدرجس ؛لتبح  ؛سدمة لتوتعوتو، ؛صد  ؛حا لتدرلية  ات؛رة إنش ء 

عم لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس تو لتت مل ت،  ةمس ؛تمتلخي مسعفية 
تم و لتبتلمج عبت لتوخعصلم، ؛لتعل ؛  مت لتشبكة لتلتبفة تيع مجت  ؛لتعخ ف 

لتوموو ألعا ء عل ة لتعدرجس لتت ملو ؛لتشبك ت لتل توفة لتوو  ية، ؛   رم ت 
عتصة لتت مل ت  و يس ت لتوتعوت لألستم، لتعو يوكوم  لإليم م تو نفف ت 

عا ء عل ة لتعدرجس لتبح  لتليوو ؛لاليعف دة مم نع ئتن، ؛ل  رع ح لتفتحة أل
تيوش ركة تو لتو روتلت لتليوفة لتوعخصصة عيى لتوسعمم لإلصيفوو ؛لتل توو تو  
رمتتو مم سبتلت ؛مل را. ؛لتلول عيى إعدلد ك در معخصا تو إدلرة لتعليف  
لتت ملو مم  عا ء عل ة لتعدرجس دلسل كل   ملة ؛؛تت لتعخصص ت لتليوفة 

يشتت لتوش ركلم عيى لالنختل  تو  تلمج  ؛ يت د ن  م  ملتي، دلسل لتكيف ت
 لتعووفة لتوموفة.
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 لتعووفة لتوموفة تيقف دلت لتعتبمجة  د؛تة ت لومل تو ص ت و 2004درلية  لتشوتي، .12
ص ت تو ضمء مدسل إدلرة لتتمدة لتش ميةو، ؛عدتا لتدرلية إتى لتمصما عيى 

تو ضمء إدلرة لتتمدة  آتف ت لتعووفة لتوموفة تيقف دلت لتعتبمجة ؛بتلمتم  ؛ ي تلبم 
لتش مية، ؛رفلف  لتملصت لتح تو تبتلمج لتعووفة لتوموفة تيقف دلت لتعتبمجة ؛رحيليم  
تيمصما عيى ليت  ف رم  ؛ييبف رم   مدا ر مجتع ،    ؛ضت رصمر مفعتح تع مجت 
لتعووفة لتوموفة تيقف دلت لتعتبمجة تو ضمء إدلرة لتتمدة لتش مية، ؛بو  يعفت مت 

وتعوت لتف تي. ؛سيصا لتدرلية إتى ؛ مد  لض لتسيبف ت لتعو رللت طبفلة لت
غف ال لتخ ة لتوعك مية ؛لتووع وة تبتن مج لتعووفة  رحسلم لتقف دلت لتعتبمجة موم ت

لتوموفة ؛ضل  رحديد لال عف   ت لتعتبمجة تيقف دلت لتعتبمجة صبل طتح لتبتلمج 
لتعتبمجة عود لتعخ ف  تبتلمج  لتعدرجبفة ؛عدم متلع ة لتوم م لتمظفتفة تيقف دلت

لتعووفة لتوموفة، ؛نفا لتكملدر لتوعخصصة تو روفل  لتبتلمج ؛رفمجوم  ؛مع  لة 
  تع ، ؛لتعتكلي عيى  ييمال لتوح ضتة تو مل   لتبتلمج ؛غف ال لألي تلب 
لتعدرجسفة لتفل تة، ؛عدم لالععو م  وملفة   مدةو لتبتلمج لتووف ة تيقف دلت لتعتبمجة 

 بتلمج لتعدرجبفة لتووف ة ؛صصت مدرم  لتيموفة.؛صية لت

لتكف ي ت لتتزمة   رووفة تتو لتسلمدية  لومل عهو 1425درلية  لتحيبو، ؛يتمة، .13
ألعا ء عل ة لتعدرجس تو ضمء مل يلت لتتمدة لتش مية ؛ن  م لالععو د 

 و، عدتا لتدرلية إتى إعدلد ص ئوة  ول يلت لتتمدة لتش مية تو لتعليف لألخ ديوو
لتت ملو، ؛ عدلد ص ئوة   تكف ي ت لتتزمة تلام عل ة لتعدرجس تو ضمء مل يلت 

، ؛لصعتلح  تن مج تعووفة ريه لتكف ي ت. ؛صد  يغا علوة لألخ ديوولتتمدة ؛لالععو د 
و مم  عا ء عل ة لتعدرجس  ت ملة لتويه عبد لتليجي، ؛ليعخدم 120 لتبح  

ه ر بلت ليعب نة ؛ عدلد  تن مج لتب  ث   لتوومج لتمحفو ؛لتعتتجبو مم ست
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نع ئج لتدرلية لالععو م  أنش ء    تزتع مجت كف ي ت  عا ء لتمل ة لتعدرجسفة. ؛مم 
؛رحدي  لتوتلخي لتوموفة ؛لتعدرجبفة ؛لتليوفة ألعا ء عل ة لتعدرجس، ؛؛ضت آتفة 
تعفللل  تلمج لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس تو لتوت الت لتوموفة 

صفة ؛لتبحثفة ؛لإلرش دية ؛لتكف ي ت لتخ حة  خدمة لتوتعوت، ؛رحديد مدة ؛لتشخ
فمج  علالععو د لتوموو تلام عل ة لتعدرجس ؛تعكم سوس يوملت يل د  لدع  لت

؛صد  ؛حا لتدرلية   الععو م  أنش ء ؛رحدي  لتوتلخي لتليوفة  تعتديد لالععو د.
تفة تعفللل  تلمج ردرجب  عا ء ل لتعدرجس ؛؛ضت؛لتوموفة ؛لتعدرجبفة ألعا ء عل ة 

عل ة لتعدرجس عيى ك تة مسعمج رم ، ؛لتلول عيى رووفة لتتملنب لتوموفة 
؛لتشخصفة ؛لتبحثفة ؛لإلرش دية ؛لتكف ي ت لتخ حة  خدمة لتوتعوت عيى    يكم  

 لتعدرجب إتيلمف  صبل ؛  و ء لتخدمة.
كيف ت لتعتبفة   ر مجت لألدلء لإلدلري توتو  وصت  لومل 2005درلية  محود، .14

عدتا لتدرلية إتى لتعلتا   ت ملة صو ة لتسمجس تو ضمء إدلرة لتتمدة لتش ميةو،
عيى لإلط ر لتفكتي ؛لتفيسفو توفممم إدلرة لتتمدة لتش مية، ؛لع  رت رال ر بففم  
  تو يس ت لتت مافة، ؛مدم رملتت مع يب ت ر مجت لألدلء لإلدلري  كيف ت لتعتبفة 

تو ضمء إدلرة لتتمدة لتش مية، ؛لتعلتا عيى ؛لصت لألدلء   ت ملة صو ة لتسمجس
لإلدلري تكيف ت لتعتبفة  مدا ر مجتع  تو ضمء إدلرة لتتمدة لتش مية، ؛صد ر  
لسعف ر إدلرة لتتمدة كودسل تيع مجت ن تل تل توفة ع ل لتودسل، ؛توس يتة لتعم م ت 

ت، ؛ن تل تتععو م لتل توو لتوحيفة ؛لتل توفة نحم لالععو م  أدلرة لتتمدة   تت مل 
 ع مجت لتو يس ت لتت مافة  و  يعملتت مت مب د  إدلرة لتتمدة لتش مية، ؛صد 
ركمنا علوة لتدرلية مم  عا ء عل ة لتعدرجس ؛مل ؛نلم    تكيف ت محل لتدرلية 

لتب  ثة لاليعبف   كادلة رئفسة تيدرلية، ؛ليعخدما  تتد ؛ليعخدماو 100؛صملمم   
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و ملعودة عيى  ييمال رحيلل لتو   تعحيلل عو حت لتوو ممة لتوومج لتمحف
لإلدلرجة. ؛صد رمحيا لتدرلية إتى     خثت ملمص ت لألدلء لإلدلري عو رؤجة 

؛ل  ر بلت إدلرة لتتمدة لتش مية   تت مل ت  لتف دة توتؤ؛يلم  ؛در ة لتثفة  م ،
ف ه رؤي ء يسعغت  لتكثلت مم لتمصا، ؛ال  د مم عدم ليعلت ه لتوع ئج، ؛ غ

لألصس م تد؛رع    توسبة تعحفلي لألعا ء عيى رحسلم  مدة لألدلء، ؛صية لععو م 
لتلودلء  وك تاة  عا ء عل ة لتعدرجس عود لتعيلمم   عحسلم  دلئم ، ؛ ؛حا 
لتدرلية  ات؛رة راعلل لتقف دلت مم سته لالندم ج  د؛رلت ردرجبفة روملدية 

 تملنبم  لإلدلرجة ؛لتعفوفة ؛لإلنس نفة، ؛ربوو  الخعس ال  ف تة إدلرة لتتمدة لتش مية
لتقف دلت  ف تة إدلرة لتتمدة لتش مية ؛ردلفوم  تكسب لتعايلد تو  م إدلرة لتتمدة 

 لتش مية .

لتع مجت لتوموو تلام  ت   تلمجتو لتسلمدية  لومل  ،عهو1425 آه زلعت، درلية .15
فل ع  ؛ملمص رم  مت الرم  ؛طت  رو -عل ة لتعدرجس تو لتت مل ت لتسلمدية 

؛مفمم ت نت  م و، عدتا لتدرلية إتى لتعلتا عيى  عوفة مت الت لتع مجت 
 لض مت الت  متئوة روفل  ؛ملتتة مدملتوموو تلام عل ة لتعدرجس لتسلمدي، 

لتع مجت، ؛لتعلتا عيى مفمم ت نت ح  تلمج لتعووفة لتوموفة، ؛رفدي  إط ر ن تي 
م عل ة لتعدرجس. ؛صد لربت لتب    لتوومج معك مل تومضمل لتع مجت لتوموو تلا

لتمحفو لتعحيليو، ؛لصعصت لتبح  عيى  عا ء عل ة لتعدرجس لت كمر تو 
لتت مل ت لتسلمدية، ؛سيصا لتدرلية إتى عدة نع ئج   تزع ت رووفة مم رلت 

، ؛ر مجت لتوو عج لتت مافة، ؛ ي تلب لتعحفلي ؛لإل دلل بةلتعفكلت لتليوو تدم لت ي
، ؛ ي تلب إدلرة لتحملر ؛لتوو صشة لتليوفة لتت مافة، ؛ ي تلب بةتدم لت ي؛روولعم  

ليعخدلم رفوفة لتح يب تو ردرجس لتوفترلت لتت مافة لتوخعيفة، كو  رمحيا 
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لتدرلية توع ئج ع مة رعليت   ت  لتعوفل  ؛لتولمص ت ؛مفمم ت نت ح  تلمج لتع مجت 
 لتعدرجس.لتوموو تلام عل ة 

 ر مجت  دلء  عا ء لتمل ة لتعدرجسفة  تو تو يمرج   لومل 2005درلية  خول  ، .16
عدتا لتدرلية إتى  كيفة لتعتبفة   ملة دمشتو، –؛تت مل يلت لتتمدة لتش مية 

رحديد مم م عام لتمل ة لتعدرجسفة ؛لتوم رلت لتو يمبة مون تو لألدلء لتعدرجسو 
ألعا ء  تو ضمء مع يب ت لتتمدة لتش مية، ؛؛ضت مقف   تألدلء لتعدرجسو

و 32 يغا علوة لتبح    ؛ر مجتو ؛صدلتمل ة لتعدرجسفة تعفمج  لألدلء لتعدرجسو 
عامًل مم  عا ء لتمل ة لتعدرجسفة  كيفة لتعتبفة   ملة دمشت، ؛صد ل عمت  دلة 
لتدرلية عيى  ت ة مت الت عوت لإلعدلد ؛لتعخ ف  تيوح ضتة، ؛لتعوفل ، ؛لتعفمج ، 

غيب  تتلد لتبح  ت  رصل  وسعمم  دلئم  إتى لتوسبة ؛مم  ع  نع ئج لتدرلية    ل 
لتواف رجة لتوحددة، ؛ب تتغ  مم لالسعتا تو لتو عتت لتعليفوفة  لم  تتلد 
لتبح ، ت   ضل  لألدلء  دل ؛لضح  تدم لتتوفت، مت غف ال لتد؛ر لال عو عو 

ل ة تلام لتمل ة لتعدرجسفة، ؛صد  ؛حا لتدرلية  ات؛رة لتعووفة لتوموفة تلام ع
 لتعدرجس، ؛لععب ر لتعدرجب   و ء لتخدمة عويفة إتيلمفة ؛ماف رل تعتصلعن تو عوين.

 لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة تلتوميممة  هتو مصت ؛ و 2006درلية   سلم، .17
ة   تت ملةش درلية رفمجوفة توشت؛ل رووفة لتفدرلت لألخ ديوفلتعدرجس ؛لتقف دلت 

تتة ؛لصت لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة  ت ملة  وم شو. عدتا لتدرلية إتى مل
عم إيم م ت مشت؛ل  ؛ك ته لتكش ة  ت ملة  وم ، لألخ ديوفلتعدرجس ؛لتقف دلت 

تو إ دلث رووفة مموفة  ةلألخ ديوف؛لتقف دلت رووفة صدرلت  عا ء عل ة لتعدرجس 
تم . ليعخدم لتب    لتوومج لتمحفو، كو  ليعخدم تتوت لتبف ن ت  دلة لاليعب نة 

و عام عل ة ردرجس 116لتعو ر  ر بففم  عيى علوة عشملئفة طبقفة  يغ صملمم   
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؛اف دي تو لتت ملة، رمحيا لتدرلية إتى  وية مم لتوع ئج موم     ؛لصت لتعووفة 
ة  ت ملة  وم  صد   ءت  در ة لألخ ديوفعل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت لتوموفة ألعا ء 

رحفت ضاففة، ؛  ءت رغبة  عا ء عل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت تعيفو لتعدرجب   و ء 
لتخدمة  در ة رحفت معمي ة ن تل توف ؛مة  لض  عا ء عل ة لتعدرجس ؛بلض 

؛عدم متئوة ؛صا  لتقف دلت تلويفة لتعووفة لتوموفة، ؛عدم رومل  ي تلب لتعدرجب،
لتعدرجب، ؛رتكلي  لض لتبتلمج عيى لتتملنب لتو تجة ؛ عو ه لتتملنب لتع بفقفة، 

 ؛صدما لتدرلية رصمرًل مفعت   تعفللل  تلمج لتعووفة لتوموفة دلسل لتت ملة .

  رصمر مفعتح تم دة ت لومل    تسلمدية و2006درلية  لتحتجشو، ؛لتكلكو، .18
 ة لتعليفوفة تو كيف ت لتبو ت لتعتبمجة   توويكة لتلتبفة لتعووفة لتوموفة ألعا ء لتمل

لتسلمدية تو ضمء مفممم إدلرة لتتمدةو، عدتا لتدرلية إتى لصعتلح رصمر تم دة 
لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس  كيف ت لتبو ت   تسلمدية، تو ضمء مفممم 

و، ؛مومج لتعفكلت ؛لععودت لتدرلية عيى لتوومج لتمحفو لتعحيلي إدلرة لتتمدة،
لاليعفتلئو،   إلض تة إتى لتوت  ة لتشخصفة، ؛مدسل لتدرلي ت لتم  ئقفة، 

و عامًل، ؛ر  لالععو د عيى ليعب نة تتوت لتبف ن ت 28؛ركمنا علوة لتدرلية مم  
؛لتوليمم ت مم لتللوة، ؛ ظمتت لتوع ئج ضت؛رة لالععو م   تعووفة لتوموفة تو 

لإلشتلا عيى لتتي ئل لتليوفة ؛ عدلد لتحفلبة لتعدرجبفة مت ه لتوو صشة ؛لتحملر، ؛ 
؛لتعليف    تح يب لتتو، ؛لتعليف  لالتكعت؛نو، كو   خدت لتوع ئج عيى ضت؛رة 
رلتجف عام عل ة لتعدرجس   تعت رال لتل توفة لتتديدة تو مت ه لتعدرجس، 

 روتلت ؛لتعووفة لت لرفة، ؛رشتفلم  عيى لتبح  لتليوو، ؛روكلوم  مم  امر لتو
؛لتود؛لت. ؛ ؛حا لتدرلية  ات؛رة رلديل  تلمج إعدلد لتولي   و ء عيى لتعصمر 
لتوفعتح تو ضمء مفممم لتتمدة. ؛رفدي  لتد؛رلت لتوعومعة ؛رحفلي لألصس م، 
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؛رخصفا نسبة مم لتوليلنفة تيعووفة لتوموفة، ؛رحدي  تملئه ؛ ن وة لتعووفة 
عيى عدد لتد؛رلت   خبتدر  ت يع  رخصفا  لتعتاف ت  ل لتوموفة ؛تملئه 

 اعوفة لتعووفة لتوموفة ؛لنلك ي رم  لاليت  فة  ة؛مدرم ، ؛لتعملفلتعدرجبفة ؛نمعم  
 عيى لألدلء ؛مح ربة مم يفمه    عام عل ة لتعدرجس تفس  ح  ة إتى لتعدرجب.

 ت عيفة  فلبة ردرجبفة تو رحفلت لتووم تو تو لألرد   لومل 2006درلية  لتلوتي، .19
ألعا ء لتمل ة لتعدرجسفة تو لتت مل ت لألردنفةو،  ل  عدتا لتدرلية  لتوموو

إتى لتعلتا عيى ؛لصت سدم ت لتع مجت لتوموو لتوفدمة ألعا ء عل ة لتعدرجس 
تو لتت مل ت لألردنفة، ؛ملتتة مدم ت عيفة لتحفلبة لتعدرجبفة تو رحفلت لتووم 

فة عشملئفة عوفمدية، ؛صد و ر  لسعف رع    تج580لتوموو، ؛صد  يغا علوة لتبح  
سيصا لتدرلية إتى نع ئج ع مة  عوم  لاليعوتلر تو عفد لتد؛رلت لتعدرجبفة  
ألعا ء عل ة لتعدرجس، ؛لتلول عيى ر مجت  تلمج لتعووفة لتوموفة تعشول مت الت 
لتعدرجس ؛لتبح  ؛سدمة لتوتعوت لتوحيو، ؛صد  ؛حا لتدرلية  توية مم 

لتعتافة   ععب رع   ملتي مموة تعحفلت لتووم لتوموو،  لتوفعت  ت   تزع  رم لد  يس
؛لتعتكلي عيى إرف   عام عل ة لتعدرجس توب د  لتح يمال ؛ركومتم ف  لتوليمم ت، 
؛  تلء لتو روتلت ؛لتود؛لت لتوعليفة   تعووفة لتوموفة، ؛رمتلت لتعسملتت لتو تفة 

 ؛لإلدلرجة لتتزمة ت ته.

درلية  –لتعووفة لتوموفة تيمل ة لتعدرجسفة   ت لومل  ،و2006درلية    مدع ، .20
 و ء لتخدمة  ت ملة  الرت ع ت  عا ء عل ة لتعدرجس نحم  تن مج مفعتح تيعدرجب 

عد و.  ل  عدتا لتدرلية إتى لتعلتا عيى مسمغ ت لالععو م  بتلمج لتعدرجب 
ألعا ء لتمل ة لتعدرجسفة، ؛ عدلا ع و لتبتلمج ؛مملعلدع  ؛مدرم  ؛ ي تلبم  

حعملع ، ؛م  عو لتحملتي لتعو يوبغو لععو دع ، ؛لتعلتا عيى لتم دلت ؛م
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وعامل مم  عا ء لتمل ة 123عوم ، ؛صد  يغا علوة لتدرلية   ةلتوس ؛ت
لتعدرجسفة  ت ملة عد ، ؛ك نا لاليعب نة عو لألدلة تتوت لتبف ن ت، ؛ليعخدما 

جس لتت ملو يحع ج ل تز لتوع ئج    لتعدر  مملتب  ثة لتوومج لتمحفو لتعحيليو، ؛ 
إتى ردرجب س ل تو  تن مم    ر ليت  فة عيى  مدة لتعدرجس، ؛مم    عيى 
مسعمم لتعحصلل لتليوو تي يبة، ؛ ظمتت لتوع ئج  يا  ؛ مد ركمد مموو تدم 
 عا ء لتمل ة لتعدرجسفة، ؛صد  ؛حا لتدرلية  مضت س ة إيعتلرفتفة تبتن مج 

لتت ملو ؛ليعوتلرجة لتعدرجب، ؛ ع دة رشكلل لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس 
  ف تة لتت ملة، ؛  تلء لتدرلي ت تعحديد لال عف   ت لتعدرجبفة  لم لتحلم ؛لألست.

 ر مجت لتكف ي ت لإلدلرجة توملال لتلودلء تيش ؛  ت لومل  ،و2007درلية  لتدلفس، .21
لتدرلية  ة   تت مل ت لتفووفة   يعخدلم  تن مج ردرجبو محميبو، عدتالألخ ديوف

ة تو لتت مل ت لألخ ديوفإتى رحديد لتكف ي ت لتعو رييم توملال لتلودلء تيش ؛  
لتفووفة، ؛لتعلتا عيى مدم رملتت ؛مو رية ريه لتكف ي ت ؛رحديد لتح   ت 
لتعدرجبفة، ؛رصوف   تن مج ردرجبو محميب تع مجت ريه لتكف ي ت، ؛صد شويا 

 حة تو لتتوممرجة لتفووفة، ؛صد و   مل ت س9و   مل ت  كممفة ؛ 7لتدرلية  
لععودت لتدرلية عيى لتوومج لتمحفو لتعحيليو ؛لتوومج لتعتتجبو لتولدلنو، 

ة تو لتت مل ت لتفووفة لألخ ديوف؛روثيا علوة لتدرلية تو نملال لتلودلء تيش ؛  
و ن ئب ، ؛ر  رفسف  علوة لتدرلية إتى 94لتحكممفة ؛لتخ حة، ؛لتب تغ عددع  

لأل؛تى ض   ة ؛لألستم رتتجبفة، ؛بلد رحيلل لتوع ئج  ،فة عشملئفةمتومععلم   تج
 تم لتعمحل إتى     وفت لتكف ي ت لإلدلرجة لتعو راووم  لتوقف   تو كل مم 
لتوت الت لإلدلرجة لألربلة   لتعخ ف ، ؛لتعو ف ، ؛لتقف دة لتت مافة، ؛لتعفمج  

لء،  ل   يغا لتقفوة ؛لتوع  لةو ع مة ؛ضت؛رجة ؛جتب رملتتع  تو نملال لتلود
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و ؛رلوو ع و لتوسبة    لتكف ية 3,5تتوفت لتاب رلت رفتجب  عيى معمي   عيى مم  
لإلدلرجة للت  عوفة كبلتة. ؛عود لتوف رنة  لم در ة لألعوفة ؛در ة لتوو رية ربلم 
؛ مد تت؛   لومو ، مو  يلوو ضت؛رة ر مجت ريه لتكف ي ت تو  وفت لتوت الت 

عيى ريه لتوع ئج ر  رصوف   تن مج ردرجبو محميب تم ل لتغتض، لإلدلرجة، ؛بو ء 
؛صد سيصا لتدرلية إتى عدد مم لتعمحف ت ك    عوم ت ضت؛رة لالععو م 
  تقف دلت لإلدلرجة   تت مل ت لتفووفة، ؛ يتء  عا ء لتمل  ت لتعدرجسفة ؛لت يم 

لر لتعو يفممم  يعمتم  مو حب إدلرجة لالععو م   تووم لتوموو ن تل ألعوفة لألد؛ 
 م ، ؛؛ضت يف ي ت ردرجبفة ؛ربولم  مم صبل ؛زلرة لتعليف  لتل تو، ؛ نش ء متكي 
؛طوو يعمتى إعدلد  تلمج ردرجبفة ؛روفل ع  تو لتوت الت لتعليفوفة ؛لإلدلرجة، 

 ؛لالععو م  عفوف ت لتعدرجب ؛لاليعف دة مم لتعكومتم ف  لتحديثة تو ع ل لتوت ه.

