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  إبراهیم محمد إبراهیم/ د.أ
  أسامة محمود فراج/ د.أ
  بیومي ضحاوي/ د.أ
  حسن سید شحاتة/ د.أ
  جیهان كمال محمد السید/ د.أ
  رضا عبد الستار/ د.أ
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  عادل سرایا/ د.أ
  السكريعادل / د.أ
  على السید الشخیبي  / د.أ
  فایز مراد مینا/ د.أ
  فیلیب إسكاروس/ د.أ
  محب محمود كامل الرافعي/ د.أ
  محسن خضر/ د.أ
  محمد رفعت حسنین/ د.أ
  محمود كامل الناقة/ د.أ
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  .اآلراء واألفكار التي تنشر بالمجلة ال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المركز•
عاشـور أحمـد عمـري / الـدكتور" آفـاق جدیـدة فـي تعلـیم الكبـار" رئیس تحریـر مجلـة توجه المراسالت إلى•
 مركــز - المدینـة الجامعیــة طلبـة– جامعـة عـین شــمس – العباســیة – القـاهرة –جمهوریـة مـصر العربیــة (

 فاكس / ت ) تعلیم الكبار
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  االفتتاحیة
قاس تقدم األمم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، فی

ًبمدى حرصها على تعلیم أفرادها كبارا وصغارا،  ً
إعطاء الفرص  أو التعلیم الموازتعلیم الكبار یستهدف و

 ّبالتعلیم الرسمي، وتعزیز القدرات والمهاراتلاللتحاق 
؛ المختلفة للفرد مما یعود باإلیجاب على المجتمع ككل

ّمجهودات تربویة تهتم بالشباب والكباروهناك   خارج ّ
ُمنظومة بیئة التعلیم التقلیدیة، وهو یرتكز على مجموعة  ّ

ُّمن األفكار، والقیم، والممارسات التي تتناسب مع متغیرات العصر، وتطوراته ِّ ُ ُُ ََ ِ .  
مساعدة ویعمل على ّ أهمیة كبیرة لألفراد، والمجتمعات، وبرنامج تعلیم الكبار ذو
ُة التعامل مع البیئة المحیطة بهم، سواء كان ّ، وكیفی القوة والضعفمعرفة نقاطلاألفراد  ُ

ِّالتعامل مع األسرة، أو بیئة العمل، أو المجتمع بكافة مكوناته ُ فتعلیم الناس بمختلف . ُّ
ُالفئات العمریة باعتبارها القوى العاملة في المجتمع، یساهم في تنمیة القدرات  ّ ُ

ّ مجاالت اإلنتاج بكافة ینعكس ذلك على تنمیة، كما عصرالوالمهارات؛ لمواكبة 
  .أشكالها

 آفاق جدیدة في تعلیم الكبار، بما من مجلة) ٢٣(وبین أیدینا نقدم لكم العدد 
   .والتي هي محاوالت جادة لتحقیق أهداف تعلیم الكبارمن بحوث وتقاریر یشمل 

  واهللا ولي التوفیق،،،،
  
  

 
  

             نائب رئیس جامعة عین شمس 
         لشئون المجتمع والبیئة ورئیس مجلس إدارة المركز

  
  

 نظمي عبد الحمید/ د.أ
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  مقدمــة
  الثالث لكم العدد یسر مركز تعلیم الكبار بأن یقدم      

والعشرین من مجلة آفاق جدیدة في تعلیم الكبار، ویشمل 
  : وهي من البحوث اآلتیةًاعدید
 فاعـلیـة التنمیـة اإلداریة في تطویر أداء القیادات •

  األكادیمیة بالجامعات
 يالوطنطار تجارب بعض الدول في مجال إعمال اإل •

  "رؤیة تحلیلیة "للمؤهالت
في ضوء معاییر  علیم الكبارالمعاییر المهنیة لمعلمي ت •

  مشروع الملك عبد اهللا لتطویر التعلیم
  تصور مقترح في ضوء بعض الخبرات العالمیة األكادیمیة العربیة للقیادة الجامعیة •
   دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقیق التنمیة اإلنسانیة المستدامة•
مجتمع المدني بالمملكة  تصور مقترح لتفعیل الشراكة بین مؤسسات تعلیم الكبار وال•

  العربیة السعودیة في ضوء تحدیات مجتمع المعرفة 
تطویر التدریب بكلیات الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت في ضوء  •

  معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي
  "القاهرة وبنها دراسة مقارنة بین جامعتى" بالجامعات إدارة األزمات واقع •

جین أن تحقق هذه البحوث واألوراق األهداف المنشودة، سائلین اهللا عز وجل أن را
  . یعلمنا ما ینفعنا وأن ینفعنا بما علمنا

  واهللا ولي التوفیق،،،
      رئیس تحریر المجلة                                                     

                                            
   مدیر مركز تعلیم الكبار جامعة عین شمس                                                           

  
 مد عمريعاشور أح/ د
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  الفهرس
  الصفحة  الموضوع

  فاعـلیـة التنمیـة اإلداریة في تطویر أداء القیادات األكادیمیة بالجامعات
  مبروك صالح السودي. أ      محمد رفعت حسنین . د. نجوى جمال الدین     أ. د.أ

  
٩  

  "رؤیة تحلیلیة"  للمؤهالتيالوطنطار تجارب بعض الدول في مجال إعمال اإل
 شیماء حسین محمد أحمد

        مروة محمد سمیر الموجي/    د          صفاء أحمد محمد شحاتة  / د     

  
  
٤٣  

في ضوء معاییر مشروع الملك عبد اهللا لتطویر  المعاییر المهنیة لمعلمي تعلیم الكبار
  )١(التعلیم

الرحمن محمـد السمهري فوزیة بنت عبد  

  
  
٨٥ 

  تصور مقترح في ضوء بعض الخبرات العالمیة األكادیمیة العربیة للقیادة الجامعیة
  خلیل محمد مطهر الخطیب  /سهیر محمد حواله                د/ د.أ

  محمد محمد المطهر/ د.            أمحمد رفعت حسنین    / د.أ

  
  
١٤٧  

  دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقیق التنمیة اإلنسانیة المستدامة
 خالد متلع العتیبي

  
١٨٣  

تصورمقترح لتفعیل الشراكة بین مؤسسات تعلیم الكبار والمجتمع المدني بالمملكة 
  العربیة السعودیة في ضوء تحدیات مجتمع المعرفة 

وید رشید العنزيسند بن ع  

  
  
٢١٣  

تطویر التدریب بكلیات الهیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب بدولة الكویت في 
  ضوء معاییر الجودة واالعتماد األكادیمي

محمد فالح راشد الفویضل الهاجري/ د  

  
  
٢٤١  

  "القاهرة وبنها دراسة مقارنة بین جامعتى" بالجامعات إدارة األزمات واقع
ن أمین حسینجیهان حس  

  
٢٦١  

                                                             
  ھیا / د.ضمن متطلبات الحصول على رسالة الماجستیر، إشراف أ 1
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  األكادميية العربية للقيادة اجلامعية
  تصور مقرتح يف ضوء بعض اخلربات العاملية

  /إعداد 
  خلیل محمد مطهر الخطیب  /د          سهیر محمد حواله      / د.أ     

  محمد محمد المطهر / د.محمد رفعت حسنین                أ/ د.أ
  : مقدمة البحث

قیادة منذ القدم، واستمرت الدراسات تناول المؤرخون والباحثون موضوع ال
 ذات بعد بالغ األهمیة في  القیادةأصبحتوواألبحاث حولها حتى یومنا هذا، 

وقتنا الحاضر، خاصة في ظل التقدم العلمي الهائل، واالنفجار المعرفي، 
وتعقد الفردیة والمجتمعیة، والتطور التكنولوجي، وتعدد الحاجات والرغبات 

في معظم والصراعات، والتنافس الكبیر  وتتابع األزمات المشاكل والتحدیات،
   .مجاالت الحیاة المختلفة

، ظهرت مفاهیم عدیدة  بالفطرةلدو كون القائد یأسطورة تالشت أنبعد و
ربعینیات من القرن العشرین ألوكانت مرحلة ا، قامت بعملیة إعداد القیادات

ٕرون فجأة، وانما یصنعون من كفاء ال یظه القادة األإنحیث . بدایة لهذا التوجه
، ٢٠٠٦یونس، .(خالل البرامج والفلسفات التطویریة والتي تعد بعنایة فائقة

وتحتل الوالیات المتحدة األمریكیة مركز الصدارة في مجال التدریب  ).١٥٢
، ومن لهذا الغرضالعدید من األكادیمیات والمراكز والمعاهد القیادي، وأنشأت 
 American Leadership( القیادة األمریكیة أكادیمیةتلك المؤسسات 

Academy( ومعاهد القیادة ،)Leadership Institutes(  معظم في
  . وغیرهاالجامعات األمریكیة

، ومركز دراسات )Ashridge( لیة اشریدجفي بریطانیا تعد كو
أكادیمیة  و في جامعة كامبردج،)Center for Leadership Studies(القیادة
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من أهم المؤسسات  )Oxford Leadership Academy (یادة للقأكسفورد
الوزارات والهیئات الحكومیة، لمختلف  البرامج التدریبیة ٕلتدریب القیادة واعداد

 Oxford (.، دكتوراه ماجستیر، بكالوریوس،وتمنح شهادات علمیة علیا دبلوم
leadership Academy, 2013( تنظم المدرسة القومیة لإلدارة وفي فرنسا 

)ENA( بالخدمة في الحكومة المركزیة، وتقوم االلتحاق برامج تدریبیة بعد 
 لتأهیل العاملین ً ضروریاًمرا أن التدریب یعدأساس أفلسفة هذه المدرسة على 