و  لومل ت   ملنب لتع مجت لتوموو لتوفعت ة تلام 1،2007 درلية  لتوختتو .22
عل ة لتعدرجس   تت مل ت لتفووفةو.عدتا لتدرلية إتى رحديد  ملنب لتع مجت 
لتوموو تلام عل ة لتعدرجس   تت مل ت لتفووفة، كو  عدتا إتى ملتتة م  إلل ك   

لععود  عو ك تت؛   لم معغلتلت لتدرلية، ؛ليعخدم لتب    لتوومج لتمحفو، كو 
تو  وت لتبف ن ت عيى  دلة لاليعب نة لتعو راووا يعة مت الت عوت ر مجت 
لتبتلمج ؛لتوفترلت لتدرليفة، ر مجت لتعدرجس، ر مجت لتبح  لتليوو، رفوفة 
لتوليمم ت لإلتكعت؛نفة، ر مجت لتوو ري ت لإلدلرجة ؛لتقف دية، ر مجت سدمة 

مم  عا ء عل ة لتعدرجس تو لتوتعوت ؛ر  ر بففم  عيى علوة عشملئفة  سف ة 
خيف ت لتعتبفة   تت مل ت لتفووفة تو لتعخصص ت لتعتبمجة لتولوفةت مو عج ؛طت  
ردرجس،  حمه رتبفة، إدلرة رتبمجة، رخ ف  رتبمي، عي  نفس رتبمي نوم رلي و، 

و عام عل ة ردرجس رتبمي، ؛رمحيا لتدرلية 110رفوف ت لتعليف ، ؛بيغ  توم   
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ئج،   تزع     مت الت  دلة لتبح  رعترب ؛تفً  تألعوفة لتعو إتى  وية مم لتوع 
 صيا عيلم  تفتلت كل مت ه مم لتوت الت لتسعة عيى لتوحم لترو ت ر مجت 
لتبح  لتليوو، ر مجت سدمة لتوتعوت، ر مجت لتوو ري ت لإلدلرجة ؛لتقف دية، 

 فترلت لتدرليفة.ر مجت لتعدرجس، رفوفة لتوليمم ت لإلتكعت؛نفة، ر مجت لتبتلمج ؛لتو
و  لومل ت  و ء  تن مج ردرجبو مفعتح تع مجت  دلء مديتي 2007درلية  لتش ؛ش،  .23

لتلومم ؛مس عديم  تو لتت مل ت لتفووفة لتحكممفة تو ضمء ل عف   رم  
لتعدرجبفةو. عدتا لتدرلية إتى  و ء  تن مج ردرجبو مفعتح تع مجت  دلء مديتي 

ووفة لتحكممفة تو ضمء ل عف   رم  لتعدرجبفة، يم  تو لتت مل ت لتفدلتلومم ؛مس ع
؛لته مم سته رحديد لتوم رلت لإلدلرجة لتعو روثل ل عف   ت ردرجبفة  ي يفة 

يم  تو لتت مل ت لتفووفة لتحكممفة ؛تفً  د؛ضت؛رجة توديتي لتلومم ؛مس ع
ة تيوت الت لإلدلرجة ؛لتمظفتفة لتعو راووعم   دلة لتدرلية. ؛تعحفلت  عدلا لتدرلي

ليعخدم لتب    لتوومج لتمحفو، كو  لععود تو  وت لتبف ن ت عيى  دلة لاليعب نة 
و تفتة مثيا ص ئوة   توم رلت لإلدلرجة لتعو روثل ل عف   ت 54لتعو راووا 

ردرجبفة  ي يفة ؛ضت؛رجة توديتي لتلومم ؛مس عديم  تو لتت مل ت لتفووفة 
عيى علوة عشملئفة طبقفة مم لتحكممفة، رمزعا عيى يعة مت الت، ؛ر  ر بففم  

و 162مديتي لتلومم ؛مس عديم  تو لتت مل ت لتفووفة لتحكممفة  يغ  توم   
تتدًل، ؛بلد رفتجغ لتبف ن ت لتعو ر   ولم   ملي ة  دلة لتدرلية ؛رحيليم   ملي ة 

و رمحيا لتدرلية إتى  وية مم لتوع ئج مم  عوم     مديتي SPSS تن مج 
لتت مل ت لتفووفة لتحكممفة  ح  ة كبلتة إتى لتعدرال عيى لتلومم ؛مس عديم  تو 

لتوم رلت لإلدلرجة  شكل ع م. ؛تو ضمء نع ئج لتدرلية لتولدلنفة ر  رصوف   تن مج 
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ردرجبو مفعتح تع مجت  دلء مديتي لتلومم ؛مس عديم  تو لتت مل ت لتفووفة 
 لتحكممفة تو ضمء ل عف   رم  لتعدرجبفة.

و  لومل ت لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس 2008درلية  يللد، ؛ع ت ،  .24
 عيى لتامء إتف ء لتدرلية إتى  مدسل تيتمدة لتش مية تو لتعليف  لتت ملوو، عدتا

 لتلصت ؛مع يب رن، ر؛ح ؛لتووستوة مت لتوعتددة لتعدرجس عل ة عام  د؛لر

 مت لتعدرجسفة،  عا ء لتمل ة ؛ مدة لتوملفة  مدة  لم لتلتصة عتض إتى   إلض تة

لتعدرجس، ؛عدتا لتدرلية  ياً  إتى  عل ة  عا ء خف ي ت ر مجت  عوفة عيى لتعاخلد
لتعلتا عيى مل يلت لتتمدة لتش مية تو لتعليف  لتت ملو، ؛ ي تلب لتعووفة لتوموفة، 

 لتعدرجس  ل  عل ة عام  اد؛لر ؛عتصعم  لتتمدة مع يب ت لتدرلية  ؛ضحا ؛صد

عوصًتل    ععب رع   نفسم ، لتعدرجس عل ة  عا ء  مدة رع يب ةلتوملف  مدة    ربلم
لتتمدة، ؛صد ركيت لتدرلية عيى مت الت لتعووفة لتوموفة تو  رحفلت تو تل ال

 لتب  ث   مت الت لتعدرجس ؛لتبح  لتليوو ؛لتخدمة لتوتعوافة ؛لإلدلرة، ؛لععود

 لتش مية ؛مع يب ت لتتمدة مفممم رحيلل عيى يلعود لت ي لتو تي  لتمحفو لتوومج

 ر مجت  عوم لتت ملو، ؛صدما لتدرلية عددل مم لتعمحف ت    تعليف  ليعخدلمن

 لتوموو تيووم د؛رلت لتت ملو، ؛عفد لتعليف  تو لتش مية لتتمدة ؛ ف تة مفتدلت

  د؛لرع  ؛طبفلة ةلألخ ديوف لتو يسة   بفلة  مدا ربصلتع  لتعدرجس عل ة ألعا ء

 ؛لالرت ع ت لتول را لتعدرجس عل ة  عا ء ؛ خس ال . ف تم  ؛مس متف رم  لتوعمصلة

 لتفت ئفة لتعحمالت مت لتعكفف عيى  د؛لرع ، ؛ ع نعم  ألدلء لتتزمة ؛لتوم رلت

 .مم مم  طبفلة رفعالم  لتعو ؛لتات؛رجة

 و ء  تن مج تيعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة (تو  لومل 2008درلية  لتسو ؛ي، .25
مء مدسل لتتمدة لتش ميةو. عدتا لتدرلية إتى  و ء رلي تو ض لتعدرجس  ت ملة
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 تن مج مفعتح تيعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس  ت ملة رلي تو ضمء مدسل 
لتتمدة لتش مية، مم سته ملتتة در ة لمعتك  عا ء عل ة لتعدرجس  ت ملة رلي 

يوو ؛سدمة توع يب ت لتعووفة لتوموفة لتتزمة تم  تو مت الت لتعدرجس ؛لتبح  لتل
و 0,05لتوتعوت، ؛ملتتة م  إلل ك   عو ك تت؛  دلتة إ ص ئفَ  عود مسعمم دالتة 

 مه ليعت  ة لتللوة عيى تفتلت ؛مت الت لألدلة، رليم تبلض لتوعغلتلت 
لتوسعفية، ؛صد لععود لتب    عيى لتوومج لتمحفو ؛ركم  متعوت لتبح  لألحيو 

 ملة رلي، ؛ر   س   وفت  تتلد مم  وفت  عا ء عل ة لتعدرجس لتفووللم  ت
لتوتعوت لألحيو ك مًت علوًة تيبح ، ؛ليعخدما لاليعب نة  دلة تتوت لتبف ن ت، 
؛جعاه مم سته نع ئج لتدرلية    در ة لمعتك  عا ء عل ة لتعدرجس  ت ملة 
رلي تيوع يب ت لتوموفة لتتزمة تم  تو مت الت لتدرلية تو ضمء مدسل لتتمدة 

و 63ش2سعمم لألدلة  اخويم  صد  يغ معمي م  لتحس  و  شكل ع م  لتش مية عيى م
؛عم معمي   س  و در ة لالمعتك يفن رلبت عوم  لتدالتة لتيف فة معمي ة. 
؛نعفتة تم ل لتفصمر تفد ص م لتب     بو ء  تن مج يمدا إتى رووفة مم رلت 

لا ع مة، و  عد3 مم ؛صدرلت  عا ء عل ة لتعدرجس تو مت الت لتدرلية يعكم  
و ممضمعً ، 37و مت الت، رشعول عيى  3 عيى و عدت  رفصليف ، ممزعة 37؛ 
؛؛ي ئل  و  ييمبً .18 لتوفعت ة و مفتدًة. ؛ك نا  ي تلب روفل  لتبتن مج 412؛ 

و 480 لتبتن مج و ؛ي ئل. ؛بيغ إ و تو ي ع ت 10 لتوفعت ة روفل  لتبتن مج 
و 120لتبتن مج  ًة. ؛  و تو مدة و  يس240؛  و تو  يس ت لتبتن مج   ي عًة.

يممً . عيى    يع  روفل  لتبتن مج سته مدة زموفة صدرع  سوس يوملت رفتجب . ؛صد 
رمدا إتى  ليعتلرفتفة ؛حا لتدرلية  ات؛رة ؛ضت يف ية ؛لضحة ؛س ة 

إ دلث لتع مجت لتوموو تدم  عا ء عل ة لتعدرجس   تت ملة كو  صدما لتدرلية 
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لء درلي ت ؛بحمث مسعفبيفة، موم   ح  مو  ل تو إ دم  لض لتوفعت  ت إل ت 
؛بح  يمدا إتى  و ء  تن مج تيعووفة لتوموفة تيقف دلت  لتت مل ت لتفووفة لألستم.

 ة   تت مل ت لتفووفة تو ضمء مدسل لتتمدة لتش مية.لألخ ديوفلإلدلرجة 

ة لألخ ديوف؛لصت لتعووفة لتوموفة تيقف دلت و،  لومل ت 2009درلية  لتخ لب،  -
عدتا ؛   ت ملة حول ء تو ضمء مدسل لدلرة لتتمدة لتش مية تو لتعليف  لتت ملو.

ة  ت ملة حول ء لألخ ديوفلتدرلية لتى لتعلتا عيى ؛لصت لتعووفة لتوموفة تيقف دلت 
تو ضمء مدسل لدلرة لتتمدة لتش مية تو لتعليف  لتت ملو ؛ليعلتض لع  لتعحدي ت 

لتوموفة ؛لتعلتا عيى ل؛تمج ت لتعووفة لتوموفة تو  لتعو رلم   تلمج لتعووفة
 –لتعخ ف  لاليعتلرفتو  -  لتقف دة لتت مافة ت؛عو ،مت الت لتدرلية لتوحددة

كشفا نع ئج لتدرلية عم ل  لتملصت لتخدمة لتوتعوافةو، ؛  – لألخ ديوو لتوش  
ك يفة  ة  ت ملة حول ء غلتلألخ ديوفلتح تو تبتلمج لتعووفة لتوموفة تيقف دلت 

؛رشكل ع و لتوعفتة م شتل ؛لضح  توفا  تلمج لتعووفة لتوموفة ؛ضل  متئوعم  
 خو  ؛كفف و تح   ت لتع مجت ؛لتعحدي ، عيى لتتغ  مم رغبة لتقف دلت تعيفو 
 تلمج لتعدرجب ؛لتعاعلل   يعوتلر تو مت الت لتدرلية لتوحددة ؛غلتع  تتتت مسعمم 

ت   تزع  ك   لتدرلية عدد مم لتعمحف ت صدما؛  .لألخ ديوولدلئم  لالدلري ؛ 
ة مم سته عفد د؛رلت ردرجبفة تو لألخ ديوفلالععو م   تعووفة لتوموفة تيقف دلت 

لع دة لتو ت تو لتتملنب لتعشتجافة ؛لتعو فوفة لتوعليفة ، ؛ مت الت لتدرلية
د لتف ت ليت ؛    تحملتي ؛لتعتاف ت ؛رب م    تد؛رلت لتعدرجبفة ؛بتلمج لتعووفة لتوموفة.

؛لالدلرجلم ؛لعا ء عل  ت  لملألخ ديولمو يبة النعف ء ؛لسعف ر ص دة لتوسعفبل مم 
لنش ء متكيل س ح  تعدرجب لتقف دلت ، ؛ لتعدرجس ؛لعدلدع  ؛ردرجبم   شكل مسعوت

  صس يسوى   خ ديووليعحدلث صس  ، ؛ ة ؛لالدلرجة تو لتت مل ت لتفووفةلألخ ديوف
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تت مافةو، يعمتى لعدلد ك در معخصا تو لدلرة لتعليف  لتقف دة لتت مافة  لالدلرة ل
 لتل تو.

رفمج  كف ءة لألدلء لتعدرجسو ألعا ء عل ة لتعدرجس و، 2011درلية لتسمدي،   .26
ا لتدرلية لتى عدت، تو كيف ت لتعتبفة   تت مل ت لتفووفة تو ضمء مل يلت لتتمدة
ا ء عل ة لتعدرجس إتى رلتا مل يلت  مدة كف ءة لألدلء لتعدرجسو لتتزمة ألع

 كيف ت لتعتبفة، ؛لتكش  عم مدم رملتت ع و لتول يلت تو لألدلء لتعدرجسو 
ألعا ء عل ة لتعدرجس  كيف ت لتعتبفة تو لتت مل ت لتفووفة، ؛ك ل ؛ضت رؤم 
مسعفبيفة مفعت ة تعووفة ؛ر مجت كف ءة  دلء  عا ء عل ة لتعدرجس تو ضمء نع ئج 

كمنا علوة لتبح  مم  عا ء عل ة لتعدرجس ر، رحيلل ؛لصت  دلئم  لتعدرجسو
؛تعحفلت  عدلا    ملة عوتل  تو لتتوممرجة لتفووفة، –؛لت تال  كيف ت لتعتبفة 

ص م لتب     أعدلد ص ئوة  كف ءلت لألدلء لتعدرجسو ؛تفً  تول يلت ؛م شتلت  ،لتبح 
كف ءة  –سوسة مت الت عوت   لتكف ءة لتشخصفة ؛لتوموفةراووا لتتمدة 

كف ءة  -كف ءة إدلرة لتعف عل لتصفو -كف ءة روفل  لتعدرجس –لتعخ ف  تيعليف 
و  138مم   ، ؛صد ركمنا لتف ئوة  صمررم  لتوم ئفة لتعفمج  ؛لتعغ ية لتتل لة و

 عم عدد  ، ؛كشفا لتدرلية و ماف ر  مدة ردرجس 25م شتًل ييمكفً  ممزعة عيى   
مم مو رية مل يلت  مدة كف ءة لألدلء لتتلعم توسع ملصت تمم لتوع ئج لتوعليفة  

 عا ء عل ة لتعدرجس  كيف ت لتعتبفة، ؛جوكم ريخفا  ع  لتوع ئج  تدم لتعدرجسو
 تارولتعو ر  لتعمحل إتلم  يفو  ي

 غيب  تتلد لتللوة ت  يصل مسعمم  دلئم  إتى لتوسبة لتواف رجة لتوحددة تتمدة لألدلء  -
 .لتعدرجسو
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 ،تكف ءلت لتعدرجس تدم  تتلد لتللوة ك    در ة معمي ةإ  مسعمم لألدلء لتل م  -
؛  ءت كف ءة إدلرة لتعف عل لتصفو تو لتوتربة لأل؛تى ؛تت رفديت مسعمم  دلء  تتلد 

،    لتكف ءة لتشخصفة ؛لتوموفة،    كف ءة تيعليف لتللوة تم ، ريعم  كف ءة لتعخ ف  
 درجس.لتعفمج  ؛لتعغ ية لتتل لة، ؛ سلتًل كف ءة روفل  لتع

إ  مسعمم لألدلء لتل م تول يلت  مدة لتعدرجس تدم  تتلد لتللوة ك    در ة  -
؛صد   ز ماف ر شلالتعيلم   تسيمك ؛لتقف  لألستافةش لت ي يوعوو تيكف ءة  ،معمي ة

لتشخصفة ؛لتوموفة عيى لتوتربة لأل؛تى ضوم مل يلت  مدة لتعدرجس، كو    عل 
ليف  تو لتعدرجسش لت ي يوعوو تكف ءة روفل  ماف ر شرمظفف ؛ي ئل ؛ركومتم ف  لتع

 لتعدرجس عيى لتوتربة لألسلتة.

إ  مسعمم لألدلء لتل م تو شتلت نملفة لألدلء لتعدرجسو تدم  تتلد لتللوة ك    در ة  -
شحف غة محعمم لتوح ضتة تو شكل ييسية  معمي ة. ؛صد   ز لتو شت لت ي نصنت

 تال إتى م  ييلم   شكل مو فوش لت ي مم لتحيف ت لتفكتجة  حل  راس  كل  يفة لت
يوعوو تواف ر لإلعدلد لتتلد تيوح ضتة عيى لتوتربة لأل؛تى ضوم م شتلت لألدلء 

شيخصا ي ع ت مكعبفة إلرش د لت تال  لتعدرجسو، ؛  عل لتو شت لت ي نصنت
تي تال عيى  لألخ ديوو؛  تغ لت تال  وملعلدع ش لت ي يوعوو تواف ر لإلرش د 

 سلتة.لتوتربة لأل

و  لم  عا ء  0,05عدم ؛ مد تت؛  للت دالتة إ ص ئفة عود مسعمم دالتة    -
تت؛  رىليم توعغلت لتدر ة ، مت ؛ مد لألخ ديووعل ة لتعدرجس رىليم توعغلت لتفس  

 ؛لته تص ته  عا ء عل ة لتعدرجس ل؛ي در ة  يع ل مش رك.  ،لتليوفة
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ألدلء لالدلري تيقف دلت و،  لومل ت ر مجت كف ءة ل2016درلية  لتسمدي،  .27
ة   تت مل ت لتفووفة تو ضمء مع يب ت لتعووفة لالدلرجة لتول حتة.، لألخ ديوف

ة لألخ ديوف؛رمدا لتى رفدي  رؤجة مفعت ة تع مجت لتكف ءة لالدلرجة تدم لتقف دلت 
لتوعحدة   لتمالي تتو لتت مل ت لتفووفة، ؛رو ؛تا لتدرلية سبتلت ع توفة، مثلت 

ت ل    تزع ليعتلتف و. ؛كشفا عم عدد مم لتوع ئج،  –كودل  –لنتيعتل  –لالمتجكفة 
ة تو لتت مل ت لتفووفة تكف ءلت لألخ ديوفمسعمم لالدلء لتل م تيوو رية لتقف دلت 

لالدلء لالدلري لتوو طة  وت الت عويم  ك    در ة معمي ة، ؛مسعمم لألدلء ع ل 
رلد  مدة لألدلء لإلدلري يوة غلت متدي  در ة كبلتة تو لتلصت لتح تو لت ي 

مم يو رن، ؛مم    ت   ع الء لتف دة  ح  ة تويجد مم لتعدرجب ؛لتعاعلل لتقف دي 
ضوم عويف ت لتعووفة لإلدلرجة تو يبلل رتت لتكف ءة لإلدلرجة تديم  تعصل لتى 

 مسعمم لتعوكم ؛لالرف  .

وفة لإلدلرجة عيى ة تو لتت مل ت لتفووفة لتى  تلمج لتعولألخ ديوفرو ت لتقف دلت  -
لنم   تلمج للت  عوفة ع تفة  دل مم شانم     رفلد تو رتت كف ءة  دلئم  لإلدلري، 
؛لنم   ح  ة مسعوتة تعيفو ميجد مم ع و لتبتلمج مم   ل رووفة ؛ر مجت مسعمم 

  دلئم  لإلدلري لتح تو ؛لتوسعفبيو.
 نحم لتفووفة لتت مل ت رم ن ضت؛رةت   تزع ؛صدما لتدرلية عدد مم لتعمحف ت  -

 ر مجت يفو  ال  ملنبن  وخعي  لإلدلري  لألدلء ر مجت عويف ت ؛رو ف  رخ ف 

 .لتت ملة ص دة تدم لإلدلرجة لتكف ءة

 لتت مل ت تف دة لتوموفة لتعووفة  عحفلت لتخ حة ؛لألن وة ؛لتيملئه لتفملنلم يم -

 ضت؛رة عيى لتعاخلد مت لته  عيى لتوشتلة لتو  مفة ءلت تللإل ؛رسملل لتفووفة،
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 عل ة عام تعتصو لً  رئفس لً  شت  لإلدلري  لتلولرلت مم  عيى لتعدرال يصبه   

 .لتت ملة تو اف دي موصب تعمتو لتعدرجس

 مت لتفووفة    تت مل ت ةلألخ ديوف لتقف دلت  دلء ؛ت عيفة خف ءة  عفمج  لالععو م -

 رفمج  عويفة تو ؛؛لضحة ممضملفة مل يلت عيى مبوفة عيوفة  ي تلب لرب ل ضت؛رة

 .لألدلء

   تت مل ت ةلألخ ديوف لتقف دلت السعف ر ؛لضحة ؛ عدلاليعتلرفتفة  س ة ؛ضت -

 ؛لتخبتة لتكف ءة إتى رسعود عيوفة  ول يلت رترب   ديدة مملحف ت عيى  و ءً  لتفووفة

 .؛لتلويفة لتليوفة

 لتت مل ت تو ةلألخ ديوف لتقف دلت عول ت بفلة ؛لضه ؛ظففو رمحفف إيت د -

 خل ع رت عيى لتويف ة لالسعص ح ت يفست لإلدلرجة مسعمج رم   وخعي  وفةلتفو

 ؛مس ؛تف ت مم م مم رع يبن ؛م  إدلرجة ؛ دة خل سصمحفةمتلع ة  مت موم  

 .اف دية

 لتليوو لألدلء  مجتر  تلمج ؛د؛رلت إلص مة ؛مو وة ؛لضحة ليعتلرفتفة ؛ضت -

 مجلتبتل ع و رعتكي  حل  لألصس م  م لتكيف ت  م لتت ملة مسعمم  عيى يملء   ؛لإلدلري،

 .لإلدلرجة خف ءرم  ؛رووفة لتت ملة تو ةلألخ ديوف لتقف دلت  دلء رحسلم عيى

   و ء تو  دلئم  ؛ر مجت لتت ملة ص دة إعدلد رعمتى معخصصة ردرجب تلخيم إنش ء -

 مو حب تعمتو لتعدرجس عل ة  عا ء راعلل ؛ك ل ،   تف لتوم مدة تيقف دلت لتخدمة

 .مسعفبتً  لتت مافة لتو يسة إط ر تو اف دية

 مت لتفووفة، لتت مل ت  لض تو لتوم مدة لألخ ديوو لتع مجت تلخيم د؛ر رفللل -

 لتتزمة لتعسملتت ؛رفدي  ركي، ل لت  ع و تو تألدلء لتوسعوت لتعحدي  عيى لتعتكلي
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 لتو تو لتدع  ؛رمتلت لتعدرجب، مت ه تو لتكف ءة للت   تكملدر ؛ري؛جدع  تم ،

 .توت  م  لتوو يب

 مت ه تو لتول حتة تلر لتع م  توو صشة لتلول ؛؛رش لتود؛لت ؛رو ف  تلتلتو رو عفد  -

 لإلدلرجة لتعووفة مت ه تو لتوسعتدلت مو صشة ؛ك ته لتت ملو، لإلدلري  لتلول

 لتو روتلت تو لتت ملة ص دة توش ركة لتتزمة لتعسملتت رفدي  مت لتقف دي، ؛لتعدرجب

 .لتد؛تفة  ؛ لتلتبفة  ؛ لتوحيفة

تلمج    ع بلت رمع  لتعو ؛لتل توفة لتلتبفة لتت مل ت مت لتفووفة لتت مل ت رل ؛   -
 تلتلتخب رب ده  غتض لتت ملة، ص دة  دلء خف ءة تع مجت ن  ه  شكل لإلدلرجة لتعووفة

لتوب شتة تو ر بلت مم رلت لتلول    تخبتة ةلألخ ديوف لتقف دلت ؛ري؛جد لإلدلرجة،
 لالدلري لتت ملو.

 المهنية من منظور االنتاج الفكري االجنبي. التنميةثانيا: 
يفو  ييو عدد مم ميخص ت لال ح ث ؛لتدرلي ت لتعو ر تصا تومضمل لتعووفة   

 لتوموفة تو لتعليف  لتت ملو، تبلض لتبيدل  لال وبفة، ك الروت
 

ردرجب  عا ء لتمل ة  تو  تج  نف   لومل ت (Brown & Atkins,1986) درلية  .1
و م يسة رليف  67شويا   -درلية مسحفة -و لتعدرجسفة   تت مل ت لتبتج  نفة

ع ه تو  تج  نف ، عدتا لتدرلية إتى لتعلتا عيى لال عف   ت لتعدرجبفة ألعا ء 
مج لتعدرجب، ؛ل ت لتحملتي عل ة لتعدرجس   تت مل ت لتبتج  نفة، ؛مع يب ت نت ح  تل

؛لتوك تآت عيى لتوش ركة تو  تلمج لتعدرجب ؛لتعاعلل، ؛صد  خدت نع ئج لتدرلية 
عيى ضت؛رة إيت د  ملتي تحامر لتعدرجب ؛  دلث  فكل إدلري مو يب ؛رحديد 

 عدلا ؛لصافة ؛رحفلت لال عف   ت لتوعصمرة ؛للت لتلتصة  اعو ه عل ة لتعدرجس،  
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؛ لت لتصية   تومضمل  شكل ؛لضه، ؛ل  ركم  لتد؛رلت عويفة  ؛ل  يكم  محعملع 
؛ص  ية تيع بلت، ؛ل  ركم  مبوفة عيى  ي   لتوشكتت، ؛ل  روعفل مم لتوشكتت 
لتوحددة إتى لاليعتلرفتف ت ؛لتو تج ت لتل مة، ؛رمتلت ردرجس ريفت لتوسعمم تو 

، ؛صد رمحيا لتد؛رلت ؛ شتلك مدريلم مم  وفت لألصس م تو لتوش   لتعدرجبو
 لتدرلية إتى ؛ضت  تث ليعتلرفتف ت رئفسفة يوبغو لالتعيلم  م  ؛عوت 

لأل؛تىت لععتلا لتت مل ت   تعدرجب، ؛موه لتوك تآت تيوشعتكلم تو رفدي  لتعدرجب، 
؛ع و لتوك تآت ؛لتتملئي صد ركم  م تفة ؛صد ركم  ملومجة  يا ، أل  صيلت مم 

 يجيل صمج  تيت؛ح لتولومجة ؛  تيل تيلول. لتثو ء ؛لتعفديت يوكم    يشكل رل
لتث نفةت لععتلا لألصس م   تعدرجب ؛موه لتوك تآت تيوعدربلم، ؛متة  ستم صد ركم  

 لتوك تآت م تفة ؛تكم ال يفل  عوفة عم لته إ س   لتفتد   تعفديت تو  يفلين.
معومعة  لتث تثةت لتلول عيى    ركم  ؛ص ئت لتعدرجب تو  د للرم  موعلة ؛متيجة  ي

   توك تاة، ؛عو  ربتز  عوفة لتوك تآت لتو دية ؛لتولومجة.
 
  تلمج ر مجت لتمل ة لتعدرجسفة تو   ملة  تو  لومل Pellert, 1996درلية   .2

تللو و، ؛لتعو عدتا إتى لتعلتا عيى  تلمج لتعووفة لتوموفة ألعا ء لتمل ة 
و ، ؛لتعلتا عيى  ي تلب لتعدرجسفة  ومعلم  لتليوفة ؛لإلدلرجة ؛لته تو   ملة تلل

لتبتلمج لتوفدمة، ؛ ي تلب لتعفمج  لتوعبلة تو رفمج   دلء ؛كف ءة لتمل ة لتعدرجسفة تو 
لتت ملة، ؛صد  ظمتت نع ئج لتدرلية    ؛رش لتلول ؛لتسوو رلت لتوفدمة صد ي عوا 
تو رحسلم لتلتص ت ؛رم لت لالرص الت  لم  عا ء لتمل ة لتعدرجسفة تو لتت ملة 

 مة ؛بلم لتت ملة ؛لتوتعوت مم  مة  ستم. مم  
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 لتح   ت لتتزمة تيووم لتوموو ألعا ء تو لتوميممة  هHancock,1998درلية    .3
عل ة لتعدرجس تيقف م  مظففة لتعدرجس تو لتت ملةو.عدتا لتدرلية إتهى لتعلهتا عيهى 

،  ههههمه Old Dominionرصههههمرلت  عاهههه ء عل ههههة لتعههههدرجس لتوهههه صعلم  ت ملههههة 
تزمههة تووههمع  لتوموههو تيقفهه م  مظففههة لتعههدرجس تههو لتت ملههة، كوهه  عههدتا لتح  هه ت لت

؛تعحفلههت  عههدلا لتدرليههة ليههعخدما ، إتههى رحديههد لألعوفههة لتوسههبفة تعيههه لال عف  هه ت
لتب  ثههة لتوههومج لتمحههفو مسههعللوة  ايههيمال دتفهه ي كههادلة تتوههت لتبف نهه ت، ؛لتعههو رهه  

تههو لتبحهه  رهه  لسعفهه رع   و عاههم عل ههة رههدرجس  روههمل  ههتث د؛رلت57ر بففمهه  عيههى 
  تجفهههة مفصهههمدة، ؛بلهههد رفتجهههغ لتبف نههه ت ؛رحيليمههه    يهههعخدلم لأليههه تلب لإل صههه ئفة 

و 16لتوو يبة  يفتت لتدرلية عهم عهدد مهم لتوعه ئج مهم  عومه   نهن ره  لتعلهتا عيهى 
   ة مم لال عف   ت لتتزمة  تيووم لتوموو ألعا ء عل ة لتعدرجس مثلت ليعخدلم 

تعليهههف ، لتعل مهههل لتفلههه ه مهههت لت يبهههة، ر هههمجت لتوفهههترلت لتدرليهههفة، لتعكومتم فههه  تهههو ل
 لههه   ملاليهههعتلرفتو، ؛مهههلتعم فهههن، لتومههه رلت لتشخصهههفة،   إلضههه تة إتهههى لتعخ هههف  

لألعوفة لتوسبفة تعيه لال عف  ه ت رمحهيا لتدرليهة إتهى    لتعهدرجب عيهى ركومتم فه  
؛دعههه  لتت ملهههة تيعفهههتغ لتعليهههف  يلهههد مهههم  عههه  لال عف  ههه ت، ؛جيفهههن مسههه عدة لتهههيمتء، 

لتليوهههو مهههم   هههل  اهههمر لتسهههوو رلت،  ههه  إدلرة لتمصههها ؛ممههه رة لتقفههه دة،  ههه  ممههه رلت 
لتعهههههدرجس لتوخعيفهههههة. ؛ خهههههدت لتدرليهههههة عيهههههى    عوههههه ك لررب طهههههً   هههههلم لتح  هههههة إتهههههى 
لتوليمم ت ؛لتول را لتخ حة   تعتمليلت ؛لالرص الت ؛بهلم رخصها عاهم عل هة 

تعههدرجب عيههى ركومتم فهه  لتعليههف  ؛بههلم يههم عاههم لتعههدرجس، ؛كهه ل  ههلم لتح  ههة إتههى ل
عل ة لتعدرجس،   إلض تة إتى    عو ك لررب طً   لم لتح  ة إتى  ي تلب لتعل مهل مهت 

 لت يبة ؛نمل لت يبة  نفسم .
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و، ؛لتعو عدتا إتى لتعلتا عيى ل ت لتعغلتلت  ,.2000Marshal et alدرلية   .4
لال عف   ت لتوموفة تألخ ديوللم، ؛صد لتح د ة تو لتوتعوت ؛مدم لنلك يم  عيى 

تو مت ه   ً  عوف لً رمحيا إتى    ر مجت لتولتتة ؛لتوم رلت لتقف دية ؛لإلدلرجة  مت 
لتلول، ؛ل  لألتتلد لتل ميلم يحع  م  إتى ر مجت مل رتم  ؛مم رلرم  لإلدلرجة، ؛ل  

بم  لتف دة، لم ي مت؛  صدرل  سف   مم لالععو م   ألد؛لر لتعو ييللألخ ديولع الء 
؛ك ته تأنم  يولي؛   لم لألنو   لتوخعيفة مم لتقف دة ؛لإلدلرة تو ضمء لررب   ع و 
لألد؛لر  ف عيفة لتلول،  ل  رتكي ع و لتصمر عيى عويفة لتعخ ف  ؛لتعوسلت 
؛لتع بلت ؛لتعفمج  ؛رمحو  ات؛رة رصوف  ؛ر مجت ؛ر بلت ليعتلرفتف ت لتعووفة 

لم  مدا إخس  م  لتوم رلت لألخ ديولعل ة لتعدرجس  لتوموفة لتعو ردع  كل  عا ء
 ؛لتولتتة لتتزمة إلدلرة م يس ت لتعليف  لتل تو .

 

و تو لتمالي ت لتوعحدة لألمتجكفة ؛لتعو عدتا إتى  ف   (Steinert,2000درلية  .5
 ع  لتعحدي ت لتعو رمل ن ر مجت لتكيفة تو لتفت  لتح تو، ؛لالرت ع ت لتوسعفبيفة، 

لتووع ز، ؛ك ته  لألخ ديوو؛لتعلتا عيى مس عوة  تن مج لتع مجت تو رمتلد لإل دلل 
ى حللد ركومتم ف  لتعليف  ر مجت مم رلرم  لتقف دية لإلدلرجة، ؛رليجي صدرلرم  عي

؛لتحميبة، ؛ر مجت مم رلت لالرص ه تديم ، مم   ل لتمحمه  م  إتى لال عتلا 
؛ ش رت لتدرلية إتى     لتبتلمج لتع مجتجة لت مجية لألمد  خثت ت عيفة تو ، لتوموو

رليجي لتووم لتوموو تدم  عا ء لتمل ة لتعدرجسفة مم لتبتلمج لتفصلتة لألمد، ؛   
تبتن مج يتب    يتتي عيى نحم غلت متكيي، ؛   يس ع  ل؛ي لتترب روفل  ل

ة لتليف  تو  تلمج لتع مجت عيى لتوسعمم لتمطوو ؛لإلصيفوو ؛لتد؛تو، ؛عود لألخ ديوف
رصوف   تلمج لتع مجت يتب    رفمم عيى لال عف   ت لتفليفة ألعا ء عل ة 
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؛ د ف رم ، ؛ك ته يتب    لتعدرجس، ؛جييم لتوملءمة  لم لتبتن مج ؛ ف تة لتو يسة 
س  تو لتحسب       ت لتسم  ؛م شتلرن، ؛   ال يغفل لتبتن مج لسعتا لتكيف ت   ر

؛ل عف   رم ، ؛   يع  روفل  لتبتن مج مم سته مس ص ت يفمم  عدرجسم  سبتلء، 
؛ل عو ع ت شمتجة تألعا ء، ؛  تلء لتيف ءلت لتبلوفة، ؛لتقف م   تبحمث ؛ ؛رل  لتلول 

ت لتبتن مج، مت لتعتكلي عيى لتعلي  لت لرو، ؛عيى لتبتن مج    يتكي عيى تو مت ال
رفدي  لألممر لتلويفة  خثت مم لتو تجة، ك ته يتب لتقف م  لويف ت رفمج  ش مية 

يى    ؛ع ،تيبتن مج تيمصما عيى لإليت  ف ت ؛  تلئم ، ؛ملتتة لتسيبف ت إلنم ئم 
؛جتب عيى لتو يسة    رسعوت تو دع  يكم  لتعفمج  صبيفً  ؛مت يفً  ؛بلديً ، 

لألعا ء لت يم ي مر؛   نفسم ، ؛جتتلم  مم مسعمم  دلئم  توم مم  لتوخعيفة 
 ؛بشكل مسعوت. 

 
؛لتعو رو ؛تا مفممم لتعووفة لتوموفة ؛لتد؛ر لت ي ريابن  Kent, 2001):درلية    .6

  ععب رع   تو ر مجت ؛رليجي  مدة لتعدرجس، كو   تفا لتامء عيى لتعووفة لتوموفة
ع مت ع م  تو رحفلت لتعملز   لم لتو تجة ؛لتع بلت، ؛رحمجل لتو تجة إتى ردرجب 
 تال ؛ر بلت تل ه تم  عيى لرض لتملصت، ؛ ددت لتدرلية متومعة مم لتوعغلتلت 
لتعو رس عد عيى رفللل  تلمج لتعووفة لتوموفة ؛لتعو يتب لالععو م  م  مم سته 

وعغلتلت تو لتولعفدلت ؛لألتك ر لتس ئدة تدم لتوعدربلم لتف دة، ؛رعوثل  ع  ريه لت
 مه لتعووفة لتوموفة، ؛مدم ليعلدلدع  تيوش ركة تو ريه لتبتلمج ؛صدررم  عيى 

 لألخ ديوولاليعفل ال لتك مل توب دئم  ؛ عدلتم  ؛مو ري رم ، ؛لتوو و لتعو فوو 
، ؛ ؛حا لتدرلية تيت مل ت، ؛مدم رملتت لتدع  لتوتعولو تبتلمج لتعووفة لتوموفة

 ات؛رة رتكلي لتقف دلت عيى رحفلت لتتب  ؛لتعملز   لم  تلمج لتعووفة لتوموفة 
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؛رمضفه لتلتصة لتتلدة  لوم  ؛بلم  مدة عويلعو لتعدرجس ؛لتعليف  ؛ مدة لإلدلرة، 
؛ خدت نع ئج لتدرلية عيى  عوفة لتعووفة تو رحسلم لألدلء ؛د؛رع  كل مل مس عد 

 تعليف  ككل .تو رحسلم مسعفبل ل

 

و، ؛لتعو عدتا إتى لتعلتا عيى Katsinas & Kempner, 2005درلية   .7
لتبتن مج لتوموو تو لتت ملة، ؛لت ي يلد  عا ء لتمل ة لتعدرجسفة تعمتو مو حب 
لتقف دة تو لتوتعوت لتت ملو،   يعخدلم  ييمال لتحملر ؛لتوو صشة  لم لتل ميلم مم 

ة   تت ملة، ؛مم  ع  م   يفتت عون لألخ ديوفة ؛ لتمل ة لتعدرجسفة ؛لتوو حب لإلدلرج
لتوع ئج لتلو ية  ع مجت لتقف دة لتعو رتكي عيى لتووم لتشخصو ؛لتوموو تألتتلد، 
؛لتقف دة لتعو رمدا إتى    ؛ظففة لتت ملة روصب عيى  غتلض لتعلي  ؛لتعليف  

لتت ملة، ة لتعو رفدمم  لألخ ديوف؛ر مجت لتوتعوت، ؛جكم  لته مم سته لتبتلمج 
 ؛لتعووفة لتوموفة، ؛ر مجت لتووم لتوموو لت ي يفمم عيى ر مجت لت لت.

 
و تو لتمالي ت لتوعحدة لألمتجكفة  لومل  رفمج  لتح   ت Weir,2006درلية   .8

لتوموفة تودريو لتت مل ت لتوموفة تو آرجي ؛ن  لا.  ل  عدتا لتدرلية إتى 
، ؛ن  لاعدرجسفة تو كيفة آرجي لتعلتا عيى لتح   ت لتوموفة ألعا ء لتمل ة لت

؛لععود لتب    عيى لألييمال لتوسحو مسعخدمً  لاليعب نة لتوفعم ة. ركمنا علوة 
عل ة ردرجس، ؛ ش رت نع ئتم  إتى    عو ك    ة  و عام220  لتدرلية مم

ر مجت لتمظ ئ  يعاوم تيودريلم تعحسلم كف ي رم  م  يع يب ؛ مد  تن مج 
   تو لتت ملة. ؛لألعو ه لتعو يفممم   م

 



 101 

؛لتعو عدتا إتى رفلف   تلمج لتعووفة لتوموفة ؛لتعو رفمم  Belzer,2005)درلية   .9
عيى مت يعلم لأل؛تىت رفلف  لتلتصة  لم لتتؤجة لتخ حة   تعووفة لتوموفة ؛د؛رع  تو 

 .ة ؛لإلدلرجة تيوشعتكلملألخ ديوفلتعا لت عيى لتفل تف ت ؛لتوو ري ت 

تلمج لتعووفة لتوموفة عيى لتو  م لتمفكيو لتل م تيعليف  تو لتث نفةت درلية را لت  
؛الية  وسيف نف  لألمتجكفة، ؛رمحيا لتدرلية إتى ضت؛رة لتعتكلي عيى  و ء ؛رشكلل 
لتثف تة لتل مة رت و لتعووفة لتوموفة، ؛ضت؛رة رليجي يبل ؛صوملت لتوش ركة تو 

لتوموفة تكل لتوشعتكلم، تل تلعم ، ؛ضت؛رة لاليعت  ة توع يب ت  تلمج لتعووفة 
؛ عوفة رحفلت لتعملز   لم متومعة لتوملرد لتعو يع  رمتلتع ، ؛لتتمد لتوب ؛ه 

عيى ع  ؛رليجي را لت  ع  غتض رو ف  تل تف ت رفلف  لتعووفة لتوموفة، ؛ عوفة ر مجت 
لتوو ري ت لتفتدية تيوشعتكلم ؛عيى لتمف خل لتعدرجبفة تيبتلمج، ؛ضت؛رة  و ء متعوت 

 .فمم عيى لتعفلف  لتوعملحل ؛لتوسعوت تفل تف ت لتعووفة لتوموفةمموو ي
 

و،  لومل   إدلرة لتع مجت لتمظففو تمل ة لتعدرجس تو (Stephen, 2007درلية  .10
لتت ملةو،   تجا ع و لتدرلية عيى   ملة عيسوكو تو تيودل، عدتا إتى لتمصما 

يى ر مجت  عا ء عيى مدم ت عيفة لتيتوة لتع مجتجة   تت ملة تو لتوس عدة ع
لتمل ة لتعدرجسفة، ؛اف   مدم كف ءة  تلمتم ، ؛كفف رس ع  ريه لتبتلمج لتع مجتجة 
تو رتت لتكف ءة ؛لتتمدة لتعليفوفة تم الء لألعا ء. ؛رو ؛تا لتدرلية لت ت  

ة ألعا ء عل ة لتعدرجس، ؛ر   وت لألخ ديوف؛لتمي ئل لتوخعيفة تع مجت لتكف ءة 
 نة ؛زعا عيى  عا ء لتمل ة لتعليفوفة، ؛صد  ظمتت  لتبف ن ت عم طتجت ليعب

نع ئج لتدرلية رمتت طت  ؛؛ي ئل تل تة تو ريه لتت ملة تع مجت لتف ة لتوسعمدتة 
مم لتدرلية، ؛ ظمتت      تلمج لتعدرجب ؛لتعليف  عيى لتح يب لتتو ك نا  عيى 
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، ؛ ؛حا لتدرلية لتبتلمج إاب ال، ريلم  لتد؛رلت لتوشعتكة  لم لتت مل ت لأل؛ر؛بفة
    عيى لتت مل ت تو لتد؛ه لتوعفدمة ؛غلتع  إدرلك  عوفة ر مجت كف ءة  عا ءع  
مم لتمل ة لتعليفوفة ؛ عوفة لتد؛ر لت ي رفمم  ن ع و لتف ة تو رتت مسعمم  دلء 
 عا ء عل ة لتعدرجس لتمظففو، ؛لتو دة لتعليفوفة مم  مة ؛رتت مسعمم لتت ملة 

 مم  مة  ستم.
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  الرابعالفصل 
 جبامعة صنعاء التنمية املهنية 

( وضمان اجلودة األكادمييمركز التطوير    )أمنوذجا 

 

 

 

 .؛ر مرع    ملة حول ءنشاة 
 .لتتؤجة ؛لتتي تة ؛لالعدلا

 لتوتلخي لتليوفة  ت ملة حول ء.
 .  نومل ً و ؛ضو   لتتمدة لألخ ديوومتكي لتع مجت 

 لتوتكي ؛ر مروتنشاة 
 لتتؤجة ؛لتتي تة ؛لالعدلا 

 لتمفكل ؛لتوم م ؛لالسعص ح ت
 ة   توتكيلألخ ديوفلتم دلت 

 ؛ضو   لتتمدة لألخ ديوولنش ة ؛بتلمج متكي لتع مجت 
  تن مج لتعووفة لتوموفة 

 لتد؛رلت ؛لتمرش ؛لتود؛لت
 ةلألخ ديوفمشت؛ل ر مجت لتبتلمج 

 تو كيف ت لتت ملة ؛متلخيع  لتليوفة لألخ ديوومشت؛ل لتتمدة ؛لالععو د 
 لنت زلت لتوتكي

 ؛ضو   لتتمدة لألخ ديووستحة عم متكي لتع مجت 
 لألخ ديوولتخ روةت مفعت  ت ع مة تعليجي  تلمج لتعووفة لتوموفة ؛لتع مجت 
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  الثانيالفصل 

 التنمية املهنية جبامعة صنعاء 
( وضمان اجلودة األكادمييمركز التطوير   )أمنوذجا 

 

يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن من أكبر القطاعات الخدمية،       

، 1970ويصل عمره إلى نصف قرن، حيث تم تأسيس أول جامعتين يمنيتين عام 

وهما جامعتي صنعاء وعدن، تال ذلك تأسيس عشرات الجامعات، وعشرات المراكز 

، 2019وم، فمن ناحية التكوين المؤسسي؛ تشير اإلحصائيات لعام البحثية، حتى الي

( جامعة )حكومية وأهلية( مع الفروع في بعض 72إلى أن في اليمن حوالي )

، وتعد جامعة صنعاء أكبر الجامعات، وأكثرها إنتاجاً، وفيما يلي نبذة المحافظات

ومراكزها العلمية،  موجزة عن نشأة الجامعة وتطورها، ورؤيتها ورسالتها وأهدافها،

ومن ثم الحديث بتوسع عن التنمية المهنية بالجامعة، ودور مركز التطوير االكاديمي 

 وضمان الجودة في هذا المضمار، وذلك على النحو االتي:

 

 وتطورها:نشأة جامعة صنعاء  -

تعد جامعة صنعاء هي الجامعة األم في اليمن، وهي اكبر واقدم مؤسسة أكاديمية،  

كأول جامعة في اليمن، وفيما يلي نبذة مختصرة عن  1970حيث تم تأسيسها عام 

الجامعة من حيث الرؤية والرسالة واالهداف والمراكز العلمية، واحصائية بالطلبة 

ى المراكز والكليات وفقا للتقرير السنوي المسجلين وتوزيع اعضاء هيئة التدريس عل

واستعراض موجز للمراكز العلمية من حيث االسم ، 2019 /2018للجامعة للعام 

ومن ثم تسليط الضوء على وسنة التأسيس وطبيعة المهام والمسؤوليات لكل مركز، 
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وضمان الجودة،  األكاديميالتنمية المهنية بالجامعة، من خالل جهود مركز التطوير 

 وذلك على النحو االتي:

 :الرؤية والرسالة واألهداف
 رؤية الجامعة: 

ر وه لتت ملة لتى لتتج دة لتمطوفة تو لتعليف  ؛لتعلي  ؛لتبح  لتليوو ؛سدمة    
 لتت مل ت لالصيفوفة ؛بلا لتخبتة لأل؛ه تو لتفوم.   تال؛   ركم  مم  لتوتعوت،

 
 رسالة الجامعة: 

لاليم م تو  ممد لتعووفة لتوسعدلمة مم سته رمتلت  ل ة رليف  ع ه يحفت مل يلت 
لتتمدة ؛سدم ت  حثفة معولية تو ظل شتلخة ؛طوفة مثوتة رتركي عيى لتشف يفة 

 ؛لتوموفة ؛لال دلل. 
 

 : للجامعة األهداف العامة
لتوخعيفة إر  ة لتفتل لتدرليفة لتوعخصصة ؛لتوعلوفة تي تال تو مف ديم لتولتتة  .1

 ريبفة ال عف   ت لتبتد مم لتعخصص ت ؛لتفوللم ؛لتخبتلء.

لتلو ية   تيغة لتلتبفة ؛ردرجسم  ؛ر مجتع  ؛رلوف  ليعلو تم  كيغة عيوفة ؛رليفوفن  .2
 تو مخعي  مت الت لتولتتة ؛لتليمم.

ر مجت لتولتتة  أ تلء لتبحمث لتليوفة تو مخعي  مت الت لتولتتة يملء عيى  .3
 .؛س   لتعووفة ؛ لتتو عو، ؛رم لمم  تخدمة ل عف   ت لتوتعوت مسعمم لتفتدي 

 لالععو م  عووفة لتعفوفة شلتعكومتم ف ش ؛ر مجتع  ؛لاليعف دة موم  تو ر مجت لتوتعوت. .4
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رشتفت  تكة لتعاتفف ؛لتعت وة ؛لتوشت تو مخعي  مت الت لتولتتة مت لتعتكلي  .5
  م ن س ل عيى لتعتلث لتليوو.

 لتدلال ؛لتفوم  ؛رفدم لتليمم.لإليم م تو رصو  .6

لتوس عد عيى  تجة لتفكت ؛لتعلبلت ؛لتوشت  و  ال يعل رض  لألخ ديووإيت د لتوو و  .7
 مت عفلدة لألمة ؛افوم  لتس مفة ؛مثيم  لتليف .

رفمج  لتت؛ل    لم لتت مل ت ؛لتو يس ت لتل مة ؛لتخ حة تو لتبتد  و  يكفل  .8
؛لتخبتلت ؛لتوملرد ؛لتوش ركة لتعو ركفل لإليم م لتعف عل لتوعب ده ؛لتبو ء تيول را 

 لتفل ه تو إ دلث لتعووفة لتش مية تو لتبتد.

رم لهههت لتهههت؛ل   لتليوفهههة ؛لتثف يفهههة مهههت لتت ملههه ت ؛لتمل ههه ت لتليوفهههة ؛متلخهههي لتبحهههمث  .9
؛لتع ههههمجت لتلتبفههههة ؛لأل وبفههههة  وهههه  يسهههه عد عيههههى ر ههههمجت لتت ملهههه ت لتفووفههههة ؛رليجههههي 

 مك نعم .

مس متة عم رفدي  لتدرلي ت ؛لاليعش رلت لتفوفة ؛لتعخصصفة  لتلول كو يسة .10
 توخعي    مية لتد؛تة ؛م يس رم  لتل مة ؛لتوخعي ة.

لتد؛تة لإليم م تو ر مجت لتسف ي ت ؛ ي تلب لتلول تو م يس ت ؛  مية  .11
 لتل م ؛لتخ ل ؛رفدي  لتوو لج ؛لتعت رال لتوبعكتة تحل لتوش خل لتوخعيفة. ؛لتف  علم

؛لته  ؛لتخ ل،تل ميلم تو م يس ت ؛  مية لتد؛تة ؛لتف  علمت لتل م رتت كف ءة ل .12
  مم سته لإليم م تو  تلمج لإلعدلد ؛لتعاعلل   و ء لتخدمة.