على في السلك الوظیفي الذي یعملون ٕواعدادهم لشغل المناصب الوظیفیة األ
 وفي كندا هناك العدید من المؤسسات التي تهتم )١٩٩٥االنجباري،  (.فیه

 Canadian Leadership(بتدریب القیادة مثل معهد القیادة الكندي 
Institute( ومؤسسة القیادة الكندیة النسائیة ،)Canadian Women's 

Foundation leadership(، وغیرها.  
ومات والشعوب العربیة أهمیة أدركت معظم الحكوفي الوطن العربي فقد 

تدریب القادة، فأنشأت عددا من المؤسسات والمعاهد ومراكز التدریب، وكان 
نشئت سنة أ" والتي . ومقرها القاهرةداریةأبرزها المنظمة العربیة للتنمیة اإل

 كإحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربیة، ١٩٦١
ومن أهم البرامج التدریبیة ..  في المنطقة العربیةداریةلتتولى مسؤولیة التنمیة اإل

 برامج إعداد وتأهیل القادة، وقیادة التغییر، واستراتیجیات :التي تقدمها المنظمة
المستقبل، والتفكیر اإلیجابي واإلبداع التنظیمي، واستراتیجیات التطویر 

  .)٢٠١٣موقع المنظمة، ( ."التنظیمي ومتطلبات تنفیذه
ما یسمى بالجهاز امت جمهوریة مصر العربیة بتأسیس بدورها قو

، وأكادیمیة السادات داریةالمركزي للتنظیم واإلدارة، والمعهد القومي للتنمیة اإل
، ومركز إعداد القادة إلدارة األعمال، ومركز إعداد القادة للقطاع داریةللعلوم اإل

جهاز اإلداري لى تطویر كفاءة وفعالیة الإهدف ها توكل .الحكومي، وغیرها
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وقامت معظم الدول العربیة بحذو مصر في تأسیس بعض المعاهد . للدولة
نشئ المعهد العربي أ، حیث داریةوالمراكز الحكومیة لتدریب القیادات اإل

للتخطیط بالكویت، ومعاهد اإلدارة العامة في كل من السعودیة وعمان ولبنان 
باإلمارات،  داریةمعهد التنمیة اإل، واألردنوسوریا، والمجمع العربي لإلدارة في 

والمركز القومي لالستشارات والتطویر اإلداري بالعراق، والمعهد الوطني للعلوم 
.  بالیمن، والمدرسة الوطنیة لإلدارة في كل من لبنان وتونس والجزائرداریةاإل

  .   العلیا لشاغلي الوظائف القیادیةیةلى تنفیذ برامج تدریبإوكلها تهدف 
و المعاهد الخاصة بالتدریب، أرغم من وجود مثل تلك المراكز وعلى ال

إال أن الجامعات العربیة تكاد تخلو من المؤسسات الرسمیة المعنیة بإدارة 
ًإعدادا وتنفیذا وتقویما(البرامج التدریبیة للقیادات الجامعیة في الوطن العربي  ً ً( ،

ز تنمیة قدرات باستثناء بعض المراكز في بعض الجامعات العربیة، كمرك
أعضاء هیئة التدریس والقیادات بجامعة القاهرة وبعض الجامعات المصریة 
األخرى، ومركز القیادة األكادیمیة بجامعة الملك فهد بالمملكة العربیة السعودیة، 
ومركز القیادة األكادیمیة بجامعة الشارقة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وال 

ا تتبنى التدریب القیادي على غرار األكادیمیات توجد مؤسسة مستقلة بذاته
  .والمراكز والمعاهد األجنبیة

  :مشكلة البحث 
تكمن مشكلة البحث الحالي في غیاب التدریب العربي المشترك في 
ٕمجال القیادة الجامعیة، واهمال الخطط االستراتیجیة للتدریب القیادي ونقص 

كوادر المدربة، وضعف التمویل البرامج، وضعف محتواها وأسالیبها، وغیاب ال
ٕالكافي، واهمال اإلعداد المسبق للقیادات الجامعیة، وكل ما سبق ناتج عن 
غیاب المؤسسات الرسمیة المعنیة بإعداد وتدریب القیادة الجامعیة في 
الجامعات العربیة، مما یتطلب ضرورة التفكیر في إیجاد كیان مؤسسي یعنى 
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عات العربیة، وتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة بإدارة التدریب القیادي بالجام
  : عن األسئلة التالیة

 ما مفهوم القیادة الجامعیة وأهمیتها ؟.١

 ما الخبرات العالمیة في مجال أكادیمیات القیادة الجامعیة؟.٢

ما التصور المقترح لتأسیس األكادیمیة العربیة للقیادة الجامعیة في ضوء .٣
  بعض الخبرات العالمیة؟

  :حث أهمیة الب
 . مفهوم القیادة الجامعیة وأهمیتهاتعرف-

 .برز الخبرات العالمیة في مجال أكادیمیات القیادة الجامعیةأتعرف -

تقدیم تصور مقترح لتأسیس األكادیمیة العربیة للقیادة الجامعیة في ضوء -
  .بعض الخبرات العالمیة

  : هدف البحث
لعربیة للقیادة یهدف البحث إلى وضع تصور مقترح لتأسیس األكادیمیة ا

  .الجامعیة وذلك في ضوء بعض الخبرات العالمیة
  :مصطلحات البحث 

  : أكادیمیة
یستخدم مصطلح أكادیمیة للداللة على بعض مؤسسات التعلیم 

جامعة أو مجمع للعلماء وتعرف بأنها ). ٤، ١٩٨٤، مجمع اللغة العربیة(العالي
). ATLAS, 2003, 6( والخبراء، ویقصد بها أیضا بیئة أو مجتمع أكادیمي

 ,McCoy, 2005 .ویعرفها أخر بأنها مؤسسة أكادیمیة ضمن بیئة الجامعة
32) (.  
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  : قیادة 
 مشتقة من الفعل الیوناني (Leadership) نجلیزیةتعد الكلمة اإل

Archein)( و یقود، وتتفق مع الفعل الالتینيأ بمعنى یبدأ) Agere( ومعناه ،
ثینا القدیمة، أاألول في   على الحاكم) (Archeinوتطلق كلمة .. و یقودأیحرك 

. حیث كانت هذه الكلمة تطلق على رجل الدولة األول الذي كان یقود الدولة
) إدارة الذات(إدارة الشخص لنفسه  وتعني القیادة ).٣٢٩، ٢٠٠٣فرحات، (

ویعرفها أخر بأنها  ). (Clawson, 2006, 10ًدارته لمن حوله ثانیاإ، ثم ًأوال
ً من الصفات التي تجعل القائد متزعما لغیره، مؤثرا فیهم، متمیزا عنهم، مجموعة ً ً

یجعلهم مطیعین له، والقائد هو ذلك الشخص الذي یملك القدرة على التأثیر 
  ). ١١، ٢٠٠٩، المختار (.ٕواحداث تغییر ما
  : القیادة الجامعیة
وهي ، ٕاداریةمسؤولیة قومیة واجتماعیة و"بأنها الباحثین بعض یعرفها 

ًدور قیادي ودور إنساني، له ما یستلزمه من مؤهالت أكادیمیة وعلمیة، فضال 
العبادي ".(داریةعن األطر والمؤهالت الشخصیة والمهارات والخبرات اإل

 وتتمثل القیادة الجامعیة في هذا البحث بكل أستاذ ).١٨٠، ٢٠٠٨، وآخرون
، )، أو قسم علمي كلیةجامعة، أو(ٕن لقیادة وادارة جامعي صدر بحقه قرار تعیی
  .في إحدى الجامعات العربیة

  :منهجیة البحث
فرضت طبیعة موضوع البحث استخدام المنهج الوصفي كمنهج مالئم، 
حیث تم استخدامه كأساس لالستعراض المكثف لإلنتاج الفكري حول موضوع 
البحث، سواء المطبوع أو المنشور على االنترنت، كما تضمن المنهج الدخول 

وقد . دد من أكادیمیات القیادة الجامعیة القائمة في بعض الدول المتقدمةعلى ع
مرحلة جمع المادة العلمیة : انقسمت مرحلة البحث إلى مرحلتین األولى
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هي مرحلة تحلیل : واستعراض ما ورد حول الموضوع، والمرحلة الثانیة
تصور صر البحث، وتقدیم الالمعلومات من اجل الخروج بالشكل النهائي لعنا

  .المقترح
  : إجابة السؤال األول

  :مفهوم القیادة الجامعیة وأهمیتها
كنظام متكامل له مدخالت " القیادة الجامعیة إلىمن الباحثین من ینظر 

أما مدخالت هذا النظام فهي الهیكل التنظیمي، والقوى . وعملیات ومخرجات
هداف والفلسفة البشریة، والتكنولوجیا، واألنظمة والقوانین والتشریعات واأل

فهي عملیات تحویل : أما العملیات. والمناهج والبرامج والخطط التعلیمیة
القیادة والرقابة والتخطیط والتوظیف والتقییم : المدخالت إلى مخرجات وتشمل

وأما المخرجات فتتضمن تحقیق األهداف المرسومة للجامعة كإنتاج . والمتابعة
ٕالمعرفة واعداد القوى البشریة وانت الخطیب ومعایعة، (". اج البحوث والتعلیم ٕ

٤٢، ٢٠٠٦.( 
تلك الممارسات التي یقوم بها قائد "نها أ كسلوك ب القیادة الجامعیةوتعرف

المؤسسة الجامعیة، من خالل التمكن من مهارات معینة، وعن طریق عمل 
". لى تحقیق األهداف التربویة والتعلیمیة للمؤسسةإإنساني جماعي للوصول 