 

   صة ؛عو ت  لتعتبفة ؛لتشتجلةو، تو كيلعلم  ت ملة حول ء  د ت لتلويفة لتعليفوفة  
لتع مر ؛رايفس ؛ليعوتت تو و، 111، 2004و ط تب ،  عتفف،61ليعفل  فة صدرع   

ب  صة و متكيل عيوف ، ؛ 23؛ و كيفة، 22لتكيف ت  عى ؛حل عددع  لتلمم لتى  
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و ط تبً  2316 ؛، تو مت ية لتبك تمرجم  ؛ط تبة  و ط تب96089ليعفل  فة رفدر  ه  
  و.10، 2019، و2    ملة حول ء  تلتعفتجت لتسومي  ، كو  تو؛ط تبة تو لتدرلي ت لتليف 

 2019 2018إ ص ئفة  لدد لت يبة لتوستيلم  كيف ت ؛متلخي   ملة حول ء تيل م  و1  ت د؛ه
 لتوتهومل لن ث لكهمر لتهبهله  

 83357 707ش24 847ش31  ك تمرجم  لت يبة لتوستيلم

 107 27 80 د يمم
 1224 424 800 م  سعلت

 117 40 75 دكعمرلو 
 12732    ك تمرجم  لت يبة لتتدد 

 215 63 152  معفدملمود يمم 
 400 454 771 م  سعلت معفدملمو
 253 54 139 دكعمرلو معفدملمو

 5791    ك تمرجم  لت يبة لتختجتلم 
 216 65 151 د يمم

 171 86 85 م  سعلت
 49 19 30 دكعمرلو 

م إتى  2019-2018؛حل عدد  عا ء عل ة لتعدرجس سته لتل م لتت ملو خو  
،   تكيف ت لً م و عا2597و   توتلخي، ؛  127عام عل ة ردرجس، موم    و2724 

 .و2خو  تو  د؛ه  
 ل ص ئفة  لدد لعا ء عل ة لتعدرجس ؛رمزجلم  عيى لتكيف ت ؛لتوتلخي لتليوفة و2  ت د؛ه

  م
 الكلية/ المركز

 
 العدد

 مستمرون متوفين متقاعدين إنهاء خدمة

 % عدد % عدد % عدد % عدد

 66.52 302 5.29 24 9.47 43 18.72 85 454 الطب والعلوم الصحيةكلية  1

 66.25 53 0.00 0 1.25 1 32.50 26 80 كلية طب االسنان 2

 64.91 37 1.75 1 1.75 1 31.58 18 57 كلية الصيدلة 3

 61.54 112 1.65 3 14.84 27 21.98 40 182 كلية الهندسة 4

 84.15 138 6.71 11 3.66 6 5.49 9 164 كلية الزراعة 5

 63.68 128 7.96 16 13.43 27 14.93 30 201 كلية العلوم 6

 64.04 130 9.36 19 8.87 18 17.73 36 203 كلية التجارة واالقتصاد 7

 69.50 98 9.93 14 8.51 12 12.06 17 141 كلية الشريعة والقانون 8

 67.01 197 7.14 21 9.52 28 16.33 48 294 كلية اآلداب والعلوم االنسانية 9

 57.89 66 5.26 6 5.26 6 31.58 36 114 كلية اللغات 10
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 57.81 37 9.38 6 7.81 5 25.00 16 64 كلية االعالم 11

 58.71 36 0.00 0 0.00 0 14.29 6 42 كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 12

 69.92 179 4.69 12 10.94 28 14.45 37 256 كلية الترابية صنعاء 13

 85.88 73 1.18 1 0.00 0 12.94 11 85 كلية التربية المحويت 14

 90.00 90 0.00 0 1.00 1 9.00 9 100 خوالن –كلية التربية واآلداب والعلوم  15

 85.94 110 2.34 3 2.34 3 9.38 12 128 أرحب –كلية التربية  16

 90.63 29 0.00 0 0.00 0 9.38 3 32 كلية التربية الرياضية 17

 69.89 1815 5.28 137 7.93 206 16.90 439 2597 إجمالي الكليات

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 100.00 1 1 مركز االستشارات الهندسية 18

 95.24 20 0.00 0 0.00 0 4.76 1 21 مركز االستشارات القانونية 19

 88.89 8 0.00 0 0.00 0 11.11 1 9 مركز االصول الوراثية 20

 66.67 2 0.00 0 0.00 0 33.33 1 3 المختبرات المركزيةمركز  21

 66.67 4 16.67 1 0.00 0 16.67 1 6 مركز العلوم والتكنولوجيا 22

 86.67 13 0.00 0 6.67 1 6.67 1 15 وضمان الجودة األكاديميمركز التطوير  23

 78.57 11 0.00 0 0.00 0 21.43 3 14 مركز قياس الراي وحقوق اإلنسان 24

 60.00 3 20.00 1 20.00 1 0.00 0 5 مركز النوع االجتماعي 25

 94.44 17 0.00 0 5.56 1 0.00 0 18 مركز الدراسات السياسية 26

 66.67 2 33.33 1 0.00 0 0.00 0 3 مركز التعليم عن بعد 27

 100.00 9 0.00 0 0.00 0 0.00 0 9 مركز التدريب والدراسات السكانية 28

 100.00 4 0.00 0 0.00 0 0.00 0 4 االرشاد التربوي والنفسيمركز  29

 100.00 7 0.00 0 0.00 0 0.00 0 7 مركز الدراسات التاريخية 30

 100.00 9 0.00 0 0.00 0 0.00 0 9 مركز المناعة والحساسية 31

 100.00 1 0.00 0 0.00 0 0.00 0 1 مركز البيئة المحمية 32

 100.00 2 0.00 0 0.00 0 0.00 0 2 مركز اإلدارة العامة 33

 88.19 112 2.36 3 2.36 3 7.09 9 127 إجمالي المراكز فقط

 71.04 1967 5.16 143 7.55 209 16.25 450 2767 إجمالي الكليات مع المراكز )ككل(

 
 المراكز العلمية بجامعة صنعاء:

نعفتة تيج دة لت يب لال عو عو عيى لتعليف  لتت ملو، ؛تو ظل محد؛دية لت  صة    
لاليعفل  فة تيكيف ت، ؛نعفتة تعفدم لتليمم ؛لتول را، ؛رلدد لتعخصص ت، ؛ر مر 
لتعفوف ت ؛ركومتم ف  لالرص الت ؛لتوليمم ت، ؛رومل ل عف   ت لتوتعوت ؛مع يب ت 

ضت؛رة إنش ء عدد مم لتوتلخي لتليوفة لتوملفة لتعووفة ؛يم  لتلول،  دركا لتت ملة 
؛لتوعخصصة توس ندة لتكيف ت تو رحفلت رؤجة ؛ري تة لتت ملة، ؛رحفلت  عدلتم  
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؛؛ظ ئفم  لتوخعيفة، ؛لتوعوثية تو لتعدرجس ؛لتبح  لتليوو ؛سدمة لتوتعوت، ؛كغلتع  
لتم  ؛؛ظ ئفم  مم لتت مل ت لتلتبفة ص ما  عايفس عدد مم لتوتلخي لتليوفة تعحفلت لعد

، ؛ليعوتت لتت ملة تو رايفس لتوتلخي 2003لتوخعيفة،  د  لنش ء ل؛ه متكي ع م 
و متكيل عيوف ، روعيه مفمم ت لتلول ؛بوفة 23لتوعخصصة  عى  يغ عددع  لتلمم  

رحعفة  لدة، موم  متلخي دلسل لتكيف ت ؛بلام  روعيه مب نو مسعفية   لرم ، ؛جلول 
لم لتوس عديم مم لألخ ديولر لخ ديوو مثبا، ؛عشتلت و ك د120تلم  لخثت مم  

 و ممظ  لدلري ؛توو.160لتكيف ت لتوخعيفة، ؛تلم  لخثت مم  
نتحا لتوتلخي مو  رايفسم  تو روفل  لتلديد مم لتدرلي ت ؛لال ح ث، ؛رو ف  عدد مم 
لتو روتلت لتليوفة، ؛لص مة لتلشتلت مم لتمرش ؛لتود؛لت، ؛م  ت لتد؛رلت تو مت ه 

تعدرجب ؛لتعاعلل تك در لتت ملة ؛غلتو مم مخعي  لتو يس ت لتحكممفة ؛لتخ حة ل
؛مو و ت لتوتعوت، كو  رختج لتو  ت مم  تلمتم  لتليف  عيى مسعمم لتو  سعلت 
؛لتد يمم،  ل  يم د  و نفة متلخي رفدم عشتة  تلمج لخ ديوفة معخصصة، ؛رعيخا 

سبتة نملفة، ؛رفدم عدد مم لتخدم ت مم م لتوتلخي لتليوفة تو متويم ، لنم   لمت 
لتعليفوفة ؛لاليعش رجة ؛لتبحثفة ؛لتعدرجبفة ؛لتعفوفة ؛لتوتعوافة، ؛رسم  لتى   نب 

 لتكيف ت تو رحفلت لالعدلا لاليعتلرفتفة تيت ملة ؛لتوتعوت لتوحيو.
؛يفو  ييو عتض  مم يل تيوتلخي لتليوفة  ت ملة حول ء، معاوو  لي  لتوتكي،     

، 1  ملة حول ء ؛يوة لتعايفس، ؛طبفلة عوين، ؛لعدلتن ؛مس ؛تف رن، كو  ؛رد تو  
 و، ؛لته عيى لتوحم لالروت 2019

 لال عو عو ؛لتعووفةت درلي ت لتوملمتكي  -1

و، ؛رعوثل ري تعن تو دع  ص  ل لتعووفة   توليمم ت 1993ر  رايفسن ع م   
؛لتعحيلتت ؛رفدي  لاليعش رلت لتعو رحسم رت  فة لتومل لال عو عو ؛روكلم لتوس ء 
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؛لتت  ه تو لتف  ل لتسف يو ؛لالصعص دي ؛لال عو عو مم لتمحمه لتى لتوملرد 
؛شم دة لتو  سعلت تو لتعووفة لتد؛تفة  ؛لتسف تة عيلم . يووه لتوتكي شم دة لتد يمم،

 ؛لتومل لال عو عو.

 متكي لالحمه لتمرل فةت  -2

، يسلى لتوتكي لتى رليجي د؛ر لتت ملة تو سدمة لتوتعوت 2006ر  رايفسن ع م 
مم سته لتوح ت ة عيى لالحمه لتمرل فة تيتوممرجة لتفووفة ؛رومعم  لتحلمي 

، ؛جمدا لتى  فظ ؛لدلرة لتوص در ؛لاليم م تو رحفلت رووفة زرللفة مسعدلمة
 ؛لالحمه لتمرل فة لت بفافة. 

 متكي لتح يب لالتوت -3

، ؛رعيخا مموعن تو رثقفف لتوتعوت ؛راعلين مليمم رف  1997ر  لنش ؤو ع م  
؛ملتيف  ؛نشت  ف تة لتوليمم رفة، ؛ليعخدلم ر بفف رم  لتوخعيفة   ت تجفة لتصحفحة، 

تعوت مم   تة لالمفة لتعو يافشم  تو مت ه لم  ري تة لتوتكي تموت لستلج لتو
ركومتم ف  لتوليمم ت ؛لتح يب ت ؛نفين تفم  ع و لتعفوفة ؛لتعل مل ملم   و  يحفت 
لتمتمج لتى عصت لتلمم   تعل ؛  ؛لاليعف دة مم لتعت رال لتوو  ية. ؛جفدم لتوتكي 
 د يمم ن   لتوليمم ت، ؛د يمم  تليفكس، ؛شم دة رسصة لتح يمال، ؛شم دلت

 تيد؛رلت لتوعلددة  حسب مسوى لتد؛رة. 

 متكي لتوف و ؛لتبل ةت -4

، ؛رعوثل مموة لتوتكي تو تعه مت ه تيعمظفف ؛لاليعف دة مم 1998ر  رايفسن ع م 
لم ؛لتب  ثلم  ت ملة حول ء تو رمتلت لتولتتة لتوعك مية  مه لألخ ديوللمك نف ت 

ت   إلض تة لتى لتبحمث لتوف و ؛لتبل ة مم سته لتعليف  ؛لتعدرجب ؛لاليعش رل
لتع بفقفة للت لتصية تومل مة لتعحدي ت لتتئفسة تف  ل لتوف و عيى لتوسعمجلم 
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لتوحيو ؛لتد؛تو. ؛جووه لتوتكي شم درو لتد يمم ؛لتو  سعلت تو لالدلرة لتوعك مية 
 تيوملرد لتو ئفة.

 متكي لتعدرجب ؛لتدرلي ت لتسك نفةت  -5

ف  لتوش رجت لتسك نفة تو لتفوم ؛جتكي جلول عيى رفل؛ ، 1998ع م رايس لتوتكي 
عيى لعدلد لتبتلمج ؛مع  لة ل؛ ن لتفصمر تلم ، ؛؛ضت لتوع ئج ؛لتعمحف ت لتليوفة 
تقف دة لتوشت؛ل تعتتو لتسيبف ت ؛رليجي لاليت  ف ت ؛كسب لترلء تو روفل  لتوش رجت، 

 .يووه لتوتكي شم درو لتد يمم لتل تو ؛لتو  سعلت تو لتدرلي ت لتسك نفة

 متكي لالرش د لتعتبمي ؛لتوفسوت  -6

، ؛جمدا لتى رفدي  لاليعش رلت لتليوفة ؛لتبتلمج لالرش دية ؛بتلمج 2003رايس ع م 
لتعووفة لتوموفة تو لتوملضفت للت لتلتصة  اعدلا لتت ملة ؛متلخيع  لتوخعيفة تكل 

 مم لتو يس ت لتحكممفة ؛تيف  ل لتخ ل ؛مو و ت لتوتعوت لتودنو ؛تألتتلد.

 تكي لتعت وة ؛رليف  لتيغ تمت  -7

، رعوثل رؤجة لتوتكي تو لتتج دة ؛لتعولي تو مت تو لتعت وة 2004ر  لنش ؤو ع م  
؛رليف  لتيغ ت عيى لتوسعمجلم لتوحيو ؛لالصيفوو ؛تت مل يلت لتتمدة  حيمه لتل م 

م. ؛جسلى لتوتكي إتى رمظفف لإلمك نف ت لتو دية ؛لتولتيفة تإليم م تو 2025
لتعت وة ؛ردرجسم  ؛ك ل رفدي   تلمج تغمجة معولية ريعيم  ول يلت لتتمدة  ر مجت مموة

عيى لتوسعمجلم لتوحيو ؛لتخ ر و، مو  ي دي إتى لتدتت  د؛ر لتت ملة كو يسة 
عيوفة رلئدة رسم  تو دع  لتتممد لتمطوفة تعووفة لتوملرد لتبشتجة ؛لتو دية ؛رفدي  

 لتصة   تعت وة ؛رليف  لتيغ ت. لتخدم ت ؛رمتلت لتدرلي ت ؛لتبتلمج للت لت

 ؛ضو   لتتمدةت  لألخ ديوومتكي لتع مجت  -8
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، ؛جمدا لتى ر مجت لتلويفة لتعليفوفة ؛رتمجدع ، مم سته روفل  2006رايس ع م 
؛لدلرجلم ؛طتال  مدا   خ ديوللم؛لص مة  تلمج ؛د؛رلت ردرجبفة تووعسبلم  مم 

ملخبة ل عف   ت لتوتعوت ؛يم  لتلول. لتعحسلم ؛لالررف ء  وملفة مخت  رم  تعيبفة ؛م
؛لتبحثو ؛لالدلري ؛لتخدمو تيت ملة، ؛رفدي   لألخ ديووخو  يسلى لتى رحفلت لتعولي 

لتبتلمج ؛لتد؛رلت لتعدرجبفة ؛؛رش لتلول لتتلمفة لتى رووفة لتفدرلت ؛رليجي لتوم رلت، 
،  مدا ؛رمحفف لتبتلمج ؛لتوفترلت لتدرليفة، ؛رايفس ؛ دلت لتتمدة   تت ملة

تو لتفوم، مم سته ر مجت لالدلء لتش مل،  لتخلتة لال؛هلتحف ظ عيى مك نعم  كبلا 
. يووه لتوتكي شم دلت د؛رلت لألخ ديوو؛ضو   لتتمدة ؛حمال لتى لالععو د 

معخصصة  سب طبفلة كل د؛رة، كو  يصدر لتوتكي لالدتة لالرش دية ؛مف يفس 
عيوفة محكوة توشت لال ح ث ؛لتدرلي ت  ، ؛متيةلألخ ديووتعفمج  لالدلء، ؛لتوي  

 ؛نع ئج ؛رمحف ت لتو روتلت لتليوفة للت لتصية   تعليف  لتت ملو ؛ضو   لتتمدة. 

 متكي لتدرلي ت ؛لاليعش رلت لتف نمنفة ؛لتعحكف ت  -9

، ؛رعيخا مم م لتوتكي تو لالررف ء  د؛ر   ملة حول ء 2007ر  رايفسن ع م    
عيى لتوسعمم لتمطوو، تو رمتلت ص عدة عيوفة رليخة تيوممض  وت الت لتعحكف  
؛لتعسمجة لتمدية تيوو زع ت يملء  خ نا ع و لتوو زع ت محيفة لم عتبفة لم لصيفوفة لم 

ي ت ؛لاليعش رلت لتف نمنفة ؛رتت مسعمم د؛تفة، لض تة لتى لتعووفة تو مت ه لتدرل
لتمعو ؛لتثف تة لتف نمنفة يفو  يسم  تو لتتتت  تممد لتعووفة ؛ر مجت لتوملرد لتبشتجة 
؛لتو دية. يفدم لتوتكي  تن مج د يمم ع تو  لد لتبك تمرجم  لتمظففو تيوم رلت 

ى إلعدلد لتف نمنفة، ؛د يمم ع تو تو لتدرلي ت لتف نمنفة تغلت لتوعخصصلم. ؛جسل
 د يمم ع تو تو لتعحكف . 

 متكي ر مجت لالدلرة لتل مةت  -10
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، يسلى لتوتكي لتى ل  يكم  معوليل ؛رلئدل تو رفدي  2007ر  لنش ء لتوتكي ع م 
سدم ت للت  مدة ع تفة ؛تف  ألتال لتوب د  ؛لتوو ري ت ؛لتول يلت لتل توفة، ؛تو 

وفت لتوت الت لتخ حة  أدلرة ش   مفدمعم  لتحك  لتتلد ؛لالدلرة لتتشلدة، ؛لته تو  
لتد؛تة ؛لتوتعوت تو لتفوم، ؛جمدا لتوتكي لتى ردرجب ؛راعلل لتقف دلت لإلدلرجة تو 
لأل مية لتحكممفة ؛لتو يس ت لتل مة مم سته إخس  م  لتولتتة لإلدلرجة  لتو تجةو 

كلي ؛لتوم رلت لتعخصصفة  لتع بفقفةو لتو يمبة تتررف ء  وسعمم  دلئم ، مت لتعت 
عيى آست م  رمحيا إتفن لتولتتة ؛لتعتتبة لإلدلرجة لتو  حة تو لتد؛ه لتشقففة 

و، مم لتف دة لالدلرجلم تدر ة لتو  سعلت 210؛لتصديفة. نته لتوتكي تو راعلل  
لتعوفل ي تو لالدلرة لتل مة مم مخعي  لتمزلرلت ؛لتف  ع ت لتحكممفة ؛لتخ حة 

 ؛مو و ت لتوتعوت.

 ه تيدرلي ت لتليف ت متكي لدلرة لالعو  -11

، يسلى لتوتكي تعفدي  ليعش رلت ؛رليف  ؛ردرجب نمعو 2008ر  رايفسن ع م 
؛ملعود ؛ملعتا  ن د؛تفً  تو مت الت لإلدلرة لتوخعيفة تعيبفة ل عف   ت لتوو و ت 

و ك درًل، 135عيى لتصللديم لتمطوو ؛لإلصيفوو، نته لتوتكي لتى لال  تو راعلل  
فً  تيحصمه عيى در ة لتو  سعلت تو إدلرة لألعو ه. يووه راعلت  خ ديوف  ع ت

لتوتكي شم دة لتو  سعلت لتعوفل ي تو لدلرة لالعو ه   تيغعلم لالنتيليجة ؛لتلتبفة، كو  
يفدم لتوتكي  تن مج لتعدرجب ؛بو ء لتفدرلت ؛بتن مج لاليعش رلت  مدا رليجي لتعدرجب 

 علم لتحكممو ؛لتخ ل ؛مو و ت لتوش  تكب ر لتوس ؛تلم ؛لالدلرجلم تدم لتف 
 لتوتعوت لتودنو. 

 متكي  فم  لالنس   ؛اف   لتتلي لتل مت -12



 114 

، يمع    تعتكلي عيى صا ي   فم  لالنس   لتوخعيفة عيى 2007ر  رايفسن ع م  
لتوسعمم لتوحيو ؛لتد؛تو  و  يكفل رليجي ؛حف نة ؛نشت  ف تة متعوافة رسم  تو 

رحدي ت لتوسعفبل ؛بو ء متعوت لتلدلتة ؛لتوس ؛لة سيت ؛لصت  ديد يعل مل  كف ءة مت 
؛يف دة لتف نم . ؛بح  ؛اف   لتتلي لتل م تو شعى لتوت الت لتسف يفة ؛لالصعص دية 
؛لال عو لفة ؛لتديوفة ؛لتثف يفة ؛لالعتمفة ؛لتليوفة ؛لتعكومتم فة ؛لتحا رجة. يفدم 

  ، ؛نته تو روفل  لتوتكي درلي ت عيف  ؛جووه شم دة لتو  سعلت تو  فم  لالنس
عدد مم لتد؛رلت ؛لتود؛لت لتعمعمجة ؛لتعدرجبفة، ؛لالنش ة لتوتعوافة، ؛حدر عون 

 متومعة مم لتدرلي ت ؛لتو تف ت لتقفوة.

 متكي لتعليف  عم  لدت -13

، ؛جمدا لتى ر مجت لتلويفة لتعليفوفة تو كيف ت لتت ملة 2008رايس لتوتكي ع م  
تعليف    يعخدلم طتجفة لتعليف  لالتكعت؛نو تو مم سته لتلول عيى رحسلم لي تلب ل

لتعليف  عم  لد، ؛لر  ة لتفتحة تي تال لتفووللم ؛لتوغعتبلم س رج لتبتد توع  لة 
؛رمظفف شبكة لتوليمم ت لتد؛تفة تتيعف دة موم  تو ماو ر لتعليف   درليعم ،

شم دة يوملت ؛جووه  وم بم    ربتلتل تو ؛لتت ملو. مدة لتدرلية تو لتوتكي 
لتبك تمرجم  تو كل مم كيف ت لتليمم، ؛لتح يمال ؛ركومتم ف  لتوليمم ت، ؛لالعتم، 

 ؛لتعت رة، ؛لتدلال، ؛لتشتجلة.  

 متكي لتبل ة لتوحوفة لتيرللفةت -14

، ؛جمدا لتوتكي لتى روفل   تلمج ؛لنش ة ردرجب ؛راعلل لتشب ال 2008رايس ع م 
وفة، ؛ك ته لتتلغبلم تو روفل  مم لتومعلم لكمر ؛لن ث  توفت لتوسعمج ت لتلي

لتوش رجت لاليعثو رجة لتودرة تيدسل تو مت ه لتبل ة لتوحوفة ممو  ك   مسعمم 
رليفوم ش تعوكلم لتشب ال مم لالععو د عيى لنفسم  ؛روكلوم  ليا  مم لتوس عوة تو 
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ر مجت ؛رحسلم غ لئم  ؛لعدلد  تلمج ردرجبفة ؛راعليفة ؛مس  ف ت رليفوفة ؛ر بفقفة 
صة ؛؛رش عول، ؛لالععو م  عتبفة لاليو ك ؛رب  لتوتعوت   تبل ة لتوحوفة، معخص

؛رب  مخت  ت لتوتكي   تخ   لاليعتلرفتفة تيعووفة لالصعص دية ؛لتبشتجة، ؛ل تلء 
 لتدرلي ت لتوعليفة   تيرلعة لتوحوفة ؛لالنش ة للت لتلتصة. 

 متكي لتوخعبتلت تيبحمث لتليوفة ؛لت بفة ؛سدمة لتوتعوتت  -15

، ؛جمهههدا لتهههى لنعههه ج ل حههه ث طبفهههة مع هههمرة مبعكهههتة محهههددة 2007  رايفسهههن عههه م رههه
لالعهههههدلا ؛ر بلهههههت نع ئتمههههه  موههههه  يلههههههمد  ههههه توفت لتصهههههحو ؛لتولتتهههههو عيهههههى لتوحههههههف  
لال عوههه عو لتوحيهههو ؛لالصيفوهههو ؛لتههه ي مهههم شههه نن ل  يههه دي د؛رل   يهههو  تهههو ر هههمجت 

 لتتع ية لتصحفة لتل توفة. 

 جة ؛لتعتلثت متكي لتدرلي ت لتع رجخفة ؛لال ت  -16

، ؛جمدا لتى نشت ؛رليجي لتولتتة لتع رجخفة تو لتوتعوت 2008رايس لتوتكي ع م 
لتفووو، ؛عفد لتوح ضتلت لتل مة ؛لتعخصصفة ؛لتود؛لت لتل مة تو مت ه 

 لسعص ح ت لتوتكي تو لتت ملة ؛لتت مل ت لالستم ؛لتتم ت للت لتلتصة.
 

 لتوتكي لتثف تو تيوكفمتلمت  -17

  تشتلخة  لم   ملة حول ء ؛ وافة لالم   تتع ية لتكتفف ت،  2010رايس ع م 
تفكم  رلتدل ؛مللو  تي تال لتوكفمتلم لتويعحفلم   تعليف  لتت ملو، ؛جسلى لتوتكي 

مم  لتمطوو،لتى راعلل لتوكفمتلم عيوف  ؛تكتج  تو لتوتعوت لتت ملو عيى لتوسعمم 
مم مو يت لتلده ؛لتوس ؛لة عم سته ربوو لتتم ت لتتيوفة تفا ي  لالع صة لتبصتجة 

طتجت لتبتلمج ؛لتخدم ت لتوفدمة تم   عولي ؛كف ءة تتررف ء   توسعمم لتفكتي تيكتفف 
لتت ملو، مم سته ك در م عل ؛معولي ؛ص در عيى لتب ه ؛لتل  ء ؛رفدي  لتخدمة 



 116 

 شف يفة ؛كف ءة ع تفة. يووه لتوتكي شم دة لتتسصة لتد؛تفة تو اف دة لتح يمال 
متلم، ؛شم دة لتكع  ة ؛لتفتلءة   تخ  لتب رز، ؛شم دلت د؛رلت تو لتعووفة تيوكف

لتبشتجة. ؛جسعمدا لتوتكي كل ط تب ت صد تح ية لتبصت، ؛كل موعسبو لتت ملة مم 
 دك رتة ؛طتال ؛ممظفلم.

 متكي لتمتتة ؛لتت  لمت  -18

؛لتوي؛ح جمدا لتى رووفة لتمعو ؛لالدرلك  فا ي  لتيتمء ، ؛ 2009ر  رايفسن ع م 
؛لتمتتة مم سته  تلمج ردرجب ؛رملفة تيولوللم، ؛ل تلء لتدرلي ت ؛لتبحمث، 
؛لحدلر لتوشتلت ؛لتو بمع ت ؛عفد لتو روتلت ؛لتود؛لت ؛لص مة ؛رش عول  مه 
مخعي  لتفا ي  للت لتلتصة  فا ي  لتيتمء ؛لتوي؛ح ؛لتمتتة. يفدم لتوتكي  تن مج 

تة ؛لتيتمء   تشتلخة مت كيفة لتشتجلة ؛لتف نم ، م  سعلت تو لتف نم  لالنس نو ؛لتمت
 خو  يووه شم دة لتد يمم ليا  تو مت ه عول لتوتكي.

 متكي لتليمم ؛لتعكومتم ف ت  -19

، ؛جمدا لتوتكي لتى راخلد لالررب   لتوب شت  لم لتع مجت 2008رايس ع م 
  متلتت لتعكومتم و ؛لتعووفة لتبشتجة، ؛رووفة لتفدرلت لتليوفة تيل ميلم تو مخعي

لتبح  لتليوو، ؛نفل لتولتتة تو لتليمم ؛لتعكومتم ف ، ؛رفدي  د؛رلت رخصصفة 
 تيوتلتت لالنع  فة ؛لتخدمفة تعيبفة لال عف   ت توملخبة لتع مر لتعفوو ؛لتعكومتم و.

 متكي لتدرلي ت لتسف يفة ؛لاليعتلرفتفةت  -20

  ملة حول ء ، رعوثل مموة لتوتكي تو لتوس عوة تو رفللل د؛ر 2011رايس ع م 
؛رليجي  ممدع  لتتلمفة تدع  مل يلت كف ءة لتبح  لتليوو، ؛تعووفة ؛ر مجت لتوملرد 
لتبشتجة ؛لتو دية عيى لتوسعمم لتمطوو، ؛رليجي لتت؛ل   لتبو ءة ؛لتووعتة م   لم 
لتت ملة ؛لتوتعوت عيى مخعي  لتوسعمج ت، كو  يمدا لتوتكي لتى طتح لتعصمرلت 
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س ئل لتسف يفة ؛لاليعتلرفتفة لتتئفسة لتكفلية  حل لتولاتت ؛لتتؤم لتع بفقفة تيو
لتوعليفة  ملصت لتوتعوت ؛لتد؛تة، ؛لتوس عوة تو رليجي مسعمم لتمعو لتسف يو 
تيوتعوت لتفووو  و  يوست  مت رتل و  لتحا ري لتلتبو ؛لاليتمو. ؛رفدي   تلمج 

لتد؛رلت ؛لتود؛لت ؛؛رش  لخ ديوفة عيف  ملعودة محيف  ؛د؛تف ، ؛جفدم لتوتكي عدد مم
 لتلول تو مت ه عول لتوتكي. 

 لتوتكي لتعليفوو لتت ملو تيص ت  -21

، ؛جمدا لتى لتح   لت يبة لتول صلم يواف    تلويفة لتعليفوفة 2011ر  لنش ؤو ع م 
لتت مافة لتحكممفة، ؛ر مجت ؛ركلفف لتوفترلت ؛لتبتلمج لتدرليفة، ؛رحسلم لتوسعمم 

الع صة لتسوافة تو  وفت لتوت الت ؛لته   تعتكلي عيى لتعليفوو تألشخ ل ل؛ي ل
لتوو عج ؛لتمي ئل لتعكومتم فة. ؛رختجج كملدر م عية مم لالشخ ل ل؛ي لالع صة 
لتسوافة تعيبفة مع يب ت يم  لتلول. نف  لتوتكي عدد مم لتوشت؛ع ت ؛لتد؛رلت 

 ؛لتفل تف ت لتوترب ة  اعدلا لتوتكي.
 لتوتكي لاليعش ري لتموديوت  -22

، يمدا لتوتكي لتى لعدلد لتدرلي ت ؛لتعص مف  ؛لاليعش رلت 2008ايس ع م ر
تيوش رجت لتموديفة، ؛ل تلء لالسعب رلت ؛لتفحمح ت، ؛لعدلد ؛  ئت لتوو صص ت، 
؛لعدلد ؛روفل  ؛ر مجت  تلمج لتعدرجب ؛لتعاعلل تو مخعي  لتعخصص ت لتموديفة. 

يفة  صف نة كيفة لت ب  ت ملة ؛مم لتوش رجت لتعو ص م  أنت زع  لتدرلي ت لتوعل
حول ء، ؛مشت؛ل م  ر حول ء، ؛مشت؛ل لال لتسف  و، ؛مسعشفى لتشتطة  صول ء 

 ؛غلتع .

 متكي رووفة لت فمتة لتوبكتةت  -23
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، ؛رعوثل رؤجعن تو ل دلث رووفة مسعدلمة تي فمتة لتوبكتة 2017ر  رايفسن ع م 
كملدر ؛طوفة م عية تو عبت لتو يس ت لتوخعيفة تو لتفوم، ؛جمدا لتى رمل ة 

مت الت لت فمتة لتوبكتة ص درة عيى مملخبة لتع مر ؛ل دلث لتعغللت لتوو يب تعو ف  
لتعل مل لتف ئ  مت لالطف ه ؛لالررف ء  ن  و  يعو يب مت طبفلة لت فل، ؛موه لتدر  ت 
 لتليوفة لتوخعيفة، ؛لتولعودة د؛تف ، تو مت ه لت فمتة، ؛تو ع ل لتصدد تفد ر  لتعع ح

، ؛جلد لمعدلد 2020  2019صس  لخ ديوو  كيفة لتعتبفة تو مت ه لت فمتة لتوبكتة، 
   .تك تة لالنش ة لتس  فة ؛لتتممد لتعو ربو ع  متكي رووفة لت فمتة مو  رايفسن

 

( وضمان اجلودة األكادمييالتطوير  مركز  :)أمنوذجا 
 

  ملة حول ء تو مت ه نب ة ر رجخفة عم لتتممد لتعو رب تم  لتح تو  ءلتتي يعو ؛ه 
لتعووفة لتوموفة، ؛لته مم سته لالنش ة ؛لتبتلمج لتعو يفدمم  متكي لتع مجت 

 حبه لتع مجت لتوموو ألعا ء عل ة لتعدرجس يشكل  ل   ؛ضو   لتتمدة، لألخ ديوو
م يبً   ي يفً  تعحسلم لألدلء لتت ملو، ؛ع مًت مموً  تو نفل لتخبتلت لتوعولية  ؛ 

مت ه لتعدرجس ؛لتعليف   ؛ضت؛رة عصتجة تومل مة كثلت مم لتعحدي ت  لال دللفة تو
لتعو يعلتض تم  لتعليف ، كو   حبه ليعثو رًل  شتجً  يس عد عيى رومجت لتول را 
؛رحسلم لألدلء ؛لخس ال لتقف  لتت مافة لتتلافة ألعا ء عل ة لتعدرجس. ؛ب ته لرتما 

  ت تو ماو ر لتعووفة لتوموفة خثلت مم لتت مل ت نحم لنش ء متلخي معخصصة رعس
؛موم    ملة حول ء، ؛ب ت ؛لضحً   تل كثلت مم لتت مل ت عيى ر مجت ع و 
لتوتلخي تععلدم متتد ر مجت لتعدرجس ؛لتعليف  إتى رحفلت لتعولي ؛لال دلل تو لتعليف  
لتل تو، تاًت عم رووفة عدد مم لتوم رلت لتات؛رجة تدم عام عل ة لتعدرجس. 

 و.10، 2018 لتفديو، 
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لد لتعليف  لتت ملو رلتدًل مم ر؛لتد لتعووفة تو  ي متعوت مم لتوتعول ت، كو  ي    
تت رفدم  د؛  رليف    ملو ع تو، ؛ال  مدة د؛  رتت مسعمم مم رلت ؛كف ءلت 
 عا ء عل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت لتت مافة ؛لإلدلرجة، ت ته عويا لتت ملة عيى إنش ء 

لتعليفوفة ؛رتمجدع ، مم سته روفل   م  مدا ر مجت لتلويفة2006لتوتكي تو لتل م 
؛ ص مة  تلمج ؛د؛رلت ردرجبفة تووعسبلم  مم  خ ديوللم ؛ دلرجلم ؛طتال  مدا لتعحسلم 
؛لالررف ء  وملفة مخت  رم  تعيبفة ؛مملخبة ل عف   ت لتوتعوت ؛يم  لتلول تيمحمه 

 .و2، 2018؛ضو   لتتمدة.  لتومر،  لألخ ديووإتى لالععو د 
؛ضو   لتتمدة  ت ملة حول ء ألدلء ري تعن تو  لألخ ديوولتع مجت جسلى متكي ؛ 

ر مجت لتلويفة لتعليفوة ؛نشت  ف تة لتتمدة  لم موعسبو لتت ملة، ؛ ص مة د؛رلت ؛؛رش 
عول ؛ند؛لت، ؛م روتلت عيوفة، ؛ نش ة ر مجتجة تودستت لتت ملة مم  عا ء عل ة 

الررف ء  وملفة لتوخت  ت مم لتعليف  لتعدرجس ؛لإلدلرجلم ؛لتفوللم،  مدا لتعحسلم ؛ل
لتت ملو   ععب رع   ي   لتلويفة لتعليفوفة توملخبة ل عف   ت لتعووفة لتوتعوافة مم 
لتعخصص ت لتوملفة لتوعولية. يوثل لتوتكي لتتكلية لألي يفة تو مت ه ضو   لتتمدة 

تو عويفة  ؛بلا سبتة، تمم لتوشتا عيى كيف ت ؛متلخي لتت ملة لألخ ديوو؛لالععو د 
، كو  يمع  لتوتكي لألخ ديووة تعمل عم  تتععو د لألخ ديوفلتع مجت ؛رحدي  تيبتلمج 

  تت نب لتبحثو كخدمة يفدمم  تو يبلل ؛ضت لتحيمه تيوش خل لتتلعوة يملء دلسل 
لتت ملة  ؛ س ر م ، يا  لتوتكي مكعبة رحعمي عيى مخعي  لتوتل ت لتليوفة 

فةو ؛؛  ئت لتفل تف ت لتس  فة ؛ حدلرلت لتوتكي لتوخعيفة. ؛لتعدرجبفة  إتكعت؛نفة ؛؛را
 و11، 2018 لتص تحو، 

  لتع مجت ؛لتتمدة عويلع   الزمع   تيعحسلم لتوسعوت تيعليف  لتت ملو ؛رحفلت إ    
لتوك نة لتتلئدة عيى كل لتوسعمج ت لتدلسيفة ؛لإلصيفوفة ؛لتل توفة، ؛جلتا لتع مجت  انن 
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لتت ملو ؛لالررف ء  وسعمم لدلئن  ؛كيف ت لتت ملة ؛لتوتلخي رحسلم نملفة لتعليف  
؛ضو   لتتمدة تكيف ت  لألخ ديوولتع  لة تم  عو لتولوفة  عحفلت لته، ؛ت ته لتع مجت 

لتت ملة ؛متلخيع  تن  عوفة ع فوة ؛ضت؛رة ميحة ؛   ة م ية رويلم   تكة لتحف ة 
توتلخي ؛عم لتفمة لتدلتلة تف عيفة لتول حتة تمم دتلل عيى  ف ء لتت؛ح تدم لتكيف ت ؛ل

 لألخ ديوون  م لتعليف  لتت ملو تعحفلت  عدلتن ؛ري تعن لتوو طة  ن ،  ل  ؛لتع مجت 
؛ضو   لتتمدة  س  عيى ع رفن مموة ر مجت لتكيف ت ؛لتوتلخي ؛لالررف ء  م  مم سته 

 دلء لتليوف ت  نشت  ف تة لتتمدة ؛متلع ة لتول يلت  لإلصيفوفة ،؛لتل توفة تعحسلم  مدة
؛لتودستت ؛لتوخت  ت عيى لتوحم لت ي ي دم إتى كسب  فة لتوتعوت  م  ؛زج دة 

 و10، 2018صدرلرم  لتعو تسفة.  لتبفاو، 
يمدا ؛جلد  تن مج لتعووفة لتوموفة مم ل تز لتبتلمج لتعو يفدمم  لتوتكي، إل       

تتمدة  ت ملة حول ء لتى ؛ضو   ل لألخ ديوو تن مج لتعووفة لتوموفة  وتكي لتع مجت 
رووفة مم رلت لتمل  ت لتعليفوفة ؛ر مجتع  ؛رتمجد لتعليف   توفت مكمن رن، ؛بم و لتلويفة 

؛ضو    لألخ ديوويحفت ت عيفة لالنعو ء لتوعب دتة  لم لتت ملة موثية  وتكي لتع مجت 
لتصة لتتمدة ؛م يس ت لتوتعوت لتوخعيفة لتحكممفة ؛لتخ حة، مت لتع يت لتى تعه لت

ل؛ رميفلم  عيى لتوسعمم لتخ ر و تتيعف دة مم لتبتلمج ؛لتخبتلت لتخ ر فة مت 
لتت مل ت ؛لتوتلخي لتوو  ية تو لتعم ن، ؛لتغ ية مم لته رحسلم لتلويفة لتعليفوفة 
؛لتليوفة تو لتت ملة ؛بتلمتم  تعليجي مسلتة لتعووفة ؛رب م     عف   ت لتوتعوت 

تحقففو تو لتلويفة لتعوومجة ؛ليعشتلا لتوسعفبل.  ن  و، ؛يم  لتلول ؛لظم ر د؛رع  ل
 و.3، 2018

؛جلعفد لتو ت     لتوتكي يوعيه صدرلت ؛ مك ن ت  لدة، إال لنن م  ييله يحع ج      
إتى ميجد مم لتدع  لتو دي ؛لتبشتي ؛لتعفوو، كو يعوكم مم لتعلتا عيى ك تة 
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لتفوللم ؛غلتع ، ؛مم    رفللل  تلمج لال عف   ت لتعدرجبفة تألخ ديوللم ؛لإلدلرجلم ؛ 
لتعووفة لتوموفة تعيبفة ع و لال عف   ت، ؛رفمج  ريه لتبتلمج ؛اف   لأل ت لتو رج عوم ، 
تغتض لاليعف دة موم  عود رصوف  ؛روفل   تلمج ردرجبفة  ديدة،  عى يحفت لتوتكي 

 م. عدلتن لتووشمدة، ؛  تزع  لتمحمه إتى  مدة لتعليف  لتت ملو  شكل ع 
 

 نشأة المركز وتطوره:

يلد ر مجت لتعليف  لتل تو عوممً  ؛لتت ملو سصمحً  مفدمة ضت؛رجة تيعووفة تو 
 ي متعوت مم لتوتعول ت، تت رفدم  د؛  رليف    ملو عصتي ع تو لتتمدة، ؛ال 
 مدة د؛  رتت مسعمم مم رلت ؛كف ءلت  عا ء عل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت لتت مافة 

م  أنش ء 2006و تسوة 400؛تعيبفة لته تفد حدر صتلر رئفس لتت ملة رص   ؛لإلدلرجة، 
و تسوة  844متكي ر مجت لتعليف  لتت ملو، ؛حدر  ياً  صتلر رئفس لتت ملة رص   

؛عم  ،؛ضو   لتتمدة لألخ ديووإتى متكي لتع مجت    علديل رسوفة لتوتكي ،م2016
مم  ع  لتوتلخي  يىلدت كم  لتوتكي رم ن مم اف دة لتت ملة تتععو م  لويفة لتع مج

 لالععو دلتتمدة ؛مم    ؛ضو   لتليوفة ؛لتبحثفة لتوعخصصة تو لتعاعلل تعحفلت 
 .لألخ ديوو

م إل يلد  دلة لتت ملة توملخبة 2007؛ت  يبد  لتوتكي نش طن إال مت م يت لتل م 
ع فت لتت ملة لتع مرلت لتل توفة تاو   لتتمدة ؛رحسلم لألدلء لتعليفوو لتت ملو تعس

لتعل يش مت لتبل ة لتت مافة لتل توفة لتعو تسفة ؛ممل مة لتعحدي ت ؛رحفلت لت لت 
 .لتل توو ضوم لتت مل ت لتوتممصة لألخ ديوو؛ب تع تو لتحصمه عيى لالععو د 
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إ    مل ت كثلت مم لتد؛ه لتو مفة ؛مم ضووم  لتفوم رل نو مم رخيفم  عم 
تلصت ؛مسعتدلرن تو ملدل  لتلي  ؛لتعليف  ؛لته تلدم لتوسلتة لتوعس رعة تعكومتم ف  ل

مملخبة لتعليف  لتت ملو تو ع و لتد؛ه توع يب ت يم  لتلول ؛عدم متلع رن تع بلت 
مملحف ت  مدة لألدلء لتعليفوو لتعو مم ستتم  رصل لتت مل ت لتل توفة لتوتممصة 

و  ييو ليعلتلض  ، ؛يفإتى رحفلت ضو   لتتمدة ؛رحسلم لألدلء لتعليفوو   معف ز
؛ضو   لتتمدة، مم  ل  لتتؤجة ؛لتتي تة ؛لالعدلا  لألخ ديوومم يل توتكي لتع مجت 

؛لتمفكل ؛لتوم م ؛لتوشت؛ع ت ؛لالنت زلت، ؛ر  ليعف ء  ف ن ت ع ل لتتيء مم لتعفتجت 
   ملة  ، كو  عم مبلم تو لتوت ت2019  2018لتت ملو  لتسومي تيوتكي تيل م

 و.2019، 2حول ء 

 :المركز رؤيددددة

تتررف ء  وسعمم لألدلء ؛رحفلت  لألخ ديوو يمغ مك نة متممصة تو مت ه لتع مجت 
 لتعولي ؛حماًل تتععو د.

 
 :المركز رسالددة

؛لتو يسو ؛ضو   لتتمدة  ت ملة حول ء  لألخ ديوويسلى لتوتكي إتى ر مجت لألدلء 
؛لتبحثو  لألخ ديووتوس عدة كيف ت لتت ملة ؛متلخيع  لتوخعيفة عيى رحفلت لتعولي 

 ؛لإلدلري ؛لتخدمو تيحف ظ عيى مك نعم  لتتج دية.
 

 أهداف المركز:

 نهشت  هفه تة لتتهمدة ؛لالعهعو د ؛رليجهيع   هلهم كه تهههة موعسهبهو لتت ملة. .1
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لألطههت لتهوه يههسههلههة ؛رهلههيجههي لتههفههدرلت لتتزمهههة تعايهلهس ن  م ضو   لتتمدة  هوه ء  .2
 تو لتت ملههة

رهفهلههلهل نه ه  لتهههتههمدة تههههو لتهتهه مههلههة ؛رهههاعههلههههل كهيف رهمه  ؛مهتلخههيعهه  لتهلهيهولههة  .3
 .لألخ ديووتيهحهصههمه عهيهى لالعههعههوه د 

 .؛لإلدلرجلم لتووعسبلم تيت ملهة لتهعهدرجههس ؛لتهفهوههلههلههمصهههدرلت  عههاهه ء عههله هة  ره مجههههت .4
رهايههلههس نه ه م ملهيممهه ت تيهتهمدة ؛لالعهعو د عيى مهسعهمم لتت ملهة ؛؛ هههدلت  - .5

 .لتهتههمدة تو لتكيف ت ؛لتوتلخي لتليوفة
 ؛ضو   لتههتهمدة ؛لالععو د. لألخ ديووجهت رهووهفة لتهوملرد لتههوه تلهة لتتزمهة تيهع م  - .6

 
 :المهام واالختصاصاتالهيكل و 

ا مجلس  مجلس المركز: هو السلطة العليا في الهيكل التنظيمي للمركز، وهو أيض 
 ضمان الجودة في الجامعة، ويمارس المهام واالختصاصات اآلتية:

ري  لتسف ي ت لإليعتلرفتفة لتل مة تيت ملة للت لتصية  او   لتتمدة ؛لالععو د  .1
 .لألخ ديوو

 لععو د لتخ    ؛ لتبتلمج لتل مة توش ط ت لتوتكي. .2
 .لتخع مو تيوتكيلععو د لتوملزنة لتسومجة ؛لتحس ال  .3
لتوص دصة عيى لالرف اف ت لتعو يلفدع  لتوتكي مت لتوتلخي لتوو  ية  لتدلسيفة  .4

خ ر فة ؛لتتم ت لتو نحةو، تو مت ه لتدع  ؛رب ده لتخبتلت ؛ ص مة لتوش ط ت ؛لت
 لتتمدة.؛ضو    لألخ ديوولتوشعتكة تو مت ه لتع مجت 

ة تو لألخ ديوفمو صشة ؛  ئت لتعفمج  لت لرو ؛رف رجت لتوقفولم لتخ ر للم تيبتلمج  .5
 م .خيف ت لتت ملة ؛متلخيع  لتليوفة، ؛لرخ ل لتفتلرلت لتتزمة  شان
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 مو صشة لتومضمع ت لتوح تة إتفن مم صبل مديت لتوتكي  ؛مم رئ ية لتت ملة. .6
 لتعمحفة  علللم لتب  ثلم تو لتوتكي ؛رتصلعم .

 :وضمان الجودة األكاديمية الخاصة بمركز التطوير األكاديميالوحدات 

 يعكم  لتوتكي مم عدة ؛ دلت إدلرجة ؛ خ ديوفة ؛عو ك تروت 

 .والمتابعة اوال : وحدة التخطيط
لتعخ ف  لاليعتلرفتو ؛ر مجت   الررف ء  خدم ت لتت ملة تو مت ه  لتم دة ىرلو

؛اف دلت  تيوتكي لتتزمة ؛لتوليمم ت لتبف ن ت رمتلت سته لألدلء لتو يسو مم
 لترفةت ؛لالسعص ح ت لتوم م لتم دة رعمتى لتعحديد ؛ ن ؛عيى ع م،  شكل لتت ملة

؛لتتي تة ؛لألعدلا لاليعتلرفتفة تكيف ت لتت ملة لتوش ركة تو ؛ضت لتتؤجة  -
 .؛؛ دلت لتتمدة تلم .

لتوعوثل تو رحيلل لتبل ة لتدلسيفة  SWOTلتوش ركة تو إعدلد لتعحيلل لتبل و  -
  نف   لتفمة ؛نف   لتال و ؛لتبل ة لتخ ر فة لتوعوثية   تفتل ؛لتعمديدلت.

 ؛؛ دلت لتتمدة تلم .لتوش ركة تو إعدلد لتخ   لاليعتلرفتفة تيكيف ت  -
متل لة لتخ   لاليعتلرفتفة تكيف ت لتت ملة ؛؛ دلت لتتمدة تلم  ؛لتوش ركة تو  -

 ر مجتع .
ك  عيى كف ءة لألدلء  - مش ركة لتكيف ت ؛؛ دلت لتتمدة تلم   أ تلء مف رن ت تيحى

 ؛مف رنة لألدلء لتفليو   ألدلء لتوخ  .
 حسلم.مش ركة لتكيف ت ؛؛ دلت لتتمدة تو عول س   لتع -

 .ثانيا: وحدات الجودة برئاسة الجامعة والكليات والمراكز
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مدرلء لتوتلخي   ملم ع م   لألشتلا لإلدلري تلودلء لتكيف ت رحا  لتم دة رلول
؛ضو   لتتمدة تيقف م   توم م  لألخ ديوو؛لإلشتلا لتفوو توتكي لتع مجت لتت ملة، 

؛روفل  ك مل لتوم م لتعو  خ ديوولأللتوو طة  م  تو ر بلت مل يلت لتتمدة ؛لإلععو د 
 :يارو م  ؛لسعص ح رم  مم مم  ؛مم  م ،ركي  

رخ ف   عو ه لتتمدة   تكيفة ؛لتوتلخي ؛روفل  لتوم م لتومكية إتلم  مم متكي  -
 ؛ضو   لتتمدة   تت ملة لألخ ديوولتع مجت 

؛ضو    لألخ ديوولتوتكي تو تل تف ت ؛ل عو ع ت متكي لتع مجت   روثلل لتكيفة  -
 لتتمدة.