لى القیادة الجامعیة كأسلوب وطریقة إ ومنهم من ینظر  ).٥٠٧، ٢٠٠٧ سالم،(
یدلوجیة المجتمع ًها نظام التعلیم الجامعي وفقا ألالكیفیة التي یدار ب"عمل، فهي 

جتماعیة والسیاسیة والثقافیة المحیطة واالاالقتصادیة الذي یعیش فیه، وظروفه 
". ن هذا النوع من التعلیمبه، حتى تتحقق األهداف التي ینشدها المجتمع م

ن ولون القیادات الجامعیة هم المسئوأومما تقدم یتبین  ).٦٧، ٢٠٠٢العسیلي،(
عن تنفیذ األنظمة والقوانین والتعلیمات، وهم حلقة الوصل بین القیادة العلیا وكل 
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من أعضاء الهیئة التدریسیة والطلبة، ولهم التأثیر الفاعل في المؤسسات 
  .أهدافها لتحقیق الجامعیة

من قبل الدول  فتحظى باهتمام كبیر أما من حیث أهمیة القیادة الجامعیة
قدت العدید من المؤتمرات عوالمنظمات والمؤسسات المعنیة بالتعلیم العالي، و

 المؤتمر العالمي حول التعلیم - على سبیل المثال –ها العلمیة، ومنوالندوات 
، وفي كوااللمبور ٢٠١١مریكا سنة أواإلدارة، والذي عقد في والیة ناشفیل ب

 باریس مؤتمر ، كما عقد في٢٠١١بمالیزیا، عقدت الندوة العلمیة للتعلیم العالي 
تتعلق باإلدارة والقیادة في  جمیعها ،٢٠١١ اإلدارة المؤسسیة في التعلیم العالي

، القیادة الجامعیةمؤسسات التعلیم العالي، ومعالجة التحدیات التي تواجه 
، ٢٠١١مرصد التعلیم العالي،  (ل المؤسسي ومستقبل التعلیم العاليالتمویو

أكثر من مؤتمر، ومن  ،(UNESCO)منظمة الیونسكو عقدت و. )٦٥ - ٥٤
توفیر إدارة جامعیة "أبرز التوصیات التي ینبغي على الحكومات القیام بها، 

مور فحسب، ولكن للتطویر والتوجه نحو علمیة حدیثة، لیست لتسییر األ
 ).١٤٥، ٢٠٠٦الخطیب ومعایعة،  (".ستقبلالم

وساط المجتمع ككل، باعتبارها أوتحتل القیادة الجامعیة مكانة رفیعة في 
 طالق، على اإلجتماعیةاالوالتي تعد من أهم المؤسسات الجامعات تتولى قیادة 

على  وتعمل فهي تقوم بدور رئیسي وبصورة مباشرة في تولید المعرفة الجدیدة،"
یل الشباب كي یصبحوا قادة ورجال أعمال وعلماء ومهنیین في تعلیم وتشك

 ًجمیع حقول المعرفة، لذا فإن وجود نظام تعلیم عال جید األداء، یعد ضروریا
، ٢٠١٢جارامیلو،  (".  في العالم الیومًن یصبح منافساأألي بلد یرغب في 

١٠.(  
ن خالل زیادة هتمام مؤسسات التعلیم العالي بالقیادة الجامعیة ماولقد زاد 

ٕهتمام بتوسیع أهداف الجامعات، كالقدرة على قیادة الكلیات واألقسام، واعداد اال
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ٕالطلبة لیس من أجل المهنة فحسب، وانما للمهنة وللمجتمع وللحیاة في مجتمع 
لى أهمیة القیادة الجامعیة من إكما ینظر  ..(Singleton, 2012, 9)متغیر

جتمع الذي توجد فیه، باعتبارها كما یصفها خالل أهمیة المؤسسة الجامعیة للم
جامعة لعناصر التمیز في إعداد النخب القیادیة في "حد الباحثین بأنها أ

المجتمع، واعتبار ذلك مهمة أساسیة من مهماتها في المنظومة التعلیمیة، وفي 
 ).١٧٥، ٢٠٠٦الصاوي، (". السیاق المجتمعي العام

ن مسؤولیة القیادات الجامعیة أ"لى حد المفكرین عأوفي هذا الشأن یؤكد 
ن الطالب ن یكونوا نماذج في القیادة لطالبهم، ألأوكل أعضاء هیئة التدریس 

قیادات لیشكلون ویستمدون مفاهیم ومعاني القیادة من خالل المعامالت الیومیة 
ونظرا ألهمیة التمیز في أداء  .)(McCoy.2005".ساتذتهم أالجامعة ومع

 األمریكیة، جائزة سنویة )(Nevada تمنح جامعة نیفادا القیادة الجامعیة،
  .(Wolverton, 2005, 229).یعمل في نطاقها جامعيألفضل قائد 

  :   إجابة السؤال الثاني
  :  برز الخبرات العالمیة فیما یتعلق بأكادیمیات القیادة الجامعیةأ

لة یتناول البحث الحالي بعض األكادیمیات والمؤسسات والمعاهد المسئو
عن تدریب القیادات الجامعیة في عدد من الدول األجنبیة، كما في الوالیات 
المتحدة األمریكیة، وبریطانیا، واسترالیا، ومالیزیا، وذلك من حیث أهداف تلك 

وتم اختیار هذه . األكادیمیات وهیاكلها التنظیمیة وبرامجها ومصادر تمویلها
ة، والقیادة الجامعیة بصورة خاصة، الدول الهتمامها بتدریب القیادة بصورة عام

وأنشأت لهذا الغرض مؤسسات متخصصة تسعى إلى مساعدة مؤسسات التعلیم 
وتتباین مسمیاتها ما بین . العالي لمواجهة التحدیات والتغیرات السریعة

أكادیمیات ومعاهد ومؤسسات، حیث یطلق على تلك الجهات باألكادیمیات 
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لیا ومالیزیا، ویطلق علیها بالمؤسسات كما في والمعاهد، كما في أمریكا واسترا
  : بریطانیا، ویمكن عرضها كالتالي

  الوالیات المتحدة األمریكیة
تعد الوالیات المتحدة األمریكیة من أكثر الدول اهتماما بإنشاء 

 على كافة األصعدة والمستویات، داریةالمؤسسات المعنیة بتدریب القیادات اإل
 أمریكا تهتم بالبرامج التدریبیة، حیث تم تأسیس وأصبحت الكثیر من والیات

بجامعة فلوریدا، ومنذ أن أعلن  ١٩٧٨ عام (IAL)معهد القیادة األكادیمیة 
عن تنفیذ قرار التدریب اإلداري لوالیة فلوریدا  ١٩٨١المجلس التشریعي عام 

 VerginiaCupp A Bernathy (٢٣١ - ٨٧بالقانون رقم  ١٩٨٠لعام 
.(2000. P. 43).( . بدأ االهتمام بموجب هذا  القانون  بتنمیة الجوانب

 وتم إنشاء العدید من المراكز والمعاهد واألكادیمیات داریةالقیادیة واإل
أنشأت أكادیمیة  ١٩٨١وفي عام . )Vicker, 1998, 78( المخصصة لذلك

القیادة بجامعة ماریالند إلعداد القیادات النسائیة للعمل في الوظائف القیادیة 
  .)McCoy, 2005. 79 .(اخل الجامعات وخارجهاد

 American Council on (ACE)ویعد المجلس األمریكي للتعلیم 
Educationكبر جهة مانحة لمؤسسات التعلیم ، ومقره العاصمة واشنطن أ

العالي بنوعیها الحكومیة والخاصة، ویهتم بإعالم القیادات الجامعیة والمعنیین 
 القضایا في السیاسة العامة التي تؤثر في التعلیم بأحدث المستجدات حول أهم

العالي، والتواصل مع واضعي السیاسات االتحادیة وغیرها، وكذا توفیر العدید 
من فرص التعلم من خالل االنخراط مع كبار القادة والخبراء المشهود لهم على 

توى  أول أكادیمیة أمریكیة على المس)NAAL(المستوى الوطني، وتعد أكادیمیة 
القومي والعالمي، تالها بعد ذلك العدید من األكادیمیات والمعاهد الخاصة 

  :  بالقیادة الجامعیة في أمریكا یمكن عرضها كما یلي
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  Institute for Academic Leadership (IAL)معهد القیادة األكادیمیة 
 بجامعة فلوریدا، ١٩٧٨ عام )IAL (تم إنشاء معهد القیادة األكادیمیة

 إلى استقطاب مشاركین من القادة الجدد في المقام األول، إلى جانب ویهدف
القادة القدامى ذوي الخبرة، كما یهدف إلى تعزیز المهارات القیادیة لرؤساء 
الجامعات ونوابهم وعمداء الكلیات ورؤساء األقسام، وكذلك لمدراء الوحدات 

   .)The Florida State University (. بجامعة فلوریداداریةاإل
 بأمریكا من )IAL(یتكون الهیكل التنظیمي لمعهد القیادة األكادیمیة 

وتتولى مسؤولیة إنجاز جمیع : داریةوحدة الشؤون اإل: وحدتین أساسیتین األولى
، واتخاذ الترتیبات الالزمة المتعلقة بمكان وموقع االجتماعات داریةاألعمال اإل

لتي یقوم بها المعهد، والتواصل مع والبرامج التدریبیة واألنشطة والفعالیات ا
: وحدة التدریب: والثانیة. المشاركین وترتیب إجراءات السفر إلى مكان التدریب

وتهتم باختیار نخبة من ذوي الخبرة في تدریب القیادة الجامعیة، وتحدید عدد 
من الموضوعات التي تبنى علیها البرامج التدریبیة، وجمیع المدربین 

عهد ممن سبق لهم العمل كرؤساء جامعات وعمداء كلیات والمستشارین بالم
  (Larry, 2014). ورؤساء أقسام علمیة