 لتوتكي.لتوش ركة تو لتعخ ف  لاليعتلرفتو تيكيفة  ؛  -
 لتم دة.لإلعدلد تعوفل  درلية لتعفمج  لت لرو تيبتلمج لتوخعيفة تو مت ه عول  -
رمزجت لاليعبف ن ت عيى لت تال ؛لتختجتلم ؛ عا ء عل ة لتعدرجس ؛لتقف دلت  -

 . مدا رفلف  لألدلء ة ؛لإلدلرجةلألخ ديوف
 ت ك تة لتبف ن ت ؛لتوليمم ت ؛لتوسعودلت لتوعليفة  و  م لتتمدة   تكيفة. فظ ؛رم ل -
إعدلد رفتجت يومي عم  عو ه لتم دة ؛جتتت حمرة مون إتى متكي لتع مجت  -

 ؛ضو   لتتمدة   تت ملة. لألخ ديوو
 مع  لة روفل  لتسف ي ت لتل مة لتومضمعة تعحفلت  غتلض لتم دة. -
  ف تة لتتمدة. لإلشتلا عيى  وتت لتعملفة توشت -
للت  دلسيفً  ؛س ر ف  لتوش ركة تو لتو روتلت ؛لتود؛لت ؛لتمرش ؛لتد؛رلت لتعدرجبفة -

 لتصية   تتمدة.
 لإلشتلا عيى عويفة رمحفف لتبتلمج ؛لتوفترلت. -
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إنش ء ص عدة  ف ن ت لتكعت؛نفة تيبتلمج ؛لتوفترلت لتدرليفة ؛لتوملرد لتبشتجة ؛لتو دية  -
   تكيفة.

 تبتلمج ؛لألنش ة للت لتلتصة   تتمدة دلسل لتكيفة.لصعتلح لتخ   ؛ل -
؛ضو    لألخ ديوولتقف م  كل م  يمكل إتلم  مم لعو ه مم صبل متكي لتع مجت  -

 ؛؛ دلرن.لتتمدة 

 .الجودة ضمان ثالثا: وحدة
 لتليوفة، ؛لتوتلخي لتكيف ت تو لتتمدة ضو   ؛ دلت مت لتعوسلت لتم دة رعمتى

 عل ة  عا ء ؛ألدلء ة،لألخ ديوفتبتلمتم   لتوسعوت لت لرو لتعفلف  عيى ؛مس عدرم 
 :يارو م  ؛لسعص ح رم  مم مم  ؛مم لتعدرجس،

 لتتمدة  او   لتصية للت تيت ملة لتل مة لاليعتلرفتفة ؛لتسف ي ت لتخ   ؛ضت -
 .لألخ ديوو ؛لالععو د

 ةلألخ ديوف لألصس م مت   تعل ؛   لتت مافة تيبتلمج ةلألخ ديوف لتول يلت ر مجت -
 .لألخ ديوو لالععو د لتت ملة، ؛متيس ؛متلخي خيف ت تو لتتمدة ضو   ؛؛ دلت

 تيت ملة، لألخ ديوو لألدلء مسعمج ت ؛م شتلت مل يلت ر بلت عيى لإلشتلا -
 ؛لتل توفة. لتلتبفة لتت مل ت لتوحيفة تو لألدلء ؛مسعمج ت   تول يلت ؛مف رنعم 

 تت   رشكلل   ل مم ؛لتوتلخي تكيف تل تو لتتمدة ضو   ؛ دلت مت لتعوسلت -
 .ةلألخ ديوف تيبتلمج لت لرو تيعفلف  معخصصة

 نشت  غتض لألخ ديوو ؛لالععو د لتتمدة ضو   مت ه تو ؛لتمرش لتفل تف ت إص مة -
 .لتت ملة تو لتتمدة  ف تة
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  عوفل  اف مم  مم تيعاخد ؛لتوتلخي لتكيف ت تو لتتمدة ضو   ؛ دلت  عو ه مع  لة -
 .متيس لتوتكي ؛متيس لتت ملة صبل لتوفتة مم ؛لاليعتلرفتف ت لتخ  

 .القياس والتقويم رابعا: وحدة

 رحع  م  لتعو ؛لتعفمج  لتعفلف  ؛ د؛لت ؛لالسعب رلت لتوف يفس إعدلد لتم دة رعمتى
 ع و رعمتى لتعحديد ؛ ن ؛عويف رم  ؛مخت  رم  ؛عيى مدسترم   مدة لتت ملة تاو  

 :لترفة ؛لالسعص ح ت لتوم م لتم دة
 .؛مخت  رم  ؛عويف رم   ودسترم  ةلألخ ديوف تيبتلمج لتعفمج   د؛لت ؛ر مجت إعدلد -
 ؛لتولمه ؛لتفدرلت   تكش  عم لاليعلدلدلت لتخ حة ؛لتوف يفس لالسعب رلت رصوف  -

 .لتفبمه عويفة موم  تو تتيعف دة لتت ملة طيبة تدم ؛لالرت ع ت
 .؛لال ص ء ؛لتعفمج  لتقف   مت ه تو ؛لتعاعليفة لتليوفة لاليعش رلت رفدي  -
  ؛ لتفصيفة نع ئج لالسعب رلت ؛رحيلل لتوم ئفة لالسعب رلت مم توو لج لتد؛ري  لتعفلف  -

 مل يلت ضمء تو لتال  لتفمة ؛مملضت مملضت ؛رحديد لتت ملة، تو لتسومجة
 لتتمدة.

   تخ ة ؛مف رنعم  لتم دلت صبل مم لتخ   روفل   ودم لتعف رجت لتوعليفة رفدي  -
 لالسعتالت. لالصعتل  ت تول تتة ؛رفدي  روفل و ر  م  مت لاليعتلرفتفة

 . عو ه مم إنت زو ر   و  ؛رف رجت  أ ص ئف ت لتوتكي إدلرة ري؛جد -

 .األكاديمي التطوير خامسا: وحدة
 مم لتليوفة، ؛متلخيع  لتت ملة خيف ت تو لألخ ديوو ع مجتلت لتم دة رعمتى

 لت لرو لتعفلف  تت   رف رجت عيى رمحف ت ؛بو ءً  لتليوفة، لألصس م تو لألي ر ة سته
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 لتقف م رعمتى لتعحديد ؛ ن ؛عيى ة،لألخ ديوف لتبتلمج تعيه لتخ ر للم لتوقفولم ؛تت  
 :لترفة   توم م ؛لالسعص ح ت

 ريبو  ديدة رخصصفة  تلمج ر مجت عيى لتت ملة تو ؛لتوتلخي لتكيف ت مس عدة -
 تو لتوتعول ت لتوحيفة ؛لإلصيفوفة.  لتلول يم   ل عف   ت

 عيى توس عدرم  لتت ملة تو ةلألخ ديوف تألصس م لتفوفة ؛لاليعش رلت لتخبتلت رفدي  -
 .ةلألخ ديوفلتبتلمج  مملحف ت ضمء تو  تلمتم  إعدلد

 لتت ملو لتعدرجس ؛ ي تلب طتلئت عم تيكش  ؛ملدلنفة ردرجبفة درلي ت إ تلء -
 ر مجتع  عيى ؛لتلول لتعخصص ت لتوخعيفة،  حسب مسعوت  شكل لتفل تة

   يعوتلر.
 لتعدرجس مت ه تو لتمليلة ؛لتخبتة لتكف ءة ل؛ي  مم   ملللم  ي ر ة ليعا تة -

 .لتلول ؛؛رش لتبتلمج ر مجت تو تيوش ركة لتت ملو
 ؛ صس م تكيف ت  خ ديوفة تبتلمج ؛نو لج ؛مو صشة رت رال تدرلية عيوفة ند؛لت إص مة -

 .؛ع توف  إصيفوف  مو  ية
 عيى ؛لتحك  ؛رفمجوم ، لتو مرة لتبتلمج روفل  مع  لة تو لتت ملة خيف ت مس عدة -

 .مخت  رم  ؛ مدة ت عيلعم ، مدم

 .وتنمية القدرات التدريب سادسا: وحدة
 لتعدرجس عل ة ألعا ء لتوموفة لتعووفة  تلمج ؛روفل  لتعدرجب لتم دة رعمتى
 :لترفة لتم دة لتوم م ع و رعمتى لتعحديد ؛ ن ؛عيى لتت ملة، تو ؛مل ؛نلم 

 لألدلء ؛ر مجت لتوموفة لتفدرلت  و ء مت ه تو لتعدرجبفة لال عف   ت رحديد -
 .  تكيف ت ةلألخ ديوفلألصس م  مت   تعوسلت لتت ملة تك در ؛لتليوو لألخ ديوو
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 .  تت ملة لتعدرجس عل ة ألعا ء لتعووفة لتوموفة د؛رلت عفد -
 لتليوو، ؛لتبح  ؛لتيغ ت لتوليمم ت رفوفة مم رلت تو ردرجبفة د؛رلت رو ف  -

 لتوتعوت. ؛سدمة لإل ص ئو، لتعحيلل ؛مم رلت
 ؛لتكيف ت لتت مل ت تو تألخ ديوللم عول ؛؛رش ردرجبفة د؛رلت ؛رو ف  إص مة -

 .؛لألعيفة لتحكممفة

 .والنشر والتأليف البحوثالدراسات و  سابعا: وحدة
 لتتمدة، ؛ضو   لتت ملو لتعليف  مت ه تو لتليوفة لتبحمث  أعدلد لتم دة رىلوى

 مت ه تو لتفوو لتعدرجس، ؛لتدع  عل ة ألعا ء لتليوفة لتبحمث نشت تو ؛لتوس عوة
 لتعحديد ؛ ن ؛عيى لتوخعيفة، لتعخصص ت تو ؛لتت مافة لتليوفة، تيكعب لتعاتفف

 :لترفة لتوم م ؛لالسعص ح ت لتم دة ع و رعمتى
 ؛مل ؛نلم  لتعدرجس عل ة  عا ء تدم لتليوو لتبح  صدرلت ر مجت تو دةلتوس ع -

 لتوعخصصة. لتعدرجبفة لتبتلمج إعدلد سته مم
 عتض ؛مم رلت تم ، رومجل عيى ؛لتحصمه لتليوفة، لتبحمث مش رجت إعدلد -

 .لتليوفة لتو روتلت تو لتبحمث
 ؛لتع مجت لتعتبمجة لتوو ري ت ر مجت إتى رمدا لتعو ؛لتبحمث لتدرلي ت إ تلء -

 .لتت ملة تو لألخ ديوو
 لتعليف  ر مجت مت ه تو لتبحمث  وشت رمع  معخصصة عيوفة متية إحدلر -

 .لألخ ديوو ؛لالععو د لتتمدة ؛ضو   لتت ملو
 .؛لتوشت ؛لتعاتفف لتليوفة   تبحمث لتلتصة للت لتليوفة لتفل تف ت إص مة -
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 لتت ملو، لتعليف   مدة رحسلم إتى لتم دتة ؛لألدتة ؛لتو بمع ت لتوشتلت إحدلر -
 لتت ملة. ؛تو   توتكي رف م لتعو   ألنش ة تيعلتجف ؛ك ل

 تو ؛لتوسعتدلت لتحديثة   الرت ع ت لتعومجت  غتض عيوفة ؛نشتلت خعلب ت، إعدلد -
 .لتبحمث لتليوفة ؛لتع مجت لتت ملو مت ه

 والدعم التقني.  المعلومات نظم ثامنا: وحدة

 رمتلت سته مم لتوليمم رفة مت ه تو لتت ملة  خدم ت   الررف ء لتم دة رلوو
 خ تة لتلويف ت  مه ع م  شكل ؛لتت ملة تيوتكي لتتزمة ؛لتوليمم ت لتبف ن ت

 ؛ ن لتتزمة، ؛عيى لتفتلرلت لرخ ل عويفة يسمل  و  ؛لإلدلرجة ةلألخ ديوف ؛لإل تلءلت
 :لترفة ؛لالسعص ح ت لتوم م لتم دة رعمتى لتعحديد

 ؛متل لعم  تول تتعم  لتبتلمج ؛؛ضت ؛رتمليع  ؛لتبف ن ت لتوليمم ت ؛رو ف   وت -
 ؛لتوتل ت لتم  ئت ؛رصوفف ؛ربمجب لتخ حة  عمحفف لتبتلمج ؛روفل  ؛ عدلد

  ؛محعمج رم . عو حتع  ؛بف   ؛لتد؛رج ت
 ؛لت ت   لألي تلب ؛تت تيم  ئت ؛لألرشفة لتبف ن ت تفملعد مم د ن  م ؛ دلرة رايفس -

 لتحديثة.
  ؛لتبحثو. لتعليفوو تيوحعمم  لإلتكعت؛نو ن  م ؛ دلرة إص مة عيى لتلول -
 ؛لتو روتلت ؛لتود؛لت لتل مة تيوح ضتلت لتتزمة لتفوفة لتعتمليلت تو لتوس عوة -

 ).؛لتوتئو لتصمرو لتعستلل (لتوع  ة لتمي ئل  ك تة ؛رم ففم  لتت ملة، رقفوم  لتعو
 لتت ملة. دلسل لتعم لت تو لإلتكعت؛نو لألرشفف ن  م إدس ه عيى لتلول -

 

 وضمان اجلودة األكادمييأنشطة وبرامج مركز التطوير 
 

 :برنامج التنمية المهنية أوال :
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؛موم  ر مجت صدرلت  عا ء عل ة لتعدرجس  ،تو إط ر رحفلت لألعدلا لتل مة تيوتكي
لتووعسبلم تيت ملة، ص م لتوتكي  أص مة لتلديد مم  تلمج لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس 

 ؛بيغا رست د؛رلت، ،سته لتسوملت لتو ضفة ،لتتدد تو كيف ت لتت ملة ؛متلخيع  لتليوفة
 وت 1  لته يمضه لتتد؛ه لتع تو، ؛   إلض تة إتى لتلديد مم لتد؛رلت ؛لتمرش ؛لتود؛لت

 (3دول )ج

 برنامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة

 تالبرنامج أهداف
 لتعلتجف  و  م لتت ملة ؛تملئحم ، ؛تيسفة لتعليف  لتت ملو ؛رحدي رن. -
 ة.لألخ ديوفة، ؛مفممم لتحتجة لألخ ديوفلتعلتجف   تعف تلد  -

 املشاركني عدد ةـالسن الفتـــــرة دورةال م

 78 2007 م يم 7 –   تجل 15 مم لأل؛تى 1
 32 2007 يبعوبت 31 -  غس س 26 مم لتث نفة 2
 37 2008  غس س 20 -تبتليت 2 مم لتث تثة 3
 53 2009  غس س 18 -   تجل 4 مم لتتل لة 4
 35 2010  خعمبت 31 -19 مم لتخ مسة 5
 29 2012 -2011 يو يت 24 – ديسوبت 31 مم لتس دية 6
 55 2013 ديسوبت 30 - 14 مم لتس  لة 7
 55 2014 ديسوبت 29 - 13 مم ةولتث م 8
 63 2016 تبتليت 16 - 6 مم لتع يلة 9

 437 مجموع المستفيدين
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عتض سبتلت  لض لتت مل ت تو مت ه لستاف ت مموة لتعدرجس لتت ملو،  -
 ؛ د؛لر  عا ء عل ة لتعدرجس لتت ملو.

عل ة لتعدرجس ؛مس عدرم  عيى ليعخدلم ليعتلرفتف ت ؛ ي تلب  رووفة صدرلت  عا ء -
 لتعدرجس لتفل ه.

ة ؛لتوفترلت لألخ ديوفرووفة صدرلت  عا ء عل ة لتعدرجس تو رمحفف لتبتلمج  -
 .لألخ ديوو لالععو دلتدرليفة ؛تت مل يلت 

 رووفة مم رلت  عا ء عل ة لتعدرجس تو ليعخدلم رفوف ت لتعليف . -
 ء عل ة لتعدرجس عيى ليعخدلم لي تلب لتعفمج  لتحدي .رووفة صدرلت  عا  -
 

 :الدورات والورش والندوات

نف  لتوتكي عشتلت لتود؛لت ؛لتمرش ؛لتفل تف ت ألعا ء عل ة لتعدرجس   تت ملة، ؛تيل ميلم    
 :ريه لألنش ة م  ييو   تزلالدلرجلم ؛لتفوللم ؛غلتع ، ؛مم 

 .ند؛ة ضو   لتتمدة تو لتعليف  لتت ملو .1
 .ند؛ة رلتجتفة  وا ملم لتدتلل ؛رفمج  ؛ر مجت لتعليف  لتت ملو تو لتكيف ت لإلنس نفة ؛لتليوفة .2
 .ند؛ة  مه لتعفمج  لت لرو .3
 .ة لتتزمة تعفمج  ؛ر مجت لتبتلمج لتدرليفة تكيف ت لتت ملةلألخ ديوف؛رشة حف غة لتول يلت  .4
 .لتد؛رة لتعدرجبفة لأل؛تى تعووفة لتوم رلت لتعفوفة .5
 .لتعدرجبفة لتث نفة تعووفة لتوم رلت لتعفوفةلتد؛رة  .6
 .لتح يمالرسصة   ملة حول ء تقف دة  .7
 .متكي لتح يب لتتو -؛رشة س حة  عفلف  ؛متل لة صس  لتح يمال تو كيفة لتليمم ؛لتمودية .8
 .لتيف ء لأل؛ه تووعدم لتعدرجس لتت ملو .9
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 لتفمرمشمال.مت ه  ردرجبفةد؛رة  .10
 . تن مج لتعمتل .11
 .دم لتعدرجس لتت ملولتيف ء لتث نو تووع .12
 .؛رشة عول  لومل  لتعخ ف  لاليعتلرفتو ؛ر مجت لتوملرد لتو تفة .13
 .لتيف ء لتث ت  تووعدم لتعدرجس لتت ملو .14
 .د؛رة لتبمربمجوا .15
 .لتيف ء لتتل ت تووعدم لتعدرجس لتت ملو .16
 .لالنعتنا ؛رصوف  لتوملصتد؛رة  .17
 .لتعخ ف  لاليعتلرفتود؛رة  .18
 . ضتلت   يعخدلم لتمي ئ  لتوعلددةد؛رة إنع ج لتدر؛  ؛لتوح .19
 .د؛رة مم رلت إعدلد س ة لتوفتر .20
 .د؛رة مم رلت إدلرة لال عو ع ت .21
 .د؛رة مم رلت رئ ية لألصس م .22
 .د؛رة رمحفف لتوفترلت لتدرليفة .23
 .د؛رة حف نة   مية لتح يمال .24
 .ةلألخ ديوفد؛رة حف غة لتول يلت  .25
 .عتض لتبحمث لتليوفة تو لتو روتلتد؛رة مم رلت  .26
 .لتموديةو -د؛رة مم رلت لتعفمج  لت لرو تألصس م ؛لتبتلمج  لتليمم  .27
 .لت بو -ألصس م ؛لتبتلمج  لتليممد؛رة مم رلت لتعفمج  لت لرو ت .28
 .مملحف ت لتبتن مج لتت ملود؛رة  .29
 .م ت ؛ عدلد ؛  ئت لتعفمج  لت لرود؛رة مم رلت  وت لتوليم  .30
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 .لتيف ء لتخ مس تووعدم لتعدرجس لتت ملو .31
 .وو مع يب ت لتت ملة ن  م لتحيف تلتيغة لالنتيليجة كيغة   وبفة تولي جبفةد؛رة ردر  .32
 .مم رلت ليعخدلم  تن مج لالخسلل د؛رة .33
 .مم رلت ليعخدلم  تن مج لتفمرمشمالد؛رة  .34
 .يليجة تودة شمتجمرووفة مم رلت لالرص ه   تيغة لالنتد؛رة  .35
 .اف دة لتح يمالود؛رة رووفة لتوم رلت لألي يفة تو ليعخدلم لتح يمال  رسصة  .36
 .لتليوفة ؛ عدلد لتوي  لالتكعت؛نود؛رة إنش ء عت؛ض رف عيفة تيوح ضتلت ؛لتبحمث  .37
 .د؛رة لتوو عج ؛طت  لتعدرجس .38
 .كيفة لت ب ؛لتصلدتة ؛طب لاليو   د؛رة مم رلت رمحفف ؛ عدلد س ة لتوفتر تبتلمج .39
 .رسصة   ملة حول ء تقف دة لتح يمال .40
 .SPSSد؛رة مم رلت لتعحيلل لإل ص ئو  .41
 .؛ ي تلب ردرجس لتوتومع ت لتكبلتة؛رشة طتلئت لتعدرجس  .42
  تن مج ردرجبو تودريو كيف ت لتوتعوت تو مت ه لتعاعلل تيعدرجس .43
 .ةلألخ ديوفلإلدلرة د؛رة  .44
 .تعفمج  لت لرو تيكيف ت لتليوفةل ة ؛درليةلألخ ديوفد؛رة رفمج  لتبتلمج  .45
 .SPSSمم رلت لتعحيلل لإل ص ئو د؛رة  .46
 .لتتمدة تو لتت مل ت لتفووفة ي  فت  .47
 .د؛رلت رمحفف لتوفترلت لتدرليفة .48
 .رمحفف لتبتلمج؛رش  .49
 .م   تت مل ت لتفووفة2014 يبمل لتتمدة لأل؛ه تيل م  .50
 .لتخ ة لاليعتلرفتفة تيوتكيد؛رة  .51
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 .لتليمم لتصحفة، لاليو  ، لتصلدتة؛رشة لتعفمج  لت لرو تكيف ت لت ب ؛  .52
 .مم لتصحفة ؛لتصلدتة ؛طب لأليو  لت ب ؛لتلي؛رشة لتعفمج  لت لرو تكيف ت  .53
 

 :ةاألكاديميمشروع تطوير البرامج  -

يسلى لتوتكي مم سته ؛ دلرن لتوعخصصة ؛لتيت   ؛لتم دلت لتفتلفة تو كيف ت 
لتت ملة إتى روفل  مشت؛ل رفمج  ؛ر مجت لتبتلمج لتدرليفة تيوت ية لتت مافة لأل؛تى تو 

فة لتول حتة تو لتعليف  لتت ملو ؛رحفت مل يلت لتت ملة تعملخب لالرت ع ت لتليو
 عيى لتوسعمج ت لتمطوفة ؛لتل توفة. لألخ ديوولتتمدة ؛لالععو د 

؛مومتفة ر مجت لتعليف  لتت ملو كلويفة مسعوتة تو   ملة حول ء رفمم عيى 
 ي   إدس ه رغللتلت مخصصة ردرجتفة طمجية لأل ل يع  روفل ع  سته  ربت متل ل 

دتلل رفمج  ؛ر مجت لتبتلمج لتدرليفة لتولعود مم متيس لتت ملة ؛تو ضمء   يعخدلم 
مل يلت لتتمدة لتل توفة. ؛ب الععو د عيى  ممد موعسبو لتت ملة مم لتخبتلء 

 ؛لتوعخصصلم ؛عل ة لتعدرجس تو لتكيف ت ؛لألصس م لتليوفة.

 :أهداف المشروع
   ملة حول ء إتىتة ؛ر مجتع  تو لألخ ديوفيمدا مشت؛ل رفمج  لتبتلمج 
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 إعدلد لتخ ة لاليعتلرفتفة تيت ملة. .1
 ة مت رؤجة لتت ملة ؛ري تعم  ؛ عدلتم .لألخ ديوفلتعحفت مم رملتت لتبتلمج  .2
ة ؛رليجيع ، ؛رحديد  ملنب لتال  لألخ ديوفرشخفا  ملنب لتفمة تو لتبتلمج  .3

 ؛مل تتعم .
 تعوت ؛يم  لتلول.ة ال عف   ت لتولألخ ديوفلتعحفت مم ريبفة مخت  ت لتبتلمج  .4
 ملتتة مدم كف ية لتبل ة لتعتبمجة لتت مافة ؛متءمعم  تعحفلت  عدلا لتت ملة.  .5
ة ؛رتت مسعمم كف ءرم ، تو ضمء مل يلت لتتمدة ؛لالععو د لألخ ديوفرحسلم لتبتلمج  .6

 .لألخ ديوو
 مراحل المشروع: 

 لتعدرجب.روفل  عويفة ،    لإلعدلد تيعدرجب؛رعاوم  المرحلة األولى:

لتقف م  عوفل  عويفة رحيلل رشول ، ؛ لتمضت لتتلعم رحيلل؛رعاوم  الثانية:المرحلة 
لتمضت لتتلعم تو لتسوة لأل؛تى  سب م  عم ممضه تو لتخ ة لتعوفل ية لتيموفة 

و  سب م  Self-Studyلتولعودة، ؛حف غة رفتجت لتعفمج  لت لرو  لتدرلية لت لرفة 
لتيموفة، تأ  عويفة رحيلل لتمضت لتتلعم رعاوم  عم ممضه تو لتخ ة لتعوفل ية

اف م لتكيف ت لتوسعمدتة تو لتسوة لأل؛تو  عحديد لال عف   ت ييلم  لتقف م  لويفة رفمج  
مكمن ت  تلمتم  لتح تفة تو ضمء لتول يلت لتملردة تو ع ل لتدتلل ؛ع و لتلويفة رتتم 

لتع مجت تو كل كيفة عيى    عيى عل ة درلية يع  روفل ع  عم طتجت تتوة لتعفمج  ؛ 
 يتلعى تو لسعف ر  تتلدع  رملتت لتخبتة ؛لتوم رة تيقف م  م و لتلويفة.

ع و لتوت ية تو ضمء نعه ئج لتعفهمج   وتأتي: ةاألكاديميالمرحلة الثالثة: تطوير البرامج 
تبهههتلمج لتكيفههه ت لتوسهههعمدتة  وكمن رمههه  لتوخعيفهههة، ؛مههه  رههه  لتعمحهههل إتفهههن مهههم رمحهههف ت 
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؛مفعت هههه ت سههههته ؛رش عوههههل لتعفههههمج ، ؛جتههههتي لتعفههههمج  ؛لتع ههههمجت تيبههههتلمج ؛لتوفههههترلت 
 ة، ؛تف  تيخ ة لتيموفة لتولعودة.لألخ ديوف

 ، ؛رشولت مرة ؛ر بففم  ؛رفمجوم   و ئف ً لععو د لتبتلمج لتو المرحلة الرابعة: 

لتقف م  لويفة لتعفلف  لت لرو تيكيف ت لت بفة لتثتث ؛كيفة لتمودية كوت ية  ؛تهى  -
لال    لت ههت؛ا لتعههو روههت  مهه  لتههفوم رمصهه  لتلوههل  مهه و لتكيفهه ت رغهه   نمهه  صههد  ؛شههكا 

 عيى لالنعم ء، ؛يلتد لكتع  ال ف  تو ع ل لتعفتجت.
بلض كيف ت لتت ملة تلويفة لتعفلف  لت لرو  لتعتبفة، لتح يهمال، لتقف م   تعمل ة ت -

 لتيغ ت، لتعت رةو كوت ية   نفة.
لتقف م  درلية رحيليفة ؛ملدلنفة عم طبفلة لتوع يب ت لتت مافة لألربتت  لتثف تهة  -

 لإليتمفة، لتيغة لتلتبفة، لتيغة لإلنتيليجة، لتح يمالو.

 .جامعة ومراكزها العلميةالفي كليات  األكاديميمشروع الجودة واالعتماد  -

راووا  عدلا لتوتكي لاليعتلرفتفة إنش ء ؛ دلت ضو   لتتمدة تو لتت ملة، 
م  أنش ء ؛ دلت ضو   2007و تسوة 685؛حدر   ته صتلر رئفس لتت ملة رص   

لتتمدة تو كيف ت لتت ملة، ؛عيى    يع  ليعكو ه تعحم  تو تت؛ل لتت ملة ؛متلخيع  
؛رلد ؛ دلت لتتمدة تو كيف ت لتت ملة لتوس متة عم عويفة لتتمدة تو لتليوفة، 

تيبتلمج لتعليفوفة تو  وفت لتكيف ت، ؛لتعو يشتا  لألخ ديوولتعليف  لتت ملو ؛لالععو د 
 ؛ضو   لتتمدة توفً . لألخ ديووعيلم  متكي لتع مجت 

ت  ف تة ؛يافً  مم لتوتكي ألدلء ري تعن تخدمة ؛ر مجت لتعليف  لتت ملو ؛نش
لتتمدة، تفد ص م   توس عوة ؛لتعوملد تيعمل ة تيوتل لة لتدلسيفة تلدد مم كيف ت لتت ملة 
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 عى يسع فت لتقف م  لول لتعفلف  لت لرو تيكش  عم  ملنب لتفمة ؛لتال  تديم ، 
؛ضو    مدة لتعليف  لتل تو،  لألخ ديوو؛تيسلت تو روفل  مل يلت متيس لالععو د 

ضت مل يلت لتوسعمم لأل؛ه ع و  صفعم  مل يلت ع مة روثل  ل  إ  لتوتيس صد ؛ 
مع يب ت لتحد لألدنى لتمل ب رحقففم  مم مدستت، ؛عويف ت، ؛مخت  ت تو 
لتعخصص ت لتوخعيفة، تمم تو لتمصا نفسن يشتت لتو يس ت لتعليفوفة عيى رحفلت 

كو يب  ة لتخ حة  و  يحفت روليع  ؛جدع  صدرلرم  لتعو تسفة،لألخ ديوفلتول يلت 
 تبتلمج لتت ملة. لألخ ديووتيمحمه تتععو د 

ة، سوسة مل يلت، كل موم  يا  لألخ ديوف؛رعاوم مل يلت لتوسعمم لأل؛ه تيبتلمج 
عددًل مم لتول يلت لتفتلفة. يفخعا لأل؛ه موم   تي تة لتبتلمج ؛ عدلتم  ؛مخت  ت 

؛ عا ء عل ة لتعدرجس،  ة مم س   درليفة، ؛مفترلت،لألخ ديوفلتعلي   ؛لتث نو   تبوفة 
ة  كو  لألخ ديوف؛ن  م لتفبمه ؛لتعستلل   م  لتث ت    تبوفة لتعو فوفة ؛لإلدلرجة تيبتلمج 

ة مم موشآت لألخ ديوفيعصل لتواف ر لتتل ت   تبوفة لتو دية لتتزمة ت تح لتبتلمج 
فل  تيبتلمج ؛متلتت رليفوفة   م  لتخ مس ؛لألسلت، تلعصل   توملرد لتو تفة لتو يمبة تعو

 .ةلألخ ديوف

 أهداف المشروع:
 ليعكو ه إنش ء ؛ دلت لتتمدة تو كيف ت لتت ملة ؛متلخيع . -
 لألخ ديوولتوش ركة تو لتعفلف  لت لرو ؛رمل ة لتكيف ت تيحصمه عيى لالععو د  -

 ة.لألخ ديوف؛تت مل يلت لتوتيس ؛لتبتلمج لتوت افة لتولوفة  ع مجت لتبتلمج 

؛تو ظل لتعل ؛  لتوشعتك  لم ؛زلرة لتعليف  لتل تو ؛لتبح  لتليوو موثية  وتيس 
؛ضو    مدة لتعليف  لتل تو ؛  ملة حول ء موثية  وتكي لتع مجت  لألخ ديوولالععو د 
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؛ضو   لتتمدة تفد ر  لتعوسلت ؛رمافت محات  لم لت تتلم  دلية ع م  لألخ ديوو
سيفة ؛رشكلل تتوة عيف  ؛تت   تتلفة دلسيفة تو م تيبدء  لويفة لتوتل لة لتدل2013

ضمء لتول يلت لتخوسة تيوسعمم لأل؛ه ش دليةش ؛لتخ ملت لتلشت تاو   لتتمدة لتعو 
  -ك تروت  صتع  لتوتيس، ؛ر  رفسف  كيف ت لتت ملة إتى  تث ت  ت ؛عو 

 خيفة لت ب ؛لأليو   ؛لتصلدتة كوت ية  ؛تى. -
 لتليممو كوت ية   نفة. –لتح يمال  –ة  لتيرلعة خيفة لتمودية ؛لتليمم لتع بفقف -
 –لإلعتم  –لتشتجلة  –لتعتبفة  –خيفة لتليمم لإلنس نفة ؛لال عو لفة  لتدلال  -

 لتعت رةو كوت ية   تثة.

ة ؛لإلدلرجة لألخ ديوف؛بو ًء عيى لته ؛ليعشل رًل ألعوفة لتعفلف  لت لرو تاو   لتتمدة 
، ؛رحقففههً  تمههدا لتوشههت؛ل لألخهه ديووت  تتععوهه د ؛مملخبههة توع يبهه ت  ههمدة لتعليههف  كشهه

تفد ص م لتوتكي   تعل ؛  مت لتكيف ت لتوسعمدتة مم ع ل لتوشهت؛ل  لهدة س هملت نم يعه  
 عيى لتوحم لتروت

 ة بالكليات في عملية التقييم الذاتي:األكاديميإنجازات المركز والوحدات 

 إنجازات المركز: أوال :
   إحدلر صتلر مم رئفس لتت ملة  عشكلل لتيتوة لتليف  تيوتل لة لتدلسيفة تيكيف ت

  -لتع تفةت لت بفة لتثتث  لت ب ؛لتليمم لتصحفة، لأليو  ، لتصلدتةو، رفمم   توم م 
 لتعخ ف  تيقف م  أعدلد لتوتل لة لت لرفة تبتلمج لتكيف ت.  و1
 ؛لتبف ن ت ؛لألدتة.رشكلل تت   توفة مس عدة تتوت لتوليمم ت  و2
 اف دة ؛رم فن لتيت   لتفوفة تو عويفة  وت ؛رحيلل لتبف ن ت. و3
 رمزجت لتوم م يفو   لم لألعا ء تكع  ة مسمدة رفتجت لتدرلية. و4
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 لرخ ل لتفتلرلت لتخ حة  ا؛تف ت لتعحسلم. و5
 إلنت ز لتوتل لة لتدلسيفة تبتلمج لتكيف ت. لألخ ديوولتعوسلت مت متيس لالععو د  و6
   رؤي ء ؛ دلت لتتمدة تو لتكيف ت  و ًء عيى رتت رتشفه مم لتكيفة تيوتكي.رسوفة 
   إص مة د؛رلت رمحفف لتبتلمج ؛لتوفترلت لتدرليفة ألغيب لتكيف ت ؛لته ؛تت

 تن مج يبت ؛ضلن تيوي؛ه إتى ع و لتكيف ت ؛ شل رع   اعوفة ع و لتخ مة لتعو رلد 
ملة،   إلض تة إتى    ع و لتد؛رلت لتتكلية لالي يفة تيلويفة لتعليفوفة دلسل لتت 

؛رع يبم  لتول يلت لتل توفة تو  لألخ ديوورسعود عيلم  عويفة لتتمدة ؛لالععو د 
 344ة تو لتت مل ت، ؛ليعمدتا ع و لتد؛رلت لألخ ديوفر مجت لتو   لتعليفوفة ؛ 

 معدربً .
  لة.إص مة ؛رشة تيعخ ف  لاليعتلرفتو ضوا رؤي ء ؛ دلت لتتمدة  كيف ت لتت م 
   ركيفف مود؛بلم مم لتوتكي تإلشتلا عيى عويفة لتوتل لة لتدلسيفة تو ع و

 لتكيف ت.

 إنجازات وحدات الجودة بالكليات: -ثانيا : 
ص م لتوتكي موثًت  وود؛بفة تو لتكيف ت لتوسعمدتة تو عويفة لتعفلف  لت لرو  لدة 

 س ملت لتمدا موم  رمل ة لتكيف ت تم و لتليوفة ؛لته كو  ييوت

 نشر ثقافة الجودة: أوالً:

 ر  عفد لتلديد مم ؛رش لتلول لتعو رعاوم لتروت
 .لألخ ديوو ف تة لتتمدة ؛لالععو د  -
؛ضو    لألخ ديوولتولدة مم صبل متيس لالععو د  لألخ ديوومل يلت لالععو د  -

  مدة لتعليف  لتل تو.
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  عوفة لتتمدة تو ر مجت لتلويفة لتعليفوفة تو كيف ت لتت ملة. -

 :ثانيا : التقويم الذاتي
 ر  عفد لتلديد مم ؛رش لتلول رعاوم عدة س ملت موم ت

مسعمم  ؛ه  لألخ ديوودتلل لتعفمج  لت لرو لت ي يعاوم لتول يلت لتخوسة تتععو د  -
 ش دليةش.

 مفممم لتعفمج  لت لرو. -
 متل لة ع مة تإل تلءلت ؛متل ل إعدلد لتدرلية لت لرفة. -
 درلية لتعفمج  لت لرو. إعدلد  د؛ه زموو إل تلءلت -
 .لألخ ديوومل يلت لإلععو د  -

 االستراتيجي:ثالثا : التخطيط 
 ر  عفد عدد مم ؛رش لتلول رعاوم لتخ ملت لترفةت

 مدسل إتى لتعخ ف  لإليعتلرفتو تو لتعليف  لتل تو.  -
 و.swotلتعحيلل لتبل و لتتب عو  -
 رؤجة ؛ري تة ؛ عدلا ؛اف  لتكيف ت ؛لتت ملة. -

 :ة والمقررات الدراسيةاألكاديميصيف البرامج تو  رابعا :
 ر  عفد لتلديد مم ؛رش لتلول ؛لتعو رعاوم لتروت

 مملحف ت لتختجج لتوث تو. -
لتوم رلت لت عوفة  –مخت  ت لتعليف  لتوبوو عيى لتوم رلت لألربلة  لتولتتة ؛لتفم   -

 لتوم رلت لتل مة ؛لالنعف تفةو. –لتوموفة ؛لتلويفة  -
 لتبتلمج ؛لتوفترلت.س ملت رمحفف  -
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 رسكلم مخت  ت لتعلي . -
 لتعدرجب عيى رمح  لتبتلمج ؛لتوفترلت.  -

؛بلد ع و لتمرش ص ما عو دلت لتكيف ت  عشكلل لتيت   لتولوفة   توتل لة لتدلسيفة 
تيكيف ت روثيا توت تتوة رئفسة ؛سوس تت    ملصت تتوة تكل ماف ر مم لتول يلت 
لتخوسة رتل؛ ا  عدلدع  م   لم  ت ة  شخ ل إتى يعة  حسب  ت  كل ماف ر، 

فة ركمنا مم سوسة  شخ ل، ؛تتوة   إلض تة إتى تتوة حف غة رؤجة ؛ري تة لتكي
لتتئحة لتدلسيفة تيكيفة ركمنا مم  ت ة  شخ ل، ؛تتوة إدس ه ؛رحيلل لتبف ن ت 

 ؛لإلدلري. لألخ ديوو؛لاليعبف ن ت ركمنا مم  ت ة  شخ ل مم لتك در 
؛ر  إنت ز لتخ ة لاليعتلرفتفة تيبتلمج لتليوفة ؛تت مل يلت متيس لالععو د  -

 دة لتعليف  لتل تو.؛ضو    م  لألخ ديوو
ش رتا كيف ت  طب لاليو  ، لتبشتي، ؛لتموديةو مم لتكيف ت لتليوفة عيى لالنعم ء  -

رفتجب ، تمال لت ت؛ا  %85مم مت ية لتعفلف  لت لرو ؛بوسب رصل تو  لام  إتى 
 لتعو متت  م  لتبتد.

  ؛مم لتكيف ت لالنس نفة نتد    كيفة لتعتبفة ش رتا عيى لنت ز عويفة لتعفلف -
 لت لرو.

 م  تو عويفة لتعمل ة تيعفلف  لت لرو مثل   ال  ا؛ص لا  لض لتكيف ت لشمل   -
  لتح يمال، لتيغ ت، لتعت رةو  ل  ص ما  عشكلل لتيت   ؛لتبح  عم لتوملرد.

 رابعا : برنامج أسابيع الجودة في كليات الجامعة ومراكزها العلمية

ضو    مدة لتعليف  لتل تو ؛  لألخ ديووظل لتعل ؛   لم متيس لالععو د تو 
عدلا لتل مة تيوتكي ؛تو مفدمعم  نشت  ف تة لتتمدة إط ر رحفلت لأل؛لتوتكي ؛تو 
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تفد ص م لتوتيس   تعع ح  ي  فت ؛رليجيع   لم ك تة موعسبو لتت ملة  لألخ ديوو؛لالععو د 
م  2013 م ر  19-17 لتفعتة سته لتتمدة تو لتت مل ت لتفووفة تو ر  ال لتوتكي

ي  فت لتتمدة تو  ص م لتوتكي  عوفل  لتلديد مم مدشوً    ته عوين تو ع ل لتوت ه، ؛ 
تى سوس إر  رفسف  كيف ت لتت ملة   ل  ،كيف ت لتت ملة ؛متلخيع  لتليوفةإط ر 

 .متومع ت

 : األهداف
 و ء صدرلت لتكيف ت عيى لتعخ ف  لاليعتلرفتو تاو   لتتمدة مم سته رحيلل  -

يكيف ت ؛لتوتلخي ؛لألصس م  سب لتعحيلل لتتب عو  نف   لتفمة، نف   لتمضت لتتلعم ت
 لتال ، لتفتل، لتعمديدلتو.

 ة لتوسعمدتة.لألخ ديوف؛ضت رؤجة ؛ري تة ؛ عدلا تيكيف ت ؛لتوتلخي ؛لتبتلمج  -
ة لألخ ديوفردرجب لتوش ركلم عل كع  ة مخت  ت لتعليف  ؛رمحفف لتبتلمج  -

 ؛لتوفترلت لتدرليفة.
 عا ء عل ة لتعدرجس عيى لتعفمج  لت لرو  تيوت ية لأل؛تى  دليةو مم   و ء صدرلت -

 .لألخ ديوولالععو د 

 للموظفين اإلداريين والفنيين في كليات ورئاسة الجامعة. امج التنمية المهنيةنبر خامسا : 

تيعدرجب د؛ر تل ه ؛مم  تو ر مجت لألتتلد ؛لتومظفلم ؛لتلو ه مم   ل زج دة 
لألدلء ؛رحفلت  عدلا لتعولي تيفس  ؛لإلدلرة  ؛ لتو يسة ككل. أل  لالنع  فة ؛رحسلم 

لتعدرجب يود لتوعدربلم   توليمم ت لتتديدة ؛لتوف  ف  لتحديثة ؛جلول عيى ر مجت 
 مم ررم  ؛صدرلرم  ؛رلديل لتسيمك ؛لالرت ع ت.
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 تاألهداف
 رحسلم طت  ؛ ي تلب لألدلء تيك در لإلدلري. -
 رم  تو مت ه  عو تم  عيوفً  ؛عويفً .رووفة صدرلت لتومظفلم ؛مم ر  -
 رلديل لتسيمك ؛لالرت ع ت تو مت ه عتص ت لتلول. -
 روكلم لتومظفلم لإلدلرجلم ؛لتفوللم ؛لتلو ه مم مس يتة لتعفدم لتليوو ؛لتعكومتم و. -
  ؛رحفلت لتتمدة. لإلتو م  اي تلب لتلول لتحديثة -
  دية لتوعصية   تمظففة.رووفة لتول را لتفوفة ؛لإلنع  فة ؛لإلدلرجة ؛لالصعص -
 رووفة لتوم رلت لتعحيليفة تدم لتك در لإلدلري. -
 -لتعو ف  -روكلم لتقف دلت لإلدلرجة مم لتول را ؛لتوم رلت لتعو رشولت لتعخ ف  -

 لالععو م   تبل ة لتت مافة. -لتعسملتت  -لتلتص ت  -لتعم فن -لتتص  ة  -لتعوفل 

 مستويات برنامج التدريب:
 مج التدريبي اإلداري والفني إلى أربعة مستويات يوضحها الجدول التالي:ينقسم البرنا

 و4 د؛ه  
  تن مج لتعدرجب لإلدلري ؛لتفوو  وسعمج رن لألربلة 

 لتوح ؛ر لتوسعمج ت م

التدددددددريب الكتسدددددداب مهددددددارات التعامددددددل والتواصددددددل مددددددع اآلخددددددرين واللددددددوائ   المستوى األول            1
واإلنجدددداز وتنفيددددذ المهددددام، والددددوالء المؤسسددددي المتصددددلة واألنظمددددة، والتنظدددديم، 

 بوظيفته ويستهدف )الموظفين الجدد والمختصين(.
التددددريب لزيدددادة المعلومدددات فدددي تنميدددة المهدددارات، والقددددرات، وحدددل المشدددكالت  المستوى الثاني 2

العارضددددة فددددي العمددددل، وكسددددب رضددددى العمددددالء ويسددددتهدف منهددددا )المددددوظفين 
 سنوات في الوظيفة(.الذين مر عليهم خمس 
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؛تو ع ل لإلط ر تفهد عوهل لتوتكهي عيهى إص مهة لتلديهد مهم لتهد؛رلت لتعدرجبفهة  غهتض 
لخسهه ال عهه و لتشههتجحة لتوموههة مههم شههتلئه لتت ملههة لتولهه را ؛لتومهه رلت لتتزمههة تيقفههه م 
 ومهه مم  لإلدلرجههة ؛لتمظفتفههة عيههى  خوههل ؛ ههن، ؛كههل لتههه يصههب تههو مصههيحة لتلويفههة 

 .تخدمة لتعووفة تو لتوتعوت لتفوووم  لتعليفوفة دلسل لتت ملة ؛جحسم مم مخت  ر

 سادسا : دراسات وأبحاث

مم  عوفة لتعدرجب تكمنن ضت؛رة  عوفة يفتضم   ي رغللت، ؛ن تًل تعا لتو  لن تص ً 
؛رتت  مدة لتعليف  ؛مخت  ت لتت ملة، ؛ تحً  مم  لألخ ديووتو ر مجت لتلول 

؛تو  يمتفن مم لععو م  م ل  لألخ ديوولتوتكي عيى لتقف م  د؛رو تو عويفة لتع مجت 
لتت نب تو درلية لال عف   ت لتعدرجبفة ألعا ء عل ة لتعدرجس   تت ملة، ؛لتدرلي ت 

ة لتعو يفمم  عوفل ع  لألخ ديوفلألستم، تو  روثين مم دع من  ي يفة تو  و ء لتبتلمج 
ضوم س  ن لتوسعفبيفة، تلويفة رحديد لال عف   ت لتعدرجبفة عو لتخ مة لأل؛تى 
لتوموة تاو   نت ح  ي مشت؛ل  ؛  تن مج ردرجبو، كو  رلعبت لتو شت لت ي يم ن 

 لتعدرجب نحم لالرت و لتصحفه،  ل   نتي لتوتكي م  ييوت

واألسددددداليب الحديثددددددة فدددددي إعددددددداد  بالمعلومدددددات،التددددددريب لتنشددددديط المتدددددددرب  المستوى الثالث 3
الخطدددددط، والتوجيددددده، واإلشدددددراف، والتنفيدددددذ، ويسدددددتهدف )المرشدددددحين لوظدددددائ  
عليددددددا مثددددددل: رؤسدددددداء األقسددددددام، واإلدارات الوسددددددطى، اإلدارات العليددددددا ويمكددددددن 

 تقسيمهم إلى ثالث مجاميع منفصلة.
م وبحسددددب الخطددددة المكتبددددات  -المعامددددل  -تدددددريب الفنيددددين م فنددددي المختبددددرات  المستوى الرابع 4

 المعدة لهم.
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دراسددة بعنددوان متحديددد االحتياجددات التدريبددة المهنيددة ألعضدداء هيئددة التدددريس  .1
 م.األكاديميبجامعة صنعاء في ضوء متطلبات الجودة واالعتماد 

 تضمنته الدراسة:أهم ما 

 لال عف   ت لتعدرجبفة ألعا ء عل ة لتعدرجس. -
 لتعووفة لتوموفة ألعا ء عل ة لتعدرجس. -
 .لألخ ديوولتتمدة ؛لالععو د  -

 أهداف الدراسة:

رحديد  ع  لال عف   ت لتعدرجبفة تلام عل ة لتعدرجس  ت ملة حول ء ؛لتوعليفة  -
 ة ؛لإلدلرجة ؛سدمة لتوتعوت.لألخ ديوف اد؛لرو 

لتخت؛ج  وتومعة مم لتعمحف ت ؛لتوفعت  ت لتعو صد رسم  تو زج رة تل تفة د؛ر  -
 عا ء عل ة لتعدرجس  ت ملة حول ء تتتت مسعملع  لتليوو ؛رحفلت  عدلتم  

 لتووشمدة.

درلية رحيليفة ؛ملدلنفة عم طبفلة لتوع يب ت لتت مافة لألربت  لض تة لتى لعدلد
لت تال عم ع و لتوحعمج ت ؛ ي ر رم  مم  ل   عدلتم  ؛محعملع  ؛ك ته رض  

 ؛تعحفلت ريه لألعدلا ص م لتوتكي  أعدلد ؛ليعخدلم  دلرلم عو ت ؛ ي تلبم  لتعدرجسفة.
لأل؛تىت رحيلل لتوحعمم تولتتة لتوفتدلت لتل مة ؛لألعدلا ؛لتفا ي  لتعو رعاووم   -

 ريه لتوع يب ت.
 ع و لتوع يب ت. لتث نفةت ليعبف   تولتتة مدم رض  طيبة   ملة حول ء عم -
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دراسدددة تحليليدددة وميدانيدددة عدددن طبيعدددة المتطلبدددات الجامعيدددة األربدددع: )الثقافددددة  .2
 اإلسالمية، اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الحاسوب(.

 ومن أهم نتائج الدراسة:
؛كههه ته عهههم  يههه تلب لتعهههدرجس لتعهههو ، عهههدم رضههه  لت هههتال عهههم  يههه ر ة لتوفهههتر -

مفبهههههمه عهههههم لتوحعهههههمم لتههههه ي رعاهههههوون عههههه و  لووههههه  عوههههه ك رضههههه   شهههههكل ، يسهههههعخدممنم 
 لتوفترلت.