أما من حیث البرامج التدریبیة فیعقد المعهد حلقات عمل لتعزیز 
التخطیط واإلدارة، والكفاءة القیادیة لرؤساء األقسام والعمداء ومدیروا اإلدارات 

، )القائد الجامعي(لطة الرئیس بالجامعة، ویقدم المعهد برامج تتعلق بس
ٕواجراءات توظیف وتجدید واستبقاء أعضاء هیئة التدریس، واآلثار القانونیة، 

ٕواحداث التغییر، ومنهج ، والنمو المهني لعضو هیئة التدریس، وصنع القرار
  )The Florida State University(. ٕالتخطیط، واعداد المیزانیة

حوالي (IAL) لیف تأسیس معهدفقد بلغت تكا أما من حیث التمویل
، كمنحة مالیة مقدمة من مؤسسة كیلوغ ١٩٧٨دوالر أمریكي عام  500,000
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)Kellogg(كبر المؤسسات الخیریة الخاصة الداعمة للتعلیم ، وهي من أ
وال تعد مؤسسة كیلوغ هي المصدر الوحید للتمویل، حیث . األمریكي بشكل عام

جامعة فلوریدا، والتي تقوم بتمویل البرامج یتلقى المعهد دعما إضافیا من إدارة 
التدریبیة التي ینفذها المعهد، وال توجد أیة كلفة على المشاركین أو اإلدارات 

  .)The Florida State University(.المختلفة
  Academy of Leadership: كادیمیة القیادة بجامعة ماریالندأ

، ویطلق ١٩٨١كیة عام نشأت أكادیمیة القیادة بجامعة ماریالند األمری
 James MacGregor Burns كادیمیة جیمس ماكریجور للقیادةأعلیها 

Academy of Leadership   لى عالم اإلدارة المشهور جیمس إوذلك نسبة
كادیمي أول برنامج أوتقدم . دارتهاأشرف على إماكریجور الذي قام بتأسیسها و

هیل أل والنساء على حد سواء، وتمریكا، وتركز على التنمیة القیادیة للرجاأفي 
و أ سواء كان ذلك في القیادة العامةالقیادات للعمل في مجال الخدمة العامة 

  .)Troyer, M.J. 2004. 970( .القیادة الجامعیة
تنطلق فلسفة األكادیمیة من أن القیادة یمكن تعلمها واكتساب مهاراتها 

وتدار األكادیمیة . العملیةوتطویرها عن طریق التعلیم والتدریب والممارسات 
بواسطة عدد من األكادیمیین ومعهم عدد من الطلبة المساعدین والموظفین 
العاملین في وظائف مختلفة، وتتكون األكادیمیة من معهدین وثالثة مراكز 
ًومكتبة القیادة وغیرها، ویترأسها مدیرا وله مجلس من المستشارین، والمعهدین 

 ومعهد القیادة األفریقي األمریكي، وتضم ثالثة مراكز هما معهد القیادة الدولیة
وهي مركز االستشارات والتدریب، ومركز الدراسات المتقدمة في القیادة، ومركز 
 التعلیم العالي، وكلها تعمل جنبا إلى جنب النجاز األهداف العامة لألكادیمیة

)McCoy, Jack E.2005, 85(.  
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یبیة مختلفة، تتعلق بالقیادة النسائیة، تقدم األكادیمیة برامج تعلیمیة وتدر
والقیادة االتحادیة، والتدریب التنفیذي، وبناء الفریق، وكذا إعادة هیكلة 

 ساعة كل ٢٠المؤسسات، وتستغرق بعض تلك البرامج فصال كامال بواقع 
أسبوع وبعضها تستغرق عامین كاملین، بواقع أربعة فصول دراسیة كما یتم 

 أنشطة عملیة في مختلف المواقع القیادیة الكتساب تطبیق الدروس من خالل
أما . .(McCoy, Jack E.2005, 96)الخبرات والمهارات في أماكن العمل

من حیث التمویل فباإلضافة إلى التمویل الداخلي هناك مصادر خارجیة تتمثل 
في الدعم الحكومي الفیدرالي، وكلما توسعت أنشطة األكادیمیة كلما زاد التمویل 

یدرالي الحكومي لها، ومنح مالیة أخرى تقدم من المنظمات والجمعیات الف
الخیریة، وتعد مؤسسة كیلوغ من أبرز الداعمین لألكادیمیة، حیث قدمت أكثر 

  .)Harrington, n.d.(٢٠٠٤ملیون منذ تأسیسها حتى عام  $ ١٠من 
 The National (NAAL)األكادیمیة الوطنیة للقیادة األكادیمیة 

Academy for Academic Leadership  
، ١٩٨٨عام ) NAAL(تأسست األكادیمیة الوطنیة للقیادة األكادیمیة 

 تحت رعایة معهد التغییر في التعلیم العالي، التابع لجامعة سیراكیوز
Syracuse ، وتم إشهار األكادیمیة باعتبارها المنظمة األولى في أمریكا، والتي

ن القیادة الجامعیة، إلحداث التغییر ًأنشأت خصیصا لتقدیم منهج متكامل ع
هدف األكادیمیة إلى تقدیم منهج متكامل وت. المؤسسي، بأسلوب علمي ومنهجي

ٕعن القیادة األكادیمیة، وایجاد فرص للتشاور والتخطیط االستراتیجي للخدمات 
التعلیمیة المتنوعة، وأسالیب القیادة الجامعیة، ومتطلبات نجاحها، عن طریق 

لدورات والحلقات الدراسیة أثناء العمل وبعده، بالتعاون مع مجموعة من ا
 )(Syracuse University .مؤسسات التعلیم العالي األخرى
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یتم تعیین رئیس األكادیمیة من كبار األساتذة والقیادات الجامعیة في 
الوالیات المتحدة، ویتولى مسؤولیة إدارة األكادیمیة ویهتم بتوجیه المشروعات 

خاصة بتدریب القیادات األكادیمیة، وترتیب األولویات، وتقییم البرامج الوطنیة ال
التدریبیة التي تنفذها األكادیمیة على المستوى القومي، یساعده في ذلك لجنة 
تنفیذیة وتتكون من عدد من الدوائر والوحدات واللجان المتخصصة، أبرزها 

كما . كادیمي وغیرهالجنة الشؤون األكادیمیة، ودائرة االستشارات والبحث األ
یساعد رئیس األكادیمیة عدد من المدراء كالمالیة والمدیر المساعد وبعض 

 .)(Syracuse University .الخبراء االستشاریین
قیادة (ومن أبرزها برنامج ، تقدم األكادیمیة مجموعة متنوعة من البرامج

أول ، والذي یعد )Leading Institutional Change - التغییر المؤسسي
باإلضافة إلى نشر بعض المؤلفات التي تركز . برنامج تدریبي تطلقه األكادیمیة
كما تقدم الخدمات االستشاریة للمؤسسات . على تنمیة الثقافة التنظیمیة

وللقیادات في قطاع التعلیم العالي األمریكي بشكل عام، وتتنوع مصادر التمویل 
اف جامعة سیراكیوز، ویتم ٕ، فهي تعمل تحت رعایة واشر(NAAL)ألكادیمیة 

تمویلها من قبل العدید من المؤسسات المختلفة، مثل مؤسسة جون وجیمس 
نایت، ومؤسسة كیلوغ، ومؤسسة بارك، وجامعة سیراكیوز، إضافة إلى الدعم 

  .)(Syracuse University .الحكومي الفیدرالي
 Leadership Academy for:أكادیمیة القیادة لرؤساء األقسام

Department Chairs  
بتأسیس أكادیمیة القیادة لرؤساء  ACE)(قام المجلس األمریكي للتعلیم  

وتهدف إلى تنظیم . ، ومقرها العاصمة واشنطن٢٠٠٥األقسام وذلك عام 
حلقات عمل للقادة الجامعیین كرؤساء األقسام، لیس باعتبارهم قادة أقسام أو 
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 أكادیمیین یعملون من أجل ً فحسب، ولكن أیضا باعتبارهم قادةإداریةوحدات 
   (American Council on  Education).خدمة المؤسسة الجامعیة ومهمتها

یتكون الهیكل التنظیمي لألكادیمیة من عدد من المكاتب واإلدارات 
. للجنة االستشاریةویضم رئیس األكادیمیة وا: المتخصصة مثل مكتب الرئیس

أما . طویر وزیادة اإلیرادات المالیةل عن برامج التووهو المسؤ: ومكتب التطویر
فیركز على البرامج والخدمات والبحوث وتتكون من كبار : فریق القیادة التنفیذیة

ویهتم فریق القیادة المؤسسیة . القادة كرؤساء الجامعات وعمداء الكلیات
بمجموعة من البرامج والبحوث والموارد التي تساعد كبار القادة في تحسین 

سسیة، وهناك ما یسمى بمركز بحوث السیاسات واإلستراتیجیة القدرات المؤ
ٕالعامة، وفریق القیادة الناشئة، ومكتب الشؤون الحكومیة، وادارة الموارد البشریة، 

ٕوادارة التمیز، وادارة   American) .ٕالعضویة وادارة النشر والمطبوعاتٕ
Council on Education)   

 لرؤساء األقسام بوالیة واشنطن، منها ما تهتم األكادیمیة بتقدیم برامج تدریبیة
یتعلق  بطبیعة عمل رئیس القسم أو عمید الكلیة، ومنها ما یتعلق بإدارة المیزانیة 
والشؤون المالیة، وتعزیز الرضا الوظیفي وكذلك تنمیة المهارات القیادیة وخطوات 

ما یسمى ببرنامج ومن أبرز برامجها التدریبیة . القیادة المستقبلیة لألقسام وللعمادات
وهو عبارة عن برنامج ، Advancing to the Presidencyالتقدم إلى الرئاسة، 