 

 سابعا : إصددارات المركددز 

؛ضو   لتتمدة متية نص  يومجة محكوة تهديم   لألخ ديوويصدر متكي لتع مجت  (1
تتنسهه   – مهم  هه رجسرصه  د؛تههو مهم لتوتكههي لتهد؛تو تعسههتلل لتو بمعه ت لتوعسيسههية 

(ISSN 2073-2619) International standard serial Number) 
و ياهه  5رسههوى  متيههة درليهه ت  تههو لتعليههف  لتتهه ملو ؛ضههو   لتتههمدةو ؛لتتههد؛ه  

م مهههت مت  هههة    2007لألعهههدلد لتعهههو رههه  إحهههدلرع  مهههم لتوتيهههة  هههدًءل مهههم لتلههه م 
م  سبب لأل دلث ؛لتوش خل لتعهو 2015م  عى ع م 2011لتوتية رمصفا تو ع م 

 متت  م  لتبتد.
 و5 د؛ه رص   

 درلي ت تو لتعليف  لتت ملو ؛ضو   لتتمدة عدلد متية 

 دراسات في التعليم الجامعي وضمان الجودة

 السنة الفتره العدد المجلد اإلصدار م
 األول 1

1 
 م2007 ديسمبر-يونيو  1

 م2008 يونيو-يناير  2 الثاني 2
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؛ضههو   لتتههمدةو صههد  لألخهه ديوويصههدر لتوتكههي نشههتة د؛رجههة   يهه   متكههي لتع ههمجت  (2
 دلدو.سوسة  ع حدر  

 س ل   توتكي ضوم لتومصت لتتيوو لتع  ت تت ملة حول ء. ةإتكعت؛نف ن ت ة (3
 درلي ت ؛لأل ح ثت (4

 لتعدرجس   تت ملة.درلية رحديد لال عف   ت لتعدرجبة لتوموفة ألعا ء عل ة  -
 درلية رحيليفة ؛ملدلنفة عم طبفلة لتوع يب ت لتت مافة. -

  حدر لتوتكي  نش ة إعتمفة س حة  ن ؛عو ك تروت (5
 لت بلة لأل؛تى. –؛ضو   لتتمدة  لألخ ديووخعلب دتلل مل يلت لالععو د  -
لت بلهة  –خعلب دتلل رفمج  لتبتلمج لتدرليفة ؛ر مجتع  تو كيف ت   ملهة حهول ء  -

 ؛تى.لأل
 –خعلهههب دتلهههل رفهههمج  لتبهههتلمج لتدرليهههفة ؛ر مجتعههه  تهههو كيفههه ت   ملهههة حهههول ء  -

 لت بلة لتث نفة.

 الثالث 3
2 

 م2008 ديسمبر-يوليو  1
 م2009 يونيو-يناير  2 الرابع 4
 الخامس 5

3 
 م2009 ديسمبر-يوليو  1

 م2011- 2010 - 2،3العددان  السادس 6
 م2015 ديسمبر-يناير  2،1العددان  4 السابع 7
 2017 يونيو –يناير  8 5 الثامن 8
 2017 ديسمبر -يوليو  9 5 التاسع 9
 2018 يونيو  –يناير  10 6 العاشر 10
 2018 ديسمبر -يوليو  11 6 الحادي عشر 11
 2019 يونيو -يناير  12 7 عشر الثاني 
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لت بلهههة  –؛ضهههو   لتتهههمدة  لألخههه ديووخعلهههب  نشههه ة ؛؛ هههدلت متكهههي لتع هههمجت  -
 لأل؛تى.

 ؛ضو   لتتمدة. لألخ ديوو ت؛شمر رلتجفو عم متكي لتع مجت  -
 ميصف ت رثقفتفة  مه  ف تة لتتمدة. -
 رلتجفو عم  نش ة لتوتكي.رجبمرر ج  -

 
 م 2016-2007ثامنا : رسم بياني يوض  مدى إنجازات المركز 

م   تلديد مم لألنش ة ؛لتفل تف ت ؛لتمرش ؛لتد؛رلت 2006ص م لتوتكي مو  إنش ئن تو 
؛لإلدلري   تت ملة ؛رحفلت لتتمدة لتش مية تو  لألخ ديوولتم دتة إتى ر مجت لألدلء 

؛زج دة نوم  عا ء عل ة لتعدرجس، ؛رعمزل ريه لألنش ة  خيف ت لتت ملة ؛متلخيع 
 ياروتكو   حسب رفتجت لتد؛رلت ؛لتفل تف ت لتوف مة تو لتوتكي 

 

 عدد لتد؛رلت ؛لتوش ركلم  سب لتلومل وت 1شكل  
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 ( : عدد الدورات والمشاركين حسب االعوام.2شكل )
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 : وضمان الجودة األكاديميخالصة عن مركز التطوير      
رمتو لتحكمم ت ؛لتو يس ت لتت مافة  تلمج لتعووفة لتوموفة صدرل كبلتل مم      

لالععو م، كمنم  رسم  تو رووفة صدرلت لالتتلد، ؛رليجي مم رلرم  لتوخعيفة، مو  يولكس 
عيى مسعمم لدلئم ، ؛ب تع تو زج دة لالنع  فة، ؛رحفلت لعدلا لتو يسة. ؛تو لتعليف  

رشكل لتعووفة لتوموفة محمرل لي يف  مم مح ؛ر لتع مجت لتو يسو تو  لتت ملو
لتكيف ت ؛لتوتلخي لتليوفة، ؛لتم دلت لالدلرجة لتوخعيفة، ؛رمتلم  لتت مل ت عو ية   تغة، 

 لتبتلمج ؛لالنش ة لتتلمفة لتى رحفلت ؛رلول عيى رمتلت؛رخصا تم  لتوملزن ت، 
ال رفعصت كو  ة ؛لتعفوفة، لألخ ديوفدلرجة ؛ تو مخعي  لتوت الت لاللتعووفة لتوموفة 

تحسب، ؛لنو  رعلدم مخعي  لتتملنب  لألخ ديوو تلمج لتعووفة لتوموفة عيى لتع مجت 
 ؛لتوتعوافة.لتليوفة ؛لالنس نفة 

؛ضو   لتتمدة مس تة  لألخ ديوويعمتى متكي لتع مجت  ؛تو   ملة حول ء   
ع م ، ؛مو  رايفس  14لتوموفة، ؛عيى مدم لتعخ ف  ؛لالعدلد ؛لتعوفل  تبتلمج لتعووفة 

، ؛ عى لحدلر ع ل لتكع ال، نف  لتوتكي م  ت مم لتد؛رلت 2006لتوتكي ع م 
ة، ؛لعا ء لتمل  ت لتعدرجسفة، لألخ ديوف؛لالنش ة لتعدرجبفة لتوعومعة، تعشول لتقف دلت 

دد كبلت مم ؛لتل ميلم لالدلرجلم تو مخعي  لتكيف ت ؛لتوتلخي   تت ملة، ليعف د موم  ع
 موعسبو لتت ملة، تو مخعي  لتتملنب لتليوفة ؛لتبحثفة ؛لتعفوفة ؛لتوتعوافة. 

؛ضو   لتتمدة عم لتوتكي لتوعخصا تو  تلمج  لألخ ديوو؛جلد متكي لتع مجت   
و نش ط  295لتع مجت لتت ملو، ؛لتعووفة لتوموفة، ؛صد ي ع  تو لنت ز  خثت مم  

 عى لتلمم،  لألخ ديوو، تو مت ه لتع مجت %47 و، ؛بوسبة622مخعيف ، مم متومل  
؛لته مم ل و تو لالنش ة لتوفدمة مم لتوتلخي لتليوفة  ت ملة حول ء، ؛لتب غ عددع  

 و متكيل عيوف  ؛بحثف  ؛سدمف . 23 
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لالنش ة ؛لتوو ري ت لتعو رسم   ؛نته لتوتكي لتى  د كبلت تو رمتلت عدد مم     
تو ر مجت ؛رتمجد لتلويفة لتعليفوفة   تت ملة، تووم  م  يعليت  ع مجت لتبتلمج 
؛لتوفترلت لتدرليفة، ؛طت  لتعدرجس، ؛ ي تلب ؛مومتف ت لتعلي ، ؛لالسعب رلت ؛لتقف   

ة لألخ ديوف ؛لتعفمج ، ؛ يا  رووفة لتوم رلت ؛لتفدرلت تيوملرد لتبشتجة،  و  تلم  لتكملدر
؛لالدلرجة ؛لتعفوفة، تدم لتكيف ت لتت مافة ؛لتوتلخي لتليوفة ؛لتم دلت لالدلرجة لتوخعيفة، 
؛موم  م  يعليت  عحفلت لتتمدة لتش مية توخعي  عو حت ؛مكمن ت لتت ملة، ؛ نش عم  

 ؛؛ظ ئفم  لتوخعيفة.
 

إدلرلت لتوتكي لتوعل ابة مو  رايفسن ؛ عى لتلمم، ردرك  لدل لتغ ية مم رايفس  إ    
ة ؛لإلدلرجة ؛لتفوفة رلول   عدة لألخ ديوفلتوتكي، ؛ت ته تك در لتوتكي  وخعي  مكمن رن 

؛تت رؤجة لتوتكي لتوليوة، ؛لتوعوثية تو، شلتتج دة ؛بلا لتخبتة لال؛ه ؛طوف  تو مت ه 
ش، ؛رحقفف  تتي تعن لتملضحة، ؛لتعو روا عيى    شيسلى لتع مجت ؛ضو   لتتمدة

؛لتبحثو ؛لالدلري ؛لتخدمو تيت ملة ؛لتحف ظ عيى  لألخ ديوولتوتكي لتى رحفلت لتعولي 
مك نعم  كبلا لتخبتة لال؛ه مم سته ر مجت لالدلء لتش مل ؛ضو   لتتمدة ؛حمال 

 .لتى لالععو د لتمطووش
؛رليجي  تلمج ؛ضو   لتتمدة،  لألخ ديوولتع مجت  ؛جارو لععو م لتوتكي  وت ه      

ة لألخ ديوفمم  تل إدلررن ؛لتك در لتل مل يفن عيى ر مجت لتتملنب لتعووفة لتوموفة، 
؛ري تعن عن رؤج، لن تص  مم ؛بصمرة مسعوتة لتوخعيفة تو كيف ت ؛متلخي لتت ملة،

مم لتوشت؛ع ت تو روفل  متومعة  لتوتكينته ؛مس ؛تف رن لتوليوة. ؛ ؛ عدلتن، 
لتع مجتجة، ؛عدد مم لتد؛رلت ؛لتود؛لت ؛؛رش لتلول لتعدرجبفة، روحمرت مل وم  كو  

لتخ ة لاليعتلرفتفة  و، تو مس عوة لتوتكي  أنت ز2، 2018تخصم   لتف نا، 
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 ، ؛لتث نفة تألعملم2016-2014تألعملم  تيتمدة عيى مسعمم لتت ملةلال؛تى 
ألعا ء عل ة لتعدرجس ؛لتعو لتسومجة ة لتوموفة لتعووف، ؛ ص مة  تن مج 2016-2019

و معدرب  ؛معدربة، مم مخعي  كيف ت 437ليعف د موم    و9 لتد؛رة لتههه ؛حيا إتى 
 كيف ت تو لتتمدة  ي  فت ؛متلخي لتت ملة، ؛بلض لتت مل ت لتحكممفة، ؛ ص مة  تن مج

، ليعف د 2014إ تجل  29تبتليت ؛ عى  23سته لتفعتة مم  لتليوفة ؛متلخيع  لتت ملة
 ،2018 عى نم ية  و د؛رة ؛تل تفة90روفل  عدد  و معدرب  ؛معدربة، ؛ 210موم   

لتوش ركة تو عويفة لتعفلف  لت لرو   ؛معدربة، ؛ك ته و معدرب4557  ،ليعف د موم 
؛ضو    لألخ ديوورمج  نش عن كيم   أص مة لتو روت لتليوو لأل؛ه تيع مجت ، ؛ تيكيف ت
، ؛لته تو ر  ال لتتمدة...لت تجت نحم متعوت لتولتتةت رحا شل ر ،2018لتتمدة 

 خيفة لت ب  ت ملة حول ء.
؛ال ييله مسعوتل تو رفدي  ، 2019لتل م كو  شمد لتوتكي نش ط  مكثف  سته     

 فدر ع ه مم لتعخ ف ، ؛لتعوفل   لتبتلمج ؛لالنش ة، ؛لتوشت؛ع ت لتع مجتجة لتم دتة،
تة ل تز لالنش ة لتعو  نتيع  لض تة لتى م  رفدم، يوكم ؛توح ؛تة ملت  ؛لتعفمج ،

، مف  ية شخصفةو، تو متومعة مم 2020ليعختحم  ؛تف  تو  ؛رد تو  لتلو د، 
لالنت زلت، ل تزع ت مشت؛ل ر مجت ؛رمحفف لتبتلمج ؛لتوفترلت لتدرليفة   تكيف ت 

ة ألعا ء عل ة ؛لتوتلخي لتليوفة  ت ملة حول ء، ؛ليع و ا  تن مج لتعووفة لتوموف
ة ؛لالدلرجة، ؛رووفة لتمعو  اعوفة لتتمدة، مم سته نشت لألخ ديوفلتعدرجس ؛لتقف دلت 

لالدتة لالرش دية ؛لال تلئفة تو لتتمدة، ؛لتعووفة لتوموفة، ؛لععو د لربلة ممضمع ت 
  توتكي  شكل  و عو،   إلض تة لتى لعدلد  لألخ ديوو حثفة يفمم  عوفل ع  لتك در 

فل لت ي يفف م  وو يبة مت؛ر سوسم  ع م  عيى رايفس   ملة حول ء س ة تيح
 -1970، ؛مشت؛ل  بيلمغتليفة لالنع ج لتليوو تيت ملة  2020 ووعص  لتل م 
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و، ؛مشت؛ل لتفمتية لتتصوفة تعستلتت لتوكعبة لتوتكيجة، ؛تت؛عم  تو لتكيف ت 2020
ضوم عويفة لتعحدي  لتش مية ؛لتوتلخي، ؛رحدي  لتو ت ة لالتكعت؛نفة توتكي لتع مجت، 

لتعو يشمدع  ممصت لتت ملة، روملدل توشت لالنع ج لتليوو مم درلي ت ؛ل ح ث لعا ء 
عل ة لتعدرجس، ؛لتتي ئل ؛لالطت؛  ت لتليوفة تيت ملة، ؛لتعو ؛حل عددع  مت نم ية 

؛ك ته نشت  ؛  ح ث لتعتاف ت، ري تة عيوفة، 6000، لتى لخثت مم 2019لتل م 
لتوشتلت ؛لتو بمع ت لتوخعيفة، عيى ممصت لتت ملة، ؛غلت لته مم لتوتتت ؛ 

 لالنش ة ؛لتفل تف ت للت لتلتصة  اعدلا ؛مس ؛تف ت لتوتكي.
؛ضو   لتتمدة،   ععب رو لتوتكي لتولوو  لألخ ديووع ل لتعفتد توتكي لتع مجت  يارو    

؛رمل عم  تيحصمه  لتتمدة   تت ملة،لتعووفة لتوموفة، ؛ ؛رحفلت  لألخ ديوو  تع مجت 
، ؛عيى لتتغ  مم ؛ مد عدد مم لتعحدي ت لتعو صتجب   أل  هللا رل تى عيى لالععو د

رمل ن لدلرة لتوتكي، ؛لتل ميلم يفن، إال    رحفلت لعدلتن، عو لتغ ية لتووشمدة 
تووعسبفن، ؛جسلم   و  يعمتت تديم  مم لمك ن ت، لتى لنت ز م  يوكم لنت زو،  مرلتة 

يجوة صمجة، ؛لحتلر كبلت عيى لتوت ح ؛لتعولي، ؛بفال هللا، ؛بدع  اف دة ع تفة، ؛بل
لتت ملة، ؛لتحوكة لالدلرجة تقف دة لتوتكي، يععتشى لتولمص ت لتوخعيفة، ؛يلعحفت لخبت 

 هللا رل تى.   أل  صدر مم لتم ه ؛لت وم  ت
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 الخاتمة:
 .األكاديميلتعزيز برامج التنمية المهنية والتطوير  عامة مقترحات

  يعفتلء لالد ف ت لتس  فة ؛لتفكت لتعتبمي لتول حت، ؛لتودلسل لالدلرجة لتحديثة تو 
رفدي  متومعة مم لتوب درلت ؛لتعمحف ت ؛لتوفعت  ت يوكم مت ه لتعليف  لتت ملو، 

تصو ل لتسف ي ت لتعليفوفة، ؛معخ ي لتفتلر، ؛تيقف دلت لتت مافة، ؛ألعا ء عل  ت 
لتعدرجس، ؛م يس ت لتعدرجب ؛لتعاعلل، ؛تيب  ثلم ؛لتومعولم، ؛تيوو و ت ؛لتمل  ت 

 مدا رفللل  تلمج لتعووفة لتوموفة ؛لتع مجت لتوحيفة ؛لتد؛تفة لتولوفة   تعليف ، 
 م  ييوت لتوفعت  ت تو، ؛مم   تز ريه  و يس ت لتعليف  لتل لألخ ديوو

 رليجي لتفدرة لتو يسفة ؛لتولية لتعو تسفة تيت مل ت لتلتبفة. -1

ة ؛ليعفتتفة لألخ ديوفرحفلت لتتض  لتمظففو ؛لالنعو ء لتو يسو ؛رشتفت لتحتجة  -2
 لتت مل ت.

ت ة ؛لعا ء لتمل  ت لتعدرجسفة   تكيف لألخ ديوفلالععو م   تعووفة لتوموفة تيقف دلت  -3
؛لتوتلخي لتليوفة  و يس ت لتعليف  لتل تو مم سته عفد د؛رلت ردرجبفة تو مت ه 

؛لتخدمة لتوتعوافة  لألخ ديوولتقف دة لتت مافة ؛لتعخ ف  لاليعتلرفتو ؛لتوش   
، ؛لنست م  مت لتع مرلت لتت رجة تو لألخ ديوو؛غلتع ، ريبفًة تتغبة لتوتعوت 

 ول لتت ملو.   لن وة لتعليف  لتل تو، ؛مع يب ت لتل
لتلول عيى ليعثو ر لتبوفة لتعحعفة لتوعمتتة تو لتت مل ت، ؛ سم إدلرة لتوملرد  -4

ة ؛لإلدلرجة لألخ ديوفلتوخعيفة، ؛ليعغتتم  إلنت ح  تلمج لتعووفة لتوموفة تيقف دلت 
 ؛ عا ء لتمل ة لتعدرجسفة ؛بقفة لتل ميلم   تت ملة.

لتعشتجل ت ؛لتفملنلم لتوعليفة   تحملتي  إع دة لتو ت تو لتتملنب لتعو فوفة ؛س حة -5
 ؛لتعتاف ت ؛رب م    تد؛رلت لتعدرجبفة ؛بتلمج لتعووفة لتوموفة.
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لم ؛لإلدلرجلم ؛ عا ء لألخ ديوللتعم ن نحم إيت د آتف ت النعف ء ص دة لتوسعفبل مم  -6
عل ة لتعدرجس ؛ عدلدع   شكل مسعوت، تومل مة لتعحدي ت ؛لتوعغلتلت لتوترب ة 

لتت ملو ؛توملخبة لتثمرة لتل توفة تو لتعكومتم ف  ؛لتعفوفة ؛تومل مة    تعليف 
 مع يب ت لتعووفة لتش مية.

 ة ؛لإلدلرجة تو لتت ملة. لألخ ديوفإنش ء متكيًل س حً  تعدرجب لتقف دلت  -7

 لاليعف دة مم لالن وة لتتصوفة ؛لتعكومتم ف  لتحديثة تو مت ه لتعدرجب ؛لتعاعلل. -8

؛لالنع ج لتليوو ؛لاليعف دة مم نع ئج لتدرلي ت تو رصوف   تلمج رشتفت لتبح   -9
 لتعووفة لتوموفة لتوخعيفة.

لر  ة لتوشت لتليوو لالتكعت؛نو ؛لتمحمه لتحت لتى لتوليمم ت ؛لتبف ن ت  -10
 ؛لتول را لتوخعيفة  سممتة ؛جست.

ضت لالععو م   تعخ ف  لاليعتلرفتو ؛لتدرلي ت لتوسعفبيفة ؛ليعشتلا لتوسعفبل، ؛؛  -11
آتفة مو يبة تيعوسلت  لم لتكيف ت ؛لألصس م ؛لتوتلخي تتي  س رطة  حثفة ؛طوفة 
رمع   ا؛تمج ت لتبح  لتليوو تو لتفوم، ؛لتلول عيى إ تلء مشت؛ع ت  حثفة 

 مشعتكة رخدم صا ي  لتمطم ؛لتوتعوت ؛تت لأل؛تمج ت لتوتيممة ييفً .

ت لتعدرجبفة ؛لألنش ة رليجي لتعف عل  لم لتت ملة ؛لتوتعوت مم سته لتد؛رل -12
لإلنع  فة لتثف يفة ؛لتليوفة ؛لال عو لفة. ؛لاليعف دة مم لتعت رال لتس  فة تيد؛ه 

 لتوعفدمة تو ع ل لتوت ه.

لتمطوو توخعي  لتبتلمج ؛لتعخصص ت  لألخ ديوولتواو تو  تلمج لالععو د  -13
إلدلرجة ة ؛للألخ ديوفة تو لتت ملة، ال  مم ش   لته    يحفي لتقف دلت لألخ ديوف

؛ عا ء عل ة لتعدرجس عيى ر مجت صدرلرم  ؛رووفة مم رلرم  ؛لخعس ال ميجد مم 
 . لألخ ديوولتخبتلت  و  يوست  ؛مع يب ت لالععو د 
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ة ؛لتوفترلت لتدرليفة عيى مسعمم لألخ ديوفلتلول عيى ر مجت ؛رمحفف لتبتلمج  -14
د يمم  –لتكيف ت ؛لتوتلخي، ؛توخعي  متل ل لتعليف  لتت ملو ؛لتل تو   ك تمرجم  

 دكعمرلوو. -م  سعلت  –

لالععو م ؛لتعاخلد عيى رصوف  ؛حف غة لتبتلمج لتعدرجبفة تو لتت ملة  و  يوست   -15
  يسم  تو رتت كف ءة ة، ؛بولألخ ديوف؛لال عف   ت لتفليفة ؛لتوعتددة تيقف دلت 

 دلئم  ؛رحفلت  عدلتم ، ؛ شتلك ص  ع ت لإلنع ج تو رصوف  لتبتلمج للت لألعوفة 
 لاليعتلرفتفة تو لتعووفة لتش مية ؛لتوسعدلمة.

ركثفف ؛رو ف  لتود؛لت ؛لتيف ءلت ؛لتو روتلت لتليوفة لتدلسيفة، ؛رشتفت ؛ ر  ة  -16
ت لتليوفة لتخ ر فة  لتلتبفة لتفتل  شكل معس ؛  لم لتقف دلت تحامر لتو روتل

 ؛لإلصيفوفة ؛لتد؛تفةو.

ة ؛لتعدرجبفة ؛تت مل يلت لتتمدة لتش مية ؛لالععو د لألخ ديوفر مجت لتخ   ؛لتبتلمج  -17
 .لألخ ديوو

ر مجت لتوكعب ت لتت مافة ؛رحديثم  ؛رب م   شبك ت لالنعتنا ؛بومك لتوليمم ت  -18
 لرفة تيقف دلت ؛ عا ء لتمل ة لتوحيفة ؛لتل توفة، تعحفلت لتعووفة لتوموفة لت

 لتعدرجسفة ؛بقفة لإلدلرجلم ؛لتل ميلم ؛لتب  ثلم ؛طيبة لتدرلي ت لتليف .

   رفمم لتت ملة  مضت س ة تيعل ؛  لتدلئ   لوم  ؛بلم ك تة لتف  ع ت  لتل م  -19
؛لتخ ل ؛لتوخعي و، تو مت ه لتبحمث لتع بفقفة ؛مس عوة لتف  ع ت لتو كمرة 

 ليوو.تو رومجل لتبح  لت

ة  لإلدلرة لألخ ديوفلتلول عيى ليعحدلث صس   خ ديوو يسوى  صس  لتقف دة  -20
لتت مافة  لتعليف  لتل تو ؛لتت ملوو يعمتى إعدلد ك در معخصا تو إدلرة لتعليف  
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لتت ملو مم  عا ء عل ة لتعدرجس دلسل لتت ملة، يفدم  تلمج ردرجبفة ؛جووه 
   تت ملة. شم دة ر عل   ميم  تعمتو ممصلً  اف دي ً 

لاليعف دة مم مص در لتوليمم ت لالتكعت؛نفة ؛رفللل لتود؛ن ت ؛لتووعدي ت لتليوفة  -21
ألي ر ة لتت مل ت، ؛لاليعف دة مم لتمي ئ  لالتكعت؛نفة لتوعلددة ؛لتبتلمج لتعدرجبفة 

 لتوع  ة مت ن  عيى مملصت لالنعتنا.

محيف   لتشتلخة، ؛رليجي لالععو م   تتواف ت ؛لتتل   ت ؛لتووعدي ت لتليوفة لتوحيفة -22
 عتبف  ؛د؛تف .؛ 

 
 .؛لست دعملن ،    لتحود هلل رال لتل تولم ر   حود هللا،
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