، والذین یسعون )عادة مستوى عمید فأعلى(مصمم لكبار المسؤولین اإلداریین 
واالنتقال بنجاح من نظام العمادة فأعلى إلى نظام الرئاسة أي . للرئاسة خالل سنتین

  (American Council on  Education). .رئاسة الجامعة
 وهو ACE Fellows Programوهناك ما یسمى ببرنامج الزمالة 

ٕعبارة عن برنامج یسعى إلى مساعدة قادة المستقبل في التعلیم العالي، واعداد 
وحضور االجتماعات الوطنیة، . قادة كبار لخدمة الكلیات والجامعات األمریكیة
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ویمتد . الي داخل الوالیات المتحدة وخارجهاوتطویر شبكة القیادة في التعلیم الع
لمدة عام، یتخلله العدید من األنشطة التدریبیة المكثفة ویسمح هذا البرنامج 
للمشاركین بقضاء وقت طویل مع كبار القادة في مجال التعلیم العالي، ویمكنهم 
المراقبة المباشرة على مؤسسة أخرى لمعرفة كیف تؤدي عملها، وكیف تتعامل 

الغیر، ویتم إرشاد المشاركین من قبل فریق من الخبراء والقادة الكبار، مع 
ویضم هذا البرنامج رؤساء الجامعات ونوابهم، وال یقتصر هذا البرنامج على 
ٕالقادة األكادیمیین المشهود لهم بالنجاح والكفاءة فحسب، وانما یمتد لیشمل 

وتقدم . وغیرهمبعض شرائح المجتمع مثل أعضاء مجلس الشیوخ األمریكي 
 National Women'sاألكادیمیة برنامج منتدى القیادة النسائیة الوطنیة 

Leadership Forum ، عادة من (وهو مخصص لكبار القیادات النسائیة
، والالتي یسعین إلى رئاسة العمادات والجامعات ومناصب نائب )عمداء وأعلى

ضع استراتیجیات البحث ویركز البرنامج على التدریب اإلعالمي، وو. الرئیس
 American.ٕالفعال، وجمع التبرعات وادارة المخاطر واألزمات وغیرها

Council on  Education.  
  Academy for Academic Leadership (AAL)أكادیمیة القیادة األكادیمیة 
عاصمة والیة ، Atlanta، وتقع في مدینة أتالنتا ٢٠٠٥تم تأسیس األكادیمیة عام 

ها فرع في مدینة دبي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتعمل مع ما جورجیا، ول
یقرب من مائة مؤسسة من مؤسسات التعلیم العالي المختلفة، من خالل برامج 
التطویر والتنمیة القیادیة والخدمات االستشاریة، وتتركز أعمالها وأنشطتها مع 

ماء المتعاونین والمتخصصین القیادات األكادیمیة وتضم األكادیمیة مجموعة من العل
وعدد من االستشاریین، لتقدیم الخدمات التي تساعد القیادات األكادیمیة على تحقیق 
ومواصلة التمیز األكادیمي، وتطبیق المعرفة، واكتساب األفكار اإلبداعیة، والسعي 

  .)American Dental Education Association . (للتعلم مدى الحیاة
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 متخصصة للقیادة الجامعیة في )AAL(تعد أكادیمیة ومن حیث أهدافها 
مجال الطب والصیدلة دون غیرها، حیث إن رؤساء األقسام وبقیة القادة 
اإلداریون في الكلیات والمهن الصحیة والطبیة، یواجهون مجموعة فریدة من 
التحدیات في مجال عملهم، مما یستلزم التدریب المستمر حول مجموعة من 

ٕاستراتیجیات التخطیط، والقیادة التنظیمیة، وادارة الموارد : هاالموضوعات أهم
 American Dental (.البشریة وشؤون الموظفین، واالتصال الفعال وغیره

Education Association(.  
ومن أهداف األكادیمیة أیضا تقدیم خدمات متنوعة لمؤسسات التعلیم 

یات وجامعات ومراكز بحثیة معاهد علیا وكل(العالي الجدیدة في المجال الطبي 
، التي ترید تطویر برامجها، من خالل المساعدة فیما یتعلق بدراسات )وغیرها

الجدوى، والتخطیط اإلستراتیجي، وتطویر المناهج والبرامج والمقررات الدراسیة، 
ومن أشهر البرامج التدریبیة التي . والتطبیق األولي لالعتماد، وتقییم النتائج

 & Chairsیمیة برنامج إدارة القادة األكادیمیین واإلداریین، تقدمها األكاد
Academic Administrators Management Program (CAAMP) ،

ویتكون من حلقات دراسیة یتم من خالله تزوید القادة األكادیمیین واإلداریین 
بالمهارات القیادیة، وتعزیز الثقة بأنفسهم ومؤسساتهم، والتنافس اإلیجابي، 

 American (.ٕتیب األولویات، وادارة البرامج المتنوعة، والشعب المختلفةوتر
Dental Education Association.(   

أما من حیث التمویل فتتعدد مصادر تمویل األكادیمیة ما بین الدعم 
الحكومي والدعم الذاتي، حیث تحصل األكادیمیة على تمویل مباشر من 

ى بعض التبرعات والهبات والمنح المالیة المجلس األمریكي للتعلیم، وتحصل عل
 .فرادمن بعض الجمعیات والمنظمات والمؤسسات الخیریة، ومن بعض األ

)American Dental Education Association(.  
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  :بریطانیا
 في داریةسعت بریطانیا إلى تطویر وتنمیة األسالیب القیادیة واإل

ٕ وانشاء المجالس والمعاهد الجامعات البریطانیة من خالل الدراسات والبحوث
، حیث تم إنشاء المجلس ١٩٨٠والمراكز لتطویر القیادة واإلدارة بها منذ عام 

، وذلك كمبادرة لتحسین العملیة ١٩٨٧القومي للتعلیم اإلداري والتنمیة عام 
 من خالل البرامج داریة بالمملكة المتحدة، ومحاولة تحقیق التنمیة اإلداریةاإل

 ,Barbara, 2007 (.و خارجهاأكان التدریب داخل الوظیفة التدریبیة، سواء 
 أنشأت مجلس للتمیز في اإلدارة والقیادة بهدف تطویر ٢٠٠٠ وفي عام )611

ٕ والقیادیة، واعداد مدراء وقادة في كافة القطاعات داریةوتنمیة المهارات اإل
 اهتمامأتي وی) Brown, 2004, 437(.والمجاالت على المستوى العالمي

ي العام أكومة البریطانیة بتدریب القیادة كاستجابة حتمیة لمطالب الرالح
. فهناك الكثیر من الضغوط التي تطالب بتحسین مهارات القیادة"البریطاني، 

أن حركة إصالح وتحدیث الخدمات العامة، أدركت الحكومة البریطانیة  قدو
الحكومة نفقت ولذلك، أ. تعتمد بصفة أساسیة على القیادة الفعالة والواعیة

 ملیون )٣٠٠( ما یزید عن)٢٠٠٤- ١٩٩٩( في الفترة ما بین عاميالبریطانیة 
. جنیة إسترلیني في إنشاء مراكز وكلیات ومؤسسات ومجالس لتعلیم القیادة

 .)٦٩، ٢٠٠٨أدیر، (
لمؤسسات التدریبیة البریطانیة الرائدة على المستویین األوروبي اومن 

، ومركز )Ashridge(  كلیة اشریدج–ل ال الحصر  على سبیل المثا- والعالمي 
أما  . في جامعة كامبردج)Center for Leadership Studies (دراسات القیادة

من أهم فتعد ، )Oxford Leadership Academy ( للقیادةأكسفوردأكادیمیة 
المؤسسات األكادیمیة البریطانیة لتعلیم القیادة ألكثر من تسعین دولة في العالم، 

والمؤسسات  فرادتقدم برامج تدریبیة تتناسب مع متطلبات القیادة الفعالة لألو
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وقد بادرت الحكومة البریطانیة إلى تأسیس عدد من ، والمجتمعات والحكومات
مى المؤسسات المعنیة بتدریب القیادة الجامعیة، ومن أبرز تلك المؤسسات ما یس

  : بمؤسسة القیادة للتعلیم العالي، وفیما یلي عرضا موجزا لها
  Leadership foundation For Higher Education (LFHE):مؤسسة القیادة للتعلیم العالي

البریطانیة كما ورد في الموقع ) LFHE(تأسست مؤسسة القیادة 
تحسین ، وهي مؤسسة غیر ربحیة ملتزمة بتطویر و٢٠٠٤االلكتروني لها عام 

 والقیادیة للقیادات الحالیة والمستقبلیة للتعلیم العالي في داریةالمهارات اإل
وتعمل بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الداخلیة . المملكة المتحدة

یقع مكتبها الرئیسي في مدینة . والخارجیة ذات الصلة بالقیادة في التعلیم العالي
وهي على اتصال مع . اء المملكة المتحدةهولبورن، ولدیها موظفون في أرج

 .الجهات المعنیة باإلدارة والقیادة في كل من اسكتلندا وویلز وایرلندا الشمالیة
Leadership Foundation for Higher Education)(.  

تهدف مؤسسة القیادة إلى تقدیم الدعم والمشورة في مجال القیادة واإلدارة 
لمختلفة، وتلتزم المؤسسة بمجموعة من والحوكمة، لمواجهة التغیرات ا

واالحترام والشفافیة ، القدرة على االستجابة للعمالء: األساسیات أبرزها
والمساءلة، وااللتزام بخدمات ذات جودة عالیة، والعمل نحو تحقیق االستدامة 

   .في كل شيء، وتقدیر التنوع والمساواة في مؤسسات التعلیم العالي
 رئیسیة، وهي إداریةمن ست وحدات ) LFHE (وتتكون مؤسسة القیادة

العالقات الدولیة، وتطویر البرامج التدریبیة، والتسویق واالتصال، والتمویل، (
، وهناك عدد من اإلدارات الفرعیة )والعضویة والشبكات، واالستشارة والتوجیه

ولها العدید من الشراكات مع عدد من . تتوزع بین اإلدارات الرئیسیة المذكورة
  .المؤسسات المماثلة على المستوى الدولي
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ٕاألداء اإلداري الفعال، وادارة : تقدم المؤسسة مجموعة من البرامج أهمها
ومهارات التسویق ، التغییر لمؤسسات التعلیم العالي، والذكاء العاطفي

وتقوم المؤسسة بدور كبیر في مجال تدریب القیادات . لألكادیمیین والباحثین
ًعلى مستوى الجامعات والكلیات والمعاهد، وهذا یتضح جلیا الجامعیة، وذلك 

 ٦، أي بعد ٢٠١٠من خالل نتائج تقریر التقییم عن عمل المؤسسة في عام 
 من مؤسسات %)٧٣(سنوات منذ تأسیسها، حیث كشفت النتائج عن وجود 

، ملتزمة بتقدیم برامج التنمیة القیادیة ٢٠١٠التعلیم العالي في بریطانیا عام 
 من المؤسسات غیر ملتزمة %)٧٠(ل منتظم، في الوقت الذي كان هناك بشك
 . من برامج المؤسسة تهتم بالتنمیة القیادیة%)٨٤(مع وجود . ٢٠٠٢عام 

وهناك نوعین من البرامج التدریبیة التي تقدمها المؤسسة منها برامج محلیة 
)National Modules( وبرامج عالمیة ،)International Modules(من تلك ، و

البرامج ما یتعلق بقیادة فریق البحث، ورئاسة األقسام والعمادات، وقادة المستقبل، 
وقامت المؤسسة بتنفیذ تلك البرامج في كثیر من مؤسسات التعلیم .  وبرنامج التغییر

ابو ظبي ودبي وبلجیكا وقطر وواشنطن، : العالي في عدد من البلدان والمدن أبرزها
على تمویل ذاتها من خالل ) LFHE(تعتمد مؤسسة القیادة و. والدنمارك وغیرها

إیرادات البرامج والفعالیات، ورسوم العضویة واالستثمار، وأربع من هیئات التمویل 
  . للتعلیم العالي في بریطانیا

  :استرالیا
تم تأسیس العدید من المؤسسات الرسمیة لتدریب القیادة الجامعیة 

  ٕادة وادارة التعلیم العالي، والذي تم تأسیسه  ومنها معهد مارتین لقی،بروسیا
 .Melbourne، في مدرسة الدراسات العلیا للتعلیم، بجامعة ملبورن ٢٠٠٧عام 

)The University of  Newcastle(.   
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 Martin Institute for Higherٕمعهد مارتین لقیادة وادارة التعلیم العالي 
Education Leadership and Management  

معهد مارتین إلى تزوید مؤسسات التعلیم العالي بالتنمیة المهنیة والقدرة یهدف 
القیادیة من خالل مجموعة متكاملة من البرامج واألنشطة التدریبیة، ولدیه العدید من 

  The University of .(الشراكات مع عدد من المؤسسات المماثلة خارج استرالیا

Newcastle, Australia (د إلى إشباع حاجات القیادات كما یهدف المعه
الجامعیة، وتوفیر البرامج التدریبیة المناسبة في مجاالت اإلدارة األكادیمیة، وكیفیة 

، وكیفیة الحصول على موارد جدیدة داریةاستخدام الحاسبات اآللیة في األغراض اإل
  ).٨٣، ١٩٩٩حربي، .(إلجراء المشاریع البحثیة المختلفة

دارة المعهد، ویساعده في ذلك لجنة ؤولیة إویتولى المدیر العام مس
ًتنفیذیة ومدیر تنفیذي، ومساعدا للمدیر التنفیذي، ومسؤال لترشیح المتدربین من 

 – المنح –البرامج (ووجود عدد من المدراء لكل من . الجامعات والكلیات
، وهناك ما یسمى بمنسق البرامج على مستوى المعهد، ومسؤل )التدریب المهني

والتوجیه، ومسؤل االتصاالت وتسویق البرامج التدریبیة لدى الجامعات الدعم 
   .)The University of Newcastle (.والكلیات داخل استرالیا وخارجها

یعتمد معهد مارتین على أحدث األفكار حول القیادة، لمساعدة 
المؤسسات التعلیمیة على تعزیز صالتها بالمؤسسات المحلیة والدولیة ذات 

ة الطیبة، ویقدم مجموعة متنوعة من البرامج مثل برنامج قیادة الجامعة، السمع
ٕوالذي یهدف إلى تطویر القیادات اإلستراتیجیة لقطاع التعلیم العالي، وادارة 
الشؤون المالیة، والتعرف إلى مواصفات جامعة التمیز في القرن الحادي 

لتجارب الناجحة والعشرین، وفهم استراتیجیات التمكین المؤسسي، وترجمة ا
   .)The University of Newcastle (.واالستفادة منها
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األكادیمیین والمدراء في : ویستهدف المعهد مجموعة من الفئات أهمها
مؤسسات التعلیم العالي والتعلیم المهني، والذین یرغبون في الحصول على 

. ستقبلمناصب قیادیة، أو الذین تم تحدیدهم من قبل كي یصبحوا قادة في الم
باإلضافة إلى المهتمین باستراتیجیات وتوجهات السیاسة العامة في قطاع 

ویعتمد معهد مارتن في تمویله على الدعم المقدم من جامعة . التعلیم العالي
، باعتباره مؤسسة تدریبیة یتبع الجامعة، كما یحصل Melbourneملبورن 

ة والخدمات االستشاریة المعهد على إیرادات جدیدة من خالل البرامج التدریبی
 The(. التي ینفذها خارج الجامعة، سواء داخل استرالیا أو خارجها

University of Newcastle(.   
  :مالیـزیـا

تعد مالیزیا من أبرز الدول التي اهتمت بالتعلیم، ووضعت له االستراتیجیات 
ًالتطویریة المناسبة، مما كان لذلك االهتمام أثرا بالغا في التنمیة  الشاملة في مالیزیا، ً

وأصبح نظام التعلیم المالیزي من أفضل األنظمة التعلیمیة لیس على المستوى 
وفي مجال القیادة الجامعیة فقد . األسیوي فحسب، ولكن على المستوى العالمي

  .سارعت وزارة التعلیم العالي المالیزي إلى تأسیس أكادیمیة القیادة في التعلیم العالي
 Higher Education Leadership:ادة في التعلیم العاليأكادیمیة القی

Academy-  (AKEPT)  
تحت رعایة وزارة  ٢٠٠٨عام ) AKEPT(تم إنشاء أكادیمیة القیادة 

التعلیم العالي وفق استراتیجیة وطنیة، وتتمثل رؤیة األكادیمیة في الحصول 
ریس والتعلم على االعتراف العالمي بها في مجال قیادة التعلیم العالي والتد
 وهي مركز والبحث واالبتكار، وتتكون األكادیمیة من ثالثة مراكز أساسیة

تدریب القیادة، ومركز بحوث القیادة واالبتكار، ومركز التمیز في التعلم 
    .)Higher Education Leadership Academy. (والتدریس
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ة  بمالیزیا إلى توفیر فرص لتنمی(AKEPT)تسعى أكادیمیة القیادة 
المهارات القیادیة للمستویات العلیا والوسطى في مؤسسات التعلیم العالي، 
والوصول بالجامعات المالیزیة إلى مرحلة التمیز واالعتراف العالمي، والتأكد من 

إضافة إلى  .ًأن مؤسسات التعلیم العالي المالیزیة قادرة على المنافسة عالمیا
ي، ونشر ثقافة التدریب والتأهیل، تعزیز القیادة في مؤسسات التعلیم العال

والبحث في القضایا التي تواجه القادة، وتقدیم االستشارات الالزمة بشان 
التخطیط لمؤسسات التعلیم العالي، وتشجیع التعاون الدولي وتبادل الخبرات في 
مجال القیادة في التعلیم العالي، وغرس المهارات القیادیة لدى منتسبي 

  . الب الممیزین كي یصبحوا قادة المستقبلالجامعات ومنهم الط
تتمیز البرامج التي تقدمها األكادیمیة بأنها شاملة وتركز على تنمیة المهارات 

وقد نفذت األكادیمیة . القیادیة على جمیع المستویات في مؤسسات التعلیم العالي
ً برنامجا تدریبا خالل العام ٢٠أكثر من  ادة قی( ، ومن أهم تلك البرامج ٢٠١٣ً

الجامعات نحو العالمیة، والقیادة نحو جامعة المستقبل، والتدریب القیادي 
) لألكادیمیین اإلداریین، وتطویر القیادة الذاتیة أو الشخصیة، وبناء القدرات القیادیة

  ) Higher Education Leadership Academy. (وغیرها
لتدریبیة ویهدف برز البرامج امج قیادة الجامعات نحو العالمیة أویعد برنا

إلى تطویر القدرات الذاتیة والشخصیة للقادة، وتعزیز القدرات المؤسسیة 
للجامعات، من أجل الوصول بها إلى مستوى متقدم من الجودة والمنافسة، 

 ٢٠ویعد هذا البرنامج ضمن . ٕواحراز مراكز متمیزة على المستوى العالمي
ًبرنامجا تدریبیا تقدمها األكادیمیة كل عام ًتستهدف تلك البرامج كال من  و.ً

العمداء ووكالئهم، ورؤساء األقسام، ومدراء المشروعات التطویریة والبرامج 
  )Higher Education Leadership Academy .(التدریبیة
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تشرف وزارة التعلیم العالي بمالیزیا على األكادیمیة وتقوم بتمویلها 
ة الجامعیة في مالیزیا، كما باعتبارها أول أكادیمیة متخصصة بتدریب القیاد

تحصل األكادیمیة على إیرادات ذاتیة أخرى یتم تحصیلها من خالل البرامج 
التدریبیة واالستشارات التي تقدمها للجامعات الخاصة على المستویین المحلي 

  )Higher Education Leadership Academy(. والعالمي
  : الذي یتناول و،إجابة السؤال الثالثأما عن 

  :التصور المقترح لألكادیمیة العربیة للقیادة الجامعیة في ضوء الخبرات العالمیة
استنادا إلى ما أفرزته بعض الخبرات العالمیة، تأتي أهمیة وضع تصور 
مقترح إلنشاء األكادیمیة العربیة للقیادة الجامعیة في الوطن العربي، وذلك على 

   :النحو األتي
  : اتهأهداف التصور المقترح ومنطلق

تتمثل أهداف التصور المقترح في تقدیم خالصة من الرؤى واألفكار 
والمقترحات التي قد تسهم في عملیة التخطیط إلنشاء األكادیمیة العربیة للقیادة 
الجامعیة في الوطن العربي، ومن المأمول أن یساعد هذا التصور في فتح أفاق 

المعنیة، كوزارات التعلیم لین في الجهات وجدیدة أمام أصحاب القرار والمسؤ
العالي والبحث العلمي، وبعض الجهات األخرى ذات العالقة بتطویر األداء 

  .القیادي بالجامعات العربیة
وینطلق التصور المقترح من أدبیات البحث، واستعراض ابرز الخبرات 
العالمیة في مجال األكادیمیات والمؤسسات المعنیة بتدریب القیادات الجامعیة، 

  :  فة إلى بعض االعتبارات أهمهاإضا
المتغیرات المجتمعیة العربیة والعالمیة المتسارعة كالتقدم العلمي والتقني، - 

وحاجة القیادة الجامعیة إلى التجدید واإلبداع في ظل تلك المتغیرات، 
 .ولمواجهة التحدیات التي تكتنف التعلیم العالي
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 بما فیها - ت العامة والخاصةإن العصر الحالي یتمیز بتنامي اهتمام المؤسسا- 
 بتدریب كوادرها البشریة، وفي مقدمتها القیادات، -مؤسسات التعلیم العالي

ولذلك یجب أن تكون القیادات الجامعیة العربیة على درجة عالیة من 
 . التأهیل والتدریب

من أفضل أنواع االستثمار في ) ًاأفرادًقیادة و(یعد تدریب الكوادر البشریة - 
 . ول المتقدمةمعظم الد

إن القیادات الجامعیة التي تؤمن بالتدریب المستمر تكون أكثر استفادة من البرامج - 
 .   ٕالتدریبیة، وأكثر قدرة على مواجهة التحدیات، وایجاد الحلول المناسبة لها

  :محتوى التصور المقترح
یتكون محتوى التصور من مجموعة عناصر أساسیة، تم اشتقاقها 

 :أدبیات البحث والخبرات العالمیة، یمكن عرضها كاآلتيواستخالصها من 

في ضوء النظرة المستقبلیة واألهداف والمسؤولیات المتوخاة : رؤیة األكادیمیة
تتمثل رؤیة األكادیمیة : من األكادیمیة، تم التوصل إلى صیاغة الرؤیة التالیة

جال ًفي أن تصبح أول كیان مؤسسي عربي متمیز، ومعترف بها دولیا في م
 .٢٠٣٠القیادة الجامعیة بحلول 

تلتزم األكادیمیة بتأهیل الكوادر القیادیة، واالرتقاء بمستوى : رسالة األكادیمیة
التدریب في مجال القیادة الجامعیة، لكل من القادة في مؤسسات التعلیم العالي، 
 وأعضاء الهیئات التدریسیة، وطلبة الدراسات العلیا والباحثین، من خالل تقدیم

برامج تدریبیة وأكادیمیة، ذات جودة عالیة، وبأسالیب علمیة حدیثة، وتقدیم 
المشورة للجهات والمؤسسات ذات العالقة، وتنمیة العالقات بین الجامعات 

  .ومراكز التدریب واألكادیمیات المماثلة، على المستویین العربي والدولي
یة في جمهوریة مصر  یقترح الباحث أن یكون مقر األكادیم:موقع األكادیمیة

العربیة وتحدیدا في القاهرة أو اإلسكندریة أو العاصمة األردنیة عمان، أو 
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لها اتحاد الجامعات العربیة ویكون شرف علیها و تونس، ویأالعاصمة الكویتیة، 
  .بقیة الدول العربیةمراكز فرعیة في 
  :أبرزها ما یلي تهدف األكادیمیة إلى تحقیق جملة من األهداف : أهداف األكادیمیة

ً للقیادات الجامعیة العربیة حاضرا ومستقبالداریةتحقیق التنمیة اإل.١ ً.  
متخصصة في مجال القیادة إجراء الدراسات والبحوث واالستشارات ال.٢

 .الجامعیة

تعزیز التعاون بین القیادات الجامعیة العربیة وبینها وبین القیادات الجامعیة .٣
 .اإلقلیمیة والدولیة

التدریب المستمر والتعلم مدى الحیاة لكافة الكوادر القیادیة في نشر ثقافة .٤
 .الجامعات العربیة

إعداد وتأهیل كوادر عربیة متخصصة لتنفیذ برامج التنمیة القیادیة في .٥
 .المؤسسات الجامعیة

في مجال القیادة الجامعیة عن إتاحة الفرصة للحصول على برامج تدریبیة .٦
 .بعد

امعیة للحصول على برامج تدریبیة في بعض الدول إیفاد بعض القیادات الج.٧
 .المتقدمة

إنشاء عالقات علمیة وأكادیمیة مع مؤسسات ومراكز التدریب العالمیة .٨
 .المتمیزة، لتبادل الخبرات التدریبیة والبحثیة واالستشاریة

 :الهیكل التنظیمي لألكادیمیة

زها كما في ریتكون الهیكل التنظیمي المقترح من عدد من المكونات،  أب
  :الشكل التالي
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  شكل الهیكل التنظیمي المقترح لألكادیمیة العربیة للقیادة الجامعیة

 المراكز

 وحدات مساندة إدارات عامة

  المكتبة 

 مركز إعداد القادة

 وحدة نظم المعلومات

 مجلس أمناء األكادیمیة

 وحدة التقویم والمتابعة

 إدارة الموارد البشریة
 مركز التطویر المؤسسي الترجمةمركز اللغات و

 مركز البحوث واالستشارات

 إدارة التسویق

 إدارة النشر الدولي
 وحدة إدارة األزمات

وحدة المشاركة 

 وحدة إدارة المشروعات

 إدارة الشؤون القانونیة

 إدارة الشؤون المالیة

 معھد الدراسات العلیا 

 مجلس األكادیمیة

 عمید األكادیمیة

 داریةاإلنائب العمید للشؤون  نائب العمید لشؤون التدریب والتطویر

 مكتب وسكرتاریة العمید مكتب العالقات العامة والتعاون الدولي

 وحدة الجودة واالعتماد اللجنة االستشاریة

 نائب العمید لشؤون الفروع
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ً نظرا لصعوبة تحقیق ذلك على المدى القصیر :مراحل تحقیق التصور المقترح
ًیا، یمكن تحقیقه باستخدام التخطیط االستراتیجي ًفقد تم اعتباره هدفا استراتیج

  : من ثالث مراحل وهي
  اإلعداد والتجهیز : المرحلة األولى

ٕتتضمن هذه المرحلة تحدید رؤیة ورسالة وأهداف األكادیمیة، واعداد 
دراسات الجدوى، وحساب الكلفة المتوقعة إلنشاء األكادیمیة، إضافة إلى تعیین 

كادیمیة، وفریق عمل متخصص في التخطیط واإلنشاء، قائم بأعمال العمید لأل
ولجنة استشاریة، ویتم خالل هذه المرحلة زیارة بعض األكادیمیات ومؤسسات 
ٕالتدریب العالمیة، بهدف االطالع على سیر العمل فیها واالستفادة منها، واعداد 

البحث والتهیئة اإلعالمیة للمشروع، و. التصامیم المناسبة لألكادیمیة المقترحة
  .عن موارد كافیة لتنفیذ التصور

  التنفیذ وانجاز المشروع  : المرحلة الثانیة
یتم خالل المرحلة الثانیة بعد تحدید الموقع وتوفیر المتطلبات األساسیة 

  .إنشاء وتأسیس األكادیمیة، وتوفیر األدوات والمستلزمات الالزمة لتشغیلها
  ٕالتشغیل واطالق الخدمة : المرحلة الثالثة

ٕتتضمن المرحلة الثالثة إشهار األكادیمیة واعالن تشغیلها واطالق الخدمة  ٕ
فیها، وممارسة مهامها األكادیمیة والتدریبیة وفق خطة إستراتیجیة وأهداف 

 .واضحة قابلة للقیاس والتقویم
  : الوظائف واألدوار المناطة باألكادیمیة

 .ات الجامعیةإدارة وتصمیم وتنفیذ وتقویم البرامج التدریبیة للقیاد .١
تزوید الجامعات بأحدث البرامج الهادفة إلى رفع مستوى األداء اإلداري  .٢

 .للقیادات الجامعیة
تقدیم برامج تعلیمیة وتدریبیة تؤهل المستهدفین منها للحصول على درجات  .٣

 . علمیة ممیزة
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إقامة المؤتمرات والندوات المرتبطة بطبیعة عمل القیادات الجامعیة بصورة  .٤
 .دائمة

 العربیة داریةلتنسیق والتعاون مع مؤسسات القیادة الجامعیة والتنمیة اإلا .٥
 .واإلقلیمیة والدولیة

ٕوضع السیاسات الالزمة واتخاذ اإلجراءات التي تضمن توفیر واعداد كبار  .٦
المدربین ذوي الكفاءة العلمیة العالیة في كل جامعة، إلدارة العملیة 

 . یمیةالتدریبیة في المراكز الفرعیة لألكاد

 وسائل االتصال الحدیثة كالقنوات الفضائیة التعلیمیة واالنترنت توظیف .٧
 في العملیات التدریبیة والمواقع االلكترونیة وشبكات التواصل االجتماعي

 .والتعلیمیة

صدار الدوریات والمراجع الفكریة والمنشورات والمطبوعات ذات الصلة إ .٨
 .بالقیادة الجامعیة

التعاون مع  اإلعالمیة والمحاضرات العامة، وعداد وتنظیم البرامجإ .٩
براز أهمیة القیادة الجامعیة واختیارها وتعیینها المؤسسات اإلعالمیة إل

 .وتدریبها

  : المستفیدون من األكادیمیة
عمداء الكلیات ونوابهم، ورؤساء األقسام رؤساء الجامعات ونوابهم، و

عضاء الهیئات التدریسیة األكادیمیة، ومدراء المراكز العلمیة ونوابهم، وأ
بالجامعات، وطلبة الدراسات العلیا والباحثین من الجامعات، ومراكز البحوث 
والدراسات واالستشارات من خارج الجامعات، وصناع القرار والجهات ذات 
العالقة بالتعلیم العالي من مؤسسات حكومیة وخاصة، ومنظمات وجمعیات 

  .أفرادو
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 :البرامج في األكادیمیة

امج تدریبیة إلكساب القیادات الجامعیة المعارف والمهارات القیادیة، ویتراوح بر - 
  .المدى الزمني لمثل هذه البرامج من یوم فأكثر

). قیادة جامعیة(برامج أكادیمیة لطلبة الدراسات العلیا والراغبین بها تخصص  - 
  .ویتراوح المدى الزمني للبرنامج الواحد ما بین سنتین إلى ثالث سنوات

  : لوسائل واألسالیب في األكادیمیة ا
 .وسائل التدریب المباشر وجها لوجه بین المدرب والمتدربین - 
وسائل التدریب غیر المباشر بواسطة الوسائل التقنیة الحدیثة كاالنترنت  - 

  .والفیدیو والفضائیات
  :نظام الدراسة في األكادیمیة

راسات العلیا أشبه نظام الفصول ذات مقررات دراسیة للملتحقین ببرامج الد - 
 .بنظام الكلیات

  . نظام البرامج والدورات المنتقاة من بضع ساعات إلى عام، أو حسب الحاجة - 
نظام الساعات التدریبیة المعتمدة، حسب طبیعة البرنامج، والفئة المستهدفة  - 

  .من التدریب
  : الدرجات العلمیة التي تمنحها األكادیمیة

  .مهني في القیادة الجامعیةدبلوم - 
  .قیادة جامعیة: ماجستیر تخصص- 
  .قیادة جامعیة : دكتوراه تخصص - 

 :مصادر تمویل األكادیمیة

  .میزانیة سنویة تقدمها الدول العربیة ضمن میزانیاتها العامة- 
  .عائدات االستشارات والمشروعات البحثیة المختلفة- 
  .المنح التي تقدمها المؤسسات العربیة واإلقلیمیة والدولیة- 
  .التدریبیة والتعلیمیة واألكادیمیةرسوم البرامج - 
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  المراجع العربیة
 دار الفـــاروق األساســـیات الـــسبعة إلعـــداد القـــادة،). ٢٠٠٨. (جـــون، أدیـــر -١

 .ع.م.، ترجمة خالد العامري، جللنشر والتوزیع
 لمـستوى داریـة تقییم فاعلیـة بـرامج التنمیـة اإل).١٩٩٥. (االنجباري، علیـة-٢

ص ، ،٦٧ع ، ١٧س ، ، مـــــــصرداریـــــــةمجلـــــــة التنمیـــــــة اإل .اإلدارة العلیـــــــا
 .  ٨٣ - ٧٢.ص

ــة -الجامعــات تحــت المجهــر). ٢٠١٢. ( جــارامیلو، أدریانــا-٣ ــة معیاری  مقارن
ــة الــشرق  ــیم العــالي فــي منطق لحوكمــة الجامعــات مــن اجــل تحــدیث التعل

 .البنك الدولي. األوسط وشمال أفریقیا
ــ). ١٩٩٩. (، منیــر عبــد اهللاحربــي-٤ ي القــرن رؤســاء األقــسام األكــادیمیین ف

  .٥١ع ، ١٦م ، ع. م.  ج–التربیة المعاصرة  .الحادي والعشرین
اإلدارة اإلبداعیــــــة ). ٢٠٠٦. ( الخطیــــــب، احمــــــد، ومعایعــــــه، عــــــادل ســــــالم-٥

ــة. للجامعــات  جــدارا للكتــاب العــالمي، وعــالم الكتــب الحــدیث، .نمــاذج حدیث
 .األردن

ممارســة دور العالقــات اإلنــسانیة فــي ). ٢٠٠٧. (أحمــد عبــدالعظیم، ســالم-٦
أفــاق جدیــدة فــي : (المــؤتمر القــومي الــسنوي الرابــع عــشر .القیــادة الجامعیــة

  .٥٤٦ - ٥٠٢.ص ص ،٢مج ، ، مصر)التعلیم الجامعي العربي
رؤیــة لتطــویر الجامعــة ووضــع معــاییر ). ٢٠٠٦. ( الــصاوي، محمــد وجیــه-٧

 العربیـة فـي الجامعـات: المؤتمر القومي الـسنوي الثالـث عـشر .لتقویم األداء
   .١٨٨ - ١٧٤.ص ص ،١ مصر، ج – ٢١لقرن ا

 عبـد أفنـانهاشم فوزي دبـاس، والطـائي، یوسـف حجـیم، واالسـدي، ،  العبادي-٨
مفهــوم حــدیث فــي الفكــر اإلداري : إدارة التعلــیم الجــامعي). ٢٠٠٨. (علــي

 .مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، عمان، األردن. المعاصر
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ج تــدریبي مقتــرح لتطـــویر برنــام). ٢٠١٠. ( عــساف، محمــود عبــد المجیــد-٩
مجلـة القـراءة  .القیادات الجامعیة الفلسطینیة في مجال اإلدارة اإلستراتیجیة

  .١٦٥ - ١٣٠.ص ص ،١٠٩ع ،والمعرفة، مصر 
دور اإلدارة الجامعیـة الفلـسطینیة ). ٢٠٠٢. (رجاء زهیـر خالـد،  العسیلي- ١٠

ـــاتج عـــن االحـــتالل  ـــضفة الغربیـــة فـــي مواجهـــة صـــراع القـــیم الن فـــي ال
دكتــوراه قــسم التربیــة والمقارنــة واإلدارة التعلیمیــة، . إلســرائیلي لــدى طلبتهــاا

 .كلیة التربیة، جامعة عین شمس، مصر
 داریـــةأســس اختیــار وتطــویر القیــادات اإل). ٢٠٠٣. (فــاروق ،  فرحــات- ١١

المـؤتمر الـسنوي الرابـع  .المبدعة من خالل معـاییر إدارة الجـودة الـشاملة
ــــوطن القیــــادة اإل: (فــــي اإلدارة ــــي ال ــــة لتطــــویر وتنمیــــة المؤســــسات ف بداعی

 - ٣٢٧.ص ص، ، ســـــوریاداریـــــةالمنظمـــــة العربیـــــة للتنمیـــــة اإل) .العربـــــي
٣٤٠. 

، مجمــع اللغــة معجــم علــم الــنفس والتربیــة). ١٩٨٤(مجمــع اللغــة العربیــة - ١٢
 .العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع األمیریة، الجزء األول، القاهرة

ـــــــار، محمـــــــد المـــــــد- ١٣ ـــــــشریة والتخطـــــــیط ). ٢٠٠٩.(ني المخت ـــــــة الب التنمی
ع ، ١٦مـج ، مـستقبل التربیـة العربیـة، مـصر .االستراتیجي للتعلیم العـالي

  .٤٠٢ - ٣٨١.ص ص، ٥٨
، نــشرة شــهریة یــصدرها الراصــد الــدولي) ٢٠١١. ( مرصــد التعلــیم العــالي- ١٤

ــوزارة والتخطــیط والمعلومــات، وزارة التعلــیم  مرصــد التعلــیم العــالي، وكالــة ال
 .٢٠١١، ابریل ٤عالي، السعودیة، ع ال

، نــشرة شــهریة یــصدرها الراصــد الــدولي) ٢٠١١. ( مرصــد التعلــیم العــالي- ١٥
ــوزارة والتخطــیط والمعلومــات، وزارة التعلــیم  مرصــد التعلــیم العــالي، وكالــة ال

 ٢٠١١، أكتوبر، ١٠العالي، السعودیة، ع 
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متوفر بموقـع . ةنشأة المنظم). ٢٠١٣. (داریة المنظمة العربیة للتنمیة اإل- ١٦
.  www.arado.org.eg/homepage/Default.aspxالمنظمـــــة،

 .٩/١١/٢٠١٣بتاریخ 
ـــادة). ٢٠٠٦. (یـــونس، طـــارق شـــریف - ١٧ المنظمـــة . الفكـــر االســـتراتیجي للق

 .، القاهرة، مصرداریةالعربیة للتنمیة اإل
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